
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา   

โรงเรียนวัดประสาทนิกร  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 
โรงเรียนวัดประสาทนิกรต้ังอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่  เป็นชุมชนเมือง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย

และเกษตรกรรม ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี  มีการคมนาคมติดต่อส่ือสารสะดวก มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ัน อนุบาลปีท่ี 2 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   มีนักเรียนจ านวน  1,206 คน  และมีช้ันเรียนอนุบาล
ปีท่ี 1 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประสาทนิกรเรียนกับโรงเรียนอีก 50 คน  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 
60 คน   

เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษเรียนรวมและเรียนร่วม  ภายใต้
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ท้ังจากภาครัฐ  ภาคเอกชน   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ผู้ปกครอง   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ผู้ประกอบการห้างร้าน   ปราชญ์ชาวบ้าน  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
โรงเรียนท่ีได้คุณภาพ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการสถานศึกษา ออกเป็น 4  กลุ่มงาน   ในแต่ละกลุ่มงานแบ่ง
ออกเป็นงาน  และในแต่ละงาน ยังแบ่งออกเป็นงานย่อย  สถานศึกษาจึงมีภารงานดังนี้ 
 
กลุ่มงานวิชาการ 
 กลุ่มงานวิชาการ ถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา   ซึ่งสถานศึกษาจะต้องด าเนินการให้ดีท่ีสุด และเป็นไป
ตามเป้าหมายของชาติ  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาด้วย   มีงานต้องด าเนินการ  และแนวทางในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
เป็นงานท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  ต้ังแต่การจัดท าหลักสูตร การปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตร   ตลอดถึงการประเมินผลการใช้หลักสูตร  มีงานท่ีต้องด าเนินการต่อไปนี้    
1.1 งานทบทวนหลักสูตรขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

เป็นการตรวจสอบหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีใช้อยู่ เพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้ทันต่อสถานการณ์ และ
ความเปล่ียนแปลง    

1) งานท่ีต้องด าเนินการ 
1.1) การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
1.2) ศึกษาข้อบกพร่องของหลักสูตร 

2) แนวทางการด าเนินการ 
2.1) ให้บุคลากรในโรงเรียน คือครูผู้ท าการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   จัดท าบันทึก

เกี่ยวกับปัญหาของการใช้หลักสูตร   และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา   รวมทั้งการเพิ่มเติม หรือตัดทอนเนื้อหาสาระ 
การปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน  และมาตรฐานการเรียนรู้     

2.2) กลุ่มงานวิชาการของสถานศึกษาเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของครูผู้สอน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อาจให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา
ด าเนินการ)  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ คู่มือการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสถานศึกษา  เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีท่ีมีคณะกรรมการ
พิจารณาปัญหาและข้อเสนอแนะ  เพื่อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษาให้มีการปรับปรุงแก้ไข    

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวง ศึกษาธิการ   
3.2) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 



3.3) แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.4) คู่มือประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรม การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  
 

1.2 งานจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
หมายถึงการจัดท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  หรือปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้เหมาะสม  รวมท้ังการจัดท า ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และแนวทาง หรือคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ 
1.1) จัดท าหลักสูตรฉบับปรังปรุง 
1.2) จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
1.3) ปรับปรุงแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.4) ปรับปรุงคู่มือการประเมินผลการเรียน 
1.5) ปรับปรุงแบบรายงานผล  (ปพ. 4-9) 

2) แนวทางการด าเนินการ 
2.1)  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หรือคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร เพื่อ

ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
2.2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ท าการปรับปรุงให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรให้ความเห็นชอบ   
2.3) ปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น หรือ จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพิ่มเติม  ตามท่ีคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ 
2.4) ปรับปรุงแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความ

เห็นชอบ 
2.5) ปรับปรุงคู่มือการประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีปรับปรุงแล้ว 
2.6) ปรับปรุงแบบรายงานผลการศึกษา ในส่วนท่ีสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดรูปแบบ   คือแบบ 

ปพ. 4  ถึง แบบ ปพ.9  ให้สอดคล้องกับคู่มือการประเมินผลการเรียน 
2.7) น าส่ิงท่ีปรับปรุงแล้วทั้งหมด เสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณา และน าเข้าท่ีประชุม 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสถานศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ 
2.8) จัดท าเป็นรูปเล่ม เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้ว 

แยกเป็น 
2.7.1) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ฉบับปรังปรุง 
2.7.2) แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.7.3) คู่มือการประเมินผลการเรียน 
2.7.4) แบบ ปพ.  ต่างๆ 

3) ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวง ศึกษาธิการ 
3.2) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.3) แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.4) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.5) หลักเกณฑ์ และตัวอย่างแบบ ปพ. ต่างๆ 



1.3 งานน าหลักสูตรไปใช้ 
หมายถึงการน าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  รวมท้ัง

แนวทางจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และแบบรายงานการศึกษา ท่ีสถานศึกษาได้ก าหนดขึ้น  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1)  สาระการเรียนรู้ 
1.2) แผนการเรียนรู้ 
1.3) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

2) แนวทางการด าเนินการ 
2.1) กลุ่มงานวิชาการ  เสนอแต่งต้ังคณะท างาน  หรือมอบหมายเป็นบุคคล    กลุ่มบุคล  

จัดท าสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในส่วนท่ีปรับปรุงแก้ไข หรือ
เกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน 

2.2) แต่ละบุคคลท่ีรับผิดชอบการสอนในกลุ่มสาระ นั้น ๆ  จัดท าแผนการเรียนรู้ ในส่วนท่ี
รับผิดชอบ 

2.3) ครูผู้สอนรายงานผลการใช้หลักสูตร  รวมท้ังคู่มือการประเมินผลการเรียน  ต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา ผ่านกลุ่มงานวิชาการ  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา 
3.3) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.4) แบบ ปพ. ต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนดแบบเอง 

1.4 งานประเมินผลการใช้หลักสูตร 
หมายถึงการประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ ของครูผู้สอน เพื่อทราบว่า สามารถน าหลักสูตรไป

ใช้ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่  มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ในการวัดผลประเมินผลหรือไม่ อย่างไร  
ประกอบด้วย 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ 
1.1) การจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ 
1.2) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.3) การประเมินผลการเรียน 
1.4) การบริหารหลักสูตร 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตร  ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร  หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการประเมินเอง 
2.2) ด าเนินการประเมิน  เป็นการประเมินผลการใช้หลักสูตร  ซึ่งมีวิธีการ หรือขั้นตอน ดังนี้ 

2.2.1) ก าหนดกรอบการประเมิน  โดยก าหนดเนื้อหาสาระท่ีต้องประเมิน  และก าหนด
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีจะเก็บข้อมูล 

2.2.2) ก าหนดวิธีการประเมิน   โดยการจัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  ก าหนด
วิธีการเก็บข้อมูล  ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  และการรายงานผล    

2.2.3) เก็บข้อมูล   เป็นการด าเนินการเก็บข้อมูล ด้วยเครื่องมือ และวิธีการท่ีก าหนดไว้ 
2.2.4) การวิเคราะห์ข้อมูล    ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามท่ีก าหนดไว้ 
2.2.5) สรุปผลการประเมิน  คือ   การสรุปผลของการวิ เคราะห์ข้อมูล  พร้อม

ข้อเสนอแนะต่างๆ    



2.3)  รายงานผล  เป็นการรายงานผล ของการประเมินการใช้หลักสูตร ต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อทราบ หรือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของกระทรวงศึก ษาธิการ 
3.2) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.3) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

เป็นงานท่ีเกี่ยวกับการจัดการรู้ คือการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งจะต้องมีการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
และทันกับสถานการณ์ จึงจ าเป็นจะต้องมีการ  ปรับปรุง พัฒนาอยู่ตลอดเวลา  เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  
และผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ   โรงเรียนจึงต้องด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

 
2.1 งานจดัท าแผนจัดการเรียนรู้ 

เป็นการเตรียมการท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน  ซึ่งเป็นการเตรียมตัวผู้สอนก่อนท่ี
จะท าการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ 
1.1) ก าหนดการจัดการเรียนรู้  เป็นการก าหนดการจัดการจัดการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ แยกเป็นรายช้ันเรียน เพื่อยืนยันว่าสามารถจัดการเรียนรู้ๆ  ได้ครบถ้วน ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
1.2) จัดท าแผนการเรียนรู้  เป็นการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้  ท่ีต้องด าเนินการร่วมกันใน

คาบเรียนหนึ่งๆ  
2) แนวทางด าเนินการ 

2.1) กลุ่มงานวิชาการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะท างาน  ก าหนดการเรียนรู้ 
2.2) จัดท าก าหนดการจัดการเรียนรู้ เป็นรายปีการศึกษา และรายภาคเรียน  ในทุกช้ันเรียน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  บางช้ันเรียน หรือบางกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจน าก าหนดการเรียนรู้ ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
มาท าการปรับปรุงก็ได้ 

2.3) ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้เฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอน หรือช้ันเรียนท่ีสอน โดย
ยึดก าหนดการเรียนรู้เป็นหลัก  ส าหรับรูปแบบของแผนจัดการเรียนรู้จะต้องเหมือนกันท้ังโรงเรียน หรือแต่ละคนจัดท า
เองนั้น  ขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหารของสถานศึกษานั้น ๆ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวง ศึกษาธิการ 
3.2) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.3) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.4) แผนจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ จากวารสารทางวิชาการ 
3.5) วิธีสอนแบบใหม ่ๆ จากวารสารทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 งานจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการเรียนรู้ของผู้สอนแต่ละคน  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ  

1.1) การเตรียมการก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้   เป็นการเตรียมตัวของผู้สอน รวมท้ังส่ือการ
สอน  และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) ผู้สอนเสนอแผนจัดการเรียนรู้ ต่อผู้บริหารสถานศึกษา  ผ่าน กลุ่มงานวิชาการ  เพื่อทราบ 

และเห็นชอบให้ด าเนินการ หรือทักท้วง หรือขอปรับปรุงแก้ไข  
2.2) กลุ่มงานวิชาการ โดยหัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  ลงนาม และแสดง

ความเห็นของแผนจัดการเรียนรู้ท่ีผู้สอน เสนอผ่านมา  และให้ความช่วยเหลือตามท่ีผู้สอนขอความช่วยเหลือ 
2.3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามท่ีก าหนดในแผนการเรียนรู้ 

ท่ีผู้บริหารให้ความเห็นชอบแล้ว    หากจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ก็สามรถกระท าได้ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  หรือบันทึกหลังสอน  แล้วแต่กรณี 

2.4) การบันทึกหลังสอน  เป็นการบันทึกเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว  ซึ่งบันทึกเกี่ยวกับ 
ปัญหาท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรม ปัญหาของผู้เรียน  การประเมินผล  การปรับปรุงแก้ไข  ตลอดถึงผู้เรียนท่ีจะต้องท า
การสอนซ่อมเสริม  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

2.3 งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
เป็นการติดตามการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอน เพื่อศึกษาปัญหา และแก้ปัญหาของ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งเป็นกิจกรรมส าคัญท่ีผู้สอนจัดให้แก่ผู้เรียน ตามแผนจัดการ
เรียนรู้ ท่ีผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายแล้ว 

1.2) การจัดกิจกรรมซ่อมเสริม  หมายถึงการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนท่ีเรียนรู้ไม่ทันกลุ่ม หรือ
ผู้เรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ หรือเรียนรู้ได้เร็วกว่า กลุ่ม  จึงต้องจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียนกลุ่มดังกล่าว   ท้ังนี้ ขึ้นอยู่
กับสภาพของผู้เรียน และ ความพร้อมของสถานศึกษา 

1.3) การวัดผลประเมินผล    หมายถึง การวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  หลังจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ หรือขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือหลังการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) วางแผนการนิเทศ  โดยก าหนดเรื่องท่ีจะนิเทศ  ผู้นิเทศ หรือคณะผู้นิเทศ   และเวลาท่ีท า

การนิเทศ  ซึ่งโดยปกติผู้บริหาร หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้นิเทศ  การก าหนดผู้ท าการนิเทศจึงขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของสถานศึกษา 

2.2) จัดเตรียมเครื่องมือในการนิเทศ เอกสารประกอบการนิเทศ รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์ในใช้
ประกอบการนิเทศ หรือเครื่องอ านวยความสะดวกในการนิเทศ  

2.3) ท าการนิเทศ ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 



2.4) บันทึกผลการนิเทศ รวมท้ังปัญหาและอุปสรรค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการนิเทศใน
ครั้งต่อไป 

2.5) รายงานผลการนิเทศ ให้ผู้รับการนิเทศทราบ  และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบผล
การด าเนินงาน 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) แนวทางจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา 
3.3) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา   
 

2.4 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ คือการจัดกิจกรรมการสอนของผู้สอน หรือวิธีสอน  ซึ่งผู้สอนจะต้องใช้วิธีการ

สอนหลากหลาย และปรับปรุงพัฒนาวิธีการสอนให้เหมาะสมกับ  บริบทของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) เผยแพร่วิธีการจัดการเรียนรู้  โดยกลุ่มงานวิชาการ น าวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ  หรือท่ี
คิดขึน้ มาเผยแพร่แก่ผู้สอนในสถานศึกษา 

1.2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนมีการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้   ปรับปรุงวิธีการสอน หรือ
แนวการจัดกิจกรรม ใหม่ๆ หลากหลาย   รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลายด้วย 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) ส่งเสริมให้ครูได้ ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ  จากบทความ หรือหนังสือเกี่ยวกับด้าน

การจัดการศึกษา 
2.2) ส่งเสริมให้ครูรู้จัก ประยุกต์วิธีการจัดการเรียนรู้เป็นของตนเอง  ให้เหมาะสมกับบริบทของ

สถานศึกษา 
2.3) กลุ่มงานวิชาการน าเสนอความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับวิธีการสอน แก่ผู้สอน เพื่อทราบ และ

ปรับปรุงให้เหมาะสมกับช้ันเรียน และผู้เรียน 
2.4) ผู้สอนน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
2.5) กลุ่มงานวิชาการ นิเทศ  ติดตาม  ประเมนิผล  และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) แผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ จากวารสารทางวิชาการ 
3.2) วิธีการสอนใหม่ๆ จากวารสารทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนการเรียน  
หมายถึงงานประเมินผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน เพื่อตัดสินผลการเรียน ท้ังการเล่ือนช้ันเรียน และการจบช่วง

ช้ัน  รวมทั้งการเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนท่ีย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น ท้ังหลักสูตรเดียวกัน และหลักสูตรอื่นใน
ระดับเดียวกัน   ดังนี้ 

3.1 งานจัดท าระเบียนการประเมินผล 
เป็นการจัดท าเอกสาร หลักฐานแสดงผลการเรียนต่างๆ  ได้แก่   แบบ ปพ. ต่างๆ  รวมท้ังหลักฐาน

เอกสารท่ีเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  หลักฐานแสดงผลการประเมินของผู้สอน  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) การจัดท าระเบียนบังคับแบบ  ซึ่งเป็นระเบียนท่ี กระทรวงศึกษาธิการบังคับแบบ ได้แก่ 
แบบ ปพ. 1,  ปพ. 2,  และ ปพ.3 

1.2) การจัดท าระเบียนท่ีสถานศึกษาก าหนดแบบเอง  ได้แก่  แบบ ปพ. 4  ถึง แบบ ปพ. 9 
1.3) จัดท าเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่ แบบลงทะเบียนเรียน แบบขอจบช่วงช้ัน  แบบขอรับ

เอกสารทางการเรียน  และใบรับรองต่างๆ    
2) แนวทางด าเนินงาน 

2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดแบบรายงานทางการศึกษา  โดยกลุ่มงานวิชาการเสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งต้ัง 

2.2) ก าหนดแบบระเบียน  คณะกรรมการก าหนดแบบรายงานการศึกษา  ท าการศึกษา
หลักสูตร คู่มือการประเมินผลการเรียน   ระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   และก าหนดแบบ ปพ. ต่างๆ ในส่วนท่ีโรงเรียน
เป็นผู้ก าหนด   

2.3) จัดท าแบบระเบียน  เป็นการจัดท าระเบียนต่างๆ  ให้แก่ผู้เรียน  ได้แก่ 
2.3.1) ฝ่ายงานทะเบียนเป็นผู้จัดท า หลักฐาน    แบบ ปพ. 1,  แบบ ปพ. 2,  แบบ ปพ. 

3,  ใบรับรองผลการเรียน 
2.3.2) ครูท่ีปรึกษา หรือครูประจ าช้ัน  เป็นผู้จัด ท า  แบบ ปพ. 4  ถึง แบบ ปพ 9   

2.4) ปรับปรุงแก้ไข  สถานศึกษาต้องท าการปรับปรุงแก้ไขระเบียนต่างๆ ท่ีสถานศึกษาเป็นผู้
ก าหนดแบบเอง เพื่อให้เหมาะสม และ ทันสมัยอยู่เสมอ  โดยมีแนวด าเนินการ ดังนี้   

2.4.1) ศึกษาข้อบกพร่อง  ความไม่สมบูรณ์ ของแบบท่ีก าหนด  โดยการหาข้อมูลจาก
ครูผู้สอน  ครูประจ าช้ัน หรือครูท่ีปรึกษา 

2.4.2) แต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะท างาน พิจารณาปรับปรุงแบบ ให้เหมาะสมต่อไป  
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.3) แนวทางจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.4) แบบระเบียนต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้น(ปพ.) 
 

3.2 งานด าเนินการวัดผล 
เป็นการด าเนินการในเรื่องของตรวจสอบความรู้ ความสามารถของผู้เรียน เพื่อพิจารณาตัดสินผลการ

เรียน  ซึ่งหมายการประเมินผลด้วย  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ  

1.1) การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  คือการวัดผลการเรียนของผู้เรียน ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ซึ่งโดยท่ัวไปมักเรียกว่าการสอบประจ าภาค  การสอบปลายปี ฯลฯ  



1.2) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  ปกติใช้เป็นเกณฑ์ในการจบช่วงช้ัน  สถานศึกษาอาจใช้เป็นเกณฑ์ในการเล่ือนช้ันด้วยก็ได้ขึ้นอยู่
กับแนวทางการประเมินผลของสถานศึกษา ท่ีก าหนดในคู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
1.3) การประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  เป็นการประเมินการผ่านคุณลักษณะท่ีสถานศึกษา

ก าหนด โดยปกติจะใช้เป็นเกณฑ์ในการจบช่วงช้ัน  สถานศึกษาอาจใช้เป็นเกณฑ์ในการเล่ือนช้ันด้วยก็ได้  ขึ้นอยู่กับ
แนวทางการประเมินผลของสถานศึกษา ท่ีก าหนดในคู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ 

1.4) การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  เป็นการประเมิน สรุปการการคิดวิเคราะห์ 
และเขียน ของผู้เรียน  ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินการจบช่วงช้ัน อาจใช้เป็นเกณฑ์เล่ือนช้ัน ด้วยก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
แนวทางการประเมินผล  ท่ีก าหนดในคู่มือการประเมินผลการเรียนรู้  

1.5) การประเมินผลการเรียน  เป็นการประเมินสรุปผลการเรียน ก่อนส้ินปีการศึกษา  เพื่อ
ตัดสินผลการเล่ือนช้ัน และตัดสินผลการผ่านช่วงช้ัน 

2) แนวทางการด าเนินการ    
2.1) ก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดผลและประเมินผล   กลุ่มงานวิชาการจะต้องก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน และวิธีการประเมิน  วิธีการวัดผล และชนิดของเครื่องมือท่ีจะใช้วัด  ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามคู่มือการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา   

2.2) สร้างเครื่องมือวัด   เป็นการสร้างเครื่องมือท่ีจะน ามาใช้วัด ความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียน ตามแนวทางหรือวิธีการท่ีก าหนดไว้แล้ว  โดยการก าหนดเรื่องท่ีจะท าการวัด   สัดส่วนคะแนนหรือน้ าหนักของ
แต่ละ เรื่อง  และสร้างเครื่องมือตามชนิดนั้นๆ ท่ีก าหนดไว้ 

2.3) ด าเนินการวัดผลประเมินผล เป็นการน าเครื่องมือวัดมาท าการวัด  และน าผลการวัดมาท า
การประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถาน ศึกษา 
3.3) คู่มือประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการ ศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.4) การวัดผลการศึกษา  จากวารสารทางวิชาการ 
 

3.3 งานพัฒนาเคร่ืองมือการวัดผล   
เนื่องจากเครื่องมือวัดผล เป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดในการประเมินผลการเรียน  เครื่องมือวัดจึงต้องมีความ

คลาดเคล่ือนในการวัดน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  การพัฒนาเครื่องมือเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้ เครื่องมือมี
ประสิทธิภาพในการวัดสูงและลดความคลาดเคล่ือนในการวัดลงได้  จึงต้องมีการพัฒนาเครื่องมือวัด   ประกอบด้วย 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ   
1.1) วิเคราะห์เครื่องมือ  หมายถึงการวิเคราะห์ หาความยากง่าย และความเช่ือมั่นในการวัด

ของเครื่องมือวัด เพื่อท่ีจะท าการปรับปรุง ให้เครื่องมือความยากง่าย และความเช่ือมั่น อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด (ปกติ 
ความยากง่ายต้ังแต่ .20-.80 และความเช่ือมั่นต้ังแต่ .07 ข้ึนไป)  

1.2) สร้างเครื่องมือมาตรฐาน เป็นการรวบรวมเครื่องมือท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด มารวบรวม 
หรือเก็บรักษาไว้ เพื่อใช้วัดในครั้งต่อไปในเรื่องนั้นๆ ได้ โดยไม่ต้องสร้างใหม่ 

2) แนวทางการด าเนินการ   
2.1)  แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์เครื่องมือ หรือฝ่ายงานวิชาการด าเนินการเอง ท าการ

วิเคราะห์เครื่องมือเป็นรายข้อ รายตัวเลือก  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องมือ 



2.2) ปรับปรุงเครื่องมือ  เป็นการน าเครื่องมือท่ีค่อนข้างดี มาปรับปรุง เกี่ยวกับข้อค าถาม  
ตัวเลือก  ข้อค าตอบ  เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ดี 

2.3) ทดลองเครื่องมือ  น าเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล้ว ไปทดลองท าการวัด  แล้วน ามาวิเคราะห์ 
หาค่าความยากง่าย และค่าความเช่ือมั่นอีกครั้งหนึ่ง 

2.4) เก็บรวบรวม เก็บรักษาเครื่องมือท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี (มีค่าความยากง่าย และค่าความเช่ือมั่น
อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด)  โดยเก็บรักษาในท่ีปลอดภัย เป็นเครื่องมือมาตรฐาน  เพื่อไว้ใช้ในโอกาสต่อไป   

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) คู่มือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) เครื่องมือวัดท่ีใช้วัดผลการเรียนรู้ ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
3.3) ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ท่ีแสดงค่าความยากง่าย และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

 
3.4 งานเทียบโอนความรู้ 
หมายถึงการเทียบความรู้ของผู้เรียนท่ีย้ายจากสถานศึกษาอื่นเข้ามาเรียน  ซึ่งอาจมาจากสถานศึกษาท่ีจัด

การศึกษาในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานด้วยกัน หรือหลักสูตรอื่นท่ีต่างกัน ในระดับเดียวกัน  มีแนวด าเนินการดังนี้ 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) งานเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้  หมายถึงการเทียบรายวิชาท่ีเรียนจากสถานศึกษาเดิม กับ
รายวิชาของสถานศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นการเทียบโอนผลการศึกษาท่ีย้ายระหว่างปี  ท่ีใช้หลักสูตรเดียวกัน 

1.2) งานเทียบช้ันเรียน/ช่วงช้ัน   หมายถึงการเทียบช้ันเรียน หรือช่วงช้ัน  เป็นการเทียบโอน
จากการสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรอื่น  

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) แต่งต้ังคณะท างาน หรือกลุ่มงานวิชาการด าเนินการเอง 
2.2) ท าการเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กรณีย้ายระหว่างปี) และน้ าหนักการเรียน (หน่วยกิต)  

ของปีการศึกษาท่ีย้ายมา 
2.3) ท าการสอบเทียบกลุ่มสาระ กรณีท่ี เนื้อหาสาระแตกต่างกันมาก 
2.4) เทียบช้ันเรียน (กรณีท่ีต่างหลักสูตรกัน) โดยการเทียบโครงสร้างหลักสูตร  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้  เนื้อหาสาระการเรียนรู้  และก าหนดเวลาเรียน 
2.5) รับผู้เรียนเข้าช้ันเรียน โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายงานทะเบียนของโรงเรียน 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับ และเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
3.2) สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) ของผู้ขอเทียบ 
 

4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หมายถึงงานวิจัยของผู้สอนท่ีท าการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของผู้เรียน   ท้ังเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม  หรือ

แก้ปัญหาช้ันเรียน และงานวิจัยอื่นท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้   ส่ือการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา    
ประกอบด้วย 

4.1 งานวิจัยช้ันเรียน 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) ให้ความรู้การวิจัย  เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยแก่ข้าราชการครูในสถานศึกษา 
1.2) ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัย   
1.3) ให้ความร่วมมือในการวิจัย  หมายรวมถึงการช่วย เหลือในการจัดท าวิจัยบางส่วนด้วย 



2) แนวทางด าเนินงาน 
2.1) ให้ความรู้เรื่องการวิจัย  กลุ่มงานวิชาการเป็นผู้ด าเนินการ  หรือ เชิญวิทยากรจาก

ภายนอกมาให้ความรู้  โดยการจัดท าโครงการการวิจัยช้ันเรียน  เสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
2.2) ด าเนินการ ให้ความรู้แก่บุคลากรของสถานศึกษา  รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหาร

สถานศึกษา  
2.3) เก็บรวบรวมผลงานวิจัย  โดยกลุ่มงานวิชาการ ท าการเก็บรวบรวมงานวิจัยช้ันเรียนของ

ผู้สอน ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า 
2.4) รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา ทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบวิธีการวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ 
3.2) งานวิจัยท่ีเป็นตัวอย่าง  
 

4.2 งานประสานความร่วมมือในการวิจัย 
เป็นการประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัยกับสถานศึกษาอื่น และหน่วยงานอื่น  เพื่อการให้

ความช่วยเหลือด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) ประสานความร่วมมือในการวิจัย 
1.2) สร้างเครือข่ายการวิจัย 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมงานวิจัยในสถานศึกษา  ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  หัวหน้าฝ่ายงานทุกฝ่ายงาน  หัวหน้าหมวดวิชา(ถ้ามี)เป็นกรรมการ  
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

2.2) ก าหนดรูปแบบงานวิจัยในสถานศึกษา  และเกณฑ์การอนุมัติการท างานวิจัยของ
สถานศึกษา 

2.3) ให้ความร่วมมือแก่ผู้วิจัย  ท้ังการให้ค าแนะน า  แก้ไข  ตรวจทาน  และอื่น ๆ ตามท่ี
เห็นสมควร 

2.4) ร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงานอื่น เกี่ยวกับการวิจัย 
2.5) สร้างเครือข่ายในการวิจัย กับสถานศึกษาอื่น 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) สิทธิและหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล 
3.2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือท่ีใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้

ผู้เรียนสนใจในกิจกรรม หรือบทเรียน และมีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น  ประกอบด้วย 
5.1 งานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ 
1.1) งานจัดหาส่ือ   เป็นการจัดหาส่ือและเทคโนโลยี โดยการจัดซื้อ  หรือจัดท า   และการ

จัดท านวัตกรรม 
1.2) งานทะเบียนส่ือ  เป็นการจัดท าทะเบียนส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
1.3) งานบ ารุงรักษาส่ือ  หมายถึงการดูแลรักษา และซ่อมแซมส่ือ และเทคโนโลยี 
1.4) งานจ าหน่ายส่ือ   เป็นการจ าหน่ายส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ออกจาจากทะเบียน

ส่ือ 
2) แนวทางการด าเนินงาน 

2.1) กลุ่มงานวิชาการส ารวจความต้องการใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาพิจารณาเพื่อ
จัดหาตามระเบียบงานพัสดุ 

2.2) แยกประเภทส่ือ เทคโนโลยี ท่ีต้องจัดซื้อ และต้องจัดท า 
2.3) เสนอให้ฝ่ายงบประมาณ จัดซื้อ – จัดจ้าง ท้ังในส่วนท่ีต้องซื้อ หรือจ้างท า และส่วนท่ีซื้อ

วัสดุ อุปกรณ์ มาจัดท าเอง  
2.4) จัดท าส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  ตามท่ีก าหนดไว้ 
2.5) ทดลองการใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และปรับปรุงแก้ไข 
2.6) จัดท าทะเบียนส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี โดยเจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
2.7) เก็บรักษาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และบ ารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี

ตลอดไป 
2.8) จ าหน่ายส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ท่ีไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป  โดยฝ่ายงาน

วิชาการ เสนอให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุด าเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
3.2) นวัตกรรม และเทคโนโลยี ต่างๆ 

5.2 งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เป็นการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีมีอยู่ท้ังในสถานศึกษา และชุมชนท่ีสถานศึกษา

ต้ังอยู่ ให้เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  ประกอบด้วย  
1) งานท่ีต้องด าเนินการ   

1.1) งานส ารวจแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.2) งานใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) แนวทางการด าเนินการ 
2.1) ศึกษา และส ารวจแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ท่ีเห็นว่าสามารถน าไปใช้เพื่อการ

จัดการเรียนรู้ได้ 
2.2) จัดท าทะเบียนเหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น   ท ารายละเอียดของแหล่งเรียนรู้ และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในสถานศึกษาทราบ   
2.3) ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูผู้สอน เพื่อให้ความช่วยเหลือ 

และรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ  
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 



ความหมายของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.3 งานสร้างเครือข่ายนวัตกรรมทางการศึกษา 

หมายถึงการติดต่อ ประสานงาน  เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา  กับสถานศึกษาอื่น และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันใช้  พัฒนา และค้นคิด นวัตกรรมทางการศึกษา  ประกอบด้วย 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ 
1.1) ประสานงานกับสถานศึกษา หรือหน่วยงาน อื่นๆ   
1.2) สร้างเครือข่ายนวัตกรรมทางการศึกษา 

2) แนวทางด าเนินการ   
2.1) ส ารวจ และศึกษา สถานศึกษาท่ีใกล้เคียง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใน

ท้องถิ่น ในเรื่องของ  การด าเนินการ ทางนวัตกรรมทางการศึกษา 
2.2) ประสานงาน ติดต่อขอร่วมท างาน นวัตกรรมทางการศึกษา ร่วมกับสถานศึกษาอื่น 
2.3) ก าหนดข้อตกลงของความร่วมมือ  เช่นการใช้ การพัฒนา  การศึกษา และการจัดท า

นวัตกรรมทางการศึกษา  ตลอดถึงการติดต่อส่ือสาร 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

6. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
หมายถึงการจัดท าและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา หรือแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา เพื่อให้

สามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อยู่เสมอ ประกอบด้วย 
6.1 งานศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด) 

เป็นท่ีรวบรวมส่ือของสถานศึกษาท่ีส าคัญ อันประกอบด้วยหนังสือเป็นหลัก และส่ือมัลติมีเด่ียต่าง ๆ   
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) จัดท าข้อก าหนดการใช้ศูนย์วิทยบริการ  ได้แก่วิธีการใช้ ข้อตกลงในการใช้ 
1.2) จัดท าตารางการใช้ศูนย์วิทยบริการ  ตารางการใช้ศูนย์ฯ และใช้ส่ือของช้ันเรียนต่าง ๆ 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) ส ารวจความต้องการใช้ศูนย์วิทยบริการ  โดยการสร้างแบบส ารวจ  ท าการส ารวจความ

ต้องการใช้  เวลาท่ีจะใช้ และความต้องการส่ิงอ านวยความสะดวกจากศูนย์วิทยบริการ จากครูทุกคนในโรงเรียน 
2.2) พิจารณาความต้องการของครูจากท่ีได้ส ารวจ  โดยแยกเป็นความต้องการส่ิงอ านวยความ

สะดวก  และเวลาท่ีต้องการใช้ศูนย์วิทยบริการ 
2.3) ก าหนดวิธีการปรับปรุง พัฒนา และระยะเวลาในการปรับปรุง  เสนอผู้บริหารสถานศึกษา

พิจารณา 
2.4) จัดท าก าหนดการใช้ศูนย์วิทยบริการ  เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการใช้ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการ

ดูแลรักษาศูนย์วิทยบริการ 
2.5) สรุปผลการใช้ศูนย์วิทยบริการ  รายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) มาตรฐานขั้นต่ าห้องสมุดของส านักงานคณะ กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.2) การจัดศูนย์วิทยบริการ 
 
 
 
 



6.2 งานห้องปฏิบัติการ 
เป็นการปรับปรุง  ห้องปฏิบัติการ ต่างๆ ตามท่ีสถานศึกษา ได้จัดให้มี เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ  หมายถึงการพัฒนา ปรับปรุง  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ตามท่ีมีใน

สถานศึกษา  ได้แก่ 
1.1) ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
1.2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
1.3) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
1.4) ห้องปฏิบัติการพลศึกษา 
1.5) ห้องปฏิบัติการ คหกรรม 
1.6) ห้องปฏิบัติการจริยธรรม 
1.7) ห้องปฏิบัติการอื่นๆ  ตามทีสถานศึกษามี 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) ส ารวจความต้องการท่ีน่าจะเป็นของห้องปฏิบั ติ  การต่างๆ  จากบุคลากรผู้ใ ช้

ห้องปฏิบัติการนั้นๆ  ท้ังผู้เรียน และผู้สอน  รวมทั้งผู้ดูแลรักษาห้องปฏิบัติการนั้นๆ ด้วย 
2.2) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการนั้น ๆ ตามข้อมูลท่ีได้

จากการส ารวจ ก าหนดแนวทางในการพัฒนา  รวมท้ังงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนา และบุคลากรท่ีมีความสามารถ
เฉพาะทาง 

2.3) วางแผน หรือจัดท าโครงการ ปรับปรุง หรือพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ  แยกเป็นแต่ละ
ห้อง  เสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่ออนุมัติ 

2.4) ด าเนินการปรับปรุง และพัฒนา  แต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะท างานปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการนั้นๆ ตามแผนท่ีวางไว้   ประเมินผลการด าเนินการ รายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) มาตรฐานขั้นต่ าของห้องปฏิบัติการนั้นๆ 
3.2) การดูแลรักษาอุปกรณ์เฉพาะ ของห้องปฏิบัติการนั้นๆ 
3.3) คู่มือการดูแลรักษาท่ีเป็นการเฉพาะอุปกรณ์นั้น ๆ 
 

7. งานนิเทศการศึกษา 
เป็นการนิเทศงานทุกงานของสถานศึกษา ท่ีไม่ใช่กิจกรรมการเรียนรู้ (มีงานนิเทศการเรียนรู้อยู่แล้วใน 

งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้)  โดยผู้บริหาร กับคณะฝ่ายงานวิชาการ หรือหัวหน้ากลุ่มงาน   ดังนี้ 
7.1 งานจดัระบบนิเทศ 

หมายถึงการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา ให้เป็นระบบ  มีข้ันตอนในการปฏิบัติ  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) ก าหนดระบบการนิเทศในโรงเรียน    
1.2) การปรับปรุงพัฒนาระบบการนิเทศ 

2) แนวทางด าเนินการ  
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ก าหนดระบบการนิเทศ 
2.2) ศึกษาระบบการนิเทศงานในสถานศึกษา จากแหล่งต่างๆ   
2.3) พิจารณาเลือกระบบการนิเทศจากการศึกษา ท่ีเหมาะสม ก าหนดเป็นระบบการนิเทศใน

โรงเรียน  อาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนด้วยก็ได้ 



2.4) รับฟังความคิดเห็นจากผู้รับการนิเทศ ถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2.5) น าข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น มาวิเคราะห์ เพื่อพิจารณา ปรับปรุง และพัฒนาระบบ
การนิเทศต่อไป 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1)     ระบบการนิเทศการศึกษา 
3.2)      แนวทางการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

 
7.2 งานด าเนินการนิเทศ  

เป็นการด าเนินการนิเทศของสถานศึกษา ตามระบบท่ีสถานศึกษาก าหนด  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) ด าเนินการนิเทศ  เป็นการท าการนิเทศครูผู้สอน ตามแผนท่ีวางไว้  และบันทึกการนิเทศ 
1.2) ผลการนิเทศ  ผู้ถูกนิเทศ คือครูผู้สอน  ท าการปรับปรุง แก้ไข  ตามข้อเสนอแนะ หรือข้อ

ทักท้วง   ตามบันทึกการนิเทศ 
2) แนวทางด าเนินการ   

2.1) เตรียมการนิเทศ  โดยก าหนดในเรื่องต่อไปนี้ 
2.1.1) ก าหนดผู้นิเทศ  โดยปกติ  ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้นิเทศ  แต่อาจมอบหมาย

ให้รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือบุคคลอื่น รับผิดชอบแทน  และควรจะมีหัวหน้าฝ่ายงานนั้นๆ และผู้นิเทศอื่นๆ อีก
อย่างน้อย 1-2 คน 

2.1.2) ก าหนดเรื่องท่ีจะนิเทศ  และเวลาท่ีจะนิเทศ แจ้งผู้รับการนิเทศทราบ  เพื่อเตรียม
ตัวรับการนิเทศ 

2.1.3) จัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ  หลักฐานใช้บันทึกการนิเทศ (สมุดนิเทศ)   รวมถึง
เอกสารประกอบอื่นๆ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการนิเทศ 

2.2) การด าเนินการนิเทศ  โดยคณะผู้นิเทศด าเนินการนิเทศตามท่ีก าหนด  และบันทึกการ
นิเทศ 

2.3) แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  ผู้รับการนิเทศ ท าการแก้ไขปรับปรุงตามบันทึกการนิเทศ   
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) แนวทางการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
3.2) หลักการสร้างเครื่องมือการนิเทศ 
 

7.3 งานประเมินผลและพัฒนาการนิเทศ 
เป็นการประเมินผลการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาท้ังหมด และผลของการพัฒนาง านนิเทศ  

รวมทั้งปัญหา อุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดจากการนิเทศ  จากผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ  

1.1) ติดตามผลการนิเทศ  เป็นการติดตามการปรับปรุงแก้ไขจากบันทึกการนิเทศ 
1.2) ประเมินผลการนิเทศ  เป็นการประเมินผลของการนิเทศของสถานศึกษา 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) ติดตามผลการนิเทศ  โดยตรวจสอบบันทึกการนิเทศ และการปรับปรุงแก้ไขการ

ปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ เกี่ยวกับการปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค  ของผู้รับการนิเทศ และผลการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน 



2.2) วิเคราะห์ข้อมูล   โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามผลการนิเทศ   และการปฏิบัติของผู้
ถูกนิเทศ 

2.3) สรุปผลการนิเทศ  จัดท าเป็นรายงานการนิเทศ เสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
2.4) น าผลการนิเทศ ไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการนิเทศของโรงเรียน 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) หลักการวัดผลประเมินผล 
3.2) แบบท่ีใช้บันทึกการนิเทศ 
 

7.4 งานประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการนิเทศ 
เป็นการประสานงานกับสถานศึกษาอื่น เกี่ยวกับการนิเทศในสถานศึกษา  เพื่อความร่วมมือในการ

นิเทศภายในสถานศึกษา  และ สร้างเครือข่ายในการนิเทศกับสถานศึกษาอื่น และหน่วยงานต้นสังกัด     ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) การประสานความร่วมมือ     
1.2) งานสร้างเครือข่ายการนิเทศ      

2) แนวทางด าเนินการ   
2.1) ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาอื่นท่ีใกล้เคียง เกี่ยวกับการนิเทศ  ท้ังระบบการนิเทศ 

และการด าเนินการนิเทศ  
2.2) สร้างเครือข่ายในการนิเทศ  โดยการร่วมกับจัดท าและปรับปรุงพัฒนาระบบการนิเทศ  

และแก้ปัญหาในการด าเนินการนิเทศ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) หลักการสร้างเครือข่าย 
3.2) หลักการประสานงาน 
 

7.5  งานรับการนิเทศจากภายนอก 
เป็นการรับการนิเทศจากหน่วยงานท่ีเหนือจาสถานศึกษาขึ้นไป   โดยปกติจะเป็นส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา โดยผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพื้นท่ีฯ   ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ   

1.1) เตรียมรับการนิเทศ 
1.2) รับการนิเทศ 
1.3) รายงานผลการนิเทศ 

2) แนวทางด าเนินการ  
2.1) จัดเตรียมหลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับการนิเทศ  ได้แก่ สมุดนิเทศ   บันทึกการนิเทศ  และ

หลักฐานอื่นตามท่ีผู้นิเทศแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี) 
2.2) ต้อนรับผู้นิเทศ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และบริบทของสถานศึกษา โดย

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย หรือผู้ท่ีผู้นิเทศก าหนด 
2.3) รับทราบการนิเทศด้วยวาจา จากบันทึกการนิเทศ หรือสมุดนิเทศ  ท าการปรับปรุงแก้ไข  

ตามข้อเสนอแนะในการนิเทศ 
2.4) รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)  ต่อผู้นิเทศ หรือหน่วยงานให้การ

นิเทศ  โดยผ่านผู้บริหารสถานศึกษา 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

แบบสมุดนิเทศของสถานศึกษา 



 
8. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เป็นการก าหนดคุณภาพของผู้เรียน ท้ังท่ีจบการศึกษาของสถานศึกษา และขณะท่ีก าลังเรียนอยู่ใน
สถานศึกษา  โดยสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แจ้งสาธารณะชนทราบและพร้อมท่ี 
ให้ส านักงาน รับรองมาตรฐานการและประเมินคุณภาพศึกษาตรวจสอบ และรับรอง   ประกอบด้วย 

8.1 งานทบทวนระบบประกันคุณภาพ 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) ทบทวนกระบวนการ ตามระบบประกันคุณ ภาพของสถานศึกษา 
1.2) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้ันตอของกระ บวนการ ประกันคุณภาพการศึกษา 

2) แนวทางด าเนินงาน 
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนกระบวนการ และตรวจสอบการการปฏิบัติตามข้ันตอน โดย

ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีมีอ านาจรองจากผู้บริหาร เป็นประธาน เพื่อสามารถตัดสินใจได้   
2.2) ท าการทบทวนกระบวนการของระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้แน่ใจว่า  

กระบวนการและขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ ยังมีความสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพอยู่หรือไม่ และด าเนินการแก้ไข
หากพบว่ามีความไม่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ปฏิบัติ ว่าปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน 
ของกระบวนการหรือไม่ และแก้ไขข้อบกพร่อง หากเห็นว่าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนของกระบวนการนั้นๆ 

2.4) สรุปผลการตรวจสอบทบทวนระบบประกันคุณภาพ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ทราบ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) ระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
3.2) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
 

8.2 งานด าเนินการปรับปรุงคุณภาพภายใน 
หมายถึงการปฏิบัติงานตามแผนงาน และระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา  และประเมินผล 

การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน  รวมถึงการรายงานผลการด าเนินการ  
1) งานท่ีต้องด าเนินการ  

1.1) งานด าเนินการตามแผนประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.2) งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2) แนวทางการด าเนินงาน 
2.1) ศึกษาท าความเข้าใจมาตรฐานคุณภาพ  ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  ศึกษาและท าความ

เข้าใจตัวบ่งช้ีในแต่ละตัวบ่งช้ี ทุกมาตรฐาน  และระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา ท้ังกระบวนการ และขั้นตอน
ในการปฏิบัติ 

2.2) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้ บรรลุตัวบ่งช้ีและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2.3) รายงานผลการด าเนินงาน ให้ผู้บริหารสถาน ศึกษาทราบ 
2.4) สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากการตรวจสอบของคณะกรรมการ เสนอ

ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณา   หรือปรับปรุง แก้ไข 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) มาตรฐาน และตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา ของส านักงานรับรองมาตรฐานประเมินผลและ
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

3.2) ระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 



8.3 งานรับการประเมินจากภายนอก 
เป็นการรับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา จากหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานอื่นท่ีมีหน้าท่ี

ประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา  ซึ่งหมายถึงส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)  ประกอบด้วย 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ 
1.1) จัดท ารายงานคุณภาพของสถานศึกษา เป็นการรายงานคุณภาพของสถานศึกษา ให้    สม

ศ. ทราบ 
1.2) รับการประเมินจากภายนอก  หมายถึงส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพ

การศึกษา 
2) แนวทางการด าเนินการ 

2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของ
ตนเอง  หรืออาจเรียกว่ารายงานกาพฒันาคุณภาพการศึกษา 

2.2) ส่งรายงานการประเมินให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  และ
หน่วยงานต้นสังกัด   ตลอดถึงเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

2.3) ให้การต้อนรับ   รับฟังค าช้ีแจง และให้ข้อมูล เอกสารหลักฐานแก่คณะกรรมการ หรือ
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ตามสมควร  และตามท่ีร้องขอ 

2.4) รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

2.5) รับเอกสารยืนยัน หรือรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อผ่านการประเมินแล้ว 

2.6) รายงานผลการประเมิน ต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
3.2) แนวการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา 
3.3) มาตรฐานตัวบ่งช้ี เพื่อการประเมินคุณภาพการ ศึกษา 

 
9. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 

เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับชุมชน  เพื่อพัฒนาชุมชน ให้มีความรู้ ในด้านวิชาการ  
ประกอบด้วย 

9.1 งานให้ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพและด ารงชีพของชุมชน 
เป็นการให้ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับ การประกอบอาชีพ และความรู้ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีพได้

อย่างมีความสุข  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

ส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน 
2) แนวทางการด าเนินการ 

2.1) ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อทราบว่าชุมชนยังขาดความรู้ในเรื่องใด ท่ี
จ าเป็นต่อชีวิต ความเป็นอยู่ และการอยู่ร่วมกัน 

2.2) ส ารวจความต้องการความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  ท้ังอาชีพท่ีท าอยู่ และอาชีพท่ี
น่าจะมีในอนาคต 

2.3) ก าหนดงานวิชาการ หรือความรู้ท่ีต้องจัดให้แก่ชุมชน   วางแผนการให้ความรู้แก่ชุมชน
เสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติด าเนินการ 



2.4) ด าเนินการให้ความรู้แก่ชุมชน  ตามแผนท่ีก าหนด ให้เหมาะสมกับสภาวะและสถานการณ์  
และสรุปผลรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) การประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
3.2) เอกสารแนะน าอาชีพใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ   
3.3) ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ 

 
9.2 งานให้ความรู้เฉพาะเร่ืองแก่ชุมชน 

หมายถึงความรู้อื่นๆ ท่ัวๆ ไป  ท่ีชุมชนมีความต้องการ อยากรู้ อยากทราบ  ซึ่งนอกเหนือจากการ
ประกอบอาชีพ และเพื่อการด ารงชีพ เพื่อพัฒนาความคิดของคนในชุมชน 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ 
1.1) การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
1.2) การส่งเสริมให้ชุมชนน าความรู้ ไปใช้ 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน  ท้ังด้วยวาจา และท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อ

ก าหนดแนวทาวแก้ปัญหา และสาระทางวิชาการ ท่ีจะน าเสนอแก่ชุมชน 
2.2) ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หรือ ประสานกับบุคคล หน่วยงานท่ีเห็นว่ามีความรู้ในเรื่องท่ี

ชุมชนต้องการ และวางแผนการด าเนินงาน เสนอผู้บริหารสถานศึกษา  ให้ความเห็นชอบ 
2.3) ให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  ตามแผนท่ีวางไว้ ( อาจท าควบคู่ไปกับงานส่งเสริม

ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพก็ได้) และสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษาทราบ  และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนต่อไป 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เอกสารประกอบการให้ความรู้เฉพาะเรื่องนั้น ๆ 
 

9.3 งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาน ศึกษาอื่น   
เป็นการร่วมมือกันทางด้านวิชาการ กับสถานศึกษาอื่น ท่ีจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และก่อน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียน   ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ   

ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น 
2) แนวทางด าเนินการ  

2.1) ศึกษาสภาพของสถานศึกษาอื่น ถึงความเป็นไปได้ ท่ีจะร่วมมือกันในทางวิชาการ  ท้ัง
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกัน และสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ
การอาชีพ 

2.2) ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาท่ีเห็นว่ามีความเป็นไปได้ เพื่อร่วมมือกันในด้านวิชาการ  
ก าหนดเรื่อง หรือแนวทางในการให้ความร่วมมือกันและกัน 

2.3) ร่วมมือกันด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้  สรุปผลการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงาน  เสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อทราบ และพิจาณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
การปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล 

 
 



9.4 งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา 

เป็นการให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  โดยเฉพาะการให้การศึกษาแก่เยาวชน  รวมทั้งการจัดการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย  ประกอบด้วย 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ 
1.1) การให้บริการวิชาการแก่บุคคลและครอบครัว 
1.2) การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) ศึกษาความต้องการด้านวิชาการของชุมชน 
2.2) ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องท่ีครอบครัว และบุคคลต้องการ

ทราบ 
2.3) วางแผน และด าเนินการให้ความรู้ด้านวิชาการตามท่ีบุคคลและครอบครัวต้องการ 
2.4) ส าหรับการจัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย นั้นโรงเรียนต้องด าเนินการดังนี้ 

2.4.1) ก าหนดเกณฑ์การจัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย (เกณฑ์ส าหรับผู้ท่ีมี
สิทธ์ได้รับการจัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย จากสถานศึกษา) 

2.4.2) ส ารวจเด็กในเขตบริการ เพื่อทราบจ านวนผู้ท่ีเข้าเกณฑ์ เพื่อด าเนินการ 
2.4.3) เสนอขออนุมั ติ จัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย  ต่อผู้บริหาร

สถานศึกษา เพื่อด าเนินการ 
2.4.4) ด าเนินการจัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย (โรงเรียนด าเนินการเอง 

หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีด าเนินการอยู่แล้ว) 
2.5) สรุปผลการด าเนินการ และรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (หมวดท่ีว่าด้วยระบบการศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มงานงบประมาณ 
1. งานจัดท าแผนงาน และเสนอของบประมาณ 

เป็นการก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา การวางกลยุทธ์  ก าหนดแผนงาน โครงการ  ท้ังในระยะยาว และ
แผนงานประจ าปี  รวมทั้งการเสนอของบประมาณจากต้นสังกัด  ประกอบด้วย 

1.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1)   วิเคราะห์แผนและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
1.2) วิเคราะห์แผนการศึกษา และนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ศึกษาแผนและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
2.2) ศึกษา วิเคราะห์แผน และนโยบายของ เขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวง ศึกษาธิการ 
2.3) ก าหนดงานท่ีต้องด าเนินการ (จากแผน และนโยบายของต้นสังกัด 

3) ระเบียบ, กฎหมาย  และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) แผน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.2) แผนและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.3) แผนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.2 งานจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาการศึกษา 
เป็นการก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา  และจัดวางยุทธศาสตร์ล่วงหน้า 3-5 ปี  โดยการวิเคราะห์

ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) จัดท าแผนกลยุทธ์   เป็นแผนตามช่วงระยะเวลา  ประมาณ 3- 5 ปี 
1.2) จัดท าแผนพัฒนาระยะกลาง (3-5 ปี) 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนา ของโรงเรียน  

โดยมีผู้แทนของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานด้วย 
2.2) จัดท าแผนกลยุทธ์  ตามหลักการจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 3 – 5 ปี  (กรณีท่ีหมด

ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ฉบับเก่า) 
2.3) ทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์ ให้เหมาะสมกับงานท่ีต้องด าเนินการ(จากการวิเคราะห์

นโยบายและแผนของหน่วยงานต้นสังกัด)  และสถานการณ์ 
2.4) ก าหนดยุทธศาสตร์ประจ าปี  ปกติจะก าหนดไว้แล้วในแผนกลยุทธ์  แต่อาจมีการก าหนด

เพิ่มเติม หรือปรับปรุงให้เหมาะสม 
2.5) จัดท าแผนพัฒนาระยะกลาง 3-5 ป ี เป็นการเตรียมการของบประมาณไว้ล่วงหน้า 
2.6) น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และจัดท า

รูปเล่ม เมื่อผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง   

3.1) ผลการวิเคราะห์นโยบายและแผนของหน่วยงานต้นสังกัด 
3.2) ต าราหรือคู่มือเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือการจัดท าแผนกลยุทธ์   

1.3 งานจัดท าแผนเสนอของบประมาณ 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1)  ศึกษาโครงการ และงานของสถานศึกษา  ก าหนดความส าคัญ และความเร่งด่วน 



1.2) จัดท าแผนเสนอของบประมาณประจ าปี   ตามงานท่ีก าหนดไว้  
2) แนวทางด าเนินการ 

2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะท างาน จัดท าแผนเสนอของบประมาณ โดยมีผู้แทนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานด้วย 

2.2) น ายุทธ์ศาสตร์ทีก าหนดในแผนพัฒนาระยะกลาง ของสถานศึกษา มาพิจารณาก าหนด
เป็น งาน และโครงการ 

2.3) พิจารณางาน และโครงการท่ีบุคลากรในโรงเรียนเสนอ (ในส่วนท่ีต้องของบประมาณ) 
2.4) น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2.5) เสนอหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อของบประมาณประจ าปี 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) แผนกลยุทธ์ ของสถานศึกษา 
3.2) แผนพัฒนาระยะกลางของสถานศึกษา 
3.3) กรอบวงเงินงบประมาณของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3.4) แนวทางหรือวิธีของบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 

 
 

1.4 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) ก าหนดงานของสถานศึกษา  ท่ีจะต้องด าเนินการในแต่ละปี 
1.2) แผนปฏิบัติงานประจ าปี   ซึ่งเป็นเครื่องมือในกรรปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

2)  แนวทางด าเนินงาน   
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะท างาน จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2.2) สรุปผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา  จากแผนปฏิบัติงานประจ าปีของปีมี่ผ่านมา 
2.3) ศึกษา และวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาระยะกลางของสถานศึกษา  และโครงการท่ี

บุคลากรในสถานศึกษาเสนอ ตลอดถึงนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.4) ก าหนดงาน และโครงการท่ีต้องด าเนินการของปีนั้น ๆ 
2.5) จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี เสนอคณะ กรรมการสถานศึกษา ผ่านผู้บริหารสถานศึกษา 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
3.2) แผนพัฒนาระยะกลางของสถานศึกษา 
3.3) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
3.4) นโยบายผู้บริหารสถานศึกษา  และหน่วยงานต้นสังกัด 

 
2. งานจัดสรรงบประมาณ 

หมายถึงการจัดสรรงบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับ ท้ังเงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา หรือเงินอื่นท่ีอยู่ใน
อ านาจของสถานศึกษา รวมท้ังงบประมาณท่ีได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด  ให้แก่ กลุ่มงานต่างๆ ท่ีเสนอขอ  
ประกอบด้วย 

2.1 งานจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) การจัดสรรงบเงินอุดหนุน และเงินรายได้สถานศึกษา 
1.2) การจัดสรรเงินจากงบประมาณท่ีได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด 



2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) รับโครงการจากกลุ่มงานต่างๆ ท่ีได้เสนอขอ  และรวบรวมโครงการ จากแผนพัฒนาระยะ

กลาง 
2.2) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ  ท าหน้าท่ี พิจารณาจัดสรรงบ ประมาณ   แยก

เป็นโครงการ และรายการต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
2.3) จัดท าเป็นแผนการใช้งบประมาณ ประจ าปี เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณา 
2.4) ผู้บริหารสถานศึกษาน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
2.5) จัดท ารูปเล่ม รายงานหน่วยงานต้นสังกัด  และแจ้งกลุ่มงานท่ีเสนอขอทราบ เพื่อ

ด าเนินการต่อไป  
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
3.2) นโยบายผู้บริหารสถานศึกษา 

2.2 งานเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) อนุมัติการจ่ายงบประมาณ 
1.2) เบิกจ่ายเงิน    

2) แนวทางด าเนินงาน  
2.1) ตรวจสอบงบประมาณท่ีขอรับ และงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอท่ีจะจ่าย   
2.2) ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่าย ตามเงื่อนไข และงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
2.3) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานขอเบิก  เสนอผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   
3.2) ระเบียบงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเจ้าสังกัด 

2.3 งานโอนเงินงบประมาณ 
หมายถึงการโอนเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน ท่ีได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด  มาเป็นเงิน

นอกงบประมาณ ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1)  งานโอนเงินงบประมาณ   จากงบเงินอุดหนุน มาต้ังจ่ายในประเภทเงินนอกงบประมาณ 
1.2)  ถัวจ่ายงบประมาณ  เป็นการน างบประมาณท่ีเหลือ มาต้ังจ่ายในหมวดอื่น ตามระเบียน

การคลัง 
2) แนวทางด าเนินงาน 

2.1) รับเงินจากหน่วยงานต้นสังกัด  โดยล้างหนี้ด้วยใบเสร็จรับเงิน 
2.2) เดบิดเป็นเงินนอกงบประมาณ ประเภทนั้นๆ ตามหลักการบัญชี 
2.3) เสนอผู้บริหารสถานศึกษา ขอถัวจ่ายเงิน ในรายการท่ีคงเหลือ มาจ่ายในรายการอื่น หรือ

หมวดอื่น ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบจ่ายเงินของกระทรวงการคลัง 
3.2) ระเบียบการเก็บและรักษาเงินของสถานศึกษา 

 
 
 



3. งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้เงิน 
3.1 งานตรวจสอบการใช้เงิน 

เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ในการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามประเภทการจ่าย 
เงื่อนไขการจ่าย และวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ  ตลอดถึงการตรวจรับ ความเหมาะสมของการใช้เงิน  ประกอบด้วย 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ 
1.1) งานตรวจสอบการใช้เงิน  เป็นการตรวจสอบเงินท่ีใช้จ่ายไปแล้ว 
1.2) งานตรวจสอบความถูกต้องในการใช้เงิน   ตามระเบียบ 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เงิน 
2.2) ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย  เงื่อนไขการจ่าย ประเภทการจ่าย  วงเงินท่ีจ่าย  การตรวจ

รับ และความเหมาะสมของการจ่าย 
2.3) รายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหารสถานศึกษา ทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) หลักฐานการจัดสรรงบประมาณ  และหลักฐานอนุมัติเงินงวด 
3.2) หลักฐานการขอเบิก 

3.2 งานประเมินผลการใช้เงิน 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) ประเมินการใช้เงิน  เป็นการประเมินความคุ่มค่าของการใช้เงิน 
1.2) ประเมินผลท่ีได้รับ  เป็นการประเมินผลท่ีเกิดจากการใช้เงิน 

2) แนวทางด าเนินงาน  
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะท างาน  ประเมินผลท่ีได้รับโดยตรงจากการใช้งบประมาณ 
2.2) เก็บข้อมูลการใช้เงินประจ าปี  รวบรวม จัดท าสถิติ จัดท ารายงาน  และรายงานผลต่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.3) ท าการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ การเงิน และ การคลัง  
2.4) สรุปผลท่ีได้รับจากการใช้เงิน 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
3.2) หลักฐานการใช้เงิน 

4. งานระดมทรัพยากรและการลงทุน 
เป็นการจัดหา  จัดซื้อ จัดจ้าง และแลกเปล่ียน  และประสานกับชุมชน  
4.1 งานจัดการทรัพยากร 

เป็นงานเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีมีในชุมชน หรือในท้องถิ่นท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่  เพื่อน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สถานศึกษา  ประกอบด้วย 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ  
1.1) จัดหาทรัพยากร  เป็นการจัดหาทรัพยากร ในท้องถิ่น อาจเป็น คน เงิน หรือวัสดุ ท่ี

สามารถมาใช้ในการจัดการศึกษา 
1.2) น าทรัพยากรมาใช้เพื่อการศึกษา   

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ส ารวจทรัพยากร ในท้องถิ่นท่ีคาดว่าสามารถน ามาใช้จัดการศึกษาได้ (เจ้าของมอบให้ 

หรือยินดีให้ใช้) 
2.2) ติดต่อประสานงานกับเจ้าของทรัพยากร  เพื่อขอรับ ขอยืม ขอใช้ แล้วแต่กรณี 



2.3) จัดท าบัญชี  ทะเบียน ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
2.4) จัดท ารายการบัญชี แจ้งบุคลากรในสถานศึกษาทราบ ผ่านผู้บริหารสถานศึกษา 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
3.2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินบริจาค  

4.2 งานจัดหารายได้และผลก าไร 
หมายถึงการจัดหารายได้ของสถานศึกษา  จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  และจากกิจกรรมของ

ผู้เรียนในสถานศึกษา    
1) งานท่ีต้องด าเนินการ  

1.1) ออกระเบียบว่าด้วยการจัดหารายได้ 
1.2) การจัดหารายได้และผลก าไร  

2) แนวทางด าเนินงาน 
2.1) ศึกษาการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน สถานศึกษา  นอกเหนือจากใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้  และผลิตผลจากกิจกรรมของสถานศึกษา 
2.2) ก าหนดกฎเกณฑ์การใช้ทรัพยากร และค่าใช้จ่าย ตลอดถึงค่าปรับ หรือค่าเสียหาย  เช่น 

ค่าใช้อาคารสถานท่ี  ค่าคนเก็บขยะ ค่าน้ า ค่าไฟ  เป็นต้น  ออกเป็นระเบียบการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา 
2.3) ด าเนินการจัดหารายได้  จัดจ าหน่ายผลผลิตจากกิจกรรมของสถานศึกษา  สรุปผล และ

รายงานผลการด าเนินงาน ต่อผู้บริหารสถานศึกษาเป็นระยะตามท่ีก าหนด 
2.4) รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผ่านผู้บริหารสถานศึกษา  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหารายได้ของหน่วยงานราชการ 
3.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
3.3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษา 

4.3 งานกองทุนและสวัสดิการ  
เป็นงานท่ีสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือบุคลากรของสถานศึกษาเอง นอกเหลือจากสวัสดิการท่ีได้รับ

จากทางราชการ คุรุสภา และ หน่วยงานเจ้าสังกัดในระดับกรม  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) จัดสวัสดิการในสถานศึกษา (กรณียังไม่มี)   
1.2) ปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการในสถานศึกษา กรณีท่ีมีอยู่แล้ว 

2)  แนวทางด าเนินงาน  
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาสภาพ ต่างๆ ของสถานศึกษา  ท้ังสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

ท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย์  และด้านบุคลากรเกี่ยวกับความต้องการท่ีจะให้โรงเรียนให้ความช่วยเหลือ 
2.2) ก าหนดกิจกรรม หรืองานท่ีจะด าเนินการเป็นสวัสดิการของบุคลากรในสถานศึกษา หรือท่ี

จะต้องปรับปรุงแก้ไข 
2.3) ศึกษาความเป็นไปได้ของงาน หรือกิจกรรมท่ีก าหนด 
2.4) จัดท าโครงการ เพื่อจัดสวัสดิการขึ้นในสถาน ศึกษา หรือเพื่อปรับปรุงงานสวัสดิการ 

3)  ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการของส่วนราชการ 
3.2) เอกสาร หรือคู่มือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ 

 
 



5. งานบริหารการเงิน 
หมายถึงการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับการเงินทุกประเภทของสถานศึกษา รวมถึงขอเบิกเงินจากหน่วยงานผู้

เบิก หรือจากคลัง  และการน าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน   ดังต่อไปนี้ 
5.1 งานเบิกจ่ายเงินจากคลังหรือหน่วยงานผู้เบิก 

หมายถึงการเบิกเงินงบประมาณจากราชการ ซึ่งได้แก่หน่วยงานผู้เบิก หรือคลังอ าเภอ และคลัง
จังหวัด ท้ังนี้ขี้นอยู่กับนโยบายของทางราชการ  ประกอบด้วย 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ 
งานเบิกเงินจากคลัง  หรือหน่วยงานผู้เบิก  ขึ้นอยู่กับการกระจายอ านาจของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   และนโยบายของทางราชการ 
2) แนวทางด าเนินงาน  

2.1) รวบรวม ยอดเงิน และหลักฐานการขอเบิกเงินจากเจ้าหนี้ ได้แก่ เงินเดือน  เงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล  เงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร  เงินค่าเช่าบ้าน เงินจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น 

2.2) จัดท าหลักฐานขอเบิกเงินจากคลัง  หรือหน่วยงานผู้เบิก  ตามท่ีหน่วยงานผู้เบิกก าหนด  
เช่น แบบ  4244  เป็นต้น  เสนอผู้บริหารสถานศึกษา ลงนามขอเบิก 

2.3) จัดส่งหลักฐานขอเบิกต่อหน่วยงานผู้เบิก  หรือคลังอ าเภอ หรือคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี 
และรับเงินมาด าเนินการจ่ายตามระเบียบต่อไป  ซึ่งอาจจ่ายเป็นเงินสด เป็นเช็ค หรือน าเข้าบัญชีเงินฝากของโรงเรียน 
หรือเป็นรายบุคคล  แล้วแต่นโยบายของทางราชการ และสถานศึกษาก าหนด 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
3.1) แบบขอเบิกเงินจากคลัง หรือหน่วยงานผู้เบิก หรือแบบอื่นๆ ตามท่ีราชการก าหนด 
3.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหน่วยงานย่อยและหน่วยงานย่อยอื่นๆ 

5.2 งานรับ – จ่ายเงิน 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) งานรับเงิน  หมายถึงการรับเงินทุกประเภทท่ีสถานศึกษาได้รับ ท้ังเงินงบประมาณ  เงิน
นอกงบประมาณ  และเงินอื่นๆ ทุกกรณี 

1.2) งานจ่ายเงิน  หมายถึงการจ่ายเงินทุกประเภทของสถานศึกษา ท่ีต้องจ่ายให้แก่เจ้าหนี้  
หรือบุคลากรของสถานศึกษา   

2) แนวทางด าเนินงาน 
2.1) รับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา ทุกครั้ง ทุกกรณี ท่ีมีการรับเงินสด  จ่าย

งานผ่านบัญชีเงินฝากของสถานศึกษา หากการจ่ายเป็นเช็ค หรืออื่นๆ ท่ีไม่ใช้เงินสด ให้น าไปขึ้นเงินก่อน แล้วจึงออก
ใบเสร็จ 

2.2) ตรวจสอบหลักฐานการขอรับเงินจากผู้มาขอเบิกเงิน (ยกเว้นท่ีมีหลักฐานอยู่แล้ว)   
2.3) การจ่ายเงินจะต้องมีหลักฐานการส่ังจ่ายของผู้มีอ านาจส่ังจ่ายเสมอ 
2.4) ผู้รับเงินจะต้องออกใบเสร็จ หรือหลักฐานการจ่ายให้กับสถานศึกษา (เว้นแต่มีหลักฐานอยู่

แล้ว)   
2.5) ส่งหลักฐานให้งานบริหารบัญชี  ท าการลงบัญชีต่อไป 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา 
3.2) แบบหลักฐานการจ่าย 

 
 
 



5.3 งานเก็บรักษาเงิน 
หมายถึงการเก็บรักษาท้ังเงินสด  และเอกสารแทนตัวเงิน รวมท้ังสมุดคู่ฝากของธนาคาร  ซึ่ง

สถานศึกษาจะต้องมีข้ันตอนในการเก็บรักษา ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน ของกระทรวงการคลัง  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ  

1.1) การถือเงินสดในมือ  หมายถึงการรักษาเงินไม่เกินจ านวนเงินท่ีกฎหมายก าหนด และ
เอกสารแทนตัวเงินในเวลาราชการ   

1.2) งานเก็บรักษาเงิน  หมายถึงการเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงินนอกเวลาราชการ 
โดยคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน   

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) เจ้าหน้าท่ีการเงินเก็บเงินสดไว้ในมือ เพื่อใช้จ่าย ในเวลาราชการ ตามอ านาจการเก็บ

รักษาเงิน ของเงินประเภทนั้นๆ 
2.2) แต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสถาน ศึกษา (กรณีต้องการเปล่ียนแปลง หรือมีไม่

ครบถ้วน) ซึ่งต้องมีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินจ านวน 3 คน และอาจแต่งต้ังกรรมการคนท่ี 4  เพื่อท าหน้าท่ีแทน
กรรมการเก็บรักษาเงินคนใดคนหนึ่ง ท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติราชการในวันนั้นได้เลย  โดยไม่ต้องแต่งต้ังใหม่ 

2.3) ตรวจสอบยอดเงิน ท้ังเงินสด  เอกสารแทนตัวเงิน เมื่อหมดเวลาราชการ  ส่งมอบ
กรรมการเก็บรักษาเงิน โดยปกติจะเก็บรักษาในตู้นิรภัยของสถานศึกษา กรรมการเก็บรักษาถือกุญแจคนละดอก  หาก
ไม่มีตู้นิรภัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.4) ก่อนเวลาราชการในวันท าการวันรุ่งขึ้น  คณะ กรรมการเก็บรักษาเงิน  น าเงิน และ
เอกสารแทนตัวเงิน มอบให้เจ้าหน้าท่ีการเงิน เพื่อใช้จ่ายในเวลาราชการต่อไปต่อไป 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) แบบการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ 
3.2) ระเบียบการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ 
3.3) ระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการ  ว่าด้วยการเก็บรักษาเงินของสถานศึกษาตามประเภท

นั้นๆ 
6. งานบริหารการบัญชี 

หมายถึงการจัดท าหลักฐานท่ีเกี่ยวกับการ รับ – จ่ายเงิน  ทุกประเภท ได้แก่บัญชีเงินสด  ทะเบียนคุมเงิน
ประเภทต่างๆ  หรือหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวกับการ รับ – จ่ายเงิน  ตลอดถึงการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน 

6.1 งานจัดท าบัญชี 
เป็นการจัดท าบัญชี และทะเบียนท่ีเกี่ยวกับการเงินของส่วนราชการตามท่ีทางราชการก าหนด   

ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ  เป็นการจัดท าบัญชี และทะเบียนการเงินต่าง ๆ  ตามท่ีทางราชการ

ก าหนด หรือระเบียบการจัดท าบัญชีของกรมเจ้าสังกัด  ได้แก่ 
1.1) งานจัดท าบัญชีเงินสด 
1.2) งานจัดท าบัญชีแยกประเภท 
1.3) ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
1.4) ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
1.5) ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
1.6) ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน 
1.7) ทะเบียน หรือบัญชีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1.8) ทะเบียนอื่น ๆ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

2)  แนวทางด าเนินงาน 



2.1) รวมยอดเงินงบประมาณท่ีใช้จ่ายในวันส้ินปีงบประมาณ สรุปยอดเงินคงเหลือ ต้ังจ่ายใน
ปีงบประมาณใหม่ 

2.2)  ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ และบันทึกบัญชีค้างจ่าย 
2.3) รวบรวมหลักฐานการขอเบิกเงินประเภทต่างๆ จากผู้ขอเบิก(เจ้าหนี้) เพื่อจัดท าหลักฐาน

ขอเบิก 
2.4) จัดท าบัญชีประจ าวัน (ทุกวันท่ีมีการรับจ่าย) ท้ังบัญชีเงินสดและทะเบียนคุมเงินทุก

ประเภท 
2.5)  ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด และเงินฝากธนาคาร 
2.6) บันทึกขอแก้ไขข้อผิดพลาด จากการบันทึกรายการ หรือข้อความผิดพลาด ต่อผู้บริหาร

สถานศึกษา 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) แบบบัญชี และทะเบียนคุมเงินต่างๆ  
3.2)     ระเบียบการจัดท าบัญชีของกระทรวงการคลัง 
3.3) ค าส่ัง เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกรมบัญชีกลาง 

6.2 งานจัดท ารายงานการเงิน 
เป็นการจัดท ารายงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการเงิน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ   

1.1) บันทึกเงินคงเหลือประจ าวัน 
1.2) รายงานยอดเงินคงเหลือประจ าเดือน 
1.3) รายงานประจ าปี 
1.4) รายงานการเงินของสถานศึกษา 
1.5) รายงานการเงินอื่นๆ ท่ีทางราชการก าหนด 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) บันทึกเงินคงเหลือประจ าวัน แยกเป็นเงินสด  และเอกสารแทนตัวเงิน  ส่งคณะกรรมการ

เก็บรักษาเงิน เพื่อเก็บรักษา ซึ่งต้องด าเนินการทุกวันท่ีเป็นวันเปิดท าการของสถานศึกษา 
2.2) รายงานการเงินประจ าเดือน(บันทึกเงินคงเหลือ ณ วันส้ินเดือน)  ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
2.3) จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินของสถาน ศึกษา  งบแสดงผลการด าเนินการทางการเงิน 

(รายงานประจ าปี) 
2.4) จัดท าทะเบียน หรือ รายงานการเงินต่างๆ ตามท่ีสถานศึกษาเห็นสมควรก าหนดขึ้นเอง  

เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยไม่ขัดต่อระเบียบของทางราชการ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) แบบบันทึกเงินคงเหลือประจ าวัน 
3.2) หลักการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 



7. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
พัสดุ และสินทรัพย์ หมายถึง  ทรัพย์สินของสถานศึกษาทุกอย่าง ต้ังแต่วัสดุส้ินเปลือง  จนถึงอาคาร

สถานท่ี และส่ิงก่อสร้าง ประกอบด้วย 
7.1 งานจัดท าระบบฐานข้อมูล 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ 
1.1)  ทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
1.2) ทะเบียนครุภัณฑ์ 
1.3) บัญชีวัสดุ และหลักฐานขอเบิกวัสดุ    

2) แนวทางด าเนินงาน 
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุประจ าปี ท าการ ส ารวจ วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร และ

ส่ิงก่อสร้าง เพื่อทราบสภาพคงเหลือ และสภาพการใช้งาน  
2.2) จัดท าทะเบียนควบคุมอาคาร ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง  และขอจดทะเบียน(กรณีท่ีจังไม่ได้ขอ

จดทะเบียน) 
2.3) จัดท าทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์  และรหัส ประจ าครุภัณฑ์ ท่ีได้มาใหม่  รวมท้ังหลักฐาน

การยืมครุภัณฑ์ 
2.4) จัดท าบัญชีควบคุมวัสดุ และใบเบิกวัสดุ  
2.5) แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีวัสดุ ครุภัณฑ์ ช ารุดเสียหาย หรือสูญ

หาย  เพื่อหาผู้รับผิดทางเพ่ง (ถ้ามี) 
2.6) แต่งต้ังคณะกรรมการจ าหน่ายครุภัณฑ์  อาคาร และส่ิงก่อสร้าง  กรรมการขายทอดตลาด  

และกรรมการท าลายครุภัณฑ์  แล้วแต่กรณี 
2.7) จัดท าหลักฐานการใช้สินทรัพย์ และทะเบียนคุมสินทรัพย์ท่ีเกิดจากการด าเนินการของ

สถานศึกษา 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
3.2) ระเบียบกระทวงการคลังว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

7.2 งานสรรหาพัสดุและสินทรัพย์ 
เป็นการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  อาคาร ส่ิงก่อสร้าง ต่าง ๆโดยด าเนินการตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ  

1.1) การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.2) การจัดซื้อ - จัดจ้าง 

2)  แนวทางด าเนินงาน  
2.1) ส ารวจความต้องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา  จากบุคลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2) แต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะท างานวิเคราะห์ความต้องการใช้วัสดุ  ครุภัณฑ์  และ

จัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสมกับงาน และโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.3) ด าเนินการจัดซื้อ  หรือจัดจ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
3.2) ค าส่ังการมอบอ านาจในการด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 



7.3 งานใช้และบ ารุงรักษาพัสดุและสินทรัพย์ 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) การใช้พัสดุ และสินทรัพย์   ก าหนดหลักการใช้ และผู้ขอใช้ 
1.2) การดูแล บ ารุงรักษาสินทรัพย์    ก าหนดวิธีการดูแลรักษา และการซ่อมแซม 

2) แนวทางด าเนินงาน  
2.1) ก าหนดวิธีการใช้  เวลาใช้ การขอใช้ หรืออื่นๆ ท่ีจ าเป็น ท่ีเกี่ยวกับการใช้พัสดุ และ

สินทรัพย์   ของสถานศึกษา 
2.2) ก าหนดเวลา วิธีการ และงบประมาณ ในการดูแลรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์  และ

สินทรัพย์  
2.3) ติดตามผล และรายงานผลการด าเนินการ ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

3)  ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
3.2) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล รักษา ใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับราช

พัสดุ 
3.3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคารสถานท่ี 

7.4 งานจ าหน่ายพัสดุและสินทรัพย์ 
เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ท่ีเกี่ยวกับจ าหน่ายพัสดุ อันได้แก่  

ครุภัณฑ์  อาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้าง   ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ   

1.1) งานส ารวจอาคารและส่ิงก่อสร้าง 
1.2) งานจ าหน่ายครุภัณฑ์ 

2)  แนวทางด าเนินงาน   
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการส ารวจอาคาร และส่ิง ก่อสร้าง ท่ีจะรื้อถอน  เพื่อทราบสภาพ และ

วัสดุท่ียังใช้งานได้ดี  และการน าวัสดุไปใช้หลังจากรื้อถอนแล้ว  (ส าหรับครุภัณฑ์ ใช้กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง)     
2.2) ขออนุญาตรื้อถอน อาคาร และส่ิงก่อสร้าง ต่อผู้มีอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ  ปัจจุบันคือผู้บริหารสถานศึกษา 
2.3) แต่งต้ังคณะกรรมการรื้อถอน อาคาร และส่ิงก่อสร้าง  เมื่อได้รับอนุญาตให้รื้อถอน 

(ส าหรับครุภัณฑ์ ใช้กรรมการท าลาย) 
2.4) จ าหน่ายครุภัณฑ์  อาคาร และส่ิงก่อสร้างออกจากทะเบียน  และรายงานการจ าหน่ายต่อ

ผู้บริหารสถานศึกษาส าหรับอาคารและส่ิงก่อสร้างให้รายงานต่อ ต่อกรม  ธนารักษ์  (ธนารักษ์จังหวัด) ด้วย เพื่อ
จ าหน่ายออกจากทะเบียนของกรมธนารักษ์ 

 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ 
3.2) ค าส่ังการมอบอ านาจตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
3.3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

 
 
 
 



กลุ่มงานบริหารบุคคล 
งานบริหารบุคคล  เป็นงานเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลากรของ

สถานศึกษา สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัด
การศึกษา ของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้   

1. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
เป็นการก าหนดจ านวนบุคลากรของสถานศึกษา  และคุณวุฒิ หรือวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ ซึ่งทาง 

ก.ค.ศ. เป็นผู้ก าหนด และ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นผู้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามท่ีก าหนด  ส่วนคุณวุฒิ หรือ
วิชาเอกนั้น  สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

1.1   งานวางแผนอัตราก าลัง 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) วิเคราะห์อัตราก าลัง  เป็นการวิเคราะห์งานของสถานศึกษา เพื่อก าหนดปริมาณงาน 
1.2) ก าหนดอัตราก าลัง  ก าหนด ตามปริมาณงาน เพื่อขออัตราก าลัง 

2)  แนวทางด าเนินงาน 
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์อัตราก าลังท าการวิเคราะห์ภารกิจของสถานศึกษา  

ก าหนดจ านวนบุคลากรท่ีต้องการ  
2.2) ก าหนดอัตราก าลังตามกรอบของ ก.ค.ศ.  น าไปเปรียบเทียบกับอัตราก าลัง ท่ีมีอยู่จริงใน

ปัจจุบัน  เพื่อทราบจ านวน  ท่ีขาดแคลน 
2.3) จัดล าดับคุณสมบัติ หรือวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ(ขาดแคลน)เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต

พื้นท่ีการศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ  และจัดสรร หรือบรรจุบุคลากรตามท่ีสถานศึกษาต้องการ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) เกณฑ์อัตราก าลังบุคลากรในสถานศึกษา ของ ก.ค.ศ. 
3.2) ภารกิจหลักของสถานศึกษา 

1.2  งานก าหนดต าแหน่ง 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

งานก าหนดต าแหน่ง   เป็นการก าหนดคุณวุฒิ หรือวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ และต าแหน่ง
ท่ีสถานศึกษาต้องการให้มี หรือวิชาเอกท่ีสถานศึกษาขาดแคลน 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการ ก าหนดคุณวุฒิและวิชาเอก ส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่งของ

สถานศึกษา 
2.2) ก าหนดต าแหน่งบุคลากร และคุณสมบัติของบุคลากรท่ีสถานศึกษา ต้องการ  
2.3) เปรียบเทียบกับคุณสมบัติของบุคลากรท่ีมีอยู่จริง เพื่อทราบคุณสมบัติท่ีขาดแคลน  

น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี  พิจารณา อนุมัติ  และบรรจุให้ตามท่ีสถานศึกษาต้องการ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) เกณฑ์อัตราก าลังบุคลากรในสถานศึกษา ของ    ก.ค.ศ. 
3.2) ภารกิจหลักของสถานศึกษา 

 
2. งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

2.1 งานสรรหาบุคลากร 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ   

1.1) ประกาศรับสมัคร  เป็นการประกาศรับสมัครในส่วนท่ีสถานศึกษามีอ านาจในการสรรหา   
ได้แก่ครูจ้างสอนซึ่งเป็น ลูกจ้างช่ัวคราว  หรือข้าราชการครู กรณีได้รับมอบอ านาจ หรือกระจายอ านาจให้สถานศึกษา 



1.2) การคัดเลือก   การคัดเลือกโดยท่ัวไปจะใช้การคัดเลือกโดยการสอบ  มักจะเรียกว่าการ
สอบแข่งขัน  

2) แนวทางด าเนินงาน 
การสรรหาบุคลากร  โดยปกติจะเป็นหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการตามมติ

ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา   โดยแยกเป็น การสรรหาข้าราชการครู   บุคลากรทางการศึกษา   และลูกจ้าง  
ท้ังนี้ อ.ก.ค.ศ. อาจมีมติให้สถานศึกษาด าเนินการในบางส่วน หรือบางประเภทก็ได้  หากเป็นลูกจ้างสถานศึกษาจ้าง
เอง ก็เป็นหน้าท่ีของสถานศึกษา  ดังนั้นหากสถานศึกษาด าเนินการสรรหา จึงต้องด าเนินการ ดังนี้ 

2.1) ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีต้องการ  ตามภาระงานของสถานศึกษา  และรายละเอียด
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่นวิชาท่ีสอบ วันรับสมัคร  สถานท่ีสอบ  วันประกาศผล หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีต้องการ 

2.2) แต่งต้ังกรรมการชุดต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อท าการสอบคัดเลือก 
2.3)  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ตามล าดับท่ีสอบได้ (ตามล าดับคะแนน) 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2) พระราชบัญญัติ  เงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่ง  
3.3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ 
3.4) มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.2 งานบรรจุแต่งต้ังบุคลากร 
เป็นการบรรจุให้เข้ารับราชการ หรือเป็นพนักงานของรัฐ  และแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ี  ซึ่งเป็น

หน้าท่ีของผู้มีอ านาจตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) การด ารงต าแหน่ง     
1.2) การให้ได้รับเงินเดือน    

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) แต่งต้ังให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยครู  รับเงินเดือน ขั้นต้นของครูผู้ช่วย 

(ทดลองปฏิบัติราชการ) 
2.2) แต่งต้ังลูกจ้างช่ัวคราว ให้ด ารงต าแหน่งลูกจ้าง รับเงินเดือน ตามวุฒิ 
2.3) แต่งต้ังครูท่ีผ่านการทดลองปฏิบัติราชการไปแล้ว ให้ด ารงต าแหน่งครู  ให้ได้รับเงินเดือน 

ในอันดับ ค.ศ. 1   
2.4) แต่งต้ังครูท่ีได้รับย้าย ให้ด ารงต าแหน่งตามท่ีได้รับย้าย ให้ได้รับเงินเดือนและวิทยฐานะ

เดิม 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 
3.3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ 

2.3 งานโอนย้ายบุคลากร 
หมายถึงการขอโอนของข้าราชการครู ไปสังกัดกรมอื่น และการขอย้ายไปโรงเรียนอื่นท้ังในและนอก

เขตพื้นท่ี ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  รวมทั้งการรับโอน และรับย้าย  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) งานการโอน  คือการย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่น หรือสถานศึกษาอื่นท่ีไม่อยู่ ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



1.2) งานการย้าย  คือการย้ายไปสถานศึกษาอื่นในเขตพื้นท่ี การศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษา
อื่น  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2) แนวทางด าเนินการ 
2.1)   ศึกษาข้อมูล   ครูท่ีจะขอโอน – ย้าย ศึกษาต าแหน่งว่างในโรงเรียนท่ีจะขอโอน – ย้าย  

เพื่อตัดสินใจ 
2.2)     ยื่นค าขอ ผู้ขอโอน – ย้ายยื่นค าร้องขอย้าย ขอโอน ต่อผู้บริหารโรงเรียน ลงความเห็น 

น าส่งถึงเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส าหรับ ผู้ขอโอนต้องแนบหลักฐานยืนยันการรับโอนจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วย 
2.3)    เมื่อได้รับโอน – ย้าย  ผู้ได้รับการโอน – ย้าย ต้องท าการมอบหมายหน้าท่ีการงาน ต่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อออกหนังสือส่งตัวไปรับราชการในสถานศึกษาท่ีรับย้ายต่อไป 
2.3)    กรณีการรับย้าย หรือรับโอน ข้าราชการครูจากสถานศึกษาอื่น มาด ารงต าแหน่งใน

สถานศึกษา  ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับข้าราชการท่ีบรรจุใหม่  ยกเว้นการทดลองปฏิบัติราชการ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) หลักเกณฑ์การขอย้าย  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.2) หลักเกณฑ์   ของกรมเจ้าสังกัดท่ีจะรับโอน 
3.3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การโอน – ย้าย 

3. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
3.1 งานทดลองปฏิบัติราชการ 

เป็นการพัฒนาอย่างเข้มของผู้ท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังจากผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้โดยให้ด ารงต าแหน่งครู
ผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปี จนกว่าจะผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ(พัฒนาอย่างเข็ม) จึงแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ครูต่อไป     
ประกอบด้วย 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ  
1.1) มอบหมายงาน  เป็นการมอบหมายงานในหน้าท่ีตามภาระงานของสถานศึกษาให้ปฏิบัติ 
1.2) ประเมินผลการปฏิบัติงาน  สถานศึกษามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย   

2) แนวทางด าเนินงาน 
2.1) มอบหมายงาน  ให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติ 
2.2) แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทองลองปฏิบัติราชการ (ปกติแต่งต้ัง 3  คน)  และ

ครูพี่เล้ียง 
2.3) สอนงาน  นิเทศงาน โดยผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เล้ียง  
2.4) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ทดลองปฏิบัติราชการ  ตามแบบท่ีก าหนด 
2.5) รายงานผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ  เพื่อด าเนินการ

ต่อไป 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.2) การประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 



3.2 งานพัฒนาบุคลากร 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) การศึกษาต่อ   หมายถึงการเข้ารับการศึกษาในสถาบันต่างๆ ท้ังเวลาปกติ และนอกเวลา 
1.2) การศึกษาดูงาน  หมายถึงการศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ 
1.3) การประชุม อบรม  หมายถึงการประชุม หรือการอบรม ท้ังท่ีสถานศึกษาจัดเอง และส่ง

บุคลากรเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น 
1.4) การศึกษาด้วยตนเอง  หมายถึงการศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่มีสถาบันรับรอง   

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) วางแผนการพัฒนาบุคลากร  โดยการ 

2.1.1) ส ารวจความต้องการของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร   
2.1.2) ตรวจสอบความพร้อมของสถานศึกษา  ท้ังด้านบุคลากร  งบประมาณ   สถานท่ี 

รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็น 
 

2.1.3) ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าในการพัฒนาบุคลากร 
2.1.4) วางแผนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีท้ัง ท่ีสถานศึกษาจัดเอง และส่งบุคลากรเข้า

ร่วมกับหน่วยงานอื่น  
2.2) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนท่ีก าหนด 
2.3) ประเมินผลการด าเนินงาน  สรุปรายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไป ศึกษาต่อ และฝึกอบรม

ภายในประเทศ 
3.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างวันลา 

3.3 งานพิจารณาความดีความชอบ 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1.2) งานเล่ือนขั้นเงินเดือน    

2) แนวทางด าเนินงาน  
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ (ปีละสองครั้ง) 
2.2) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในสถานศึกษา  โดย

คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ 
2.3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถานศึกษา  โดยผู้บริหารสถานศึกษา หรือ

ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
2.4) สรุปผลการประเมิน  และจัดล าดับผู้ท่ีได้รับความดีความชอบ แยกเป็นเล่ือนเป็นกรณี

พิเศษ เล่ือนปกติ และไม่ได้เล่ือนเงินเดือน 
2.5) จัดท าบัญชีการเล่ือนขั้นเงินเดือน  ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
2.6) เสนอบัญชีเล่ือนขั้นเงินเดือนต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) กฎ ก.พ.ว่าด้วยการพิจารณาความดีความชอบ 
3.2) หลักเกณฑ์การเล่ือนขั้นเงินเดือนของหน่วยงานต้นสังกัด 
3.3) มติ อ.ก.ค.ศ. ท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ  การเล่ือนขั้นเงินเดือน และการ

จัดสรรเม็ดเงิน 



3.4 งานเลื่อนต าแหน่ง และวิทยฐานะ 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ    

1.1) งานขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ   ส าหรับผู้ท่ียังไม่มีวิทยฐานะ ต้องขอมีวิทยฐานะก่อน  แล้ว
จึงขอเล่ือนวิทยฐานะไปตามล าดับ  ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด โดย
ปกติข้าราชการครูจะมีวิทยฐานะต้ังแต่ครูช านาญการ รับเงินเดือนระดับ ค.ศ.2  ไปจนถึงวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 
รับเงินเดือนระดับ  ค.ศ.5 

1.2) งานประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ และขอเล่ือนวิทยฐานะ  แล้วแต่กรณี 
2) แนวทางด าเนินงาน   

2.1) ส ารวจข้าราชการครู  ท่ีอยู่ในเกณฑ์ ขอมี หรือขอเล่ือนวิทยฐานะ  แจ้งครูท่ีจะขอมีและ
ขอเล่ือนวิทยฐานะ  และผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

2.2) ให้ข้อมูล สารสนเทศแก่ข้าราชการครูท่ีจะขอมี และขอเล่ือนวิทยฐานะ  เกี่ยวกับหลักฐาน 
และวิธีการขอมี ขอเล่ือนวิทยฐานะ 

2.3) รวบรวม จัดส่งหลักฐานการขอมี ขอเล่ือนวิทยฐานะ ถึงเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.4) แจ้งผู้ขอมีขอเล่ือนวิทยฐานะทราบ เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประเมิน 
2.5) ให้ความร่วมมือในการจัดท าผลงานวิชาการ ส าหรับผู้ขอเล่ือนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ

ขึ้นไป 
2.6) ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับการเข้ารับการพัฒนางานเพื่อมี และเล่ือนวิทยฐานะ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2) มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 

 
3.5 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ 
1.1) งานจัดท าทะเบียนการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1.2) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ซึ่งต้องขอปีเว้นป ี
1.3) งานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ส าหรับผู้ท่ีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 ช้ัน ในตระกูล

เดียวกัน (ถ้าซื้อเองไม่ต้องคืน)  หรือถึงแก่ความตาย 
2) แนวทางด าเนินงาน   

2.1) จัดท าทะเบียนคุมการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรในสถานศึกษา  ให้เป็น
ปัจจุบัน 

2.2) ส ารวจบุคลากรของสถานศึกษา ท่ีมีสิทธิ์ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แจ้ง
บุคลากรทราบเพื่อจัดท าแบบค าขอ และหลักฐานประกอบ 

2.3) ช้ีแจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2.4) ให้ความร่วมมือในการจัดท าค าขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และส่งหลักฐานต่อ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการต่อไป 
2.5) ติดต่อ ประสานงาน ให้บุคลากรท่ีอยู่ในเกณฑ์ต้องคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ท าการคืน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบการขอพระราชทานเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ 
3.2) แบบขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  



3.6 งานทะเบียนประวัติ 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) งานจัดท าทะเบียนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.2) ปรับปรุงทะเบียนครู 

2) แนวทางด าเนินงาน 
2.1) ก าหนดรูปแบบ ทะเบียนประวัติ  ของบุคลากร ในสถานศึกษาเพิ่มเติม  จากท่ีเขตพื้นท่ี

การศึกษาด าเนินการอยู่ เพื่อความสะดวกในการบริหารงานของสถานศึกษาเอง 
2.2) จัดเก็บข้อมูล ของบุคลการทางการศึกษา เป็นรายบุคคล  รวมท้ังคัดลอกแฟ้มประวัติ  

จากเขตพื้นท่ีการศึกษา   
2.3) จัดท าทะเบียนประวัติ และ ปรับปรุงแก้ไข  โดยเริ่มจัดท าต้ังแต่เริ่มรับราชการ จนถึง

ปัจจุบัน  และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1.1) เอกสาร หรือแบบทะเบียนประวัต ิ
1.2) ระเบียบว่าด้วยทะเบียนประวัติของข้าราชการ 

 
3.7 งานการลา 

เป็นการปฏิบัติตามระเบียบของการลา  โดยก าหนดเป็นการลาประเภทต่าง ๆ  
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) งานควบคุมวันลา  เนื่องจากสถานศึกษามีอ านาจในการอนุญาตการลาของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเอง  จึงต้องควบคุมวันลาให้เป็นไปตามระเบียบ 

1.2) งานอนุญาตการลา  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุญาตการลาทุกประเภท 
2) แนวทางด าเนินงาน  

2.1) ช้ีแจงระเบียบการลาของส านักนายกรัฐมนตรี  ให้บุคลากรในสถานศึกษาทราบ และ
เข้าใจเกี่ยวกับประเภทการลา   สิทธิการลาและหลักเกณฑ์การลาในแต่ละประเภท 

2.2) ก าหนดระเบียบการลาของ สถานศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการส่งใบลา ระยะเวลาส่ง
ใบลา และช่องทางการผ่านใบลาของสถานศึกษานั้น  ท่ีไม่ขัดกับระเบียบการลาของทางราชการ 

2.3) ลงรับใบลาตามระบบหนังสือราชการ โดยเจ้าหน้าท่ีงานสารบัญ 
2.4) ตรวจสอบวันลา โดยเจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร และลงนาม ยืนยัน เสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

พิจารณา เพื่ออนุญาตการลา 
2.5) แจ้งผู้ขออนุญาตลา ทราบ เพื่อการปฏิบัติ 

 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบการลาของข้าราชการ 
3.2) ค าส่ังมอบอ านาจการลาของหน่วยงานต้นสังกัด 
3.3) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ  และเงินอื่นในลักษณะ

เดียวกัน 
 

4 งานวินัยและรักษาวินัย 
หมายถึงงานวินัยของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการรักษาวินัย  กรณียังไม่

ท าผิดทางวินัย  และการด าเนินการทางวินัย กรณีท่ีได้กระท าผิดทางวินัย  ดังนี้ 
 



4.1 งานรักษาวินัย 
เป็นการป้องกัน  หรือดูแลไม่ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ไม่ให้

กระท าผิดทางวินัย  ซึ่งเป็นหน้าท่ีของผู้อ านวยการโรงเรียนโดยตรง  แต่อาจมอบหมายให้รองผู้อ านวยการ หรือผู้ใดผู้
หนึ่งท่ีเหมาะสม ดูแลแทนได้  ประกอบด้วย 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ  
1.1) การป้อมปราม   เป็นการป้องกันการกระท าผิดทางวินัย 
1.2) การรักษาวินัย  เป็นการดูแลไม่ให้มีการกระท าผิดทางวินัย 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ช้ีแจงเกี่ยวกับความผิดทางวินัย และโทษทางวินัยแก่บุคลากรของสถานศึกษาทราบ  ซึ่ง

อาจท าเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม หรือตามสถานการณ์ 
2.2) น ากรณีตัวอย่าง ท่ีได้ด าเนินการถึงท่ีสุดแล้ว ให้บุคลากรของสถานศึกษา ได้ทราบ และ

ศึกษา 
2.3) ช้ีแนะ หรือตักเตือนบุคลากรท่ีมีแนวโน้มท่ีจะกระท าผิดวินัย เพื่อเป็นการป้อมปราม 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2) กฎ ก.ค. แล กฎ ก.ค.ศ.  ท่ีว่าด้วยความผิด 

4.2 งานด าเนินการทางวินัย 
เป็นการด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยวินัยของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน

สถานศึกษา  ในกรณีท่ีมีการกระท าผิดทางวินัย หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดทางวินัย  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ  

1.1) งานสอบหาข้อเท็จจริง  เพื่อตรวจหาว่ามีมูลความผิดหรือไม่  บางกรณีไม่จ าเป็นต้องสอบ
หาข้อเท็จจริง 

1.2) งานสอบสวนทางวินัย  เป็นการสอบเพื่อก าหนดโทษทางวินัย 
2) แนวทางด าเนินงาน   

2.1) แต่งต้ังกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีผู้บังคับบัญชาเห็นว่าน่าจะมีการกระท าผิดทาง
วินัย  หรือผู้ใต้บังคับบัญชาถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย (กรณียังไม่มีมูลความผิด) 

2.2) แต่งต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย  กรณีท่ีมีมูลความผิด  เพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย 
2.3) แจ้งข้อกล่าวหา หรือมูลความผิดให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสแก้ข้อกล่าวหาต่อ

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
2.4) กรณีท่ีเป็นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง  ไม่จ าเป็นต้องต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย 
2.5) คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย แจ้งผลการสอบสวน พร้อมข้อเสนอแนะโทษทางวินัย 

ต่อผู้แต่งต้ังทราบ (ปกติคือผู้บังคับบัญชา)   
2.6) ผู้บังคับบัญชาส่ังลงโทษทางวินัย ตามมูลฐานความผิดท่ีปรากฏ  หากเป็นโทษวินัยอย่าง

ร้ายแรง ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีพิจารณา  และผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีส่ังลงโทษ   ในกรณีนี้ ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ี
อาจต้ังคณะกรรมการสอบส่วนขึ้นท าการสอบสวนใหม่ก็ได้ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2) กฎ ก.ค. หรือ กฎ ก.ค.ศ. ท่ีว่าด้วยการลงโทษทางวินัย 
3.3) ระเบียบการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการท่ีถูกลงโทษทางวินัย 

 
 



4.3 งานอุทธรณ์ 
เป็นการอุทธรณ์ของผู้ถูกลงโทษทางวินัย  ท่ีเห็นว่าผู้บังคับบัญชาลงโทษโดยไม่เป็นธรรม หรือไม่

เหมาะสม 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

อุทธรณ์การลงโทษทางวินัย    
2) แนวทางด าเนินงาน 

2.1) ผู้ถูกลงโทษทางวินัย ท าการอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี หรือ  
ก.ค.ศ. ด้วยตนเอง (ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้) แล้วแต่กรณี 

2.2) ให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี กรณีผู้บัง คับบัญชาส่ังลงโทษได้โดยไม่ต้องผ่าน อ.ก.ค.
ศ. เขตพื้นท่ี 

2.3) ให้อุทธรณ์ต่อ  ก.ค.ศ. กรณีท่ีถูกลงโทษโดยความเห็นชอบของ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี 
2.4)   ผลการอุทธรณ์ ให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด ของการด าเนินการทางวินัย 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.2) กฎ  ก.ค. ว่าด้วยการพิจารณาอุทธรณ์ 

4.4 งานร้องทุกข ์ 
เป็นการร้องทุกข์ของผู้ท่ีถูกกล่ันแกล้ง จากผู้บังคับบัญชา ท่ีไม่ใช่การลงโทษทางวินัย 
1)   งานท่ีต้องด าเนินการ   

1.1) งานรับเรื่องร้องทุกข์  ของผู้ท่ีถูกกล่ันแกล้ง หรือผู้ได้รับทุกข์ 
1.2) งานช้ีแจงการร้องทุกข์  เป็นการช้ีแจงการให้ทุกข์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

2)    แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ผู้ได้รับทุกข์ หรือผู้ถูกกล่ันแกล้ง  ท าการร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาท่ีให้ทุกข์ หรือท่ีกล่ัน

แล้ง  อาจด้วยวาจาก่อน หรืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอผ่านผู้บริหารสถานศึกษา 
2.2) ผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นผู้ท าให้เกิดทุกข์ต้องช้ีแจง ข้อร้องทุกข์ แจ้งผู้ได้รับทุกข์ทราบ  อาจ

ด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร แล้วแต่กรณี 
2.3) ผู้ได้รับทุกข์ อาจร้องทุกข์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ให้ทุกข์ได้ 

หากไม่พอใจการช้ีแจงของผู้บังคับบัญชาท่ีให้ทุกข ์
3)   ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2) กฎ  ก.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์ และพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 

 
5 งานออกจากราชการ 

หมายถึงการออกจากราชการ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษา  ในทุก
กรณี  ได้แก่ 

5.1 งานเกษียณอายุราชการ    
หมายเฉพาะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีรับราชการจนอายุตัวครบ 60 ปี ต้องพ้น

จากราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) งานส ารวจบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
1.2) งานเกษียณอายุราชการ 

2) แนวทางด าเนินงาน 



2.1) ส ารวจบุคลากรในสถานศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี  เพื่อ
สถานศึกษาได้เตรียมปรับการบริหารจัดการ  และแจ้งผู้ท่ีเกษียณอายุราชการทราบ เพื่อเตรียมการ  และรายงาน
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

2.2) ช้ีแจงผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการ ทราบถึงหลักการ วิธีการ และการจัดเตรียมเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.3)  ติดต่อประสานงาน กับบุคคล และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  คุรุสภา  และเขตพื้นท่ี
การศึกษา  เป็นต้น  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะ

เดียวกัน 
 

5.2 งานลาออกจากราชการ 
หมายถึงการออกจากราชการด้วยความสมัครใจ ด้วยเหตุต่างๆ  เช่น ลาออกเพื่อประกอบอาชีพอื่น 

ลาออกเพราะรับราชการมานาน หรือลาออกเพราะเหตุอื่นๆ  รวมท้ังการออกจากราชการก่อนก าหนดเวลา  
ประกอบด้วย 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ  
1.1) งานลาออกจากราชการก่อนก าหนด 
1.2) งานลาออกจากราชการ 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) รับใบลาออกของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  น าส่งเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
2.2) ติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.3) ให้ความร่วมมือในการจัดท าเอกสาร หลักฐานต่าง ๆกับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีลาออก 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1)   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2)      พระราชกฤษฎีการการจ่ายเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 

5.3   งานออกจากราชการเนื่องจากโทษทางวินัย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ  

1.1) ออกจากราชการไว้ก่อน  อาจไม่ต้องออกจากราชการจริง หากพบว่าไม่มีความผิดถึงขั้น 
ให้ออก และปลดออก 

1.2) ให้ออก  เป็นการลงโทษทางวินัย แต่ยังคงได้รับบ าเหน็จบ านาญ (ถ้าอยู่ในเกณฑ์ท่ีขอรับ
ได้)  

1.3) ปลดออก   เป็นการลงโทษให้ออกโดยไม่ได้รับบ าเหน็จบ านาญ ถึงแม้มีสิทธ์ได้รับ 
2) แนวทางด าเนินงาน   

2.1) จัดท าค าส่ัง หรือ ส่งค าส่ังลงโทษทางวินัย  แจ้งผู้ถูกลงโทษทราบ 
2.2) งดจ่ายเงินเดือนไว้ก่อน ส าหรับผู้ท่ีถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
2.3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อขอรับ เงิน

บ าเหน็จ บ านาญ  และเงินชดเชยอื่นๆ (ปลดออกไม่มีสิทธิ์รับบ าเหน็จบ านาญ) 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 



3.1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 

5.4   งานออกจากราชการเนื่องจากสาเหตุบางประการ 
เป็นการให้ออกจากราชการโดยไม่มีความผิด  แต่ด้วยความไม่เหมาะสมท่ีจะรับราชการ 
1)    งานท่ีต้องด าเนินการ  

1.1)    ออกจากราชการเนื่องจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ  เนื่องจากไม่ต้ังใจท่ีจะ
ท างาน  หรือความไม่เข้าใจงาน 

1.2)    ออกจากราชการเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ท่ีจะรับราชการ   เนื่องจากตรวจพบว่าขาด
คุณสมบัติ ในขั้นตอนรับสมัคร หรือการสอบ   หรือไม่สามารถมีใบประกอบวิชาชีพได้ 

1.3)    ออกจากราชการเพราะรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
1.4)    ออกจากราชการเนื่องจากการเจ็บป่วยติดต่อกันเป็นเวลานาน (เกิน 120 วัน) 

2)    แนวทางด าเนินงาน  
2.1)    ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรท่ีบรรจุใหม่ อีกครั้งหนึ่ง   
2.2)    ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ   
2.3)    ตรวจสอบวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.4)    หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ  เสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อ

ด าเนินการ 
2.5)   หากเป็นข้อบกพร่องท่ีสามารถท าการปรับปรุง แก้ไขได้ ให้รีบท าการแก้ไข   
2.6)   หากเป็นข้อบกพร่องท่ีไม่อาจแก้ไขได้  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่ังให้ออกจากราชการ

ตามข้อบกพร่องดังกล่าว โดยได้รับบ าเหน็จ บ านาญ  หรือเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. พิจารณา  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการมอบอ านาจ 
หรือนโยบายของทางราชการ 

3)    ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1)    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3.2)    พระราชกฤษฎีการการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะ

เดียวกัน 
5.5  งานดูแลบุคลากรที่ออกจากราชการ 

เป็นงานท่ีเกี่ยวกับศักด์ิศรีของความเป็นครู  เนื่องจากข้าราชการครู ท่ีออกจากราชการไปแล้ว  ไม่
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมกับความเป็นครู อาจเนื่องจากฐานะทางครอบครัว  หรือสภาพความไม่
สมบูรณ์ของครอบครัว    สถานศึกษาท่ีครูผู้นั้นด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนออกจากราชการ  เป็นผู้รับผิดชอบดูแล  ให้ความ
ช่วยเหลือ ตามความสามารถของสถานศึกษา  และสภาพของครูท่ีออกจากราชการ   ดังนี้ 

1)   งานท่ีต้องด าเนินการ  
1.1)    จัดท าทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีออกจาก

ราชการไปแล้ว 
1.2)     การให้ความช่วยเหลือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีออกจากราชการไป

แล้ว  
2)    แนวทางด าเนินงาน 

2.1)     ส ารวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ท่ีได้ออกจากราชการ
ขณะท่ีปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาทุกคน  ในทุกกรณี  และขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่ 

2.2)    ศึกษาความเป็นอยู่ และฐานะทางสังคม ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ว่าสามารถด ารงชีพอยู่อย่างเหมาะสมกับความเป็นครู  คือยังเป็นท่ีเคารพนับถือของลูกศิษย์ หรือบุคคลท่ัวไปตาม
สมควร หรือไม่ 



2.3)    ให้ความช่วยเหลือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีเห็นว่าด ารงชีพอยู่อย่าง
ไม่เหมาะสมกับความเป็นครู 

2.4)    เชิญมาเป็นวิทยากร หรือเป็นประธาน หรือร่วมงาน ในกิจกรรมของสถานศึกษาตาม
ความเหมาะสม 

3)    ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
งานออกจากราชการ จากวารสารทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1. งานธุรการสถานศกึษา 

หมายถึงงานจัดการเกี่ยวกับเอกสารของทางราชการ  ตามระเบียบงานสารบรรณ และระเบียบการรักษา
ความปลอดภัยหนังสือราชการ  ต้ังแต่การรับ หรือจัดท าหนังสือ  จนกระท้ังการจ าหน่ายหนังสือ  และการดูแลรักษา
หนังสือท่ีมีช้ันความลับ และดูแลสถานท่ีราชการ  ดังต่อไปนี้ 

1.1 งานสารบรรณ 
เป็นงานเกี่ยวกับหนังสือราชการของสถานศึกษา ทุกประเภท ตามระเบียบงานสารบรรณ  ต้ังแต่การ

รับหนังสือ จนถึงการจ าหน่ายหนังสือ  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) งานลงทะเบียนส่งหนังสือ   หมายถึงการรับหนังสือ  การลงทะเบียนรับ  การส่งหนังสือ  
การลงทะเบียนส่งหนังสือ   

1.2) งานจัดท าหนังสือ  หมายถึงการจัดท าหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบงานสาร
บรรณ 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ สภาพงานสารบรรณของสถานศึกษา 
2.2) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณของสถานศึกษา  ท้ังวิธีการ และผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ  เกี่ยวกับ 
2.2.1) การลงทะเบียนหนังสือ  ท้ังทะเบียนหนังสือรับ และทะเบียนหนังสือส่ง  โดย

ปกติเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ 
2.2.2) การจัดท าหนังสือ  ท้ังการออกหนังสือหนังสือ  การโต้ตอบหนังสือ  ควรเป็น

หน้าท่ีของเจ้าของเรื่อง 
2.2.3) การส่งหนังสือ  หมายถึงการน าหนังสือส่งถึงผู้รับ หน่วยงานผู้รับ  อาจแต่งต้ัง

ผู้ท าหน้าท่ีส่งหนังสือโดยเฉพาะ 
2.2.4) การจัดเก็บหนังสือ  เป็นการจัดเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ  ปกติเป็น

หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ อาจให้เจ้าของเรื่องรับผิดชอบบางส่วนก็ได้  ซึ่งต้องเก็บรักษาตามระยะเวลา  
2.2.5) การจ าหน่ายหนังสือ  เป็นจ าหน่ายหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ  

หนังสือท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ต้องขออนุญาตจากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
3.2) ระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาหนังสือของกองจดหมายเหตุแห่งชาติ 

1.2 งานรักษาความปลอดภัย 
เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับหนังสือท่ีมีช้ันความลับ หรือหนังสือราชการลับ รวมทั้งการรักษา

สถานท่ีเก็บหนังสือท่ีมีช้ันความลับด้วย  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ  

1.1) งานรักษาความปลอดภัยหนังสือราชการ ท่ีมีช้ันความลับ  
1.2) งานก าหนดช้ันความลับของหนังสือราชการลับ 
1.3) งานรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ    

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) พิจารณาก าหนดช้ันความลับของหนังสือราชการ ซึ่งหมายถุงผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้

ท่ีได้รับมอบหมาย 



2.2) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี หนังสือราชการลับ  รับผิดชอบต้ังแต่  รับหนังสือ จนถึงการจ าหน่าย
หนังสือ 

2.3) ก าหนดสถานท่ีหวงห้าม  บริเวณท่ีหวงห้าม เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับ
หนังสือท่ีมีช้ันความลับ 

2.4) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ และสถานท่ีเก็บหนังสือท่ีมีช้ัน
ความลับ 

2.5) จัดท าสมุดเวรยาม  บันทึกสมุดเวรยาม 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
3.2) ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 

 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป็นการปฏิบัติงานในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นหน่วยงาน
หนึ่งในสถานศึกษา แต่ไม่ข้ึนกับสถานศึกษา  จึงต้องมีงานสารบรรณของตนเอง  มีการประชุมคณะกรรมการ และการ
ปฏิบัติตามมติท่ีประชุม  ดังนี้ 

2.1 งานธุรการคณะกรรมการสถานศึกษา 
เป็นการด าเนินการตามระเบียบงานสารบัญ เช่นเดียวกับงานธุรการของสถานศึกษา ในฐานะหน่วยงาน

อิสระหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งต้องใช้เลขท่ีออกหนังสือ  เลขท่ีค าส่ัง  ประกาศ  หรืออื่น ๆ เป็นการเฉพาะ ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) งานสารบรรณของคณะกรรมการสถานศึกษา 
1.2) งานประสานงานกับบุคคลอื่น หน่วยงานอื่น    

2) แนวทางด าเนินงาน  
2.1) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีงานธุรการของคณะกรรมการสถานศึกษา  ท าหน้าท่ีเช่นเดียวกับงาน

ธุรการของสถานศึกษา โดยแยกออกจากงานธุรการของสถานศึกษา   ประกอบด้วย 
2.1.1) งานลงทะเบียนหนังสือ 
2.1.2) งานจัดท าหนังสือ 
2.1.3) งานเก็บรักษาหนังสือ 
2.1.4) งานจ าหน่ายหนังสือ 
2.1.5) งานหนังสือท่ีมีช้ันความลับ 
2.1.6) งานรักษาความปลอดภัยหนังสือลับ 

2.2) ประสานงานกับบุคคล หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ
สถานศึกษามอบหมาย 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1)   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
3.2)   ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

2.2 งานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผู้บริหาร

สถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ  ต้ังแต่เตรียมการประชุม จนกระท่ัง การปฏิบัติตามมติในท่ีประชุม  
ประกอบด้วย 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ    
1.1) งานเตรียมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 



1.2) งานบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   มีหน้าท่ีจดบันทึกการประชุมแทน
เลขานุการ (ผู้อ านวยการสถานศึกษา)  

2) แนวทางด าเนินงาน 
2.1) เชิญประชุม  เจ้าหน้าท่ีงานธุรการของคณะ กรรม การสถานศึกษา  ออกหนังสือเชิญ

ประชุม หรือติดต่อประสานงานกับกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้เข้าประชุม 
2.2) จัดท าวาระการประชุม  เจ้าหน้าท่ีงานธุรการคณะกรรมการสถานศึกษาจัดท าวาระการ

ประชุม ร่วมกับเลขานุการ และ หรือประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ในฐานะเลขานุการ 

2.3) จัดเตรียมสถานท่ีประชุม  เอกสารประกอบการประชุม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ประชุม 

2.4) บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยให้เลขานุการ(ผู้บริหารสถานศึกษา) 
ตรวจบันทึกการประชุม  เนื่องจากเลขานุการไม่ได้ท าการบันทึกการประชุมเอง 

2.5) เผยแพร่มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ให้บุคลากรของสถานศึกษา หรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง ในส่วนท่ีต้องทราบ หรือมิได้เป็นความลับ 

2.6) ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

3. งานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
เป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดท า และใช้ข้อมูลร่วมกัน ท้ังภายในสถานศึกษา และร่วมกับสถานศึกษา

อื่นเพื่อความรวดเร็วถูกต้องเม่นย า ของข้อมูล และสารสนเทศ    
3.1 งานจัดระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา 

เป็นการสร้างระบบในการจัดเก็บ  การปรับปรุง และการใช้ข้อมูล สารสนเทศในสถานศึกษา  
ประกอบด้วย 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ  
1.1) งานจัดเก็บข้อมูล 
1.2) งานประสานงานในเครือข่ายของสถานศึกษา 
1.3) งานเก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศ 

2) แนวทางด าเนินงาน 
2.1) วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ ต้ังคณะกรรมการของสถานศึกษา  เพื่อก าหนดข้อมูลท่ี

จ าเป็นในการบริหารจัดการ 
2.2) ก าหนดข้อมูลท่ีต้องการ และวิธีการได้มา และท าการจัดเก็บข้อมูล  รวมทั้งกลุ่มงาน หรือ

งานท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูล 
2.3) ด าเนินการจัดท าให้เป็นสารสนเทศ  เพื่อสะดวกในการบริหารงาน ของสถานศึกษา  โดย

ทุกกลุ่มงานใช้ข้อมูลและสารสนเทศเดียวกัน 
2.4) งานจัดเก็บรักษา ข้อมูลและสารสนเทศ   โดยมีการก าหนดการจัดเก็บรักษาข้อมูล

สารสนเทศ    ให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้งาน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

การเก็บข้อมูล    จากวารสารทางวิชาการ 
 
 



3.2 งานจัดระบบเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาอื่น 
เป็นการร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ในการเก็บข้อมูล การจัดท าสารสนเทศ  การเก็บรักษาข้อมูล

สารสนเทศ  และการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ  

1.1)  งานสร้างเครือข่ายสารสนเทศ   เป็นการติดต่อส่ือสารเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ 
1.2) งานสร้างข้อมูลและสารสนเทศ   เป็นการสร้าง ข้อมูลและสารสนเทศร่วมกัน 
1.3) งานจัดเก็บรักษาข้อมลูและสารสนเทศ  เป็นการเก็บรักษาข้อมูล และสารสนเทศ   
1.4) การใช้ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเด่ียวกัน  

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ประสานกับสถานศึกษาอื่น  ร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล  การจัดท าสารสนเทศ  จัดเก็บ

ข้อมูลสารสนเทศ  และการใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน 
2.2) แต่งต่ังคณะกรรมการ หรือคณะท างานร่วมระหว่างสถานศึกษา ประกอบด้วยตัวแทนของ

แต่ละสถานศึกษาจ านวนตามความเหมาะสม  มีหน้าท่ีควบคุมดูแล และก าหนดแนวทางปฏิบัติของเครือข่าย 
2.3)  แลกเปล่ียนข้อมูล และสารสนเทศซึ่งกันและกัน ก าหนดการใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวทางจัดสร้างเครือข่าย  
 

4. งานจดัระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
เป็นการจัดระบบบริหาร และการจัดการของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริหาร

สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตลอดไป ประกอบด้วย 
4.1 งานจัดระบบบริหาร 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ 
งานจัดระบบบริหารสถานศึกษา 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดระบบบริหารของสถานศึกษา  โดยผู้บริหารสถานศึกษา หรือรอง

ผู้บริหารสถานศึกษา  ท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย เป็นประธาน  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เป็นกรรมการ และ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป เป็นกรรมการและเลขานุการ 

2.2) คณะกรรมการจัดระบบริหารของสถานศึกษาท าหน้าท่ีดังนี้ 
2.2.1) วิเคราะห์ภาระงานของสถานศึกษา ตามความจ าเป็นและบริบทของสถานศึกษา 
2.2.2) ก าหนดงานของสถานศึกษา จัดแบ่งกลุ่มงานให้เหมาะสมกับสถานศึกษา  เสนอเขต

พื้นท่ีการศึกษาให้ความเห็นชอบ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3.2) การปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

4.2 งานพัฒนาองค์กร 
เป็นการพัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับสภาวะ และสถานการณ์ ของ

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เพื่อปรุงระบบรักษาระบบ   ปรับการบริหารงานของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ 



1.1) งานส ารวจสภาพการบริหารงานของสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา 
1.2) งานพัฒนาสถานศึกษา   

2)  แนวทางด าเนินงาน   
2.1) แต่งต้ังกรรมการพัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษา   ประกอบด้วยผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นประธาน และหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไปเป็นกรรมการและเลขานุการ 
2.2) คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษา มีหน้าท่ีดังนี้ 

2.2.1) ศึกษาปัญหา   ศึกษาการบริหารงานของสถานศึกษาในแต่ละงาน เพื่อทราบปัญหา 
และสาเหตุของปัญหา 

2.2.2) ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา  ปรับปรุงงาน พัฒนางานของสถานศึกษา 
2.2.3) สรุปผลการปฏิบัติงาน  ปัญหา และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น พร้อมแนวทางแก้ไข เสนอ

ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3.2) การปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล 
5. งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

เป็นงานดูแล รักษาอาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้าง และส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้อยู่เสมอ และเหมาะสม สอดคล้องกับการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 

5.1 งานก าหนดการใช้อาคารสถานที่ 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ   

งานการใช้อาคารสถานท่ี 
2) แนวทางด าเนินงาน  

2.1) ส ารวจความต้องการใช้อาคารสถานท่ี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากบุคลากรใน
สถานศึกษา 

2.2) พิจารณาความจ าเป็น และความเหมาะสมในการใช้งาน 
2.3) ก าหนดการใช้อาคารสถานท่ี เกี่ยวกับ 

2.3.1) วิธีการ หรือขั้นตอนในการใช้งาน 
2.3.2) ระยะเวลาในการใช้งาน 
2.3.3) การดูแลรักษาความสะอาด 
2.3.4) ข้อปฏิบัติอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 

2.4) เสนอผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อขออนุมัติ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) หลักการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี 
3.2) วิธีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม    

5.2 งานดูแลรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ  

1.1) งานดูแลรักษาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
1.2) งานซ่อมแซมอาคารสถานท่ี   

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ส ารวจสภาพอาคารสถานท่ี และส่ิงก่อสร้าง ก าหนดระยะเวลาในการส ารวจอาคาร

สถานท่ีและส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา 



2.2) วางแผนการซ่อมแซมอาคารและส่ิงก่อสร้าง  ก าหนดระยะเวลาท่ีจะท าการซ่อมแซม การ
จัดหางบประมาณในการซ่อมแซม  เสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ 

2.3) เสนอแผนการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี และส่ิงก่อสร้าง ต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา กรณีท่ีต้อง
ของบประมาณค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ใช้งบประมาณมาก) 

2.4) ด าเนินการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี และส่ิงก่อสร้าง  โดยด าเนินการตามระเบียบว่าด้วย
การพัสดุ 

2.5) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
3.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

5.3 งานร้ือถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ  

1.1) งานรื้อถอนอาคารอาคารและส่ิงก่อสร้าง  
1.2) งานจ าหน่ายอาคาร และส่ิงก่อสร้าง   

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสภาพอาคาร หรือส่ิงก่อสร้าง  เกี่ยวกับ 

2.1.1) วัสดุคงเหลือท่ีอยู่ในสภาพใช้งานได้   
2.1.2) การเก็บรักษาวัสดุคงเหลือ  หรือ 
2.1.3) การน าวัสดุคงเหลือไปใช้ประโยชน์ 

2.2) เสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติการรื้อถอน 
2.3) แต่งต้ังกรรมการรื้อถอน  รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบผลการรื้อถอน 
2.4) จ าหน่าย อาคาร หรือส่ิงก่อสร้าง ออกจากทะเบียน  และรายงานธนารักษ์จังหวัด ทราบ 

เพื่อจ าหน่ายออกจากทะเบียนของกรมธนารักษ์ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
3.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

 
5.4 งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ    
งานพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ส ารวจสภาพส่ิงแวดล้อม แต่งต้ังคณะกรรมการส ารวจสภาพส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน   
2.2) วางแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อม  ก าหนดจุดท่ีต้องปรับปรุง  วัสดุท่ีใช้   งบประมาณ  

บุคลากร และระยะเวลาท่ีใช้ 
2.3) เสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณ และด าเนินการตามแผน 
2.4) ด าเนินการตามแผนพัฒนาสภาพแวดล้อม  รายงานผลการด าเนินการให้ ผู้บริหาร

สถานศึกษาทราบ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
3.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

 



6. งานส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการจัดกิจการนักเรียน 
เป็นการควบคุม ดูแล สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียนท้ังหมดของสถานศึกษา เพื่อให้การจัดกิจกรรม

ของนักเรียนเป็นกิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์กับผู้เรียน  ประกอบด้วย 
 

6.1 งานจัดท าธรรมนูญนักเรียน     หรือระเบียบว่าด้วยสภานักเรียน ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) งานจัดท าธรรมนูญนักเรียน  กรณียังไม่มีธรรมนูญนักเรียน 
1.2) ปรับปรุงแก้ไขธรรมนูญนักเรียน    

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) วิเคราะห์ความต้องการ  แต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ศึกษาแนวการจัด

กิจกรรมของผู้เรียน  ความต้องการของผู้เรียน  และสภาพของชุมชน 
2.2) ร่างธรรมนูญนักเรียน  หรือระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยสภานักเรียน (กรณียังไม่มี)  เสนอ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติร่าง 
2.3) ก าหนดแนวทางปรับปรุง แก้ไขธรรมนูญนักเรียน หรือระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยสภา

นักเรียน  เสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอนอนุมัติด าเนินการ 
2.4) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามท่ีได้รับอนุมัติ รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 
3.2) แนวการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 

6.2 งานควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมนักเรียน 
หมายถึงการส่งเริม สนับสนุน และควบคุมดูแลการจัดกิจการของนักเรียน  ให้เป็นไปตามธรรมนูญ

นักเรียน หรือระเบียบสถานศึกษา ว่าด้วยสภานักเรียน  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ  

1.1) งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน  เป็นการส่งเสริม สนับ ให้ผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรม
นักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2) งานควบคุมดูและกิจกรรมของนักเรียน    
2) แนวทางด าเนินงาน   

2.1)    วางแผนการจัดกิจกรรมนักเรียน  ครูผู้รับผิดชอบ  หรือผู้ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม
นักเรียนตามธรรมนูญนักเรียน  ก าหนดกิจกรรม  ระยะเวลาการจัดกิจกรรม  ตลอดถึงการใช้วัสดุ และอาคารสถานท่ี 
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขออนุมัติด าเนินการ 

2.2)     ขอความร่วมมือจาก ครูท่ีปรึกษา ครูประจ าช้ัน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ในการจัดกิจกรรม
นักเรียน และอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 

2.3)     ควบคุมดูแลให้ผู้เรียนด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนให้เป็นไปตาม ธรรมนูญนักเรียน  
ระเบียบของสถานศึกษา และ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบการจัดกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา 

6.3 งานจัดกิจกรรมบริการนักเรียน 
หมายถึงการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา  ท่ีเป็นการบริการ หรือให้บริการ แก่ผู้เรียน  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) งานอาหารกลางวัน  เป็นการจัดอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน  ท้ังท่ีจ่ายเงิน และจัดให้
ฟรี 



1.2) งานสหกรณ์โรงเรียน  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้  ของผู้เรียน 
1.3) งานห้องพยาบาล  เป็นท่ีส าหรับพยาบาลขั้นต้น ให้แก่นักเรียน 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1)  แต่งต้ังคณะกรรมการประจ ากิจกรรมศึกษาความต้องการ ปัญหาและอุปสรรค และ

ควบคุมการด าเนินงานของกิจกรรม   
2.2) ก าหนดปัญหา  ความต้องการ  หาแนวทางแก้ ปัญหา  และตอบสนองความต้องการ ท่ี

สอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมนั้นๆ 
2.3) วางแผนด าเนินการ แยกแต่ละกิจกรรม เสนอผู้บริหารสถานศึกษา  ขออนุมัติ ด าเนินการ 

ในแต่ละกิจกรรม 
2.4) ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและผู้เรียนร่วมด าเนินการตามแผนงานท่ี

วางไว้   
2.5) รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) แนวการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
3.2) ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 

6.4 งานแนะแนวในโรงเรียน 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ    

1.1) งานบริการสารสนเทศ 
1.2) งานบริการให้ค าปรึกษา 
1.3) งานแนะแนวการศึกษา 
1.4) งานจัดวางตัวบุคคล 

2) แนวทางด าเนินงาน  
2.1) ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  ฝ่ายงานแนะแนวและครูท่ีปรึกษา หรือครูประจ าช้ัน  

ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล บันทึกข้อมูลตามแบบท่ีก าหนด 
2.2) ติดต่อประสานงานกับ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อขอทุนการศึกษา หรือจัดต้ังกอง

ทุนการศึกษา  
2.3) รับทราบ และให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนท่ีมีปัญหา  เป็นรายบุคคล 
2.4) คัดเลือกนักเรียน  แต่งต้ังกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อให้ทุน หรือขอรับทุนการศึกษา 
2.5) จัดท าบัญชีนักเรียนท่ีจะขอรับทุน   จัดล าดับก่อนหลัง  เพื่อเสนอขอรับทุน   
2.6) แนะน าการศึกษาแก่นักเรียน เพื่อให้ศึกษาในระดับสูงขึ้น 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวจัดกิจกรรมแนะแนว ในสถานศึกษา 

 
7. งานส่งเสริมสนับสนุน ด าเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เป็นการจัดการเกี่ยวกับการดูแล และให้ความช่วยเหลือนักเรียน ท่ีมีปัญหา  เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่  
ความประพฤติ   และส่ิงเสพติดต่างๆ ดังนี้ 

7.1 งานจัดระบบช่วยเหลือนักเรียน 
เป็นการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีท่ีสถานศึกษายังไม่มีระบบ  และเป็นการปรับปรุง

ระบบท่ีมีอยู่แล้วในสถานศึกษาให้เป็นระบบมี่มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ    

1.1)   จัดระบบช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งเป็นระบบของ สถานศึกษาเอง 



1.2) พัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน  ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
1.3) ประเมินระบบและผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบ และผลการท างาน 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ศึกษาระบบการช่วยเหลือนักเรียน  แต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาระบบการช่วยเหลือ

นักเรียน จากเอกสาร หน่วยงานอื่นเพื่อจัดต้ังระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กรณียังไม่มีระบบช่วยเหลือนักเรียน)  
และปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.2) วิเคราะห์ขั้นตอน และวิธีการการช่วยเหลือนักเรียนของบุคลากรในสถานศึกษา และ
ผู้รับผิดชอบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา   

2.3) ก าหนด ขั้นตอน วิธีการ และก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ ภายใน
สถานศึกษา  เสนอขออนุมัติผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อด าเนินการ ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาระบบ   

2.4) รายงานผลการด าเนินการ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ทราบ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

7.2 งานด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1)    งานท่ีต้องด าเนินการ  

งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
2) แนวทางด าเนินงาน  

2.1) ศึกษาสภาพของนักเรียน  ครูท่ีปรึกษา  ครูประจ าช้ัน หรือผู้รับผิดชอบ  ศึกษาสภาพของ
นักเรียนท่ีรับผิดชอบ ท้ังในโรงเรียนและท่ีบ้าน เพื่อทราบปัญหา และความต้องการ 

2.2) ครูท่ีปรึกษาพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้เรียน 

2.3) ติดตามการปฏิบัติของนักเรียนทีได้ให้ความช่วยเหลือ  และความร่วมมือของผู้ปกครอง
นักเรียน  และบุคคลอื่นในครอบครัว 

2.4) ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินการ เสนอผู้บริหารสถานศึกษา  พิจารณา
อนุมัติ 

2.5) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารสถานศึกษา ทราบ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวทางการปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียน 
 

8. งานด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลความประพฤติ วินัย คุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียน 
เป็นงานเกี่ยวกับการควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน  ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมกับท่ี

เป็นนักเรียน รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีของประชาชน  ประกอบด้วย 
8.1 งานควบคุมดูแล ความประพฤติของนักเรียน 

เป็นการดูแลและป้องกัน ไม่ให้ นักเรียน ประพฤติไปในทางท่ีเส่ือมเสีย  ไม่เหมาะสม  หรือเป็นท่ีขัด
ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน และชุมชน  ประกอบด้วย 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ 
1.1) ก าหนดความประพฤติของนักเรียน 
1.2) งานควบคุมดูและความประพฤติของนักเรียน   

2) แนวทางด าเนินงาน   



2.1) แต่งต้ังกรรมการ หรือคณะท างาน วิเคราะห์ความประพฤติของนักเรียนให้เป็นท่ีต้องการ
ของสถานศึกษา  ก าหนดเป็นมาตรฐานความประพฤติขั้นต่ าของนักเรียน ในสถานศึกษา 

2.2) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแลควบคุมความประพฤติของนักเรียน 
2.3) ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการควบคุมความประพฤตินักเรียน  ของครู

ผู้รับผิดชอบ และมาตรฐานความประพฤติ ขั้นต่ าของนักเรียน 
2.4) ก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขออนุญาตด าเนินการ  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา 

8.2 งานสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 
เป็นการสร้างเสริมให้แก่นักเรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อันพึงประสงค์  โดยเป็นผู้มีคุณธรรมน า

ความรู้ 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ  

1.1) ก าหนดคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์  ซึ่งได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษาแล้ว 

1.2) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน  เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มเติม
ให้นักเรียน 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะท างาน  พิจารณาก าหนดคุณธรรมจริยธรรมอันพึง

ประสงค์ของสถานศึกษา และทบทวน ปรับปรุงให้เหมาะสม 
2.2) วางแผนก าหนดแนวทาง หรือวิธีการส่งเสริม การสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน  

เสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่ออนุมัติแผนการท างาน 
2.3) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ตามแผนท่ีก าหนด  รายงานผลการด าเนินงาน

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
3.2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา 

9. งานการศึกษาภาคบังคับ 
หมายถึงการด าเนินการ ให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์บังคับ เข้าเรียนในระบบโรงเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับ 

9 ปี (จบ ม.3) หรืออายุครบเกณฑ์บังคับ (ย่างเข้าปีท่ี 16)   มีงานท่ีต้องด าเนินการดังนี้ 
9.1 งานส ามะโนนักเรียนและรับนักเรียน 

เป็นการส ารวจเด็กท่ีอายุเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  เพื่อจัดท าบัญชีควบคุม  เพื่อให้เด็กทุกคน
ได้เข้าเรียนในระบบโรงเรียน  ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ    
1.1) งานส ามะโนนักเรียน 
1.2) งานรับนักเรียน 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ส ารวจเด็ก ท่ีจะเข้าเรียน ในแต่ละปี จากทะเบียนราษฎร์ ล่วงหน้า 1 ปี   ในแต่ละระดับ  

คือ 
2.1.1) นักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับสถานศึกษาท่ีเปิดสอน

ในระดับก่อนการประถม 



2.1.2) นักเรียนเข้าเรียนในช่วงช้ันท่ี 1 
2.1.3) นักเรียนเข้าเรียนในช่วงช้ันท่ี 3  ส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในช่วง

ช้ันท่ี 3 
2.1.4) นักเรียนเข้าเรียนในช่วงช้ันท่ี  เป็นสิทธิของผู้เรียน สถานศึกษาท่ีท าการสอน 

ในช่วงช้ันท่ี  4 
2.2) วางแผนการรับนักเรียน ในระดับช้ันท่ีเปิดสอน ตามจ านวนนักเรียน ท่ีได้จากการส ามะโน

นักเรียน 
2.3) รับนักเรียน  แต่งต้ังกรรมการรับนักเรียน ในแต่ละระดับช้ัน ตามท่ีเปิดสอน  รายงานผล

การรับนักเรียนต่อผู้บริหารสถานศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษา  
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
3.2) ทะเบียนราษฎร์ ของฝ่ายงานทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 

9.2 งานเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 
หมายถึงการเกณฑ์เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 

คือการศึกษาข้ันพื้นฐานช่วงช้ันท่ี 1 ช่วงช้ันท่ี 2  และช่วงช้ันท่ี 3  หรืออายุย่างเข้าปีท่ี  7 – ย่างเข้าปีท่ี 16    
1) งานท่ีต้องด าเนินการ    

1.1) งานติดตามเด็กเข้าเรียน  ติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน 
1.2) งานยกเว้นเด็กเข้าเรียน  ขอยกเว้นการเข้าเรียนในประดับการศึกษาภาคบังคับ  ตามเหตุ

ท่ี อ.ก.ค.ส. 
2) แนวทางด าเนินงาน  

2.1) ติดตามเด็กให้เข้าเรียน  โดยติดตามตรวจสอบ เด็กเข้าเรียนในระดับช่วงช้ันท่ี 1-3  
ครบถ้วนตามส ามะโนนัก เรียน   

2.2) ติดตามให้เด็กเข้าเรียนต่อไป จนจบการศึกษาภาคบังคับ คือจบช่วงช้ันท่ี 3  หรือมีอายุ
ครบ 15  ปีบริบูรณ์ 

2.3) ด าเนินการยกเว้นเด็กในเกณฑ์บังคับ ไม่ต้องเข้าเรียน  หรือผ่อนผัน ตามเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
3.2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 

9.3 งานทะเบียนนักเรียน 
หมายถึงการจัดท าทะเบียนนักเรียน ต้ังแต่การรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา   จบการเรียน

ช้ันสูงสุดของสถานศึกษา 
1) งานท่ีต้องด าเนินการ 

1.1) ลงทะเบียนนักเรียน 
1.2) แก้ไขทะเบียนนักเรียน 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ลงทะเบียนรับนักเรียนท่ีเข้าเรียนในช่วงช้ันท่ี 1 และช่วงช้ันท่ี 3 (ขึ้นอยู่กับระดับท่ีเปิด

สอนของแต่ละสถานศึกษา) 
2.2) ขอจ าหน่ายเด็กท่ีมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ออกจากทะเบียน จ าหน่ายเด็กออกจาก

ทะเบียน ท้ังเด็กท่ีอายุครบเกณฑ์ และเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ  ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 



2.3) แก้ไขวัน เดือน ปีเกิด และอื่นๆ ท่ีผิดพลาด  โดยมีเอกสารหลักฐาน มาแสดง  เพื่อเป็น
หลักฐานในการด าเนินการ 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
3.2) กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นเด็กในเกณฑ์ 

10. งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษา ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา   

ได้แก่ 
10.1 งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

เป็นการร่วมมือของชุมชน เข้ามาช่วยเหลือ กิจการ หรือภารกิจของสถานศึกษา และการให้บริการ
แก่ชุมชน  ดังนี้ 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ  
1.1) งานประสานองค์กรและชุมชน 
1.2) งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ประสานความร่วมมือจากองค์กรภายในท้องถิ่น  หรือชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่ เพื่อ

ร่วมกันจัดการศึกษา หรือให้การสนับสนุนในด้านวัสดุอุปกรณ์  ด้านงบประมาณ  และด้านแรงงาน 
2.2) ส่งเสริมให้ตัวแทนองค์กร และบุคคลในชุมชนร่วมเป็นกรรมการในคณะต่างๆ และขอ

ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา  
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการ และขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีใน
ฐานะนิติบุคคล 

3.2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
10.2 งานบริการสาธารณะ 

เป็นงานให้บริการแก่ชุมชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในความสามารถของสถานศึกษา  เช่น ด้านวิชาการ 
ด้านบุคลากร  ด้านวัสดุอุปกรณ์  และอาคารสถานท่ี  เป็นต้น  ประกอบด้วย 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ    
1.1) งานบริการด้านวิชาการ 
1.2) งานบริการด้านวัสดุอุปกรณ์ 
1.3) งานบริการอาคารสถานท่ี 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ส ารวจความต้องการ ด้านวิชาการ  วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานท่ี 
2.2) ก าหนดเกณฑ์การใช้วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานท่ี 
2.3) จัดเตรียมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานท่ี  เพื่อพร้อมให้บริการชุมชน 
2.4) จัดให้บริการแก่ชุมขน และส่งคุลากรให้ความรู้ด้ายวิชาการแก่ชุมชน 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการ และขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ

นิติบุคคล 
10.3    งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 

เป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และงานของสถาน ศึกษา ต่อสาธารณชน  องค์กร และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 



1)   งานท่ีต้องด าเนินการ    
1.1)   งานจัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
1.2)    งานประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสารมวลชน 
1.3)    งานประชาสัมพันธ์ผู้เรียน 

2)    แนวทางด าเนินงาน   
2.1)    แต่งต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การศึกษา  รวบรวมข่าวสาร ของสถานศึกษา  และ

จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
2.2)  ขอความร่วมมือ  ส่ือสารมวลชนให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
2.3)    ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้เรียน ถึงผู้ปกครอง   

3)    ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการ และขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ

นิติบุคคล 
 

11. งานอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้างานอื่นได้ 
หมายถึงงานอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในแผนงานของสถานศึกษา  เช่น งานนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด  งานนโยบายของทางราชการ เป็นต้น 
11.1 งานโครงการ  และนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ  
1.1) งานโครงการ 
1.2) งานตามนโยบาย   

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) แต่งต้ังคณะกรรมการ หรือผู้รับผิดชอบ เพื่อพิจารณา ก าหนดแนวทางการด าเนินการ  

การปฏิบัติ    ตามโครงการ หรือตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  
2.2) เสนอแนวทางในการปฏิบัติ  ออกค าส่ัง หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เสนอผู้บริหาร 

อนุมัติ  หรือลงนาม 
2.3) ประสานงานกับ  บุคคล และห่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4) สรุปผลการด าเนินการ รายงานผู้บริหารสถานศึกษา และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด

ทราบ 
3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการ และขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
นิติบุคคล 

11.2  งานอื่นๆ 
งานอื่นๆ  จากหน่วยงานต้นสังกัด  หรือตามท่ีทางราชการก าหนด 

1) งานท่ีต้องด าเนินการ   
งานท่ีรับมอบหมาย 

2) แนวทางด าเนินงาน   
2.1) ศึกษาวิเคราะห์ โครงการ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  และงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2.2) พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติ  อกค าส่ัง หรือเอกสารอื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติ  เสนอ

ผู้บริหารสถานศึกษา ขออนุมัติ  หรือการลงช่ือ 
2.3) ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  และรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

3) ระเบียบ  กฎหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
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