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คำนำ 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานครูโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563 จัดทำขึ้นเพ่ือให้
ครู และบุคลากร ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในเอกสารได้เสนอสาระที่สำคัญเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ 3 
ตอน ดังนี้ คือ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องตน้ของโรงเรียน 

ตอนที่ 2 ภาระงานตามแนวทางการกระจายอำนาจ 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการ
บริหารงบประมาณและการเงิน ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป     

ตอนที่  3 ภาระงานครูที่ปรึกษา  

 ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์กับครูในการปฏิบัติหน้าที่ และ
การจัดการเรียนการสอน โดยมีความเชื่อ ว่า ครู คือ หัวใจในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และพัฒนานักเรียน
ให้เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าต่อไปในอนาคต 
 
 
                                                                    นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
                                                                             ผู้จัดทำ 
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สารบัญ 
                                                                                                                                           

หน้า 
 
คำนำ                               ก 
สารบัญ                      ตอนที่ 1 
ข้อมลูเบื้องต้นโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)               1 
  ข้อมูลบุคลากร                     2 
  ข้อมูลนักเรียน                    3 
  
ตอนที่ 2 ภาระงานโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)                            4  
 งานบริหารวิชาการ                              4 
 งานบริหารงบประมาณ                             10 
 งานบริหารบุคคล                            15 
 งานบริหารทั่วไป                             21 
ตอนที่ 3 ภาระงานครูที่ปรึกษา                                              26 
ภาคผนวก 
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คู่มือการปฏิบัติงานครโูรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  

ปีการศึกษา 2562 
------------------------------------------------------------ 

ตอนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 
 ชื่อโรงเรียน  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)       ตั้งอยู่เลขที่ 8    หมู่ 4    ถนนพหลโยธิน   
แขวงลาดยาว    เขตจตุจักร    จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10900   
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร   โทรศัพท์ 02-5791941   โทรสาร 02-5791941  
e-mail: bangbua-school@hotmail.com    website: http://www.bbpt.ac.th   

เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3    โปรแกรม Mini English Program 
ในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-6  และจัดโครงการการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

เขตพ้ืนที่บริการ  4  เขต  ได้แก่ เขตจตุจักร เขตสายไหม  เขตบางเขน  และเขตหลักสี่    
 

ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลกูบแดง เปิดทำการ
สอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2475 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  โดยอาศัยศาลาวัดบางบัว 2 
หลังเป็นที่เรียน  มีพระอธิการลอย (เจ้าอาวาสวัดบางบัว) เป็นผู้อุปการะ ต่อมาปี พ.ศ. 2483 ได้ย้ายจากวัด
บางบัว มาอยู่ในสถานที่ตั้งปัจจุบัน โดยขณะนั้นการศึกษาประชาบาล ได้ซื้อที่ดินเลขท่ี 147 จำนวน 4 ไร่ 36 
ตารางวา  และพันตำรวจเอกพระพินิจชนคดี ได้บริจาคที่ดินในครอบครอง เลขที่ 898 จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 
89.7ตารางวา รวมเป็นที่ดินทั้งหมด 5 ไร่ 3 งาน 25.7 ตารางวา  นายเพ่ง ตั้งตรงจิตร เจ้าของห้างขายยาตรา
ใบโพธิ์ บริจาคเงินสมทบกับเงินทุนการประถมศึกษา สร้างอาคารเรียนหลังแรกข้ึน และทำพิธีเปิดอาคารเรียน 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2483 แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลลาดยาว 3 (เพ่งตั้งตรงจิตร
วิทยาคาร)” ซึ่งต่อมาปี พ.ศ.2485 ได้เปลี่ยนเป็น   “โรงเรียนประชาบาลตำบลลาดยาว 1  (เพ่งตั้งตรงจิตร
วิทยาคาร)” 
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 ปีพุทธศักราช  2490  ได้เปลี่ยนเป็น  “โรงเรียนบางบัว  (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)”  ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้
มาจนถึงปัจจุบัน 
 ปีพุทธศักราช   2523 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  เป็นโรงเรียนประถมศึกษา    
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ   
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีพุทธศักราช  2546  ได้โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
สำนั กงานคณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน  ตามพระราชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ   
 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียน
ต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  โดยมีท่านอุฤทธิ์  บุ ญมาก  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการ  การตรวจเยี่ยม 
 ปีพุทธศักราช  2550   โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน  ให้เป็นโรงเรียนคู่พัฒนา  ขยายโอกาสจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3)   โดยมีโรงเรียนสารวิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบ  โดยเริ่มเปิดรับนักเรียน
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน เมื่อปีการศึกษา 2551   

 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 
         ข้าราชการครูและบุคลากร 

 

ข้าราชการครู ลูกจ้าง จำแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา 
 

ประเภทบุคลากร 
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ฝ่ายบริหาร - - - - - 1 1 

ครูประจำการ - - 5 30 2 9 46 
ครูอัตราจ้าง - - 1 11 - - 12 

พนักงานราชการ - - - 3 - - 3 

ลูกจ้างประจำ(นักพัฒนา) 2 1 - - - - 3 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 11 - 2 - - 14 

รวม 3 12 6 46 2 10 79 
รวมทั้งสิ้น 15 52 12 79 

 
 
3. ข้อมูลนักเรียน   (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 1) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น …-…คน 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   889  คน   จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
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ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล  1   2 12 28 40  
อนุบาล  2   2 27 27 54  
อนุบาล  3 2 27 24 51  
รวมปฐมวัย 6 66 79 145  

ป.1 1 10 3 13  
ป.2 1 8 7 15  
ป.3 1 2 1 3  
ป.4 1 6 4 10  
ป.5 1 1  1  
ป.6 1 7 1 8  

รวมการศึกษาพิเศษ 6 34 16 50  
ป.1 4 67 49 116  
ป.2 4 66 63 129  
ป.3 4 47 57 104  
ป.4 3 54 38 92  
ป.5 3 51 37 88  
ป.6 3 52 49 101  

รวมประถมศึกษา 21 337 293 630  
ม.1 2 47 30 77  
ม.2 2 34 33 67  
ม.3 2 40 19 59  

รวมมัธยมศึกษา 6 121 82 203  
รวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ประถม+มัธยม) 
30 417 348 765  

รวมทั้งหมด 39 558 470 1,028  

ตอนที่ 2   
ภารงานโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวทิยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยยึดแนวทางของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร     
4   กลุ่มงาน ดังนี้ คือ  

1) กลุ่มบริหารวิชาการ  
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2) กลุ่มบริหารงบประมาณและการเงิน 

3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 

1) กลุ่มบริหารวิชาการ  หน้าที่ 
1. งานพัฒนาหลักสูตร  
ดำเนินการเกีย่วกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และท้องถิ่น  
(1) วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำไว้  
(2) วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือกำหนดจุดเน้นหรือประเด็นที่สถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่าย

สถานศึกษาให้ความสำคัญ  
(3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลจัดทำสาระ

การเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
(4) จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพ่ือนำไปจัดทำรายวิชาพ้ืนฐาน หรือรายวิชา

เพ่ิมเติม จัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจัดประสบการณ์ และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผลและปรับปรุง  

(5) ประธานกรรมการสถานศึกษาอนุมัติ  
 

2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ  
(1) วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล และกำกับดูแลนิเทศ และติดตามเกี่ยวกับงาน

วิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และ
การเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  

(2) ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
(1) จัดทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยความร่วมมือของเครือข่ายสถานศึกษา           
(2) จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนา
คุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(3) ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้  
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้           
(5) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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(6) ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาส และมี
ความสามารถพิเศษ 

 

4.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา  
(3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รัก

การอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง                  
(4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา                 
(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความ

สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจั ยเป็น       ส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ  

(6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 

5.  การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
(1) กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้สอดคล้อง

กับนโยบายระดบัประเทศ  
 (2) จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา   ให้เป็นไปตามระเบียบการวัด และประเมิน ผลของ

สถานศึกษา  
(3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียน และอนุมัติผลการเรียน  
(4) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน  
(5) จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัด และประเมินผล  
(6) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือใช้ในการ

อ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
(7) ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ รายปี/ รายภาค และตัดสินผล

การเรียนการผ่านช่วงชั้น และจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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(8) การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอำนาจของสถานศึกษาที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือ
กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพร้อม
ทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

 

6.  การวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
(1) กำหนดนโยบาย และแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  และ

กระบวนการทำงานของนักเรียน ครูและผู้เก่ียวข้องกับการศึกษา  
(2) พัฒนาครู      และนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ วิจัยเป็น

สำคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา  การ
ผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการ และการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ  

(3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย  
(4) รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัย เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน

ให้ครูนำผลการวิจัยมาใช้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

7.  งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  
(1) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียง 

เพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้  
(2) จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้ เรียน เช่น พัฒนา

ห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา มุมหนั งสือในห้องเรียน ห้องมัลติมีเดีย ห้อง
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต                        

(3) จัดระบบข้อมู ลแหล่ งการเรียนรู้ ในท้ องถิ่ น ให้ เอ้ื อต่ อการจัดการเรียนรู้ ของผู้ เรียน                  
ของสถานศึกษาของตนเอง เช่น ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น  

(4) ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และ
นิเทศ กำกับติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

8.  งานนิเทศการศึกษา  
(1) สร้างความตระหนักให้แก่ครู และผู้ เกี่ยวข้องให้ เข้าใจกระบวนการนิ เทศภายในว่าเป็น

กระบวนการทำงานร่วมกันที่ใช้เหตุผล การนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานของแต่ละบุคคลให้ มี
คุณภาพการนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง
ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และตัวครูเอง  
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(2) จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ทั่วถึง และต่อเนื่อง เป็นระบบและกระบวนการ  
(3) จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 

   9.  งานแนะแนว  
(1) กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยให้ทุกคนใน

สถานศึกษาตระหนักถึง การมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
(2) จัดระบบงาน และโครงสร้างองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้

ชัดเจน                
(3) สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
(4) ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยา และการแนะแนว  และดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ และเชื่อมโยงสู่การดำรงชีวิตประจำวัน  
(5) คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสมทำหน้าที่ครู  แนะแนว ครู

ที่ปรึกษา  ครูประจำชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว  
(6) ดูแล กำกับ นิเทศ ติดตาม และสนับสนุน การดำเนินงานแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อย่างเป็นระบบ  
 (7) ส่งเสริม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน 
(8) ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน 

ชุมชน  ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว   
(9) เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

10.  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
(1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและความต้องการของชุมชน  
(2) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนางาน และการ

สร้างระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

(3) จัดทำแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์)  
(4) ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้าง

ระบบการทำงานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง PDCA  
(5) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  โดยดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุน

ให้ครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
(6) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด 
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เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
(7) จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) และสรุปรายงานประจำปี โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

11.  งานสัมพันธ์ชุมชน 
(1) จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล  ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน  
(2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  
(3) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรร 

ภูมปิัญญา และวิทยาการต่าง ๆ  
(4) พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
(5) ระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้าง

พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
(6) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ 

และเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  
(7) ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อ่ืน 

ๆ  
(8) จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการ ศึกษาอ่ืน       
(9) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ใน
เรื่องเก่ียวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

(10) จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจการเพ่ิมความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืนที่ร่วมจัดการศึกษา  

(11) ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนร่วมกันจัดการศึกษาและใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  

(12) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  
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(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม  และจำเป็น  

 

 12.  งานจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
(1) ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน             
(2) จัดทำร่างระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  
(3) ตรวจสอบร่างระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไข

ปรับปรุง  
(4) นำระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
(5) ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศึกษา และนำไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
 

 13.  งานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพื่อใช้ในสถานศึกษา  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียน เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
(2) จัดทำหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบ

ความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  
(3) ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด 

ใบงาน ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 

14.  การพัฒนา และใช้สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา  
(1) จัดให้มีการร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ของสถานศึกษา  
(2) พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี เพ่ือ

การศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา  

(3) พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

(4) พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน  
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(5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช้และพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

 
 

2) การบริหารงบประมาณและการเงิน 
หน้าที่ ดังนี้ 
1.  จัดทำแผนงบประมาณ และคำขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(1) จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนชั้นเรียน ข้อมูลครู นักเรียน และ

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(2) จัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  (MTEF)  และแผนงบประมาณ    
(3) เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นคำ

ขอตั้งงบประมาณต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(4) การจัดทำแผนงบประมาณ และคำขอตั้งงบประมาณจะต้องดำเนินการร่วมกันกับสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
 

2.  งานแผนงาน จัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง  

(1) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ความร่วมมือของสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  

(2) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  

 

3.  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
เสนอแผน/อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 

และแผนการใช้จ่ายเงิน ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

4.  การขอโอน และการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จำเป็นต้องขอโอน หรือเปลี่ยนแปลง  เสนอความ

เห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วเสนอขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือดำเนินการต่อไป 

 

5.  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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6.  การตรวจสอบติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ  
(1) จัดให้มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ในสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน 

และผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และผล การใช้จ่ายงบประมาณตามแบบที่
สำนักงบประมาณกำหนด แล้วจัดส่งไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด  

(2) จัดทำรายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ทุกสิ้นปีงบประมาณ แล้วจัดส่งให้
สำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในระยะเวลาที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด 

 

 7.  การตรวจสอบติดตาม และรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
(1) ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
(2) วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  
(3) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของ

หน่วยงานในสถานศึกษา 
 

 8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุน เพื่อการศึกษา  
(1) วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุน เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา  
(2) จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุน เพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้

ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และ มีความโปร่งใส  
(3) สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และทุน เพ่ือการพัฒนา

สถานศึกษา โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 9.  การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน เพื่อการศึกษา  
(1) สำรวจความต้องการของนักเรียน และคัดเลือกผู้เสนอกู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
(2) ประสานการกู้ยืม เพ่ือการศึกษากับหน่วยปฏิบัติที่เก่ียวข้อง            
(3) สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืมเงิน เพ่ือการศึกษา  
(4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

 10.  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
(1) จัดทำรายการทรัพยากร เพื่อเป็นสารสนเทศ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา         แหล่ง

เรียนรู้ในท้องถิ่นทั้ งที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ที่ เป็น    สถาน
ประกอบการ เพ่ือการรับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปจะได้เกิดการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในการจัดการศึกษา  

 (2) วางระบบหรือกำหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคล หน่วยงานรัฐบาล และ
เอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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(3) กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายใน และภายนอก รวมทั้งให้บริการการใช้
ทรัพยากรภายใน เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน  

(4) ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้าง 
ทรพัยากรบุคคลที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา  

(5) ดำเนินการเชิดชูเกียรติบุคคล และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 11.  งานพัสด ุ 
(1) การวางแผนพัสดุล่วงหน้า 3 ปี ให้ดำเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ  
(2) การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ให้ฝ่ายที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ดำเนินการ โดยให้ฝ่ายที่

ต้องการใช้พัสดุ จัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ 
หรือแบบรูปรายการ และระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุที่ต้องการนี้ต้องเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี (แผนปฏิบัติงาน) และตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ส่งให้ฝ่ายที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ  

(3) ฝ่ายที่จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ทำการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากฝ่ายที่ต้องการใช้พัสดุ โดย
มีการสอบทานกับแผนปฏิบัติงาน และเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ
ความเหมาะสมของวิธีการจัดหาว่าควรเป็น  การซื้อการเช่าหรือการจัดทำเองแล้วจึงนำข้อมูลที่สอบทานแล้ว
มาจัดทำแผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา โดยในส่วนที่จัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้รายงานเฉพาะครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินหนึ่งแสนบาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกินหนึ่งล้านบาท 
รายละเอียดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0004/ว 97  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546  

 

12.  การกำหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(1) กำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ เพ่ือประกอบการขอตั้งงบประมาณ ส่งให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(2) กรณีที่เป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณ ให้กำหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ได้โดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อน หากไม่เหมาะสมก็ให้กำหนดตามความต้องการ โดยยึดหลักความ
โปร่งใส     เป็นธรรม และเป็นประโยชน์กับทางราชการ 

 

13.  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการจัดทำ และจัดหาพัสดุ  
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการจัดหาพัสดุ เช่น ระบบงานพัสดุอิเลคโทรนิก การจัดทำบัญชี

ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพ่ือสำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

14.  การจัดหาพัสดุ  
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การจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการ และคำสั่งมอบอำนาจของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการจัดทำพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่า
ด้วยการให้สถานศึกษารับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย พ.ศ. 2533 

 
 

 15.  การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ  
(1) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และบัญชีวัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหา หรือการรับบริจาค   
(2) ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน  
(3) ตรวจสอบพัสดุประจำปี และให้มีการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ใช้ในราชการอีก

ต่อไป  
(4) พัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง กรณีที่ได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นที่

ราชพัสดุ กรณีที่ได้มาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษาให้ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถานศึกษา   

 

 16.  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
(1) จัดทำแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษาในการดำเนินการหารายได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
(2) การจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของ

สถานศึกษา ภายในของวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์และ
ภารกิจแล้วของสถานศึกษาเท่านั้น  

(3) เงินรายได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้ สถานศึกษาจึงต้องใช้จ่ายให้
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

(4) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามข้อ 1-3 ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษา
ต้องได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

 17.  การเบิกเงินจากคลัง  
ยื่นหลักฐานขอเบิกเงินทุกรายการให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระบบ 

GFMIS ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

18.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
(1) การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน และการจ่ายเงิน ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด 

คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอ และกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 โดย
สถานศึกษาสามารถกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบดังกล่าว  
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(2) การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ กระทรวงการคลังกำหนด คือ 
ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังในของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 โดยอนุโลม 

 

   19.  การนำเงินส่งคลัง  
การนำเงินส่งคลังให้นำส่งต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบ

การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและก่ิงอำเภอ พ.ศ. 2520 หากนำส่งเป็นเงินสดให้
ตั้งคณะกรรมการนำส่งเงินด้วย  

 

 20.  การจัดทำบัญชีการเงิน  
จัดทำบัญชีการเงินตามระบบที่ เคยจัดทำอยู่ เดิม คือ ตามระบบที่กำหนดไว้ในคู่มือการบัญชี

หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 แล้วแต่กรณี 
 

 21.  การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน  
(1) จัดทำรายงานตามที่กำหนดในคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบ

การควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 แล้วแต่กรณี  
(2) จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานกำหนด คือ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และ
วิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลใน
สังกัด   เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 22.  การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  
แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และแบบรายงานให้จัดทำตามแบบที่กำหนด ในคู่มือ การบัญชีสำหรับ

หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544  
 
 
 
 
 
 
 

3) การบริหารงานบุคคล 
หน้าที่ 

 1.  การวางแผนอัตรากำลัง  
(1) รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ได้แก่   จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามสาขา จำนวนลูกจ้างประจำในสถานศึกษา จำนวนลูกจ้าง
ชั่วคราว จำนวนพนักงานราชการ  

(2) วิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง  
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(3) จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา  
(4) เสนอแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาโดยความเห็นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

  2.  การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
(1) รวบรวม และรายงานข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาเกี่ยวกับจำนวนข้าราชการครู จำแนกตามสาขา  
(2) เสนอความต้องการจำนวน และอัตราตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาจำแนกตามสาขา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

3.  การสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง  
(1) เสนอความต้องการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

โดยผ่านความเห็นของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  
(2) ดำเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคล เพ่ือปฏิบัติงานในตำแหน่งอัตราจ้างประจำ หรืออัตราจ้าง

ชั่วคราว และพนักงานราชการตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดโดยผ่านความเห็นของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ด้วยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

(3) แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้ง
ภาระงานให้แก่อัตราจ้างประจำ หรืออัตราจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ  

(4) ดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา หรือเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง  “ครูผู้ช่วย” ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  

(5) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุกสามเดือนตามแบบ
ประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด และในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการ 
ประเมินให้ครูผู้ช่วย และผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ทราบ และในส่วนของพนักงานราชการต้องจัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2  ครั้ง  

(6) รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการเตรียมความพร้อม และพัฒนา อย่างเข้ม
แล้วแต่กรณีต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(7) ดำเนินการแต่งตั้ง หรือสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม
อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  
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 4.  การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา    
ดำเนินการเสนอขอเปลี่ยนตำแหน่งกรณีสมัครใจ กรณี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ และกรณีถูก

เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือส่งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 

 5.  การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่  
ดำเนินการเสนอความประสงค์ และเหตุผลความจำเป็นในการขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาต้นสังกัด  
(1) ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอความประสงค์ และเหตุผลความจำเป็นในการขอย้ายต่อสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือดำเนินการต่อไป  
(2) รวบรวมรายชื่อ และข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้าย และให้

ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาท่ีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน  
(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายมา

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
(3.1) ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เสนอเรื่ องไปยังเขต

พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขออนุมัติ  อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  
(3.2) ใน กรณีให้ความเห็นว่าไม่สมควรรับย้ายให้แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายทราบ  
(4) สั่งย้ายและสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณีตามอำนาจ

หน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 
 

 6.  การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพื้นที่การศึกษา  
ดำเนินการเสนอความประสงค์และเหตุผลความจำเป็นในการขอย้ายไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาต้น

สังกัด และเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน 
(1) รวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายและให้

ความเห็นเสนอไปยังสถานศึกษาท่ีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติงาน  
(2) สถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอ

ย้ายมาปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
(2.1) ในกรณีที่เห็นชอบการรับย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เสนอเรื่องไปยัง

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  
(2.2) ในกรณีให้ความเห็นว่าไม่สมควรรับย้ายให้แจ้งเรื่องไปยังผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของ

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายทราบ  
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(3) สั่งย้าย และสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณีตามอำนาจ
หน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

 

 7.  การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
(1) ประกาศเกณฑ์การประเมิน และแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้แก่ข้าราชการครู

แลบุคลากรในสถานศึกษาทราบโดยทั่วไป  
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่

กฎหมายกำหนดให้ฐานะผู้บังคับบัญชา   
(3) รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอำนาจในการประเมิน และให้ความเห็นในการเลื่อน ขั้น

เงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ (2) พิจารณา  
(4) แจ้งคำสั่ งไม่ เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในฐานะ

ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนข้ันเงินเดือน  
(5) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ

และแต่งตั้ง 
 

 8.  การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ  
(1) เสนอเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริง และความเห็นที่เป็นข้อยุติ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไป

ยังเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(2) ดำเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัว ผู้ถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ

ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามความเหมาะสม 
 

 9.  การลาทุกประเภท   
(1) อนุญาต หรือเสนอขออนุญาตตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีกฎหมายกำหนด  
(2) เสนอเรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาให้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือเพ่ือทราบแล้วแต่กรณี     
  

 10.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(1) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และดัชนี ชี้วัดผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

(2) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อ 1.  
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(3) นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา          
(4) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้องขอได้รับทราบ 
 

 11.  การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
     (1) กรณีมีมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ในฐานะผู้บังคับบัญชา  

(2) พิจารณาลงโทษทางวินัย หากปรากฏผลการสอบสวนว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยไม่
ร้ายแรงตามอำนาจที่กฎหมายกำหนด  

(3) รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามลำดับแล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

 

12.  การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง                  
(1) ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีที่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรงไม่ชัดเจน  
(2) กรณีมีมูลการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วย และครูที่ยังไม่มี   วิทยฐานะให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในฐานะผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุ และแต่งตั้งหรือรายงาน
ต่อผู้มีอำนาจแล้วแต่กรณี   

 (3) ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืน และกรรมการสอบสวน กรณีมีการกระทำผิดวินัยร่วมกัน  
(4) พิจารณาสถานโทษ หรือสั่งลงโทษตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดกรณีความผิดวินัยไม่

ร้ายแรง  
(5) รายงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือเสนอสถานโทษไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กรณีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยและครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะเพ่ือเสนอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณา 

 

 13.  การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีเหตุสั่งพักราชการ หรือสั่งให้

ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดในกรณีตำแหน่งครูผู้ช่วย 
และตำแหน่งครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะ 
 

 14.  การรายงานการดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ  
เสนอรายงานการดำเนินการลงโทษทางวินัย และการลงโทษที่ได้ดำเนินการแก่ข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษาไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
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 15.  การอุทธรณ์  
รับเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

แล้วเสนอไปยังผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด เพ่ือพิจารณาในกรณีที่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณ์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา   

 

 16.  การร้องทุกข์  
รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แล้วเสนอไปยังผู้มี

อำนาจตามกฎหมายกำหนดเพ่ือพิจารณาในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องร้อง
ทุกข์ผ่านหัวหน้าสถานศึกษา 

 

 17.  การออกจากราชการ  
(1) อนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผู้มีอำนาจ

สั่งบรรจุ และแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือรับเรื่องการลาออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชา แล้วเสนอไปยังผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ และ
แต่งตั้งพิจารณาแล้วแต่กรณี  

 (2) สั่งให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ 
และแต่งตั้ง หรือเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาแล้วแต่กรณี 

 

 18.  การจัดระบบ และการจัดทำทะเบียนประวัติ  
(1) จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง                   
(2) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา และลูกจ้างในสถานศึกษา  
(3) รับเรื่องการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด แล้วเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา 

 

 19.  ก ารจั ดท ำบัญ ชี รายชื่ อ และให้ ค วาม เห็ น เกี่ ย วกั บ การ เสน อขอพ ระรา ชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

(1) ดำเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจำในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอผู้มีอำนาจตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กฎหมายกำหนด  

 (2) จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ของข้าราชการครู และบุคลากรทาง การศึกษา และ
ลูกจ้างประจำในสังกัด 
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 20.  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
(1) สำรวจ และรวบรวมข้อมูลการขอให้มี และเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา  
(2) ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ และ

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด  
(3) รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมิน และรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสนอ

ขอให้มี และเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือดำเนินการ 

 

21.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ       
 (1) ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และคุณภาพการศึกษา           
 (2) สร้างขวัญ และกำลังใจแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ผู้มีผลงานดีเด่น และมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด หรือกรณีอ่ืนตามความเหมาะสม 
 

22.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
(1) ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ วินัย 

มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา              
(2) ควบคุม ดูแล และส่งเสริมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีการประพฤติปฏิบัติตาม

ระเบียบ วินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

23.  การส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 (1) เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
(2) เสริมสร้าง และพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยในตนเอง  
(3) ป้องกันไม่ให้ผู้ให้ผู้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย 
 
 

24.  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ    และการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ

ข้าราชการครู และบุคลากรทาง การศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเสนอไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
ดำเนินการต่อไป 
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25.  การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
(1) วิเคราะห์ความจำเป็น และความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา  
(2) จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
(3) ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่กำหนด  
(4) สร้าง และพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาและเครือข่าย

สถานศึกษาในการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

4) กลุ่มบริหารทั่วไป 
หน้าที่ 
1.  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
(1) จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้อง

กับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(2) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษา และ

ส่วนกลาง  
(3) นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ 
 

2.  การประสานงาน และพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
(1) ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษา เพ่ือแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ              เพ่ือ

ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา  
(2) เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบ  
(3) กำหนดแผนโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  
(4) ให้ความร่วมมือ   และสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษา และเขต

พ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

3.  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา    
(1) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และทิศทางของ         

เขตพ้ืนที่การศึกษา และสนองความต้องการของชุมชน และสังคมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร 
สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  

(2) เสนอแผนพัฒนาการศึกษาให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ  
(3) การดำเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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4.  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบ  ทิศทางของ     

เขตพ้ืนที่การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา  
(2) แจ้งผลการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ  
(3) เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยของสถานศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษา และสาธารณชนทราบ 
5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร   
(1) ศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา    
(2) กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารจัดการ  
(3) จัดระบบการบริหาร และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  
(4) ประเมินผลงาน และรายงาน                    
(5) ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง      
6.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน        
(1) กำหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านของสถานศึกษา  
(2) เผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทราบ  
(3) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
(4) ปรับปรุง และพัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของสถานศึกษา 
7.  งานเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา  
(1) วางแผนและดำเนินการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหาร และ

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
(2) ระดมจัดหาเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาในงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา  
(3) สนับสนุน และพัฒนาให้บุคลากรสามารถนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษามาใช้ใน

การบริหาร และพัฒนาการศึกษา  
(4) ส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา  
(5) ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 

8.  การดำเนินงานธุรการ  
(1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบงานธุรการ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
(2) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วย เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(3) จัดบุคลากรรับผิดชอบ และพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  
(4) จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบงานที่กำหนด

ไว้  
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 (5) ดำเนินงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า  
(6) ติดตามประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
9.  การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม  
(1) กำหนดแนวทางวางแผนการจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม  
(2) บำรุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 

มั่นคง ปลอดภัย และสวยงาม  
(3) ติดตาม และตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
10.  การจัดทำสำมะโนผู้เรียน  
(1) ประสานกับชุมชน และท้องถิ่นในการสำรวจ และจัดทำสำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทาง

การศึกษาของสถานศึกษา  
(2) เสนอสำมะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ  
(3) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการสำมะโนผู้เรียน  
(4) เสนอข้อมูลสารสนเทศการสำมะโนผู้เรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
11.  การรับนักเรียน  
(1) ร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนดเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา โดย

ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(2) กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาโดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(3) ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
12.  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
เสนอข้อมูลและความต้องการในการยุบรวม เลิกหรือเปลี่ยนสภาพสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่

การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
13.  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม อัธยาศัย  
(1) สำรวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ   ทั้งในระบบ นอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย  
(2) กำหนดแนวทาง และความเชื่อมโยงในการจัด และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ทั้ง

การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการของผู้เรียน และ
ท้องถิน่ที่สอดคล้องกับแนวทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(3) ดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 รูปแบบตามความเหมาะสม และ
ศักยภาพของสถานศึกษา รวมทั้งเชื่อมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ ที่จัดการศึกษา 

14.  การระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา                      
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(1) กำหนดแนวทางการระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา  
(2) ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้าน ซึ่งครอบคลุมถึงการประสานความ

ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสถานประกอบการ สถาบัน 
สังคมอ่ืนและสถานศึกษาในการใช้ทรัพยากร เพ่ือการศึกษาร่วมกัน  

(3) ดำเนินการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
15.  การทัศนศึกษา  
(1) วางแผนการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา  
(2) ดำเนินการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด 
16.  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  
ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน และส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่ วนร่วมในการจัดกิจกรรม

อย่างหลากหลายตามความสนใจ และความถนัดของนักเรียน สรุปและประเมินผล เพื่อปรับปรุง 
17.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา               
(1) วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา  
(2) ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามแนวทางท่ีกำหนด  
(3) ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์การศึกษาของสถานศึกษา 
18.  การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน 

และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา                 
ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล 

ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
19.  งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  
(1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในการจัด และพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษา  
(2) ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการจัด และพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 
 

20.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
(1) จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และการรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษา       
(2) จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา  
(3) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบที่

กำหนดไว้  
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(4) รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบ  

(5) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 

21.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
(1) วิเคราะห์กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา               
(2) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา  
(3) ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด  
(4) ติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
22.  แนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  
(1) ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
(2) การวางแผนงานปกครองนักเรียน  
(3) การบริหารงานปกครองนักเรียนการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการประสานงานปกครอง  
(4) การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียน  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การยกย่องให้
กำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี  

(5) การป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ได้แก่   การป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การดำเนินงานป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในโรงเรียน  

(6) การประเมินผลงานปกครองนักเรียน   
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ตอนที่ 3  
ภารงานครูที่ปรึกษา 

หน้าทีค่รูที่ปรึกษา 
1.1 ด้านการปกครอง 
1.1.1 พบนักเรียนขณะเข้าแถวทุกวันตามเวลาที่กำหนด เพ่ือควบคุมระเบียบแถว ดูแลนักเรียน 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มาเรียน ผู้ขาดเรียนจากการเข้าแถว มาสาย ตรวจเครื่องแบบ การแต่งกาย ผม 
การร้องเพลงชาติ การสวดมนต์ ไหว้พระ การอบรมหน้าแถว การเดินเข้าห้องเรียน 

1.1.2 พบนักเรียนในคาบโฮมรูม เพ่ือให้ความใกล้ชิด อบรมสั่งสอน ไต่ถามทุกข์สุขและปัญหาต่างๆ 
ตลอดจน สังเกต ตัดปัญหาที่จะเกิดขึ้น ประสานประโยชน์ระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน สดับฟังข่าวคราว
ความเคลื่อนไหว ถ้าจะมีความผิดปกติ ต้องรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบทันทีเพ่ือร่วมกันหาทางแก้ไข 

1.1.3 อบรม คุณธรรม จริยธรรม และทักษะในการดำเนินชีวิต โดยกล่าวย้ำจากการอบรมหน้าเสาธง 
และติดตามดูแล การประพฤติ ปฏิบัติของนักเรียนให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม  

1.1.4 ควบคุมดูและนักเรียนในชั้นให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน เกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ 
การแต่งกาย จรรยามารยาท และระเบียบวินัย ติดตามให้นักเรียนแก้ไข เมื่อได้รับรายงานว่านักเรียนในชั้น
ผิดพลาด บกพร่อง รวมทั้งดำเนินการเรื่องงานประจำชั้นต่างๆ ของโรงเรียนทุกครั้งที่มีกิจกรรม เมื่อมีการ
ประชุมนักเรียนต้องช่วยกันควบคุมนักเรียนในการประชุมทุกครั้ง 

1.1.5 ติดต่อฝ่ายปกครอง ฝ่ายแนะแนว และผู้ปกครองอยู่เสมอ เยี่ยมบ้านนักเรียนโดยเฉพาะรายที่มี
ปัญหา เพ่ือความราบรื่น เรียบร้อยทุกฝ่าย สดับฟังปัญหาต่างๆของนักเรียนอยู่เสมอ เมื่อมีปัญหานักเรียนที่
แก้ไขไม่ได้ ให้รายงานฝ่ายปกครอง ฝ่ายแนะแนว หัวหน้าระดับ หรือฝ่ายวิชาการ แต่ถ้าจะมีการลงโทษต้อง
แจ้งผู้ปกครองให้รู้พฤติกรรมของนักเรียน หรือเชิญมาพบเพื่อร่วม แก้ไขพฤติกรรม 

1.1.6  รายงานผู้บริหาร เมื่อมีเหตุอันจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
 

1.2 ด้านวิชาการ การเรียนการสอน 
1.2.1 บันทึกการสอนประจำชั้น สรุปยอดนักเรียนขาดเรียน มาสาย นักเรียนมาเรียนประจำวันก่อน

ส่งให้ฝ่ายวิชาการในแต่ละวัน 
1.2.2 จัดทำสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบการวัดผลที่โรงเรียน

กำหนด ต้องนำส่งถึงผู้ปกครอง ตามกำหนด เวลา การรายงานถึงผู้ปกครองต้องเน้นเรื่องผลการเรียนการสอน
และรายงานด้านอ่ืนๆ เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบ เวลาว่าง ความเอาใจใส่ ในการเรียน ความสัมพันธ์กับครู
และเพ่ือน อุปนิสัย ความประพฤติ ความละเอียดรอบคอบในการทำงาน สุขภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การใช้จ่าย ฯลฯ 

1.2.3 ติดตามการเรียนการสอน แก้ปัญหาเด็กขาดเรียน หนีเรียน ไม่ทำการบ้าน ติดตามตรวจตรา
ดูแลการเรียนของนักเรียนโดยใกล้ชิด 
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1.2.4 จัดให้มีแฟ้มประจำชั้นประจำปี เพื่อเก็บรวบรวมบันทึกประจำชั้น บันทึกรายการต่างๆ เรื่องที่
โรงเรียนสั่งการ กิจกรรมต่างๆในห้องเรียน บันทึกพฤติกรรมที่ควรบันทึกและเก็บรวบรวมสำเนาจดหมาย 
และตามวันเมื่อนักเรียนหยุดเรียน โดยไม่ทราบสาเหตุ ติดตามสืบสวนนักเรียน ที่มาสาย 

 

1.3 ด้านธุรการและบริการ 
1.3.1 ให้คำปรึกษานักเรียนในการจัดกิจกรรมของห้อง เช่น เลือกตั้งหัวหน้า รองหัวหน้า ผู้รักษาสมุด

บันทึกการสอนประจำชั้น จัดกิจกรรม ต่างๆ และเวรประจำวัน เมื่อจัดเวรแล้วให้เขียนชื่อนักเรียนลงตาราง
เวรประจำชั้น มอบหัวหน้าห้องและติดผนึก ใส่แฟ้ม การสอนประจำวัน แต่ละวัน ให้มีหน้าที่เวรประจำวัน 
เพ่ือดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ทำเวรประจำวันในคาบสุดท้ายที่กำหนด 

1.3.2 ตรวจตราดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียนที่ตนเข้าสอนทุกคาบการ
สอน โดยเฉพาะคาบสุดท้าย ต้องดูแล นักเรียนเวรช่วยกันทำความสะอาด 

1.3.3 ส่งเสริมผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ให้การยกย่องชมเชย เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนทั่วไป หาทาง
กระตุ้น สนับสนุนส่งเสริม ให้นักเรียน มุมานะขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ควรทำกราฟสถิติ
เปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนในชั้น อธิบายให้นักเรียนทราบ 

1.3.4 เมื่อนักเรียนคนใดเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ ต้องนำหลักฐานและให้ผู้ปกครองยื่นคำร้องแจ้งให้ฝ่าย
ทะเบียนนักเรียนทราบ 

1.3.5 ติดตามดแูลนักเรียนด้านกิจกรรม การเรียนเนตรนารี ยุวกาชาด หรือชุมนมวิชาการต่างๆ ช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วม กิจกรรมไปอยู่ค่ายพักแรม การไปทัศนศึกษา การแสดงผลงานในการจัดนิทรรศการ 
การร่วมกิจกรรมต่างๆ 

1.3.6 เป็นตัวแทนของโรงเรียนด้านงานธุรการ เช่น การส่งจดหมายแจ้งข่าวสาร ฯลฯ 
1.3.7 จัดหาทุนหรือจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเพ่ือขอรับทุน สำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติปฏิบัติ

ชอบ ช่วยเหลืองานโรงเรียน และสังคมส่วนรวมดี โดยร่วมประสานงานกับฝ่ายปกครอง 
 

ผังการจัดห้องเรียน 
1. มุมการเรียนการสอน 
2. มุมหนังสือ 
3. มุมสื่อ/นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
4. มุมแสดงผลงานนักเรียน 
5. มุมที่ทำงานครู 
6. มุมสบาย ๆ  
7. มุมทำงานเดี่ยว 
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ป้ายหน้าชั้นเรียน 
1. ชื่อระดับชั้น 
2. ชื่อครูที่ปรึกษา 
3. รายชื่อ-ภาพนักเรียนแต่ละระดับชั้นเรียน-หัวหน้าชั้น 
4. จำนวนสถิติการมาเรียนของนักเรียน 
5. ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
6. อ่ืน ๆ 

 

ป้ายนิเทศภายในห้องเรียน 
1. เรื่องแจ้งจากโรงเรียน/ครูที่ปรึกษา    
2.   ข่าวสารน่ารู ้
3. ความรู้ วิชาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. ยกย่อง ชมเชยนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
5.   อ่ืน ๆ 

ตัวอย่างการจัดมุมต่างๆภายในห้องเรียน 
เรื่องแจ้งจากโรงเรียน 
ความรู้ วิชาการในแตล่ะกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

กระดานดำ 

ข่าวสารน่ารู ้
ยกย่อง ชมเชยนักเรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

มุมที่ทำงานคร ู
  

มุมสื่อ/นวัตกรรม 
มุมสบาย ๆ มุมหนังสือ มุมแสดงผลงานนักเรียน 
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ครูที่ปรึกษาและครูพิเศษประจำสายชั้น 
 

ที ่ ชั้น ครูประจำชั้น  หมายเหตุ 

 อนุบาล 1  นางวนิดา  ทัพนัน  
 อนุบาล 1 นางสุภาภรณ์  สุขใจ  

 อนุบาล 2 นางวิชิตา  เช้ือวงศ์  
 อนุบาล 2 นางสาวอัจฉราพร  คนธื  

 อนุบาล 3 นางสาวสุชาวดี  สมีาฤทธ์ิ  
 อนุบาล 3 นางสาวขนิษฐา  บัวภา  

 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1/1  นางสาวอุษา  แซ่ฮุน  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1/2  นางสาวลักขณา  งามนาเสยีว  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1/3  นางภูรีรัช  บุญจันทร ์  

 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1/4 MEP  นางสาวศิริญญา  ใหม่อ่อง  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 (พิเศษ) นางสาวสุชีลา  ง่วนกิม  

 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 (พิเศษ) นางประไพศรี  ดำรงสริิวัฒนกุล  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/1 นางสาวกนกกาญจน์  ผุยหนองโพธิ ์  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/2 นางสาวธันยพร  แก่นเสลา  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/3 นางสาวจิรัชญา  ธนธีระบรรจง  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2/4 MEP นางสาวดุษณี  สังจอม  
    
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 (พิเศษ) นางสาวรุ่งนภา  แสงใส  

 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 (พิเศษ) นายพีรพัชร  ขวัญทอง  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3/1  นางประครอง  ทวีสัตย ์  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3/2 นางธานทิพย์  วิชาคุณ  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3/3  นางสาวพัทวรรณ  ลำเจยีก  

 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3/4 MEP นางวรรณา  บูรณ์โภคา  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 (พิเศษ) นางสาวไอลดา  ฝามงคล  

 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 (พิเศษ) นายมานะ  ศรคีำเวียง  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4/1 นางสาวฮสัล๊ะ  สันง๊ะ  

 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4/2 นางยุพเยาว์  ชุมโรย  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4/3 MEP นางกัลยารตัน์  เสาวคนธ์  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 (พิเศษ) นายสุวัฒน์  ศรพรหม  

 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 (พิเศษ) นางสาวปริญญา  แสงโคตร  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/1 นางสาวพรรณนภา  พันธ์โท  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/2 นางกันยาวีร์  อุตะมะ  
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 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5/3 MEP นายพลวิทย์  
 คำเมฆ 

 

 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 (พิเศษ) นางวัชราภรณ์  มานิมนต ์  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 (พิเศษ) นางสาวฉัตรพร  เอกฉัตร  

 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6/1 นางสาวทิพวัลย์  ทองดี  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6/2 นางสาวสมฤดี  จันทะคร  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6/3 นางเพญ็พร  สกุลรักษ์ธรรม  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 (พิเศษ) นางสาววิศมล  แจ้งอรณุ  

 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 (พิเศษ) นางสาวสุธิดา  ศรีพันธบุตร  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 นางจินดา  ศิริวงศ์     

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 นายชนม์ณกรณ์  สวรรยาพานิช  
 ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2/1 นางสมบุญ  กลดัตร้าม  นายอาคเนย์  ศรีเทพ  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 นางสาวณฐเนษ  สดุเฉลียว  นางบุปผา  มหาศะรานนท์  

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 นางสาวสุธารส  อินสำราญ  นางอุฬุภากร  วิจิตรวัชราภรณ์  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 นางสาวศิริวรรณ  ชีวินโสภาเลิศ  
 การศึกษาพิเศษ   
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 นางสาวรุจิรา  นพรัตน ์  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 นางสาวนันท์นภัส  อ้นทอง  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3-4 นางสาวศิริกร  กิจสรวงษ์  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5-6  นางสุชา  เครือคำ  
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รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562  
 
1. ชื่องาน โครงการ  กิจกรรม  ................................................................................................................. 
2. ชื่อผู้รับผิดชอบ    (นาย / นาง / นางสาว) ......................................................................................... 
3.  งบประมาณ .......................................................................................................................................... 
4. ระยะเวลา................................................................................................................................................ 
5. สรุปผลการดำเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

6. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                ลงชื่อ ........................................ผู้รายงาน 
            (...........................................................................) 
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แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
  โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
มาตรฐาน ด้านคุณภาพผู้สอน    ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ปีการศึกษา  2562 

ชั้น ..............................     จำนวน นักเรียน....................... คน       
ครูผู้รับการประเมิน ....................................................... ผู้ประเมิน .................................................... 

คำชี้แจง  โปรดกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ว่าผู้รับการประเมินมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับใด และระบุข้อเสนอแนะ 
ระดับคุณภาพ   5  หมายถึง   มีพฤติกรรมการปฏิบัติสม่ำเสมอ / ผลงานที่ปรากฏชัดแจ้งเป็นแบบอย่างได้ 
ระดับคุณภาพ   4  หมายถึง   มีพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ / ผลงานที่ปรากฏชัดแจ้ง  
ระดับคุณภาพ   3  หมายถึง   มีพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นบางครั้ง  / ผลงานที่มีการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ   2  หมายถึง   มีพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นบางครั้ง  /  ผลงาน/ร่องรอยการปฏิบัติตามตัว
บ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ   1  หมายถึง   พฤติกรรมการปฏิบัติน้อยครั้ง/ ไม่มีผลงาน/ร่องรอยตามตัวบ่งชี้ 
 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1) มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      

2) มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและ
เขา้ใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

      

3) มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

      

4)  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 

      

5)  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน
และอิงพัฒนาการของผู้เรียน 

      

6)  มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

      

7) มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน       
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และนําผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 

รวม       
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) 
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โรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการป่วยตั้งแต่โรค
ไข้หวัดธรรมดา ไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรง เช่น โรคระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง(MERS - 
CoV) โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS - CoV) เป็นต้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมา
ก่อนในมนุษย์  ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้  โดย
เชื้อไวรัสนี้พบการระบาดครั้งแรกในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในช่วงปลายปี 2019 หลังจากนั้น ได้มีการระบาดไปทั่วโลก องค์การอนามัยโลกจึงตั้งชื่อ
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่นี้ว่า โรค COVID-19 

อาการของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อาการทั่วไป ได้แก่ มีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) มีอาการระบบทางเดินหายใจ ไอ 

จามเจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ในกรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจมี
ภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต 

โรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) แพร่กระจายเชื้อได้อย่างไร 
โรคชนิดนี้มีความเป็นไปได้ที่มีสัตว์เป็นแหล่งรังโรค ส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่าน

การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อผ่านทางละอองของสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจ และ
น้ำลายของผู้ติดเชื้อ เช่น ไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย และยังสามารถแพร่เชื้อจากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลอ่ืนได้ 
จากการสัมผัสพ้ืนผิวที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส ซึ่งเชื้อดังกล่าวสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ หลายชั่วโมง เมื่อ
มือไปสัมผัสเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายใน 3 ช่องทาง คือ รูน้ำตา รูจมูก และรูปาก ลงสู่ลำคอ ทางเดินหายใจ และ
ลงสู่ปอดในที่สุด 

โรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) รักษาได้อย่างไร 
 ปัจจุบันยังไม่มียาสำหรับป้องกันหรือรักษาโรคโควิด19 ผู้ที่ติดเชื้ออาจต้องได้รับการรักษาแบบ
ประคับประคองตามอาการ โดยอาการที่แสดงแตกต่างกัน บางคนรุนแรงไม่มาก ลักษณะเหมือนไข้หวัด
ทั่วไป บางคนรุนแรงมาก ทำให้เกิดปอดอักเสบได้ ต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ ร่วมกับการรักษาด้วยการ
ประคับประคองอาการจนกว่าจะพ้นอาการช่วงนั้นและยังไม่มียาตัวใด ที่มีหลักฐานชัดเจนว่า  
รักษาโรคโควิด 19 ได้โดยตรง 
ที่มา: คู่มือการปฏิบตัิสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ19”กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

  คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19” สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส.) 

สถานศึกษากับสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) 

สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจำนวนมาก มักจะมีความเสี่ยงสูง หากมีระบบการ
จัดการที่ไม่ดี อาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ในกลุ่มเด็ก เนื่องจากพบว่าการติดเชื้อ 
COVID-19 ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการแสดงค่อนข้างน้อย ความรุนแรงจะน้อยมาก แต่เด็ก
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นักเรียนจะเอาเชื้อกลับบ้าน การแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว (Super spread) ไปยังบุคคลในบ้าน 
หากมีการระบาดในกลุ่มเด็กขึ้น จะมีผลกระทบในสังคมหรือผู้ใกล้ชิด เช่น ครู พ่อ ที่ติดเชื้อจากเด็ก ดังนั้น 
หากมีการเปิดเรียน มีโอกาสสูงที่จะเกิดการติดในกลุ่มเด็กเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเด็กเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแล
และระมัดระวังในการกระจายเชื้อเป็นอย่างมาก มาตรการในการเปิดเทอม จึงมีความสำคัญมากในการ
ควบคุมการระบาด การวางแผนเปิดเทอมจึงต้องมั่นใจว่า สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคใน
เด็กนักเรียนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: คู่มือการปฏิบตัิสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ19”กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อมูลสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางท่ี  1  แสดงประเภทสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเภทสถานศึกษา ขนาดสถานศึกษา จำนวนโรงเรียน (โรง) 

โรงเรียนประถมศึกษา 

ขนาดเล็ก (1-120 คน) 14,665 
ขนาดกลาง (121-600 คน) 11,588 
ขนาดใหญ่ (601-1,500 คน) 689 * 
ขนาดใหญ่พิเศษ (1,501 คนขึ้นไป) 167 

โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดเล็ก (1-499 คน) 1,168 
ขนาดกลาง (500-1,499 คน) 687 
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ขนาดใหญ ่(1,500-2,499 คน) 264 
ขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 คนข้ึนไป) 239 

รวม 29,467 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

 

จำนวนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 

ตารางท่ี  2   แสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
ประเภทบุคคล จำนวนคน รวม(คน) 

นักเรียน 

อนุบาล 148 148 
การศึกษาพิเศษ 52 

678 
ประถมศึกษา  626 

มัธยมศกึษาตอนต้น 190 190 
 ผู้บริหาร 1 1 

ครูประจำการ 45 45 
พนักงานราชการ 2 2 

ครูอัตราจ้าง 11 11 

ลูกจ้าง 
ประจำ 3 

16 
ชั่วคราว 13 

รวมทั้งสิ้น 1,091 1,091 
 

ข้อมูลจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 /ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางคำปุ่น  กมลเดช 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

นางวรรณา บูรณ์โภคา 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู ้
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. งานวัดผล ประเมินผล เทียบโอน 

ผลการเรยีนรู ้
4. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

เทคโนโลยีฯ 
6. งานพัฒนาแหล่งการเรยีนรู ้
7. งานนิเทศการศึกษา 
8. งานแนะแนวการศึกษา 
9. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
10. งานประสานความร่วมมือในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 

11. งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้อำนวยการ
มอบหมาย 

 
 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

2. งานบริหารการเงิน 
3. งานบริหารการบัญชี 
4. งานพัสดุครภุัณฑ์และสินทรัพย์ 
5. งานตรวจสอบ  ตดิตาม 

ประเมินผล และรายงานการใช้
เงินและการดำเนินงาน 

6. งานวิเคราะห์และจดัทำแผน
สถานศึกษา 

7. งานระดมทรัพยากร  ลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

8. งานอ่ืนๆ  ตามที่ผู้อำนวยการ
มอบหมาย 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

1. งานสำนักงานกลุ่มอำนวยการ
และบริหารงานบุคคล 

2.  งานวางแผนอัตรากำลัง 
กำหนดตำแหน่ง 

3. งานวินัย และการรักษาวินัย 
4. งานพัฒนาบุคลากรและ

เสริมสร้างประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 

5. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
6. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
7.งานป้องกันและแกไ้ขปญัหาสิ่ง

เสพติด เอดส์ อบายมุข 
8.งานส่งเสริมประชาธิปไตยและ

วินัยและความประพฤติ นร. 
9. งานอื่นๆ ตามที่ผูอ้ำนวยการ

มอบหมาย 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารทัว่ไป 
2. งานธุรการ 
3. งานทะเบียนนักเรียน 
4. งานพัฒนาระบบและเครือข่าย

ข้อมูลสารสนเทศ 
5. งานอาคารสถานท่ีและ 

สิ่งแวดล้อม 
6. งานประชาสัมพันธ์ 
7. งานควบคุมภายในในหน่วยงาน 
8. งานสัมพันธ์ชุมชน 
9. งานโภชนาการ 

10. งานอนามัยโรงเรียน 
11. งานสวัสดิการ 
12. งานยานพาหนะและบริการ

สาธารณะ 
13. งานกิจกรรมสหกรณโ์รงเรียน 
14. งานระบบดูแล 
15. งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้อำนวยการ

มอบหมาย 
 
 

นางวัชราภรณ์  มานิมนต์ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

นางกันยาวีร์ อุตะมะ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล 

นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

โครงสรา้งการบริหารงาน 

โรงเรียนบางบวั (เพ่งตั้งตรงจติรวิทยาคาร) 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

ตารางที ่ 3   แสดงข้อมูลอาคารสถานทีโ่รงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   
ประเภทอาคาร หลัง/ห้อง จำนวนห้อง 

อาคารเรียน 5 หลัง 92 ห้อง 
อาคารการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 หลัง 2 ห้อง 
โรงอาหาร - 1 ห้อง 
ห้องสมุด - 1 ห้อง 
ห้องประชุม - 2 ห้อง 
ห้องส้วม - 83 ห้อง 
ห้องพยาบาล - 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ - 2 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ - 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา - 1 ห้อง 
ห้องอาเซียน - 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 2 ห้อง 
ห้องดนตรีไทย - 1 ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์ - 1 ห้อง 
ห้องธนาคารโรงเรียน - 1 ห้อง 
ห้องสหกรณ์ - 1 ห้อง 

 

ข้อมลู ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 

การประเมินความพร้อมของโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ในการเปิดภาคเรียน 
ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินตนเองโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ปรากฏใน “คู่มือการปฏิบัติ
สำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณะสุข ซึ่งผลการประเมินของโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) อยู่ในระดับ “สีเขียว” 
หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้  

โดยมีเอกสารแนบท้าย คือ แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
 

การประเมินความพร้อมของนักเรียนในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 

 การประเมินความพร้อมของนักเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการให้นักเรียนทำแบบประเมิน
ตนเอง โดยใช้แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเฝ้า
ระวังและป้องกัน   การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตาม “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียน ใน
สถานการณ ์    การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 3 รูปแบบ ซึ่ง
โรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและบริบท
ของโรงเรียน  
 โดยโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้เลือกรูปแบบการเรียนในชั้นเรียน (On-Site)                
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือในชั้นเรียนเป็นหลัก โดย
ครูผู้สอนสามารถนำรูปแบบการเรียนการสอนอ่ืน ๆ มาบูรณาการใช้กับการเรียนในชั้นเรียนได้ เช่น 
การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air) หรือ การเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต (Online) เป็นต้น  
 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดนักเรียนเข้าห้องเรียนให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งอย่างน้อย 1 
เมตร     โดยจัดนักเรียนได้ห้องละ 20 – 25 คน ในห้องเรียนปกติ จะมีห้องส่วนหนึ่งที่มีขนาดกว้าง
มากกว่าห้องปกติ    ที่สามารถจัดนักเรียนเรียนในห้องได้ประมาณ 28 คน โดยยึดหลัก Social 
Distancing 

ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ 6 ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่  1. วัดไข ้ 2. ใส่
หน้ากาก  3.  ล้างมือ  4.  เว้นระยะห่าง  5.  ทำความสะอาด  6.  ลดแออัด 
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บทบาทในการเรียนของนักเรียน 

 มาโรงเรียนทุกวัน โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งวัน รักษาระยะห่างทางสังคม ทั้งการ
นั่งเรียน การรับประทานอาหาร หรือเล่นกับเพื่อน อย่างน้อย  1 เมตร เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด หากมีอาการไม่สบาย มีไข้ ไอ จาม เป็นหวัด หายใจ
เหนื่อยหอบ จะต้องแจ้งครูทันที  

 
 
 

 บทบาทในการสอนของครู  

 ในระดับอนุบาล – ประถมศึกษา จะจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยคณะครูในสายชั้น
ร่วมกันวางแผน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยครูที่มีความ
ถนัดตรงตามสาขาวิชา  
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 ส่งเสริมให้นักเรียน เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานทุกคนล้างมือย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ หรือ
เจล แอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ห้องน้ำ และหลังเล่นกับเพ่ือน หลีกเลี่ยงการใช้
มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น  
  
 
 
 

 
 
 

สอนและส่งเสริมให้นักเรียนมีของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน อุปกรณ์รับประทาน
อาหาร ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

 ให้ความรู้ คำแนะนำ จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงจากการ
แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นกัเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การใส่หน้ากาก 
คำแนะนำในการปฏิบัติตน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 ควบคมุดูแล การจัดการชั้นเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณ  
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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 การบริหารงบประมาณประจำปี รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ 
กับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน  
จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 

1. ค่าจัดการเรียนการสอน 
2. ค่าหนังสือเรียน 
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โดยในแต่ละรายการ มีการดำเนินการดังนี้ 
1. ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) สามารถใช้ในลักษณะ 3 ประเภทงบ

รายจ่าย  ดังนี้ 
1.1 งบบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้างชั่วคราว เช่น จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับ

รถ นักการภารโรง เป็นต้น 
1.2 งบดำเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
1.3 งบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 

รายการที่ 2 , 3 , 4  ดำเนินการตามระเบียบวิธีการใช้งบประมาณ ในแต่ละประเภทรายการ 
 5.    ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เดิม 
  รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามีการดำเนินการดังนี้ 

1) กิจกรรมวิชาการ 
2) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญ

ประโยชน์ 
3) กิจกรรมทัศนศึกษา 
4) กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

เพิ่มเติม 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรงเรียน 

บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเพิ่มเติม เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยเพิ่ม กิจกรรมที่ 5 ดังนี้ 
 

5) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด 
และค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น  
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ในกรณีที่โรงเรียนพบว่ามีนักเรียน ครู หรือบุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีเกิดการระบาดของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้ 
กรณีเกิดการระบาดในสถานศึกษา 

เหตุการณ์การระบาด หมายถึง เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 ราย ที่คิดว่าอาจมีการ
แพร่กระจายเชื้อในสถานศึกษา 

1. ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PUI=Patient Under Investigation) หมายถึง ผู้ที่มี
ประวัติไข้ หรือวัดอุณหภูมิกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง (ไอน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อยหรือหายใจลําบาก) และมีประวัติสัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ 

2. ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 
3. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) หมายถึง ผู้สัมผัส ใกล้ชิด 

ตามลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
- ผู้ที่เรียนร่วมห้อง ผู้ที่นอนร่วมห้อง หรือเพ่ือนสนิท 
- ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ1เมตรนานกว่า5 นาที หรือถูกไอ 

จาม รดจากผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย 
- ผู้ที่อยู่ในบริเวณท่ีปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในร ในห้องปรับอากาศ ร่วมกับ

ผู้ป่วยและอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน1เมตรนานกว่า 15 นาที โดยไม่มี การป้องกัน 
4. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) หมายถึง ผู้ที่ทำกิจกรรมอ่ืน 

ๆ ร่วมกับผู้ป่วย แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยง 
5. ผู้ไม่ได้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาแต่ไม่มีกิจกรรมหรือพบผู้ป่วยในช่วง 14 วัน
ก่อนป่วย     6. ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง (Underlying condition) หมายถึง ผู้ที่มี
ภูมิต้านทานต่ำ หรือมี 

โรคประจําตัว หรือผู้สูงอายุการ 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19  
 
 



   คู่มือการปฏิบัติงานครูโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562 

 

Page | 19 

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีเกิดการระบาด 

กิจกรรมการเฝ้าระวังก่อนการระบาด 
1) ให้มีการตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา หากพบว่า มาก

ผิดปกติ ให้รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบ 
2) ให้มีการคัดกรองไข้บริเวณทางเข้าสถานศึกษาทุกวัน หากพบว่า มีเด็กท่ีมีไข้จำนวนมาก

ผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ 
3) ห้องพยาบาลให้มีการบันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนที่ป่วย 

 
กิจกรรมเมื่อมีการระบาด 

1) ปิดสถานศึกษา/ชั้นปี/ชั้นเรียน เพื่อทําความสะอาด เป็นระยะเวลา 3 วันโดย ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา มีอํานาจสั่งปิดด้วยเหตุพิเศษ ไม่เกิน 7 วัน ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่เกิน 15 วัน 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เกิน 30 วัน และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่งปิดได้ตามความเหมาะสม 

2) สํารวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน บริเวณทางเข้าสถานศึกษา โดยใช้เครื่องวัด
อุณหภูมิแบบมือถือ (Handheld thermometer)  

• หากพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) ให้เก็บตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจหาเชื้อ 
3) ผู้สัมผัสกลุ่ม High risk ให้ดําเนินการเก็บตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจหาเชื้อ 
4) ผู้สัมผัสกลุ่ม Low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน และรายงานอาการ 

(Self-report) ทุกวัน หากพบว่า มีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ดําเนินการแบบผู้ป่วย PUI 
5) เมือ่เปิดเทอม ให้มีการคัดกรองไข้ทุกวัน หากพบมีอาการเข้าได้กับ PUI ให้เก็บตัวอย่าง 

และพิจารณาความเสี่ยงเพ่ือตัดสินใจว่าจะให้ผู้ป่วยดูอาการที่บ้าน หรือต้องแยกตัวในโรงพยาบาล 
6) ทีมสอบสวนโรคทําการติดตามผู้สัมผัสทุกวัน จนครบกําหนด 

การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
สถานศกึษา ควรมีการกํากับติดตาม ทบทวนการดําเนินงาน ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ 

สถานการณ์ และบริบทพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง กรณีพบผู้มีอาการเสี่ยงหรือป่วย ต้องรีบรายงาน ต่อ
ผู้บริหาร และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที 

 


