
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



ค ำน ำ 
 
 

 คู่มือบุคลากร (ครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ) โรงเรียนวัดหนองตางูฉบับนี้ เป็น
เอกสารท่ีกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ว่าจะเป็น ระเบียบโรงเรียนวัด
หนองตางูว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2558 ระเบียบโรงเรียนวัดหนองตางู
ว่าด้วยการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ.2558 ระเบียบโรงเรียนวัดหนองตางูว่าด้วยจรรยา มรรยาท และวินัย
ตามระเบียบประเพณีครู พ.ศ.2558 ระเบียบโรงเรียนวัดหนองตางูว่าด้วยการบรรจุ แต่งต้ังบุคลากร พ.ศ.2558 
หน้าท่ีแนวปฏิบัติและกฎ ระเบียบของครู ครูประจ าช้ัน ครูประจ าวิชา ครูเวรประจ าวัน บุคลากรทางการ
ศึกษา รวมท้ังประวัติความเป็นมาโรงเรียนวัดหนองตางู ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เพื่อเป็น
ข้อมูล แนวทางการปฏิบัติและอื่นๆต่อบุคลากรทุกคน 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีได้
ด าเนินการจัดท าเอกสารฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านท่ีเกี่ยวข้อง 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

 
โรงเรียนวัดหนองตางู ต้ังอยู่เลขท่ี 2 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์ 0-5687-1791 โทรสาร 0-5687-1792 
e-mail : nongtangu@nongtangu.ac.th และ website : www.nongtangu.ac.th 

จัดต้ังขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนชาวบ้านหนองตางู  ได้เปิดท าการสอนต้ังแต่วันท่ี 27 
พฤษภาคม  พ.ศ.2483  เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ปัจจุบันจัดการ
ศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  มีอาคารเรียน 3 หลัง  แบบ 017  หลังท่ี 1 มีจ านวน 10 



ห้องเรียน หลังท่ี 2 มีจ านวน 6 ห้องเรียน หลังท่ี 3 แบบ สปช 105/2529 จ านวน 4 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ 
จ านวน 2 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ห้องส้วม 2 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง มีพื้นท่ี จ านวน 20 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา มี
พื้นท่ีให้บริการจ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านหนองตางู หมู่ท่ี 5 บ้านเนินพิมพ์ผาสุข หมู่ท่ี 7 บ้านหนองพิม
วัฒนา หมู่ท่ี 8 บ้านคลองอ่างทอง และหมู่ท่ี 9 บ้านวังตะโกก 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนวัดหนองตางู จัดต้ังขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนชาวบ้านหนองตางู ได้เปิดท าการ

สอนต้ังแต่วันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 4 มีนายสนั่น เสือมหันต์ เป็นครูใหญ่ โดยอาศัยศาลาวัดหนองตางูเป็นสถานท่ีเรียนช่ัวคราว ต่อมา นายสนั่น 
เสือมหันต์ ได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่ท่ีโรงเรียนอื่น  

ต่อมา นายสมพงษ์ ภู่ประเสริฐได้เป็นครูใหญ่แทน ได้ร่วมกับชาวบ้านหนองตางู สร้างอาคารเรียน
แบบ ป.1 ขึ้น 1 หลัง โดยมี นายย่อง สุทัศน์ ผู้ใหญ่บ้านหนองตางู ให้ความร่วมมือในการก่อสร้างอาคารเรียน 
มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร จ านวน 3 ห้องเรียน ห้องเรียนมีขนาด 6 x 8 เมตร โดยก่อสร้างโครง
หลังคาไว้ก่อน 

นายบานเย็น ทาเอื้อ ย้ายมาจากอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มาท าการสอนท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู 
วันท่ี 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2499 ได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหนองตางู หาเงินซื้อสังกะสีมามุงหลังคา 
แล้วเสร็จวันท่ี 26 เมษายน  พ.ศ. 2500  

หลวงปู่พิมพา ธมฺวโร เจ้าอาวาสวัดหนองตางูได้บริจาคไม้ปูพื้นอาคารเรียน ชาวบ้านหนองตางูช่วยกัน
สละทรัพย์สมทบและแรงงาน ช่วยกันปูพื้นจนเสร็จ จึงได้น านักเรียนท่ีเรียนอยู่ศาลาวัด เข้ามาเรียนในอาคาร
หลังนี้ อาคารหลังนี้ยังขาดฝาผนังรอบนอกและผนังกั้นห้อง ต่อมาอาคารหลังนี้ช ารุดเนื่องจากสร้างมานาน 
ขณะนั้น นายประยูร ธนสุกาญจน์ เป็นครูใหญ่ และได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนอื่น ได้มอบหมายให้ นาย
บานเย็น ทาเอื้อ รักษาการครูใหญ่แทน ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2509 ได้ร่วมมือกับชาวบ้านหาเงินมาซื้อ
ลูกกรง รอบอาคารเรียน เป็นเงินในขณะนั้น 1,200 บาท ซึ่งคณะครูในโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

1 ธันวาคม พ.ศ. 2509 ได้ประชุมครู - คณะกรรมการโรงเรียนเพื่อท าการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 
เนื่องจากมีนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น และอาคารเริ่มทรุมโทรม ดังนั้นชาวบ้านหนองตางู โดยมี หลวงปู่
พิมพา ธมฺวโร เป็นประธานในท่ีประชุมกรรมการสถานศึกษา โดยมี นายบานเย็น ทาเอื้อ เป็นเลขาฯ  ก านัน
ผ่อง สุทัศน์ เป็นรองประธานในท่ีประชุม ได้ให้อาคารเรียนแบบ ป.1 ดัดแปลงให้มีมุก 2 มุก ขนาด 7 
ห้องเรียนๆ ละ 7 x 9 เมตร ยาว 63 เมตร กว้าง 9 เมตร พื้นอาคารถมดินสูง 75 เซนติเมตร พื้นเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสาตอหม้อ คลส. ต่อกับเสาไม้ ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 - 5 ปี มีประชาชนร่วมกันบริจาคเป็นเงิน 
31,475 บาท และนายอ าเภอ มนู เพ็ญศิริ บริจาคเงินซื้อสังกะสี 12,000 บาท 

11 ตุลาคม พ.ศ. 2512 การก่อสร้างจึงแล้วเสร็จ ได้น านักเรียนเข้ามาเรียนและได้ขออนุญาตเปิดเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดเยมีนักเรียนชาย 25 คน นักเรียนหญิง 14 คน รวม 39 คน  

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 นายทองเปลว ผลชี ได้รักษาราชการแทนครูใหญ่ เนื่องจากนายบานเย็น 
ทาเอื้อ ได้ขอย้ายไปท าการสอนท่ีโรงเรียนวัดจิกลาด และเปิดท าการสอนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 7 



พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง และห้องส้วม 1 หลัง 
1 มกราคม พ.ศ. 2520 โกวุ่น นางแร่ แซ่อุ่ย ได้มอบท่ีดินเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจาก

อาคารเรียนหลังเก่าอยู่ในเขตของวัดหนองตางู และน้ าได้ท่วมถึงอาคารเรียนในฤดูน้ าหลากเป็นระยะเวลานาน 
4 สิงหาคม พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 563,000 บาท 

สร้างอาคารเรียนแบบ 017 มี 2 ช้ัน ครึ่งตึกครึ่งไม ้ยาว 42 เมตร กว้าง 140 เมตร จ านวน 10 ห้องเรียน 
1 กรกฏาคม พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณ 90,000 บาท เพื่อต่อเติมช้ันล่าง 
พ.ศ. 2524 ได้งบประมาณ 100,000 บาท สร้างบ้านพักครู จ านวน 2 หลัง 
พ.ศ. 2525 ได้งบประมาณ 36,000 บาท สร้างส้วม 4 ท่ีนั่ง 
8 กรกฏาคม พ.ศ. 2527 ได้งบประมาณ 40,000 บาท เพื่อเททางเท้ารอบอาคารหลังเก่า 
20 กรกฏาคม พ.ศ. 2527 ได้งบประมาณ 30,000 บาท สร้างถุงเก็บน้ าฝน ฝ.33 
พ.ศ. 2531 ได้งบประมาณ 65,000 บาท สร้างสนามวอลเลย์บอล 
พ.ศ. 2533 ได้งบประมาณ 360,000 บาท สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 กว้าง 10 

เมตร ยาว 20 เมตร 
15 กุมภาพันธ์ 2534 ได้งบประมาณ 150,000 บาท ต่อเติมช้ันล่าง อาคาร 317 จ านวน 3 ห้องเรียน 
30 มีนาคม พ.ศ. 2535 ได้งบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จ านวน 6 ท่ีนั่งพร้อมท่ีปัสสาวะ 
16 กรกฏาคม พ.ศ. 2535 ได้งบประมาณ 292,100 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน 
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เปิดเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีนักเรียนชาย 

27 คน นักเรียนหญิง 18 คน รวมทั้งส้ิน 45 คน 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 นายทองเปลว ผลชี เกษียณอายุราชการ นายสมยศ ไกรสัย รักษาการต าแหน่ง

อาจารย์ใหญ่ 
14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 นายวิเชียร อ่อนกลม ได้เข้ามารับต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  
1 มกราคม พ.ศ. 2543 นายกิติศักดิ์ ฤทธิ์บ ารุง ได้เข้ามารับต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
พ.ศ. 2545 สร้างโรงอาหาร งบประมาณ 250,00 บาท 
พ.ศ. 2546 สร้างห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 200,000 บาท 
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 นายสุชาติ เอกปัชชา ได้เข้ามารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
พ.ศ. 2551 สร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ "พระครนูิภาธรรมวิสุทธิ" งบประมาณ 285,500 บาท  
พ.ศ. 2552 สร้างห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์ภาษา ห้องพักครู งบประมาณ 300,000 บาท 
พ.ศ. 2553 ได้รับคัดเลือกจากส านักเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้เป็นโรงเรียนดีประจ า

ต าบล ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงโรงเรียน 7,000,000 บาท 
พ.ศ. 2556 ได้งบประมาณจาก ธกส. ในการสนับสนุนธนาคารโรงเรียนวัดหนองตางู ในการจัดท าห้อง

และเงินสนับสนุน จ านวน 50,000 บาท และพัฒนาอาคารเรียน ห้องธุรการใหม่ รวมทั้งจัดท ากันสาดบังแดด
ทุกอาคารเรียน  



 พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 415,123 บาท จากผู้มีจิตศรัทธา ใน
การปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน 
 พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จ านวน  340,700 บาท 
 พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 017 และอาคารเรียน สปช. 
105/2529 จ านวนเงิน 1,849,000  บาท 
 พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช 105/2529 จ านวน 4 ห้อง จ านวน 3,482,000 บาท  
และอาคารอเนกประสงค์ สปช 205/2526 จ านวน 1 หลัง งบประมาณ  2,206,000 บาท 
 
2.  ข้อมูลผู้บริหำร 
                 1)  ผู้อ านวยการโรงเรียน    นายสุชาติ  เอกปัชชา  โทรศัพท์   08-1280-0972    
e-mail  suchat_ekpatcha@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขา การบริหารการพัฒนาองค์การ ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู ต้ังแต่ วันท่ี 1  เดือนพฤศจิกายน   
พ.ศ. 2549   จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   9   ปี    
                 2)  ผู้ช่วยผู้บริหาร   

 นางสาวเกศราภรณ์   อุทัยชิน   
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ครุศาสตรบัณฑิต  สาขา ภาษาอังกฤษ 
วิทยฐานะ    ครูช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่ง    หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู  ต้ังแต่ วันท่ี 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2549  จนถึงปัจจุบัน  

 นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ครุศาสตรบัณฑิต  สาขา เอกประถมศึกษา 
วิทยฐานะ    ครูช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่ง    หัวหน้างานประมาณ 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู  ต้ังแต่ วันท่ี 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2549  จนถึงปัจจุบัน  
 

 นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา 
วิทยฐานะ    - 
ต าแหน่ง    หัวหน้างานวิชาการ 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู  ต้ังแต่ วันท่ี 28 มิถุนายน  พ.ศ. 2556  จนถึงปัจจุบัน  
       3) การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนวัดหนองตางู แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานบุคคล งาน
งบประมาณ  งานวิชาการ และงานบริหารท่ัวไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม “บวร” คือ การ



มีส่วนร่วมของ บ้าน (ชุมชน)  วัด  โรงเรียน  โดยมีการพัฒนาตามกระบวนการ  PDCA  และ มีการวิเคราะห์
สภาพ  ปัญหาและความต้องการจ าเป็น โดยใช้ SWOT Analysis และใช้การบริหารจัดการรูปแบบ PIMPA 
Model 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรยีนวัดหนองตำงู 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ด้ำนกำรบริหำร

ทั่วไป 

งานประกันคุณภาพภายใน 

ด้านการบริหาร

วิชาการ 

ด้านการบริหาร

งบประมาณ 

ด้ำนกำรบริหำร

บุคคล 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

แผนภำพที ่ 1  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดหนองตางู 

 



 
 

แผนภำพที่  2  ใช้กำรบริหำรจัดกำรรูปแบบ PIMPA Model 
 
 
 
 



แผนภำพท่ี 3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนวัดหนองตำงู 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ดร.สุชาติ  เอกปัชชา 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ครูด ารงค์        พลอยพันธ ์

ครูจันทร์ทิพย์   พลอยพันธ์ 

ครูโชติกา        ประเสริฐ 

ครูภัทราทิพย์   ธงวาส 

ครูสายฝน       จันทา 

ครูศุภวรรณ     สุธัมมา 

ครูทักษกร       แก้ววิเชียร 

ครูปาริฉัตร      ไชยลาม 

ครูณสุดา        สิชฌรังส ี

ครูสุกานดา     จันทร์อ่อน 

ครูภิรักษ์สิทธิ์   เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 

หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป 

ครูเกศราภรณ์  อุทัยชิน 

 

หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำร 

ครูดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล

  

 

หัวหน้ำกลุ่มงำนบุคคล 

ดร.สุชาติ  เอกปัชชา 

หัวหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ 

ครูนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

ครูวรรณา   ประกอบศรี 

 

................................................ 

หัวหน้ำสำยชั้นอนุบำล 

ครูชุติมา  กันสุ่ม 

หัวหน้ำสำยชั้นประถมศึกษำ 

ครูดิฐาปัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล 

หัวหน้ำสำยชั้นมัธยมศึกษำ 

ครูวรรณา  ประกอบศร ี

 

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

ครูด ารงค ์ พลอยพันธ์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

ครูดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานธิิกูล 

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 

ครูปัญญา    สระทองแยง 

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ครูรัชดาภรณ์  สมบูรณ์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานฯ 

ครูศุภวรรณ  สุธัมมา 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 

ครูเสกสรร  ภูมิสัตย์  

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ครูภิรักษ์สิทธิ์  เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ครูเกศราภรณ์  อุทัยชิน 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ครูรัตนา/ครูชลณะธี/ครูวาสนา/ครูดิฐาปภัสร์ 

งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

ครูภัทรวรรณ / ครทูักษกร 

งำนกำรเงินและบัญชี 

ครูภัทราทิพย์ / ครูปาริฉัตร 

งำนแผนงำนและโครงกำร 

ครูดิฐาปภัสร์/ครูภัทราทิพย์/ครูปาริฉัตร/ครูชุติมา 

 
งำนธุรกำร 

ครูภัทรวรรณ / ครูเพ็ญวร ี

 
งำนกิจกำรนักเรียน 

ครูภิรักษ์สิทธิ์/ครูดิฐาปภัสร์/ครูเสกสรร 

 
งำนอำคำรสถำนที่ 

ครูภิรักษ์สิทธ์ิ/ครูเสกสรร/ครูปัญญา/ 

ครูทักษกร/ครูธวัชชัย/คุณชลอ 

 

งำนส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพครู 

ครูภัทรวรรณ/ครูเพ็ญวรี/ครูธวัชชัย 

งำนพัสดุ 

ครูนภาภัสสร์ / ครูธวัชชัย 

คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ครูดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล 

งำนประชำสัมพันธ์ 

ครูปัญญา/ครูภิรักษ์สิทธิ์ / ครูภัทราทิพย์/ครูดวงพร 

 

นำยทะเบียน 

ครูรัชดาภรณ์  สมบูรณ ์

 
วัดผลและประเมินผล 

ครูรัตนา  สูนบ้านกวย 

 
เจ้ำหน้ำทีบ่รรณำรักษ์ 

ครูสุกานดา  จันทร์อ่อน 

 

งำนสุขอนำมัย 

ครูเรณู/ครูชุติมา/ครูทักษร/ครูวาสนา/ครูดวงพร 
งำนอำหำรกลำงวัน 

ครูเรณู  / ครูทักษกร 

 

 



 

 

ข้อมูลครูและบุคลำกร 
      ครูประจ ำกำรทั้งโรงเรียน 

ท่ี ชื่อ-ชื่อสกุล 
อำยุ 
(ปี) 

อำยุ
รำชกำร 

ปี 

ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น 
จ ำนวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีรับ

กำรพัฒนำ/ป ี

1 นายสุชาติ   เอกปัชชา 53 36 ผอ.รร ปร.ด. การบริหารพัฒนาองค์การ - 7/80 
2 นายด ารงค์    พลอยพันธ์ 55 35 ครู คศ.3 ศษ.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร ์ 7/80 
3 นางจันทร์ทิพย์  พลอยพันธ์ 57 33 ครู คศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย 8/92 
4 นางเรณู   ปุ้มตะมะ 56 33 ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 8/86 
5 นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล 51 21 ครู คศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย 12/210 
6 นางสาวเกศราภรณ์ อุทัยชิน 51 21 ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 13/116 
7 นายปัญญา   สระทองแยง 53 26 ครู คศ.3 ค.ม. บริหารการศึกษา สุขศึกษา 7/74 
8 นางสาววรรณา ประกอบศร ี 40 8 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 5/70 
9 นางสาวชุติมา   กันสุ่ม 30 6 ครู คศ.1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 9/110 
10 นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล 31 5 ครู คศ.1 ค.ม. บริหารการศึกษา วิทย์/สุขฯ 10/206 
11 นางสายฝน  จันทา 44 4 ครู คศ.1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 7/74 
12 นางสาวทักษกร แก้ววิเชียร 35 3 ครู คศ.1 ค.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 5/48 
13 นางสาวศุภวรรณ  สุธัมมา 30 2 ครู คศ.1 วทบ. อุตสาหกรรมเกษตร เกษตร 1/8 
14 นางสาวภัทราทิพย์  ธงวาส 27 2 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 4/62 
15 นายเสกสรร   ภูมิสัตย์ 35 1 ปี 5 เดือน ครูผูช้่วย ศศ.บ. ดนตรีไทย ศิลปะ 8/190 

16 นางสาวปาริชาติ   ไชยลาม 26 1 ปี 5 เดือน ครูผูช้่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 3/48 

17 นางสาวณสุดา    สิชฌรังษ ี 32 1 ปี 5 เดือน ครูผูช้่วย วทบ. อุตสาหกรรมเกษตร เกษตร/สังคม 3/180 
18 นางสาวสุกานดา  จันทร์อ่อน 27 1 ปี 4 เดือน ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 3/24 
19 นายภิรักษ์สิทธิ์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 27 11 เดือน ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 3/24 
20 นางสาวโชติกา  ประเสริฐ 29 8 เดือน ครูผูช้่วย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 2/16 
21 นางสาวรัชดาภรณ์ สมบูรณ ์ 29 1 เดือน ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา - 
22 นางสาวรัตนา  สูนบ้านกวย 28 1 เดือน ครูผูช้่วย บธ.บ. การท่องเท่ียว สังคมศึกษา - 

 
จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก      24   คน  คิดเป็นร้อยละ  85.71 

 จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด   28   คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
 
 
 
 



 

 

ครูอัตรำจ้ำงทั้งโรงเรียน 

 

ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
 อาคารเรียนจ านวน   4 หลัง      อาคารประกอบจ านวน  3  หลัง        ส้วม  3 หลัง 
           สนามเด็กเล่น         1 สนาม     สนามฟุตบอล            1  สนาม       
           บาสเกตบอล          1 สนาม     สนามวอลเลย์บอล      1  สนาม   
 

ตำรำงที่  1  แสดงข้อมูลสภำพ/ควำมพอเพียงของอำคำรเรียน อำคำรประกอบและครุภัณฑ์พื้นฐำน 

ที่ ช่ือ-ชื่อสกุล อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
วุฒ ิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น 

จ ำนวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีรับกำร

พัฒนำ/ป ี
1 น.ส.วาสนา   โกมลสุทธิ 35 7 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 5/56 
2 น.ส.เจตนา   กล่อมแก้ว 44 6 ค.บ. นาฎศิลป ์ ศิลปะ 6/74 
3 นางสุวดี เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 27 6 เดือน ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย 2/16 
4 ว่าท่ี ร.ต.ชลณะธี  โรงอ่อน 32 7 วทบ. เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 5/50 
5 นางสาวดวงพร  จิตรตระกูลชัย   24 1 เดือน ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 1/8 
6 น.ส.เพ็ญวรี   จันทร์บุญนาค 37 6 บธ.บ. การบัญชี เรียนร่วม 7/68 
7 น.ส.ภัทรวรรณ   มาสุข 34 7 บธ.บ. การบัญชี รักการอ่าน 7/186 
8 นายธวัชชัย    เพ็ชรนิล 32 6 บธ.บ. การตลาด พลศึกษา 6/178 

รำยกำร 
จ ำนวน 

ที่ม ี
จ ำนวน 
ที่ควรมี 

ขำด 
หมำยเหตุ 

(เกณฑ์กำรวิเครำะห์ควำมขำด) 
อำคำรเรียน (หลัง) 4 4 - ต้ังให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนต้ังแต่  

6 ห้องเรียนข้ึนไป  ห้องเรียน (ห้อง) 24 29 5 
อำคำรประกอบ     
 ห้องส้วม (ที่) 10 18 8 นร.ชาย  ส้วม 3 ที่ ปัสสาวะ 2 ที่ อ่างล้างมือ 2 ที่ 

/ นร.ไม่> 100  คนนร.หญิง ส้วม 5 ที่ อ่างล้างมือ 
4 ที่ / นร.ไม่> 100  คน 

 บ้านพักครู (หลัง) 3 10 7  
 อาคารฝึกงาน (หลัง) - 1 1  
 อาคารอเนกประสงค์ (หลัง) 3 3 - นร.ไม่ <  120 คน 
 หอประชุม (หลัง) - 1 1  
 โรงอาหาร (หลัง) 1 2 1  
ครุภัณฑ์พื้นฐำน     
 โทรศัพท์ (เลขหมาย) 3 3 - < 300 คน 1 เลขหมาย เพิ่มขึ้นอีก  

1 เลขหมายในทุก ๆ  300 คน 
 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 40 60 20  



 

 

ข้อมูลงบประมำณ 
 

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 
เงินงบประมาณ 2,023,042.40 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 385,800 
เงินนอกงบประมาณ 122,000 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,759,242.40 
เงินอื่นๆ  
งบประมาณจากอบต. 

 
1,711,360 

เงินอื่นๆ  
งบประมาณจาก อบต. 

 
1,711,360 

รวมรำยรับ 3,856,402.40 รวมรำยจ่ำย 3,856,402.40 
  

งบด าเนินการ/เงินเดือน  เงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ    17.98  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ    82.01  ของรายรับ 
ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่ม ส่วนใหญ่มีทุ่งนา มีคลองน้ า น้ าท่วมขังทุกปี มี
ประชากร ประมาณ  3,600 คน (ข้อมูลตาม จปฐ. ปี 2558) 

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  ทุ่งนา วัด ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล และบ้าน  อาชีพหลัก
ของชุมชน คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่ นับถือศาสนา  พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป  
คือ สลากภัตร ท าบุญกลางบ้าน ท าบุญสงกรานต์  พิธีรดน้ าด าหัว สรงน้ าพระ และยกธง   
 2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก  คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นบัถือ
ศาสนา พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว  ต่อปี  35,000 บาทจ านวนคนเฉล่ียต่อ ครอบครัว  4  
คน 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ผลกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรติดตำมตรวจสอบโดย
หน่วยงำนต้นสังกัด 

ด้ำนผู้เรียนระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ดีมาก ดีมาก 
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
มาตรฐานท่ี 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเย่ียม ดี 



 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ผลกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรติดตำมตรวจสอบโดย
หน่วยงำนต้นสังกัด 

มาตรฐานท่ี 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 7  แนวการจัดการศึกษา ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
มาตรฐานท่ี 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ผลกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรติดตำม  
ตรวจสอบโดย

หน่วยงำนต้นสังกัด 

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียน 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ดีเยี่ยม ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร   ดี ดี 
มาตรฐานท่ี 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

ดีมาก ดีมาก 



 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กำรประเมินคุณภำพภำยใน 
ผลกำรประเมิน

ตนเองของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรติดตำม  
ตรวจสอบโดยหน่วยงำน

ต้นสังกัด 

มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ดีมาก ดี 

มาตรฐานท่ี 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้  

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเย่ียม 

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
มาตรฐานท่ี 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
คุณภาพสูงขึ้น 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

 
 
 
 



 

 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (2-4 ปี) ระดับคุณภำพ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก 
ตัวบง่ช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ 
               วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
                สถานศึกษา 

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

   หมำยเหตุ  คะแนนรวมระดับดีมำก ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน 
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 

 จุดเด่น 
 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
การพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  และการด าเนินงานโครงการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 สถานศึกษามีประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา มีการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายนอกเอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และถูก



 

 

สุขลักษณะ มีมาตรการด้านความปลอดภัย และการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
รักษามาตรฐานท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส ำคัญ 
 ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม
ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว 
 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของต้นสังกัดอยู่ในระดับดีมาก  สถานศึกษาประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกปี  มีพัฒนาการของผลประเมินท่ีสูงขึ้น สถานศึกษาน าผลการ
ประเมินไปพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 เด็กมีความใฝ่รู้สมวัยยังไม่เพียงพอ เกี่ยวกับการอ่านหรือค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือส่ือส่ิงพิมพ์ ไม่ใฝ่รู้ในเรื่อง
รอบตัวผ่านกิจกรรมหรือส่ือท่ีหลากหลาย  ไม่รู้จักต้ังค าถาม ส ารวจและทดลองส่ิงท่ีไม่คุ้นเคย 
 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร โดยเฉพาะห้องเรียนยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส ำคัญ 
 ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กจัดโอกาสให้เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน   ส่ือสารความคิด
ประสบการณ์ผ่านศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหวยังไม่เพียงพอ 
 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 คะแนนของผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัด 1 ปีล่าสุดยังต่ า
กว่าเกณฑ์ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้มีความใฝ่รู้  มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ด้วย
การจัดกิจกรรมมุมหนังสือ มุมศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหวอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 สถานศึกษาควรจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น การจัดพื้นท่ีห้องส าหรับจัดกิจกรรม
เพื่อเด็กเหมาะสมกับจ านวนเด็ก คือ  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2  ตารางเมตรต่อเด็ก 1 คน 
 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส ำคัญ 
 ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือตัวเองเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันและเปิด
โอกาสให้เด็กได้ส่ือสารความคิดประสบการณ์ผ่านศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหวอย่างเพียงพอ 
 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 



 

 

 ผู้บริหารสถานศึกษาควรประสานความร่วมมือท้ังครู กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและก าหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ และ มัธยมศึกษำ ระดับคุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ 
               วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
                สถานศึกษา 

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

หมำยเหตุ  ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน 
 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
 จุดเด่น 
 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
การพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  และการด าเนินงานโครงการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 



 

 

 สถานศึกษามีประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา มีการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดี มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษา
มาตรฐานท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 
 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส ำคัญ 
 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้โดยก าหนดเป้าหมาย จัดเตรียม
และใช้ส่ือเหมาะสมกับกิจกรรม ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 สถานศึกษามีการวางระบบประกันคุณภาพภายใน ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด  มี
การพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและ
พลศึกษา และภาษาต่างประเทศยังไม่น่าพึงพอใจ 
 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษายังไม่เด่นชัด 
 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส ำคัญ 
 สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินแบบวัดแบบทดสอบ ของครูแต่ละคนยังไม่เป็นระบบท่ีชัดเจน 
 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน  
 คะแนนของผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัด 1 ปี 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 ผู้เรียนควรได้รับการอบรมและฝึกฝนโดยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา และภาษาต่างประเทศ 
 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาควรบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคลโดยวางมาตรการป้องกันการกระท าผิดวินัย
และการลงโทษให้เป็นระบบชัดเจน 
 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส ำคัญ 
 สถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมินแบบวัดแบบทดสอบ ของครูแต่ละคนให้เป็นระบบ  โดยก าหนดนโยบาย  
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนวิธีการด าเนินงานและก าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน 
 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 



 

 

 ผู้บริหารสถานศึกษาควรประสานความร่วมมือท้ังครู กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและก าหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำโรงเรียนวัดหนองตำงู 

 
 

 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดหนองตางู เป็นกรอบสู่การจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ เอกภาพ ดุลย
ภาพ ระบบและมาตรฐานการศึกษา พร้อมท้ังพัฒนาบุคลากร และผู้เรียนทุกมิติ ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ 

และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคญัตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ก  าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ด าเนินงาน ด้วยการน าสาระท่ีสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ซึ่ งได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 ข้อหลัก คือ 1. คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล  2. คน
ไทยใฝ่รู้ 3. คนไทยใฝ่ดี 4. คนไทยคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ประกอบกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ท่ีวางกรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองดังกล่าว เพื่อให้การจัดการศึกษาครอบคลุมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน รวมท้ังสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของบริบทต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมี
อิทธิพลต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ในขณะท่ีนโยบายรัฐบาลในสมัยปัจจุบันได้มุ่งเน้นเร่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย การสร้างโอกาสทางการศึกษา การปฏิรูปครู และระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา ปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการกระจายอ านาจและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาเพื่อน าไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมน าความรู้อย่างแท้จริง  โดย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สพป.สมรรถนะสูง โรงเรียนวัดหนองตำงูเข้มแข็ง ผลลัพธ ์

- พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

- พัฒนำบุคลำกร 

- พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

- กำรบริหำรจัดกำร 

- กำรจัดกำรเรียนรู ้

- กำรประกันคุณภำพ 

- คุณภำพผู้เรียน 

- มำตรฐำนกำรศึกษำ 

โรงเรียนวัดหนองตำงูมีคุณภำพ 

ติดตำม ประเมิน / สำรสนเทศ 

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 



 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนวัดหนองตางู  เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตบริการอย่างท่ัวถึง ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยชุมชนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ และมุ่งส่งเสริมนักเรียนใน 
ด้านดนตรี  กีฬา 

 

พันธกิจ ( Mission) 
1.  จัดการศึกษาระดับอนุบาล  –  มัธยมศึกษาตอนต้น 
2.  พัฒนาผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.  ระดมทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้จากท้องถิ่นและชุมชน 
4.  พัฒนาบุคลากรในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
5.  จัดระบบบริหารโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
6.  พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.  มุ่งส่งเสริมผู้เรียนในด้านดนตรี กีฬา 
8.  ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 

ค่ำนิยม  (VALUE) 
    “รู้”                         คือ มีปัญญา มีความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ีของตนเอง 
              “รัก”              คือ การมีความรัก ความพอใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
              “สามัคคี”                 คือ การร่วมกันท างานด้วยความจริงใจ อย่างพร้อมเพรียงกัน 
              “มีคุณธรรม”       คือ ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน  อดทน เสียสละ 
    “อยู่อย่างพอเพียง”     คือ การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน 

       ชีวิตประจ าวัน 
 

เป้ำประสงค์ (Goals) 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยมีคุณธรรมน าความรู้  มีความเป็นไทย  ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  พัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
3.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนให้หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.  ด้านสภาพแวดล้อม จัดส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5.  ด้านชุมชน ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
6.  ด้านบริหาร พัฒนาระบบบริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ 

บริหารจัดการ 
7.  ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 



 

 

 กลยุทธ์ (Strategy) 
1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ 

เรียนรู ้
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6. การระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วม 
7. ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยผ่านการ 

จัดการเรียนรู้และบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา 
 

กำรก ำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2 

ล ำดับที่ 
กลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2 
กลยุทธ์ของโรงเรียนวัดหนองตำงู 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท   1.การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ
ตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้
2.ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติ
ไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
3.ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติด และอบายมุขอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยผ่านการจัดการเรียนรู้และบูรณา
การในหลักสูตรสถานศึกษาเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้ท่ัวถึง ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ   

การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ    1.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
2.การระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วม 

           



 

 

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
       โรงเรียนวัดหนองตางูมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรี กีฬา และสถานศึกษาสีขาว  
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

                 โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ การระดม
ทรัพยากรและการมีส่วนร่วม 

โครงกำรและกิจกรรมตำมกลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 1  
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
 

1. English  Camp 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน   
5. ห้องสมุดต้นแบบมีชีวิต 
6. แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
7. การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ    
8. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
9. สัมมนาวิชาการ 
10. ค่ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
11. พัฒนานักเรียนแกนน าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
12. พัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 
13. พัฒนาระบบสารสนเทศ ICT ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
14. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
15. งานอนามัยโรงเรียน/ทันตกรรม 
16. จัดหาอุปกรณ์กีฬา    
17. วารสารประชาสัมพันธ์ 
18. หนึ่งกีฬาในฝัน 
19. กีฬาคณะสี 
20. นักเรียนพิการเรียนร่วม 
21. วันคริสต์มาส 
22. พัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ศิลปหัตถกรรม) 
23. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษา (EBE) 

กลยุทธ์ที่ 2 
ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติ
ไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. ค่ายวิชาการประชาคมอาเซียน 
2. ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม 12 ประการ 
3. พัฒนานักเรียนแกนน าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
4. โรงเรียนดีศรีต าบล 
5. วิถีประชาธิปไตย 



 

 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
 6. กิจกรรมวันส าคัญ    

7. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
8. งานอนามัยโรงเรียน/ทันตกรรม 
9. สถานศึกษาสีขาว  
10. อิ่มอร่อยสารอาหารครบครัน (โครงการอาหารกลางวัน) 
11. เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน  
12. เด็กไทยแก้มใสในโรงเรียนวัดหนองตางู 

กลยุทธ์ที่ 3   
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
 

1. ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
2. ลูกเสือส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ 
3. แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
4. จัดพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 
5. อิ่มอร่อยสารอาหารครบครัน (โครงการอาหารกลางวัน) 

กลยุทธ์ที่ 4   
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท้ังระบบ 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราว 
3. ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 5    
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. อิ่มอร่อยสารอาหารครบครัน (โครงการอาหารกลางวัน) 
3. กิจกรรมวันส าคัญ 
4. งานธุรการส านักงาน 

กลยุทธ์ที่ 6   
การระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วม 

1. ค่าสาธารณูปโภคและค่าพาหนะเดินทาง 
2. พัฒนางานการเงินและพัสดุ 
3. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯ 
4. กิจกรรมวันส าคัญ 
5. วิถีประชาธิปไตย 
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7. ค่ายวิชาการประชาคมอาเซียน 
8. อิ่มอร่อยสารอาหารครบครัน (โครงการอาหารกลางวัน) 

กลยุทธ์ที่ 7    
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอด 
ยาเสพติด และอบายมุขอย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่อง โดยผ่านการจัดการเรียนรู้และ 
บูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา 

1. สถานศึกษาสีขาว  
2. พัฒนานักเรียนแกนน าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
3. โรงเรียนดีศรีต าบล 
4. หนึ่งกีฬาในฝัน 
5. กีฬาคณะสี 
6. โรงเรียนสุจริต 



 

 

 

บทท่ี 3 
ภำระงำนฝ่ำยต่ำงๆ 

 
 

ภำระงำนฝ่ำยวิชำกำร 
1.  งำนหลักสูตร 

 1.1.  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาสาระท่ีบูรณาการ การ
เรียนรู้กับหลักสูตรแกนกลาง ระดับสากลและระดับชาติ มีสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชนและท้องถิ่น ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 1.2  บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา พิจารณาการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้บริหารสถานศึกษา 
 1.3  จัดท าหรือรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อเผยแพร่ให้กับครู 
 1.4  ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร โครงสร้าง ในการจัดการเรียนการสอนแก่ครู 

1.5  พิจารณาการจัดแผนการเรียนในแต่ละช่วงช้ัน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1.6  จัดท าแผนการเรียน วางแผนงานด้านวิชาการร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1.7  ส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน 
1.8  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น 
1.9  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.  งำนกำรเรียนกำรสอน 

 2.1  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม และติดตาม ตรวจสอบเป็นระยะ 
 2.2  ส่งเสริมให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมท้ังด้านเวลา สาระการเรียนรู้และ
ผู้เรียน 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
จากแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

2.4  ใช้การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2.5  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การใช้ส่ือ นวัตกรรม 

และอุปกรณ์การเรียนการสอน 



 

 

2.7  รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมา
ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.8  ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2.9  ติดตามการเข้าสอนของครูให้เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนดและสอนเต็มความสามารถ 
2.10 การส่งเสริมความถนัดและความสามารถพิเศษทางวิชาการของครู 
2.11 การจัดสอนเสริมในรายวิชาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
2.12 ก าหนดให้มีการนิเทศการสอนของครูเป็นระยะ เพื่อกระตุ้นให้ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการ

สอนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
2.13 จัดครูสอนแทนครูท่ีขาด ลา มาสาย และแจ้งให้ผู้ท่ีรับผิดชอบรับทราบทันที 
2.14 รายงานและเสนอผลการพัฒนาของครูผู้สอนต่อผู้บริหาร 
2.15 พิจารณาคัดเลือกครูดีเด่นด้านการสอนและการผลิตส่ือ นวัตกรรมทางการสอน 
2.16  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3.  งำนวัดผลและประเมินผล 

 3.1  วางแผนด าเนินงาน จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล 
 3.2  ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

3.3  ก ากับ ติดตาม ดูแล ด าเนินการจัดสอบวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 
3.4  จัดคณะกรรมการท าข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ คะแนนสอบ และวิจัยพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน 
3.5  ติดตามดูแลการติด 0 ร มส ของผู้เรียน 
3.6  รวบรวม จัดท าสถิติผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน และแต่ละปีการศึกษา 
3.7  จัดให้มีการซ่อมเสริม กรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน วางแผนด าเนินการสอบแก้ตัว การ

ลงทะเบียนเรียนซ้ า การประกาศผลสอบ 
3.8  จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
3.9  จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
3.10  ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารด้านการวัดและประเมินผลเพื่อขออนุมัติผลการเรียน 
3.11  ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาในกรณีผู้เรียนมีปัญหาด้านการเรียน 
3.12  เก็บเอกสารของผู้เรียนให้เป็นระบบ สืบค้นได้ง่าย ใช้ได้สะดวก 
3.13  แจ้งให้ผู้ปกครองทราบและเชิญมาพบในกรณีท่ีผู้เรียนมีปัญหาในด้านการเรียน 
3.14  ด าเนินการเกี่ยวกับผู้เรียนท่ีย้ายเข้าย้ายออกโดยตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
3.15  ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีวัดผลของโรงเรียน มีหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรยีน 



 

 

3.16  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
4.  งำนห้องสมุด 

 4.1  จัดซื้อและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด 
 4.2  เตรียมและตรวจหนังสือให้บริการ 
 4.3  จัดหมวดหมู่หนังสือ ท าบัตรรายการ และลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
 4.4  การสร้างบรรยากาศภายในห้องสมุด 
 4.5  บริการข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ 
 4.6  บริการการอ่าน และยืม – คืน 
 4.7  บริการห้องสมุดอินเทอร์เน็ต 
 4.8  งานบ ารุงรักษาทรัพยากรห้องสมุด ส่งซ่อมเล่มหนังสือช ารุด ส ารวจการสูญหายและจ าหน่ายออก 
 4.9  งานบอกรับ ต่ออายุการเป็นสมาชิกวารสาร ติดต่อส านักพิมพ์และตัวแทนจ าหน่ายวารสาร 

4.10 งานตรวจสอบและทวงถามวารสารท่ีส่งไม่ตรงเวลา 
4.11 พัฒนางานระบบห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน 
4.12 จัดท าแผนงาน โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมการใช้ห้องสมุด 
4.13 จัดนิทรรศการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ 
4.14 จัดท าสถิติประเมินผลการใช้บริการห้องสมุด 
4.15  ฯลฯ 
 

5.  งำนแนะแนว 
 5.1  ศึกษารวบรวมข้อมูล  

-  จัดท าระเบียนสะสม 
-  การสร้างรวบรวมแบบสอบถามและแบบทดสอบ 
-  การเยี่ยมบ้านและติดต่อผู้ปกครอง 
-  การท าสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล 
-  การจัดท าคู่มือแนะแนว 
-  การจัดท าจุลสารแนะแนวสัมพันธ์ 
-  บริการห้องสมุดแนะแนว 

 5.2  บริการสนเทศ 
   -  การรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาต่อและอาชีพ 

-  การจัดท าป้ายสนเทศ 



 

 

-  การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
-  การเชิญวิทยากรมาบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน 
-  การส ารวจความสนใจในอาชีพ 
 

 5.3  บริการให้ค าปรึกษา 
   -  การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

-  การท าการศึกษารายกรณี (case study) 
-  การช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน 

 5.4  บริการวางตัวบุคคล 
   -  การส ารวจและพิจารณาทุนการศึกษา 

-  การช่วยเหลือนักเรียนเลือกแผนการเรียน 
-  การติดต่อแหล่งงานให้นักเรียน 
-  การส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน 

 5.5  บริการติดตามผลและประเมินผล 
   -  การติดต่อนักเรียนท่ีจบการศึกษา 

-  การติดตามผลโครงการต่าง ๆ ของงานแนะแนว 
-  การติดตามผลนักเรียนท่ีมารับค าปรึกษา 
-  การติดตามผลนักเรียนท่ีได้รับทุนแล้ว 
-  การจัดท าสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล 

 
6.  งำนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 6.1  ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดหาส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาและการผลิตส่ือเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
6.2  พัฒนาส่ือและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
6.3  จัดท าศูนย์ส่ือ การเก็บรักษาและการใช้งาน 
6.4  เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติในการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
6.5  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงและสอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
6.6  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.7  ด าเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อผู้เรียน 
6.8  ให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ อย่างเหมาะสมแก่บุคคลท่ัวไปและชุมชนท่ีไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ 
6.9  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 



 

 

7.  งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
7.1 จัดท าคู่มือการบริหารงานวิชาการเผยแพร่แก่บุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และประชุมหัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
7.2  ด าเนินการให้บุคลากรจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูป

การเรียนรู ้
7.3  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
7.4  ก ากับ ติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน าการสอนของครูให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บันทึกเป็น  ลาย

ลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาทุกเดือน 
7.5  รวบรวมผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบกับเป้าหมายของ

แผนงานแล้วสรุปผลส่งไปยังผู้บริหารสถานศึกษา 
7.6  ส่งเสริมแนะน าให้ครูได้ด าเนินการจัดท าข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบของตนเอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้

เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู ้
7.7  ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
7.8  จัดท าตารางการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโดยพิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
7.9  ส่งเสริมให้ครูได้ท างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7.10 พิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้รว่มกับผู้บริหารสถานศึกษา 
7.11 ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดหาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
7.12 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตส่ือเพื่อใช้เองและน าส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียน 
7.13 จัดท าบัญชีช่ือแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมท้ังระบบการรักษาดูแลและการน าไปใช้ 
7.14 ส่งเสริม ก ากับและติดตามการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถของผู้เรียน 
7.15 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ภำระงำนฝ่ำยอำคำรสถำนที่และบริกำร 

1. ด้ำนอำคำรสถำนที่ 
1.1 ติดตามดูแลความสะอาดเรียบร้อยห้องเรียน ความปลอดภัยในอาคารสถานท่ี ห้องประกอบการห้องเรียน 
1.2 ดูแลห้องเรียน ห้องประกอบการให้ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 
1.3 ตรวจเช็คความปลอดภัยอาคารเรียนหลังเลิกเรียน 
1.4 ส ารวจและติดตามการซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบการ พัสดุครุภัณฑ์ต่างๆให้อยู่ใน 

สภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
1.5 จัดท าระเบียบปฏิบัติในการใช้สถานท่ี ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของ 

โรงเรียน 



 

 

 
2. ด้ำนบริกำร/ควำมปลอดภัย 

2.1 วางแผนหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ประจ าเดือนของบุคลากร 
2.2 ติดตามการท าความสะอาด 
2.3 ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆให้อยู่ในสภาพร่มรื่นสวยงาม 
2.4 ส ารวจเครื่องเล่นกลางแจ้งให้มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยกับนักเรียน 
2.5 ติดตามตรวจเช็คความสะอาดสุขลักษณะและความปลอดภัยของสระว่ายน้ าทุกสัปดาห์ 
2.6 ส ารวจและติดตามการซ่อมแซมท่อน้ าประปาไฟฟ้า โทรศัพท์ ให้อยู่สภาพดีมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 
2.7 ร่วมกันก าหนดแนวทางในการประหยัดพลังงาน(ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) 
2.8 จัดท าป้ายบอกอาคารสถานท่ีต่างๆภายในโรงเรียน 
2.9 จัดระบบการจอดรถและการจราจรของโรงเรียน 
2.10 ดูแลและบริหารงานกองทุนครูโรงเรียน 
2.11 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมและงานต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์ 
2.12 งานบริการรถรับส่งนักเรียน 
2.13 จัดและบริการอาหารกลางวัน 
2.14 จัดและดูแลน้ าด่ืมน้ าใช้ให้เพียงพอสะอาดปลอดภัย 

 2.15 จัดและดูแลห้องพยาบาล จัดหายาสามัญประจ าบ้านให้ประจ าตู้ยา และมีผู้ท่ีคอยบริการประจ าห้อง
พยาบาล 
 2.16 จัดบริการอาหารครูฟรีเป็นสวัสดิการครูตลอดปีการศึกษา 
 
ภำระงำนฝ่ำยนโยบำย แผน และวิจัย 

1. งำนนโยบำย และแผนงำน   
1.1 ร่วมกับฝ่ายบริหารในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน เพื่อ    

รวบรวมจัดท าแผนพัฒนาหรือธรรมนญูโรงเรียน                 
1.2 จัดท ารายละเอียดโครงสร้างแผนงาน / โครงการ และกิจกรรมตามแผนพัฒนาโรงเรียน  
1.3 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
1.4 จัดท าปฏิทินของการปฏิบัติงานของฝ่าย 
1.5 รวบรวมข้อมูลประเมิลผล  และเสนอรายงานการปฏิบัติงานประจ าปีต่อผู้บริหาร 
1.6 ก ากับติดตาม  และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย 
1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 

2. งำนตรวจสอบ  ติดตำม  ประเมินผล  และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ    
2.1 ตรวจสอบ  ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาโรงเรียน  แผนปฏิบัติการประจ าปี    



 

 

2.2 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน  แผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผลการด าเนินงาน     
ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 

2.3 วางแผนการติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน 
2.4 จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  และภายนอก   
 

3. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ             
3.1 ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาและช้ีตัววัดของส านักงานรับรองมาตรฐาน 

การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา             
3.2 วางแผนการพัฒนาการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร          
3.3 ด าเนินการพัฒนาตามแผนติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาโรงเรียนอยา่งต่อเนื่อง   
3.4 ด าเนินการเรื่องการรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กร  

ภายนอก (ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา)  
 

4. งำนวิจัย 
4.1 ด าเนินการวิจัยสถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลการท างานของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ 
4.2 สนับสนุนข้อมูลให้กับฝ่ายงานอื่น ๆ 
4.3 รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  เผยแพร่ออกสู่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ภำระงำนฝ่ำยบุคคล 

1. งำนพัฒนำบุคลำกร 
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะ  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
1.2 การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 
1.3 จัดส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม 
1.4 จัดท าแบบส ารวจความสามารถ  ความถนัดของครู เพื่อสรรหาบุคลากร 
1.5 ส่งเสริมและยกย่องครูท่ีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
2. งำนเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 

2.1 สวัสดิการบุคลากรในโรงเรียน 
2.2 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร 
2.3 พิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
2.4 คุรุมิตรสัมพันธ์ และทัศนศึกษานอกสถานท่ีของบุคลากร 

 



 

 

3. งำนก ำกับติดตำมตรวจสอบ 
3.1 รวบรวมสถิติ  ข้อมูลการปฏิบัติงานของครูและบุคากร 
3.2 เครื่องแบบของบุคลากร 
3.3 ติดตามและตรวจสอบแฟ้มสะสมผลงานบุคลากร 
3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
3.5 ก ากับและควบคุมการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 

ภำระงำนฝ่ำยปกครอง 
1. งำนควบคุมควำมประพฤตินักเรียน 

1.1 รับผิดชอบงานสภานักเรียน ส่งเสริมให้งานสภานักเรียนท างานอย่างเป็นระบบ 
1.2 ประสานงานกับครูประจ าช้ันและผู้ปกครองในการปรับเปล่ียนและพัฒนาความประพฤตินักเรียนในระดับช้ัน 
1.3 ป้องกัน แก้ไข และติดตามปัญหาด้านการเรียน ความประพฤติของนักเรียนในระดับช้ัน 
1.4 รวบรวมสถิติข้อมูลด้านความประพฤติของนักเรียน 

 

2. งำนป้องกันยำเสพติดในโรงเรียน 
2.1 ติดตาม สอดส่อง ดูแลนักเรียนในบริเวณมุมอับและแหล่งมั่วสุมในโรงเรียน 
2.2 สืบสวนสอบสวนนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกบัยาเสพติดตามท่ีครูประจ าช้ันร้องขอ 
2.3 บันทึกประวัตินักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (เก็บไว้เป็นข้อมูล-สถิติ) 
2.4 วางแผนและด าเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งติดตามและแก้ไข 
2.5 จัดนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร่วมกิจกรรมและการอบรมต่างๆท้ังในและนอกโรงเรยีน 
2.6 ประสานงานกับหน่วยงานภายในโรงเรียนและองค์กรต่างๆนอกโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดท้ังใน    

ระยะส้ันและระยะยาว 
 

3. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.1 วางแผนและด าเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านต่างๆ 
3.2 จัดท าข้อมูลและสถิติตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและน าเสนอข้อมูลต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
3.3 ประสานงานกับครูแนะแนว ครูประจ าช้ัน เพื่อรับทราบปัญหานักเรียนและหาทางแก้ไข 
3.4 เย่ียมบ้านนักเรียนและประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา 
3.5 ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านทุนการศึกษา 

 

4. งำนส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
4.1 วางแผนจัดระเบียบและวางแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมส าหรับนักเรียน 
4.2 จัดกิจกรรมและเสริมสร้างให้นักเรียนมีระเบียบวินยั 
4.3 ประสานงานกับครูประจ าช้ัน ครูแนะแนว และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างวินัยของนักเรียน 



 

 

 

5. งำนอื่นๆ 
5.1 ประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆให้มีความสอดคล้องและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายปกครองให้เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกใช้งานได้ 
5.3 ติดตาม ก ากับ ดูแล โครงการของฝ่าย 
5.4 รวบรวมงาน โครงการของฝ่ายปกครองและจัดท าแผนประจ าปี 
5.5 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและงานต่างๆของฝ่ายอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ 

ภำระงำนฝ่ำยกิจกรรม 
1. กำรจัดกิจกรรมในหลักสูตร 

ในการจัดกิจกรรมในหลักสูตร  ประกอบด้วย 
1.1  กิจกรรมแนะแนว 
 กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้จักส่ิงแวดล้อม  สามารถ
คิดตัดสินใจ  คิดแก้ปัญหา  ก าหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน  และอาชีพ  สามารถปรับตนได้
อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียน  ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการพฒันาผู้เรียน 
1.2  กิจกรรมนักเรียน 
 เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นพฒันาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี  ความรับผิดชอบ  การ
ท างานร่วมกัน  การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปันกัน  เอื้อ
อาทร  และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียนให้ได้
ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน  ได้แก่  การวิเคราะห์วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการ
ท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  ซึ่ง
กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
 1.2.1  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี 
 1.2.2  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม 
1.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 
 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น  ตามความสนใจ ใน
ลักษณะของอาสาสมัคร  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละต่อสังคม  มีจิตสาธารณะ 
 

2. กิจกรรมนอกหลักสูตร 
 เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีมิใช่เพียงแต่ในห้องเรียนอย่างเดียว  
ส่งเสริมทางด้านสุขภาพพลานามัย  อารมณ์  และสังคม  รวมถึงปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้นักเรียนมีความตระหนัก
ถึงความส าคัญในวันส าคัญต่างๆ  ของไทย  รู้รักกตัญญูต่อผู้ท่ีมีพระคุณและต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
ซึ่งการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรประกอบด้วย เช่น 



 

 

 2.1 งานกีฬา      2.2  ดนตรี – นาฏศิลป์ 
 2.3  กิจกรรมทางศาสนา     2.4  กิจกรรมวันไหว้คร ู
 2.5  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ    2.6  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
 2.7  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ    2.8  กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
 2.9  กิจกรรมบัณฑิตน้อย     1.10กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 
ภำระงำนฝ่ำยสัมพันธ์ชุมชน 

1. งำนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ชุมชน 
1. งานให้บริการแก่ชุมชน เช่นบริการด้านวิชาการ  อาคารสถานท่ี  บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
2. งานรับบริการจากชุมชน เช่น ทุนการศึกษา  วัสดุอุปกรณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
3. งานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เช่น กิกรรมวัฒนธรรมประเพณี วันส าคัญ ดนตรี กีฬา   ฯลฯ 
4. งานแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ชุมชน  ฯลฯ 

 
2. งำนประชำสัมพันธ ์

 1.  งานจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 
 2.  งานสถานีวิทยุชุมชน และควบคุมการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียน 
 3.  งานจัดท า ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซด์โรงเรียน 
 4.  งานจัดท าบอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ 

5. งานประชาสัมพันธ์ และพิธีกร ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ฯลฯ 
 

3. งำนสมำคมผู้ปกครองและศิษย์เก่ำ 
 1.  งานจัดต้ังสมาคมหรือชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่า 
 2.  งานจัดประชุมผู้ปกครองและศิษย์เก่าเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษา 
 3.  งานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู  ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ฯลฯ 
 

4. งำนส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำ/ดนตรี (งำนนโยบำย ร.ร.) 
1. งานส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
2. งานฝึกซ้อมและจัดส่งทีมกีฬาร่วมแข่งขันภายนอก 
3. งานดนตรีตามงานพิธีส าคัญต่างๆ 

 
ภำระงำนฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 



 

 

2. ร่วมกับฝ่ายบริหารจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   ปฏิทินโรงเรียน  คู่มือบุคลากร          
3. การส่งเสริม ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป 
4. ประสานงานราชการกับผู้อ านวยการและฝ่ายงานต่างๆ 
5. งานศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และประมวลผล 
6. งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
7. งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 



 

 

บทท่ี 4  
ระเบียบโรงเรียนวัดหนองตำงู 

 
 
1.ระเบียบโรงเรียนวัดหนองตำงู ว่ำด้วยกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2558 
 โดยท่ีเป็นการสมควรวางระเบียบว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ
ของการบริหารงานคณะบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรับผิดชอบการด าเนินการของโรงเรียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2558 
ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ต้ังแต่วันถัดจากประกาศใช้ระเบียบนี้ 
ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบหรือค าส่ังอื่นๆของโรงเรียนท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4.  ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนนี้ 

หมวด 1 
องค์กรบริหำร 

ข้อ 5.  การบริหารโรงเรียนประกอบเป็นองค์คณะบุคคลบริหารโดย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้า
งาน  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และหัวหน้าสายช้ัน  
ข้อ 6.  จัดโครงสร้างสายงานบริหารออกเป็นฝ่าย ระดับช้ัน ก าหนดต าแหน่งฝ่าย ให้ชัดเจนในการ 
  รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
ข้อ 7.  ให้แต่ละฝ่าย ร่วมมือประสานงานในการปฏิบัติงาน ให้บังเกิดความราบรื่นเรียบร้อยในการบริหารงาน 
 โรงเรียน เพื่อมุ่งสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ข้อ 8.  การปกครองบังคับบัญชาครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามล าดับข้ันตามแผนภูมิ
  
 การบริหารของโรงเรียน 

 
หมวด2 

คณะกรรมกำร 
ข้อ 9. ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการ ครูหรือรองผู้อ านวยการเป็นกรรมการ 

ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ 10. กรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในส่วนท่ี 1 ให้มาจากการพิจารณา ของ
ผู้อ านวยการและ 

คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ข้อ 11. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการบริหารต้องไม่ขัดกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ



 

 

แบบแผน ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทางราชการและไม่ขัดต่อความสงบ เรียบร้อย 
ศีลธรรม อันดีงามของประชาชน 

 
 

หมวด3 
กำรประชุมคณะกรรมกำร 

ข้อ 12. ให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2 กรณี 
  (1) กรณีปกติ ประชุมเดือนละ 2 ครั้ง 
  (2) กรณีพิเศษ เมื่อคณะกรรมการสองในสามขอให้เรียกประชุมหรือเข้าช่ือท าเป็นหนังสือ 
        ขอให้เรียกประชุม 
ข้อ 13.  การประชุมจากข้อ 12 (2) ให้ท าหนังสือแจ้งเรื่องขอเรียกประชุมต่อเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อ
เสนอ ประธาน รับทราบ 
ข้อ 14. การประชุมกรณีพิเศษเป็นการประชุมในการพิจารณาปัญหา ฉุกเฉินหรือรีบด่วน ซึ่งต้องอาศัยมติของ 
 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้เสนอต้องช้ีแจงเหตุผล ความจ าเป็นนั้นประกอบด้วย 
ข้อ 15.  มติของการประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงช้ีขาด
เพิ่มขึ้น อีกหนึ่งเสียง  
ข้อ 16. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต้องมาร่วมประชุมไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนคณะ

 กรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ข้อ 17. การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งพาดพิงถึงบุคลากร

ภายใน และภายนอกโรงเรียน ซึง่อาจก่อให้เกิดปัญหาข้ึนได้ ให้ถือเป็นความลับโดยเคร่งครัดห้าม
แพร่งพรายเป็นอันขาด 

ข้อ 18.  เลขานุการคณะกรรมการ มีหน้าท่ีท าหนังสือเชิญประชุม ท าระเบียบวาระการประชุม จัดให้มีการ
บันทึก การประชุมและเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุม รวมทั้งจัดสถานท่ีอ านวยความสะดวกในท่ี
ประชุม เก็บรักษาเอกสารการประชุม 

 ข้อ19. ให้ผู้อ านวยการเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถ้าประธานไม่อยู่ในท่ี
ประชุม 

ใหผู้้ท่ีผู้อ านวยการเป็นผู้แต่งต้ังรักษาราชการแทนเป็นประธานแทน 
หมวด4 

หน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
ข้อ 20. ให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าท่ีดังนี้ 
  (1) ก าหนดนโยบายวางแผนพัฒนาโรงเรียน ในงานหน้าท่ีรับผิดชอบของโรงเรียน 
  (2) ควบคุมอ านวยการ ก ากับการวินิจฉัยส่ังการ ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 



 

 

       ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทาง 
       ราชการ 
  (3) ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง ประกาศ ให้บุคลากรในโรงเรียนถือปฏิบัติเพื่อให้เกิด 
        ความเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน 
  (4) ให้ค าเสนอแนะต่อผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้จัดการโรงเรียน หรือผู้รับใบอนุญาต 
  (5) รับฟังความคิดเห็นของ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยครู เจ้าหน้าท่ีและพนักงาน
ราชการใน         โรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.ระเบียบโรงเรียนวัดหนองตำงู ว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกร 
 โรงเรียนวัดหนองตางู ได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบของโรงเรียนวัดหนองตางู ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีของ
บุคลากรโรงเรียนวัดหนองตางู เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การเรียนการสอนและวิชาชีพครู จึงได้วางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 21. ระเบียบนี้ให้เรียกว่า ''ระเบียบโรงเรียนวัดหนองตางู ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร (ครู 

บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ)  โรงเรียนวัดหนองตางู” 
ข้อ 22. ในระเบียบนี้  
 “โรงเรียน”   โรงเรียนวัดหนองตาง ู
 “ครู”    ครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีปฏิบัติ
 หน้าท่ีอยู่ในโรงเรียนวัดหนองตางู คือ บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหนาท่ีหลักทาง 

     ดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ ใน
      โรงเรียน 
 “บุคลากรทางการศึกษา”  ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูท าหนาท่ีใหบริการ หรือ ปฏิบัติงาน
      เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ
และการ      บริหารการศึกษาในโรงเรียน 

“พนักงานราชการ”  บุคลากรซึ่งท าหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริม
การเรียนร ู
ข้อ 23. ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันประกาศใช้เป็นต้นไป 
ข้อ 24. บรรดาระเบียบข้อบังคับ หรือ ค าส่ังอื่นใดท่ีมีส่วนคล้ายหรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

หมวด 5  
ว่ำด้วยคุณลักษณะของบุคลำกร 

''บุคลำกรโรงเรียนวัดหนองตำงู'' พึงมีคุณลักษณะดังต่อไปนี ้
ข้อ 25. มีความเข้าใจและตระหนักในอาชีพตนเองพร้อมท้ังมีความสุขกับการปฏิบัติหน้าท่ี 



 

 

ข้อ 26. มีความสามารถในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และแสวงหาส่ิงใหม่ๆท่ียังประโยชน์ให้กับ
 นักเรียน และสถาบันเสมอ 
ข้อ 27. มีวิจารณญาณตัดสินใจโดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกับนักเรียน และส่วนรวม เป็นส าคัญ 
ข้อ 28. มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองและผู้เรียนโดยเพิ่มศักยภาพด้วยการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  
 แผนการ สอน ส่ือการเรียนการสอน 
ข้อ 29. มีศักยภาพในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยสภาพปัญหา เพื่อพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพและมีระบบ 
ข้อ 30. มีพฤติกรรมท่ีดีและสามารถน าเป็นแบบอย่างได้ 
ข้อ 31. มีเจตคติท่ีดีต่อสถานศึกษา ให้ความร่วมมือและส่งเสริมความสามัคคีอย่างสร้างสรรค์ 

 
 

หมวด 6 
ว่ำด้วยกำรแต่งกำยบุคลำกร 

 โรงเรียนก าหนดให้บุคลากรแต่งกายในเวลาปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
ข้อ 32. เคร่ืองแบบบุคลำกรสุภำพสตรี 
 32.1 สวมชุดฟอร์มตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนดในวันท่ีโรงเรียนเปิดท าการเรียนการสอน ตามปกติ 
 32.2 สวมรองเท้าคัทชู สีด า สีกรมท่า สีน้ าตาล 
 32.3 บุคลากรท่ีผมยาวเลยบ่า ควรเก็บเกล้าผมให้เรียบร้อย 
 32.4 สวมชุดเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในวันท่ีมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือหรือกิจกรรม
ลูกเสือ 

32.5 แต่งชุดเครื่องแบบในวันจันทร์ เส้ือสีชมพูในวันอังคาร วันพุธชุดกีฬา วันพฤหัสบดีชุดลูกเสือ และ
วันศุกร ์
       ชุดผ้าไทย 

ข้อ 33. เคร่ืองแบบบุคลำกรสุภำพบุรุษ 
 33.1 สวมเส้ือสีสุภาพ ถ้าเป็นเส้ือแขนยาวไม่พับแขน ในวันท่ีโรงเรียนมีการเรียนการสอนปกติ 
 33.2 กางเกงขายาวสีเข้ม (ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์) 
 33.3 สวมรองเท้าคัชชู หรือ รองเท้าผ้าใบ 
 33.4 สวมชุดเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในวันท่ีมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ หรือกิจกรรม
ลูกเสือ 
 33.5 แต่งชุดเครื่องแบบในวันจันทร์ เส้ือสีชมพูในวันอังคาร วันพุธชุดกีฬา วันพฤหัสบดีชุดลูกเสือ และ
วันศุกร ์
         ชุดผ้าไทย 

 
 



 

 

หมวด 7 
ว่ำด้วยวินัยบุคลำกร 

 เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน บุคลากรพึงปฏิบัติตามระเบียบและ
ขนบธรรมเนียมของโรงเรียน ดังนี ้
ข้อ 34. ปฏิบัติตามค าส่ังท่ีชอบด้วยนโยบาย กฎข้อบังคับของโรงเรียนและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม 
ข้อ 35. เช่ือฟังให้เกียรติผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ัน และให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทุกท่าน 
ข้อ 36. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ท้ังหน้าท่ีประจ าและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี

นั้นๆ ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถเพื่อผลประโยชน์ของนกัเรียน โรงเรียน และส่วนรวม 
ข้อ 37. รักษาภาพลักษณ์ท่ีดีงามให้แก่โรงเรียนและหมู่คณะ ไม่น าเหตุการณ์ท่ีไม่เหมาะสมซึ่งเกิดขึ้นใน

โรงเรียน ไปวิพากษ์วิจารณ์หรือเล่าให้บุคคลภายนอกฟัง 
ข้อ 38. เป็นผู้มีความยุติธรรม หนักแน่น เข้มแข็ง และสุภาพอ่อนโยน 
ข้อ 39. บุคลากรต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข 
ข้อ 40. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม 
ข้อ 41. ไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เกิดความเสียหายหรือเส่ือมเสีย
เกียรต ิ ของตน และสถาบัน 
ข้อ 42. ให้ความส าคัญและอุทิศเวลาให้กับหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 

หมวด 8 
ว่ำด้วยหน้ำที่บุคลำกร 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดหน้าท่ีบุคลากรไว้ดังนี้ 
กำรปกครองนักเรียน 
ข้อ 43. บุคลากรมีหน้าท่ีอบรมส่ังสอนให้นักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  
 รักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ข้อ 44. บุคลากรมีหน้าท่ีอบรมส่ังสอนให้นักเรียนเคารพและปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ วินัยต่างๆ ของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด 

และสม่ าเสมอ เพื่อเป็นพื้นฐานของการรู้จักเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมต่อไป 
ข้อ 45. บุคลากรมีหน้าท่ีอบรมส่งเสริมให้นักเรียนรักสถาบัน และรักสาธารณสมบัติของโรงเรียน 
ข้อ 46. บุคลากรมีหน้าท่ีเอาใจใส่เครื่องแต่งกาย รักษาความสะอาด และสุขอนามัยของนักเรียน 
ข้อ 47. เพื่อให้งานด้านการปกครองนักเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีหน้าท่ีประสานงานและ
 ร่วมมือกับทุกฝ่าย 
ข้อ 48. บุคลากรมีหน้าท่ีร่วมกันดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ รักษาความสงบในแถว และขณะเดินขึ้นหรือลง
 ห้องเรียน รวมทั้งการเดินแถวไปปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยครูผู้สอนต้องไปด้วยเสมอ 
ข้อ 49.  ก่อนเวลา 07.50 น. บุคลากรทุกคนต้องอยู่ประจ า ณ ตึกท่ีท างาน 
ข้อ 50. เวลา 07.50 น. บุคลากรทุกคนพร้อมปฏิบัติหน้าท่ีไปควบคุมดูแลให้นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ 



 

 

  สงบเงียบ และยืนเคารพธงชาติ สวดมนต์ ครูประจ าช้ันอยู่ร่วมกับแถวนักเรียนของตนเอง 
ส่วนการดูแลนักเรียนเข้าแถวในช่วงเวลาหลังพักย่อยและพักรับประทานอาหารกลางวันให้ครูประจ า
วิชาท าหน้าท่ี และหน้าท่ีอื่นๆท่ีรับผิดชอบ 

ข้อ 51. การอนุญาตนักเรียนท่ีมาสายเข้าห้องเรียนได้นั้น นักเรียนต้องน าใบอนุญาตจากครูฝ่ายปกครองมา
แสดง อย่างถูกต้อง 
ข้อ 52. ครูประจ าช้ันมีหน้าท่ีส ารวจการมาสาย การป่วย การลาขาดของนักเรียนทุกเช้า โดยเขียนช่ือนักเรียน

ท่ีขาดบนบอร์ดหน้าห้องเรียนและใบเรียกช่ือ ปพ.03 (เขียนรายละเอียดให้ครบถ้วน) ส่วนครูประจ า
วิชาก่อนท า 
การสอนให้ส ารวจจ านวนนักเรียนในห้องท่ีตนสอน 

ข้อ 53. บุคลากรครูมีหน้าท่ีตรวจตรามิให้นักเรียนน าส่ิงต้องห้ามทุกชนิดมาโรงเรียน หากพบนักเรียนคนใดฝ่า
ฝืน ให้ครูยึดส่ิงต้องห้ามนั้นไว้พร้อมท้ังท าบันทึกส่งให้ครูฝ่ายปกครองระดับช้ันเพื่อด าเนินการ
ต่อไป 

กำรสอนนักเรียน บุคลากรครูมีหน้าท่ีปฏิบัติ ดังนี้ 
ข้อ 54. ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพโรงเรียน 
ข้อ 55. จัดท าแผนการสอนและเตรียมการสอนล่วงหน้าทุกครั้ง 
ข้อ 56. ส ารวจจ านวนนักเรียนในห้องเรียนก่อนท าการสอน และลงนามทุกครั้งท่ีเข้าสอนในสมุดบันทึกการเข้า
สอน 
ข้อ 57. เอาใจใส่นักเรียนในระหว่างการสอนอย่างท่ัวถึง กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน ไม่
ปล่อยให้ นักเรียนคุย เล่น หลับ หรือท างานอื่นขณะท่ีครูก าลังสอน 
ข้อ 58. ใช้ส่ือ หรือโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ประกอบการสอน 
ข้อ 59. ด าเนินการวัดผล ประเมินผลให้ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ 60. ศึกษาวิธีการสร้างข้อสอบ และเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ พร้อมท้ังสร้างอย่างถูกต้องตามหลักวัดผล ส่งให้

ทันตามก าหนดเวลาและรักษาความลับของข้อสอบ 
ข้อ 61. ประเมินผลการสอนหลังการสอน ซึ่งอาจท าได้หลายวิธี ท้ังนี้เพื่อครูจะได้ทราบว่านักเรียนสนใจและ
 เข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใด 
ข้อ 62. ด าเนินการสอนซ่อมเสริม ทบทวน ตลอดจนให้งานเพิ่มเติมเพื่อให้การเรียนการสอนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ข้อ 63. ปกครอง และควบคุมช้ันเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัย และช่วยเหลือ
นักเรียนท่ี เจ็บป่วย พร้อมท้ังหาทางป้องกัน และแก้ปัญหาต่างๆ 
ข้อ 64. สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าเรียน ให้อิสระแก่นักเรียนในการแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับ

บท เรียน ครูควรมีการสอดแทรกคุณธรรม-จริยธรรม จรรยา มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลีกเล่ียงการใช้อารมณ์กับนักเรียน 

ข้อ 65. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก 
ข้อ 66. ต้องไม่ละท้ิงห้องเรียนหรือปล่อยให้นักเรียนอยู่ตามล าพังในห้องเรียน โดยไม่มีเหตุอันควร 



 

 

ข้อ 67. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณอาคารเรียน ห้องเรียน และดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 
ข้อ 68. เข้าสอนและออกจากห้องสอนให้ตรงเวลา ไม่ท างานอื่นในขณะสอน เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ 
ตรวจข้อสอบ  โทรศัพท์ ฯลฯ 
ข้อ 69. เป็นท่ีปรึกษาแนะน าในการจัดกิจกรรมต่างๆของนกัเรียน 
ข้อ 70. มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา อาชีพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียนโดยร่วมมือกบั 

ครูแนะแนว 
ข้อ71. แสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอ โดยการอ่านหนังสือ ค้นคว้า เข้ารับการอบรม
 ศึกษาเพิ่มเติม และน ามาขยายผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
ข้อ 72. เข้าร่วมประชุม หรืออบรมสัมมนาตามสายงานท่ีรับผิดชอบ หรือตามท่ีได้รับมอบหมายทุกครั้ง 
ข้อ 73. ร่วมมือกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าโครงการและแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ 
ข้อ 74.  ถ้ามีปัญหาด้านการเรียนการสอน ปรึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้าสายช้ัน  ฝ่ายวิชาการ  
ข้อ 75. ประสานงานกับครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน และครูผู้สอนวิชาอื่นในช้ันเดียวกันเพื่อความต่อเนื่อง 
และ สัมพันธ์กันในเนื้อหาวิชา 
ข้อ 76. เข้าสอนแทนครูอื่นตามท่ีฝ่ายวิชาการมอบหมายเมื่อมีครูลา หรือขาด ปฏิบัติหน้าท่ี 
ข้อ 77. มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองตามควรแก่กรณี 
ข้อ 78. วางตนให้เหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าท่ี พยายามปรับปรุงบุคลิกภาพ พฤติกรรมของตนเองให้เป็น

แบบฉบับท่ีดีของนักเรียน 
ข้อ 79. อบรม ว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนของโรงเรียน แม้ไม่ได้สอน โดยเฉพาะเมื่อพบเห็นนักเรียนกระท าผิด
หรือ ประพฤติไม่เหมาะสม ต้องว่ากล่าวตักเตือนทันทีโดยไม่เพิกเฉยหรือละเลย 
ข้อ 80. ให้บันทึกหลังการสอน พร้อมท้ังข้อสังเกตและปัญหา (ถ้ามี)  
ข้อ 81. ไม่เพิกเฉยละเลยในการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีพบเห็นและน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
ข้อ 82. ในช่วงเวลาพักของนักเรียน ให้ครูผู้สอนคาบก่อนพัก ต้องดูแลให้นักเรียนทุกคนออกจากห้องเรียน 

และครูออกจากห้องเรียนเป็นคนสุดท้าย 
ข้อ 83. ครูประจ าวิชาต้องตรวจสมุดจดการบ้านนักเรียนทุกคน (ถ้ามีการบ้าน) 
ข้อ 84. ตรวจการบ้าน สมุดงาน สมุดแบบฝึกหัดต่างๆอย่างสม่ าเสมอ ละเอียดรอบคอบและด้วยความ

รับผิดชอบ     พร้อมท้ังให้ข้อช้ีแนะนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ หาก จะมีการบันทึก
ข้อความใดลงในสมุดนักเรียนควรใช้ถ้อยค าท่ีสุภาพ 

ข้อ 85. ส ารวจเวลาของนักเรียนสม่ าเสมอ หากมีการขาดเรียนเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ให้รายงานผู้บังคับบัญชา 
 ตามล าดับข้ัน 
ข้อ 86. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียนในระหว่างเวลาเรียน กรณีท่ีจ าเป็นให้ขออนุญาตท่ีครูเวร
ประจ าวัน 
ข้อ 87. ปฏิบัติงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และรายงานผลให้ผู้บังคับ
 บัญชาทราบ 



 

 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของครูประจ ำชั้น 
 ครูประจ าช้ันต้องประพฤติปฏิบัติและมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับครูผู้สอนและต้องมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบเพิ่มเติมต่อไปนี้ 
ข้อ 88. จัดท าและเก็บสมุดรายงานผลการเรียนของนักเรียนในช้ันท่ีได้รับมอบหมาย 
ข้อ 89. เป็นท่ีปรึกษา ดูแล อบรมส่ังสอนนักเรียนในช้ันท่ีได้รับมอบหมาย 
ข้อ 90. ประสานงานกับครูฝ่ายต่างๆ ตลอดจนผู้ปกครอง เพื่อแก้ไขปัญหาของนักเรียน ท้ังในด้านการเรียน
และ ความประพฤติ รวมทั้งหาวิธีการท่ีจะพัฒนานักเรียนให้ถึงขีดสุดของศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ข้อ 91. อบรม ว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษนักเรียนท่ีประพฤติผิดระเบียบวินัยตามควรแก่ความผิดนั้นๆ 
ข้อ 92. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียนท่ีประจ าช้ันและรอบๆบริเวณห้องเรียน ร่วมมือกับฝ่าย
ต่างๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ประจ าห้องเรียน 
ข้อ 93 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนในช้ันให้ถูกต้องตามระเบียบ 
ข้อ 94. ส ารวจการมาเรียนและรับทราบการลาออกนอกโรงเรียนของนักเรียน 
ข้อ 95. แจ้งและรับข่าวสารระหว่างโรงเรียน ชุมขน และผู้ปกครอง 
ข้อ 96. สังเกตและสอบถามสุขภาพอนามัยของนักเรียน เพื่อให้ค าแนะน า ติดต่อห้องพยาบาล หรือผู้ปกครอง

ตามสมควรแก่กรณี 
ข้อ 97. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการและงานแนะแนวเพื่อรวบรวมและท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนักเรียนใน
ช้ัน 
ข้อ 98. ร่วมประชุมภายในระดับช้ันเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน 
ข้อ 99. ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีของนักเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียน 
ข้อ100. ตรวจสมุดจดการบ้านของนักเรียนทุกวัน และใช้สมุดจดการบ้านเป็นส่ือสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้ปกครอง 
ข้อ 101.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
หมวด 9 

ว่ำด้วยกำรท ำงำนของบุคลำกร 
กำรท ำงำนของบุคลำกรครู 
ข้อ 102. ก าหนดให้บุคลากรครู สอนในห้องเรียนสัปดาห์ละไม่เกิน 24 คาบ ท้ังนี้ ไม่รวมคาบกิจกรรม บุคลากร
ครู 

 จะต้องใช้เวลาท้ังหมดนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน และต่อโรงเรียน ให้มากท่ีสุด 
ข้อ 103. ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ตามท่ีก าหนด 
ข้อ 104. ใช้เวลาว่างจากการสอน ตรวจสมุดงานของนักเรียน หรือเตรียมการสอน 
ข้อ 105. เข้าสอนแทนครูท่ีไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีเมื่อได้รับมอบหมาย 
วันและเวลำท ำงำนของบุคลำกร 



 

 

ข้อ 106 วันจันทร์-วันศุกร์ และวันเรียนชดเชย ต้ังแต่เวลา 07.30 น. -16.30 น. 
ข้อ 107.วันหยุดท่ีโรงเรียนก าหนดให้มาปฏิบัติงานพิเศษ 
กำรลงชื่อเวลำท ำงำน 
ข้อ 108.ในกรณีท่ีครูลงเวลาเกิน 08.00 น. ถือว่าสาย ถ้านับเวลาสายรวมได้ 3 ครั้ง/ เดือนจะถือว่าเป็นการ
ขาดปฏิบัติ หน้าท่ี 1 วัน 
ข้อ 109.ในกรณีท่ีลงเวลาท างานเกิน 09.30 น.ถือว่าเป็นการ ลากิจ ครึ่งวัน 
ข้อ 110.การลงเวลาท างานและเวลากลับ ให้กระท าด้วยตนเองเท่านั้น โดยลงช่ือในสมุดบันทึกการปฏิบัติ
หน้าท่ีทุกครั้ง 
ข้อ 111.ถ้าจะออกนอกบริเวณโรงเรียนหลังจากลงเวลาท างานแล้วให้ขออนุญาตต่อผู้อ านวยการ หรือ
รักษาการณ์ท่ี 
           แต่งต้ังไว้และลงบันทึกในสมุดการออกนอกโรงเรียนท่ีห้องธรุการ  
ข้อ 112.กรณีท่ีโรงเรียนก าหนดให้ครูมาท างานระหว่างปิดภาคเรียน ให้ยึดถือปฏิบัติตามประกาศค าส่ังของ
โรงเรียน 
กำรแจ้งลำ 
 เมื่อมีเหตุจ าเป็นต้องขอลาหยุดงานส าหรับบุคลากรครูให้ยื่นใบลาตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
ข้อ 113.การลากิจ ให้ยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ในกรณีท่ีจ าเป็นและไม่สามารถย่ืนใบลาได้ตามก าหนด ให้
แจ้ง  

การลาโดยเร็วที่สุด ต่อผู้อ านวยการ  
ข้อ 114.การลาป่วย ต้องแจ้งการลาป่วยให้ทางโรงเรียนทราบโดยเร็ว (ทางโทรศัพท์โดยแจ้งต่อผู้อ านวยการ)  
เว้นแต่ 

เหตุสุดวิสัยและให้ส่งใบลาในวันแรกที่มาท างาน ถ้าลาป่วยต้ังแต่ 3 วันขึ้นไปต้องแสดงใบรับรองแพทย์  
ข้อ 115.การลาคลอด ให้แจ้งการลาล่วงหน้า 15 วัน ลาได้ 90 วัน และเป็นไปตามระเบียบการลาของ
ข้าราชการครู  
ข้อ 116.การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ ให้แจ้งการลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน และเป็นไปตาม
ระเบียบการ 

ลาของข้าราชการครู  
ข้อ 116.การไม่แจ้งลาตามก าหนดข้อ 113 - 116 ถือเป็นการขาดการปฏิบัติงานโดยผิดวินัย ซึ่งจะมีผลตาม
ระเบียบ 

ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา 
 

กำรพ้นสภำพกำรเปน็บุคลำกร 
ข้อ 117.ครูท่ีประสงค์จะลาออกเมื่อส้ินปีการศึกษาต้องแจ้ง ให้ทางโรงเรียนทราบภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์
ของปีการศึกษานั้นและส่งใบลาออกที่ฝ่ายธุรการเท่านั้น 



 

 

ข้อ 118.บุคลากรท่ีประสงค์จะลาออกระหว่างปีการศึกษา ต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรกับทาง
  โรงเรียน ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และโรงเรียนแจ้งผลการอนุมัติ ภายใน 15 วัน นับ
จากวันยื่น ใบลา 

ออก หากฝ่าฝืนโรงเรียนจะด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยจรรยาบรรณครูของคุรุสภา 2548   
ข้อ 119.โรงเรียนสามารถจ าหน่ายบุคลากรครูออกในกรณีท่ีบุคลากรบกพร่องต่อหน้าท่ี หรือมีความผิด เช่น 
 ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับอาชีพครู ท าความเสียหายแก่ช่ือเสียงของโรงเรียน หรือขาดสมรรถภาพใน
  

การสอน โดยได้มีการ ตักเตือนและภาคทัณฑ์ จากทางโรงเรียนแล้ว 
 

หมวด 10 
ว่ำด้วยกำรควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน 

 การควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมท้ังใน
ปัจจุบัน และอนาคต ด้วยการว่ากล่าว ตักเตือน อบรม ส่ังสอน โดยเจตนาท่ีแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของ
นักเรียนให้รู้ส านึกในความผิด จึงก าหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
ในกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ไม่ร้ำยแรงตำมระเบียบงำนปกครองให้ครูด ำเนินกำร ดังนี้ 
ข้อ 120.ตักเตือนด้วยวาจา 
ข้อ 121.กรณีท่ีนักเรียนคนเดิมไม่ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมให้ดีขึ้น ให้ฝ่ายปกครองบันทึกพฤติกรรมไว้เป็นลาย
ลักษณ์ 
 อักษร 
ข้อ 122.ถ้าพบว่านักเรียนคนเดิมท่ีถูกบันทึกและยังไม่ปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นอีก ฝ่ายปกครองจะส่งให้งานแนะ
แนว 

ศึกษาเป็นรายบุคคล และหาทางแก้ไขพฤติกรรมต่อไป 
ข้อ 123.กรณีท่ีนักเรียนคนเดียวกันถูกบันทึกพฤติกรรมไม่พงึประสงค์ 3 ครั้ง ฝ่ายปกครองด าเนินการตัด
คะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ (ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือนักเรียน) 
กรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ร้ำยแรงให้ครูด ำเนินกำร ดังนี้ 
ข้อ 124.กรณีนักเรียนมีพฤติกรรมขัดต่อระเบียบของโรงเรียนหรือกระทรวงศึกษาธิการให้รายงานต่อฝ่าย
 ปกครองทราบทันที เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง ตัดคะแนนความประพฤติและบันทึกผลลงใน  
เอกสารไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ 125.ฝ่ายปกครองออกหนังสือแจ้งพฤติกรรมนกัเรียน ตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบ เชิญ
ผู้ปกครอง เพื่อรับทราบพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานเพื่อด าเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นกัศึกษา พ.ศ.2543 

 
 



 

 

กรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมสมควรได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติดี 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค์ ท้ังทาง

ร่างกาย และจิตใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงวางระเบียบการยกย่องเชิดชูผู้
ประพฤติดีไว้ ดังนี ้
ข้อ 126.บุคลากร หรือผู้ควบคุม รวบรวมประวัติผลงานเสนอต่อผู้อ านวยการ 
ข้อ 127.ฝ่ายปกครองจ าแนกข้อมูลนักเรียนและประเมินผลพฤติกรรมดีในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   - การร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาด้วยความเต็มใจและสม่ าเสมอ 
   - จิตใจโอบอ้อมอารี มีคุณธรรม ยุติธรรม 
   - มีวิถีทางในการตัดสินเพื่อเลือกท่ีจะท าส่ิงดี 
   - มีความซื่อสัตย์สุจริต 
   - มีความรับผิดชอบ 
   - รู้จักพึ่งพาและพัฒนาตนเอง 
   - บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ 
   - ประหยัด อดออม นิยมไทย 
   - มีคุณลักษณะเป็นผู้น า และผู้ตามท่ีดี 
   - สร้างช่ือเสียงให้กับตนเอง สถาบัน สังคม และประเทศชาติ 
ข้อ 128.บันทึกผลเพื่อน าเสนอคณะกรรมการฝ่ายปกครองรับทราบและพิจารณา 
ข้อ 129.คณะกรรมการฝ่ายปกครองรวบรวมผลผู้ประกอบคุณงามความดีเพื่อพิจารณาประกาศเกียรติคุณ
ประจ าป ี

 
หมวด 11 

สิทธิและสวัสดิกำรครู 
 การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรเป็นส่ิงส าคัญ ครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดหนองตางู มี
สิทธิดังนี้ 
ข้อ 139. สิทธิตามรายละเอียดและสวัสดิการผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะ
ข้าราชการตามสิทธิ์ท่ีตนเองพึ่งได้ ส่วนลูกจ้างให้อยู่ด้วยดุลยพินิจจากคณะกรรมการสถานศึกษา โดยการ
ประเมินการปฏิบัติงาน  

หมวด 12 
เบ็ดเตล็ด 

ข้อปฏิบัติท่ีต้องละเว้นของบุคลากร 
ข้อ 140.การใช้วาจาไม่สุภาพหรือพูดค าหยาบต่อหน้านักเรียน 
ข้อ 141.การลงโทษนักเรียนด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม เช่น ท าให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ท าให้เกิดความอับอายต่อ
หน้า 



 

 

สาธารณชน ท าให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจ ท าให้นักเรียนเสียทรัพย์สิน และอื่นๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนกัเรียน ปีพ.ศ.2543 

ข้อ 142.การใช้นักเรียนออกไปท าธุระส่วนตัวให้ครูนอกห้องเรียนในเวลาเรียนหรือเรียกนักเรียนมาพบขณะท่ี
ก าลัง เรียน เว้นแต่ในกรณีท่ีจ าเป็น เร่งด่วน 
ข้อ 143.การขอบริจาคเงิน หรือส่ิงของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากนักเรียนและผู้ปกครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาต
  
 จากผู้อ านวยการ 
ข้อ 144.บุคลากรไม่ประพฤติตนให้เส่ือมเสียทางด้านการเงิน มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรืออาศัยอ านาจหน้าท่ีความ
เป็น ครู 
 กู้ยืมเงินหรือของมีค่าจากนักเรียน หรือ ผู้ปกครอง 
ข้อ 145.น าส่ิงของต่างๆมาจ าหน่ายให้แก่นักเรียน เพื่อนครู บุคลากรในโรงเรียน หรือผู้ปกครอง รวมท้ังการชัก
น า บุคคลภายนอกให้กระท าเช่นเดียวกัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการเป็นลายลักษณ์อักษร 
ข้อ 145.ความประพฤติท่ีน าความเส่ือมเสียมาสู่ตนเอง หมู่คณะและโรงเรียน เช่น การดื่มสุรา การเล่นการพนัน 
  

การเสพสารเสพติด ประพฤติชู้สาว และประกอบอาชีพพิเศษท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพครู ฯลฯ 
 

หมวด 13 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

  มำตรฐำนที่  1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  หมายถึง  การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนา
ตนเอง  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีองค์กรหรือหน่วยงาน  หรือ
สมาคมจัดขึ้น  เช่น  การประชุม  การอบรม  การสัมมนา  และการประชุมปฏิบัติการ  เป็นต้น  ท้ังนี้ต้องมี
ผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชัดเจน 

 มำตรฐำนที่  2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผู้เรียน 
  การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผู้เรียน  หมายถึง  การเลือกอย่างชาญ
ฉลาด  ด้วยความรัก  และหวังดีต่อผู้เรียน  ดังนั้น  ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ 
ครูต้องค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 

 มำตรฐำนที่  3  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
  การมุ่งมั่นพฒันาผู้เรียน  หมายถึง  การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูท่ีจะให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  ตามความถนัด  ความสนใจ  ความต้องการ  โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความ
ต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน  ปรับเปล่ียนวิธีการสอนท่ีจะให้ได้ผลดีกว่าเดิม  รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

 มำตรฐำนที่  4  พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 



 

 

  การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  หมายถึง  การเลือกใช้  ปรับปรุง  หรือสร้าง
แผนการสอน  บันทึกการสอน  หรือ  เตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
 มำตรฐำนที่  5  พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
  การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  หมายถึง  การประดิษฐ์คิดค้น  ผลิต  เลือกใช้  
ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์  เอกสารส่ิงพิมพ์  เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการ
เรียนรู ้
 

  มำตรฐำนที่  6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 
  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้  ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง  และสรุป
ความรู้ท้ังหลายได้ด้วยตนเอง  ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียน
ตลอดไป 
  มำตรฐำนที่  7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  หมายถึง  การรายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ  ปัจจัย  และการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดย
ครูน าเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด  ดังนี้ 

(1)  ปัญหาความต้องการของผู้เรียนท่ีต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 
(2)  เทคนิค  วิธีการ  หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีน ามาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  และ

ขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 
(3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอตนตามวิธีการท่ีก าหนดท่ีเกิดกับผู้เรียน 
(4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

 มำตรฐำนที่  8  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  หมายถึง  การแสดงออก  การประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพ
ท่ัวไป  การแต่งกาย  กิริยา  วาจา  และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ  ท่ีท าให้ผู้เรียน
เล่ือมใสศรัทธา  และถือเป็นแบบอย่าง 

  มำตรฐำนที่  9  ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
  การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง  การตระหนักถึงความส าคัญรับฟังความ
คิดเห็น  ยอมรับในความรู้ความสามารถ  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วย
ความเต็มใจ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา  และร่วมรับผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 

  มำตรฐำนที่  10  ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 



 

 

  การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง  การตระหนักในความส าคัญ  รับฟังความ
คิดเห็น  ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน  และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของ
สถานศึกษา  ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน  และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 

  มำตรฐำนที่  11  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
  การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  หมายถึง  การค้นหา  สังเกต  จดจ า  และรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน  โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู  สามารถวิเคราะห์  
วิจารณ์อย่างมีเหตุผล  และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา  พัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  และพัฒนาสังคมได้
อย่างเหมาะสม 
  มำตรฐำนที่  12  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
  การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  หมายถึง  การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือ
ความจ าเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนท่ีถาวร  เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่ง
ท่ีจะน าเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา  ครูจ าเป็นต้องมอง  มุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของ
ปัญหาไปในทางการพัฒนา  ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน  ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้  กล้าท่ีจะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา  มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วย
อารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว  ครูสามารถมองหักมุมใน ทุก ๆ โอกาส  มองเห็นแนวทางท่ีน าสู่ผลก้าวหน้าของ
ผู้เรียน 

 
หมวด 14 

จรรยำบรรณของวิชำชีพ 
จรรยำบรรณต่อตนเอง 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  บุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน์  ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องรัก  ศรัทธา  ซื่อสัตย์สุจริต  และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  เป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 

 

จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร 
  (1)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  ให้ก าลังใจแก่
ศิษย์  และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า 
  (2)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ  และนิสัยท่ีถูกต้องดีงาม
แก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 



 

 

  (3)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  ท้ังทางกาย  วาจา  
และจิตใจ 
  (4)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  
สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์  และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
  (5)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่เรียกรับ
หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
  (6) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
จรรยำบรรณต่อสังคม 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  ส่ิงแวดล้อม  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 

หมวด 15 
จิตวิญญำณของกำรเป็นครูที่ดี 

 
ครูดีมีค่ำกว่ำสิ่งใด 

ครูที่ดีต้องมี  11  ข้อและต้องไม่  12  ข้อ 
จึงถือว่ำเป็นครูที่มีจิตวิญญำณของกำรเป็นครูที่ดี 

 
11   ข้อที่ครูควรปฏิบัติ 
 1. ต้อง รู้ก่อน    2. ต้อง สอนทวนซ้ า 
 3. ต้อง ท าให้เห็น   4. ต้อง เน้นปฏิบัติ 
 5. ต้อง จัดเสริมก าลังใจ   6. ต้อง ช้ีพิษภัยให้กลัว 
 7. ต้อง ท าตัวใกล้ชิดศิษย์   8. ต้อง กล่อมจิตให้เกิดศรัทธา 
 9. ต้อง รักษากติกาอย่างเคร่งครัด  10. ต้องวัดและประเมินผลอย่างเท่ียงตรง 
 11. ต้อง มั่นคงในอารมณ์ 
 
12   ข้อที่ครูที่ดีไม่ควรปฏิบัติ 
 1.  หน้าบึ้ง หน้างอ   2.   ด่าทอ หยาบคาย 
 3.  มาสอนสายเป็นประจ า  4.   ชักน าให้เช่ือโชคลาง 



 

 

 5.  พูดอย่างท าอย่าง   6.   วางท่าหรือเซื่องซึม  
 7.  ลืมเตรียมการสอน   8.   ลืมน าอุปกรณ์มาใช้ 
 9.  แต่งกายหวือหวา   10.  วิ่งหาอบายมุข 
 11.  ก่อทุกข์ให้ผู้อื่น   12.  ฝืนใจเวลาสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


