
 

  

 
การด าเนินงานตามนโยบาย  

การบริหารงานบุคคล  
ปีการศึกษา ๒๕๖3  

 
 
 
 

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบลประชาสุขสันต์     อ าเภอลานกระบือ    จังหวัดก าแพงเพชร 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



 
 
 

นโยบายงานกลุ่มงานบรหิารบุคลากรของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 
ขอบข่ายภาระงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 
     
     
             
     
     
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
-งานส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
-งานวางแผนอัตราก าลัง และก าหนดต าแหน่ง 
-งานสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
-งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
-งานวินัยและการออกจากราชการ 
-งานเวรประจ าวัน และเวรยามรักษาการณ์สถานที่
ราชการ 
-งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
-งานวินัยและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
-งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-งานส่งเสริมประชาธิปไตย 



 
งานส านักงานฝ่ายบริหาร 

งานบุคคล 

 
 

 
 

นางสาวสุรรัตน์  บุญประสิทธิ์ 
หัวหน้างาน 

 
 

ขอบข่ายหน้าที่ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

ยืนยัน 
ผลการปฏิบัติงาน 

   

2. การจัดเตรียมการประชุม 
(นางสาวสุรรัตน์  บุญประสิทธิ์) 

1. ประชุมหารือฝ่ายบริหารงานบุคคล 
2. จัดท าระเบียบวาระการประชุมส่งให้
ฝ่ายสารบัญของโรงเรียน 

วาระการประชุม 

3. การบริหารจัดการวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ภายในส านักงาน 
(นางสาวสุรรัตน์  บุญประสิทธิ์) 
 

1. ส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ภายในส านักงาน 
2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่จ าเป็น 
3. ตรวจรับ และลงทะเบียนครุภัณฑ์ 
4. น าไปใช้ในการด าเนินงาน 
5. ขอจ าหน่ายในกรณีช ารุด/หมดสภาพ
การใช้งาน 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ภายใน
ส านักงาน 

4.  วางแผนปฏิบัติงานฝ่าย
บริหารงานบุคคลตามนโยบาย
ของทางราชการ 
     (นางวรวีร์  มรกฎ ) 
 

1.ศึกษาขอบข่ายการท างานของแต่ละ
งานแต่ละฝ่าย 
2.ให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละงานเขียน
ขอบข่ายการท างานของตนเอง 
3.ประชุม 4 ฝ่าย ตรวจสอบและรวบรวม
ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
4.ออกค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 
ประจ าปีการศึกษา 
5.จัดท าคู่มือปฏิบัติงานจากขอบข่ายงาน
และระเบียบแนว 
6.ปฏิบัติของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

-คู่มือปฏิบัติงาน 
-ระเบียบแนวปฏิบัติ
ของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
-ค าสั่งแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปี
การศึกษา 
 

 
 



 
 

งานส านักงานฝ่ายบริหาร 
งานบุคคล 

 
 

 
 

นางสาวสุรรัตน์  บุญประสิทธิ ์
หัวหน้างาน 

 
 

ขอบข่ายหน้าที่ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

ยืนยัน 
ผลการปฏิบัติงาน 

5.สร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
บุคลากร 
     (นางวรวีร์  มรกฎ ) 
 
 
 
 

1.ท าโครงการบรรจุเข้าไปในแผนเพ่ือ
จัดสรรงบประมาณ 
2.ประชุมหารือหาข้อตกลง 
3.จัดงานเลี้ยงรับ-ส่งครูบรรจุ ครูย้าย  
หรือปิด-เปิดกล่องชอล์ค การ์ดวันเกิด 
ของขวัญรับบุตรของบุคลากร งานแต่ง  
4.ร่วมแสดงความอาลัยงานอวมงคล 
5.จัดงานมุฑิตาจิต ครูเกษียณราชการ 
 

-ปฏิทินก าหนด
กิจกรรม 
-ร่วมแสดงความยินดี
ในงานเลี้ยงรับ-ส่งครู
บรรจุครูย้าย การ์ดวัน
เกิด ของขวัญรับบุตร
ของบุคลากร งานแต่ง  
-ร่วมแสดงความอาลัย
งานอวมงคลบิดา 
มารดา และบุตรของข้า
ราชครู บุคลากร 
-แสดงมุฑิตาจิต ครู
เกษียณราชการ 
-ภาพถ่าย 
 

6.การต่อใบประกอบวิชาชีพ 1. จัดเตรียมแบบฟอร์มหรือแจ้งแหล่ง
ดาวโหลดเอกสาร 
2. ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไป 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
งานวางแผนอัตราก าลัง 
และก าหนดต าแหน่ง 

 
 

 
นางสาวสุรรัตน์  บุญประสิทธิ์ 

หัวหน้างาน 
 

 
 

ขอบข่ายหน้าที่ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

ยืนยัน 
ผลการปฏิบัติงาน 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     - จ านวนข้าราชการ จ าแนกตามสาขา  
     - จ านวนครูอัตราจ้าง  
     - จ านวนพนักงานราชการ  
     - จ านวนลูกจ้างประจ า  
     - จ านวนลูกจ้างชั่วคราว  
2. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพ
ความต้องการอัตราก าลังของสถานศึกษา  
3. จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
4. เสนอแผนอัตราก าลังขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
5. น าเสนอแผนอัตราก าลังต่อส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  
6. น าอัตราก าลังสู่การปฏิบัติ  
7. ก ากับ ติดตาม และประเมินการ
ด าเนินงานตามแผนอัตราก าลัง 

1. เอกสารการส่ง
รายงานเขต 

2. การก าหนดต าแหน่ง 1. ก าหนดต าแหน่ง หรือเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ให้
สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังของ
สถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
2. ปรับปรุงและเสนอขอปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ ภาระหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงของ
สถานศึกษา 

1. เอกสารการส่ง
รายงานเขต 

 
 



 
 

งานวางแผนอัตราก าลัง 
และก าหนดต าแหน่ง 

 
 

 
นางสาวสรุรัตน์  บุญประสิทธิ์ 

หัวหน้างาน 
 

 
 

ขอบข่ายหน้าที่ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

ยืนยัน 
ผลการปฏิบัติงาน 

3 .  ก า ร เ ก ลี่ ย อั ต ร า ก า ลั ง
ข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. รวบรวมข้อมูลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามสาขา 
- จ านวนครูอัตราจ้างและพนักงาน
ข้าราชการ 
- จ านวนลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว 
2. ค านวณอัตราก าลังครู ตามเกณฑ์ ที ่
ก.ค.ศ. ก าหนด 
3. เสนอความต้องการ จ านวนและอัตรา
ต าแหน่ งข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยจ าแนกสาขา ตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ที่สังกัด 

1 .  เ อ ก ส า ร ก า ร ส่ ง
รายงานเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 
 

 
นางสาวสุรรัตน์  บุญประสิทธิ์ 

หัวหน้างาน 
 

 
 

ขอบข่ายหน้าที่ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

ยืนยัน 
ผลการปฏิบัติงาน 

1. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการครู 

1. ส ารวจอัตราว่างส่งให้ส านักงานเขต 
2. การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและ
การคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา 
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด (เขตพ้ืนที่ด าเนินการ) 
3. ด าเนินการรับบุคลากร และจัดท า
เอกสารตามที่เขตพื้นที่ก าหนด 
- ตรวจสอบวุฒ ิ
- ตรวจสอบประวัติอาชญากร 
- ข้อมูลภาครัฐ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครู
ผู้ช่วย 
4. จัดท าค าสั่งและเอกสารการเลื่อน
ต าแหน่ง(ส าหรับผู้ที่จะเลื่อนต าแหน่ง) 

-ข้อมูลอัตราก าลัง 
-ค าสั่ง 

2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ลูกจ้าง 

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. จัดท าหนังสือขออนุญาตเขตพ้ืนที่ 
3. จัดท าประกาศการสรรหาลูกจ้าง 
4. ด าเนินการสอบคัดเลือก 
5. ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
ด าเนินการต่อสัญญา 

-ข้อมูลอัตราก าลัง 
-ค าสั่ง 

3. การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2. เสนอหลักเกณฑ์การย้าย ต่อ บุคลากร
ในโรงเรียน 

-ข้อมูลอัตราก าลัง 
-ค าสั่ง 



 
 
 
 

 
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 
 

 
นางสาวสุรรัตน์  บุญประสิทธิ์ 

หัวหน้างาน 
 

 
 

ขอบข่ายหน้าที่ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

ยืนยัน 
ผลการปฏิบัติงาน 

3. การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3. ส ารวจความต้องการและความจ าเป็น
ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
4. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดท า
รายละเอียดข้อมูลของผู้ประสงค์ขอย้าย
ส่งเขตพ้ืนที่การศึกษาตามวันที่ก าหนด 
5. เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าข้อมูล
รายละเอียดของผู้ประสงค์แต่งตั้ง ให้ อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความ
เห็นชอบ 

-ข้อมูลอัตราก าลัง 
-ค าสั่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการ 

 
 

 
นางสาวสุรรัตน์  บุญประสิทธิ์ 

หัวหน้างาน 
 

 
 

ขอบข่ายหน้าที่ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร/หลักฐานยืนยัน 

ผลการปฏิบัติงาน 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. ประชุมวางแผนพิจารณา
แบบประเมิน  
3. แจ้งคณะครู ลูกจ้างประจ า
ทราบ ก าหนดระยะเวลาการ
ประเมิน  
4. รวมรวบข้อมูล และสรุปผล
การประเมิน  
5. รายงานผลการประเมิน
เสนอต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  
6. แจ้งผลการประเมินให้คณะ
คร ูและลูกจ้างประจ าเป็น
ระยะ  

1. ค าสั่ง 
2. เอกสารการประเมิน 

2. การเลื่อนเงินเดือนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. ประกาศหลักเกณฑ์การ
ประเมินและแนวปฏิบัติในการ
พิจารณาความดี ความชอบ
ให้แก่ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทราบ  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนใน  
3. รวบรวมข้อมูลพร้อมเสนอ
ความเห็น การเลื่อนเงินเดือน
ให้คณะกรรมการพิจารณา  
4. เสนอผลการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต

-. เอกสารการส่งรายงานเขต 
1.ค าสั่ง 
2.แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3.รายงานการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน 



พ้ืนที่การศึกษา ให้ความ
เห็นชอบ  
5. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในฐานะผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง ตามมาตรา 53  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการ 

 

          

 
 
นางสาวสุรรัตน์  บุญประสิทธิ์ 
         หัวหน้างาน 

 
 

ขอบข่ายหน้าที่ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

ยืนยัน 
ผลการปฏิบัติงาน 

2. การเลื่อนเงินเดือนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 6. สถานศึกษา แจ้งค าสั่งไม่เลื่อน
เงินเดือนพร้อมระบุเหตุผลที่ไม่เลื่อน
เงินเดือน ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ ตามมาตรา 53  
7. สถานศึกษา จัดส่งค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
และไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรในสังกัด ที่ออกค าสั่งไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามก าหนด 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงทะเบียนประวัติและ
เบิกจ่ายเงินเดือน ต่อไป 

 

3.การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 1. บริการการขอเลื่อนวิทยฐานะให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่ 
2. อ านวยความสะดวกในการประเมิน
ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
3. ส่งแบบประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่ 
4. ส่งค าขอปรับปรุงเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่เพ่ือน าเสนอ อ.ก.ค.
ศ. พิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอ านาจ
แต่งตั้ง 

 

 
 
 
 
 
 



 
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การปฏิบัติราชการ 

 
          

 
 
นางสาวสุรรัตน์  บุญ

ประสิทธิ์ 
หัวหน้างาน 

 
 

 
ขอบข่ายหน้าที่ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เอกสาร/หลักฐาน
ยืนยัน 

ผลการปฏิบัติงาน 
4. การประเมินและการพัฒนา
อย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

1. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน 
2. ก าหนดวันประเมิน/ติดต่อ
คณะกรรมการประเมิน 
3. ประเมินทั้งหมด 4 ครั้ง/คน ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี 
4. สรุปผลการประเมิน/ออกค าสั่งแต่งตั้ง
เป็นครู คศ.1 ส่งเขตพ้ืนที่ 

1. เอกสารการ
ประเมิน 

5. การลา 
 
 (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
นายวัชร  กล่อมเสียง) 

1. รับใบลาจากบุคลากรที่ลา 
2. น าใบลาเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายและ
ผู้อ านวยการ 
3. บันทึกสถิติการลา 
4. สรุปรายงานผู้อ านวยการโรงเรียนเป็น
รายเดือน 

1. ใบลา 
2. สรุปวันลา 

6. การไปราชการ 
(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
นายวัชร  กล่อมเสียง) 

1. รับเรื่องบุคลากรขอไปราชการ 
2. น าเสนอบันทึกขอไปราชการตามสาย
งาน และเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน
พิจารณา 
3. จัดท าค าสั่งการไปราชการ 
4. รับรายงานไปราชการจากบุคลากร 
เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
5. สรุปรายงานผู้อ านวยการโรงเรียนเป็น
รายเดือน 

1.สรุปการไปราชการ 
-ค าสั่ง 
-รายงานการไป
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 



 
งานวินัยและการออกจาก

ราชการ 

 
 

 
นางวรวีร์  มรกฎ 

หัวหน้างาน 
 

 
 

ขอบข่ายหน้าที่ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร/หลักฐานยืนยัน 

ผลการปฏิบัติงาน 
1. การรักษาวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
 

1. จัดท าแผนงานโครงการเสนอ
ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
2. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้คู่
คุณธรรม โดยวิทยากรภายนอก  
3. รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

- ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเหตุการณ์(ถ้ามีเหตุต้อง
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ การ
กรรมการสอบวินัย) 

2. การออกจากราชการ 
2.1.การลาออกจากราชการ 
 

1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา
พิจารณาอนุญาตการลาออกจาก
ราชการของข้าราชการครู และ
บุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน ๆ  
  2 รายงานการอนุญาตการ
ลาออกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

เป็นรายกรณี 
- ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเหตุการณ์(ถ้ามีเหตุต้อง
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ การ
สอบวินัย) 

2.2. การให้ออกจากราชการ 
กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

    1 ด าเนินการให้ข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ กษา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
เข้ารับการพัฒนาอย่างเข้มตาม
หลัก เกณฑ์และวิธี การตามที่
ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ก าหนด  
  2 ด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
   3 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่ง
ให้ผู้ที่ ไม่ผ่านการประเมินการ
ทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ออกจากราชการ  
4 รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบ 
 

เป็นรายกรณี 
- ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเหตุการณ์(ถ้ามีเหตุต้อง
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ การ
สอบวินัย) 



2.3. การให้ออกราชการ กรณี
ไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม
ความพร้อมอย่างเข้มต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 
 

   1 การให้ออกจากราชการกรณี
ขาดคุณสมบัติทั่วไป  
-  สถานศึกษาตรวจสอบ
คุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
-  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาออกจากราชการ
หากภายหลังปรากฏว่าขาด
คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 
แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
-  รายงานการสั่งให้ออกจาก
ราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
   2 การให้ออกจากราชการ
เพราะเหตุรับราชการนานหรือ
เหตุทดแทน  
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์หรือ
วิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนดและ
รายงานการออกจากราชการไป
ยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นอกจากด าเนินการตามที่ก าหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยังสามารถ
ด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ คือ  
   3 กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ   
-  ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการอันเนื่องจาก
การเจ็บป่วย  
-  ถ้าผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่ง
ให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้  
-  รายงานการสั่งให้ออกราชการ
ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  
 
 
 

เป็นรายกรณี 
- ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเหตุการณ์(ถ้ามีเหตุต้อง
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ การ
สอบวินัย)  



  2.4 กรณีไปปฏิบัติงานตาม
ความประสงค์ของทางราชการ  
 

   -  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สมัครใจจะไป
ปฏิบัติราชการตามความประสงค์
ของทางราชการออกจากราชการ  
-  รายงานการสั่งให้ออกราชการ
ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

เป็นรายกรณี 
- ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเหตุการณ์(ถ้ามีเหตุต้อง
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ การ
สอบวินัย)  

   2.5 กรณีสั่งให้ออกจาก
ราชการเพราะขาดคุณสมบัติ
ทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่ง
กฎหมายระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ม.
30(1)) กรณีเป็นผู้ดารง
ต าแหน่งทางการเมือง สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นตาม (ม.30(4)) กรณี
เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ
เป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
(ม.30(5)) กรณีเป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดี (ม.30(5)(6)) 
กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรค
การเมืองหรือ เป็นเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง (ม.30(8)) หรือ
กรณีเป็นบุคคลล้มละลาย (ม.
30(9))  

-  สถานศึกษาตรวจสอบ
คุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
คุณสมบัติในมาตรา (ม.30 
(1)(4)(5)(7)(8)หรือ(9)) แห่ง
กฎหมายระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
-  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้
ผู้ขาดคุณสมบัติออกจากราชการ  
-  รายงานการสั่งให้ออกจาก
ราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 

เป็นรายกรณี 
- ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเหตุการณ์(ถ้ามีเหตุต้อง
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ การ
สอบวินัย) 

2.6 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  
กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่
เลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข (ม.
30(3))  
 

-  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า ครู
ผู้ช่วยคร ูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ทั่วไป (ม.30(3))  
-  ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอ
ผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษา  
-  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษามีมติเห็นว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 

เป็นรายกรณี 
- ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเหตุการณ์(ถ้ามีเหตุต้อง
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ การ
สอบวินัย) 



30(3) ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาสั่งให้ออกจาก
ราชการ  

2.7 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า
หย่อนความสามารถ  บกพร่อง
ในหน้าที่ราชการหรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม 

-  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เมื่อครูผู้ช่วย ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน มีกรณีถูก
กล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องใน
หน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสม  
-  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่า
ครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนไม่เป็นผู้หย่อน
ความสามารถ  ไม่บกพร่องใน
หน้าที่ราชการ หรือเป็นผู้
ประพฤติตนเหมาะสม ให้สั่งยุติ
เรื่อง แต่ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนและผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเห็นว่าเป็นผู้หย่อน
ความสามารถ บกพร่องในหน้าที่
ราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณา  
-  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการ ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา   สั่งให้ออกจาก
ราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญ
เหตุทดแทน  

เป็นรายกรณี 
- ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเหตุการณ์(ถ้ามีเหตุต้อง
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ การ
สอบวินัย) 

2.8 กรณีมีมลทินมัวหมอง -  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย
อย่างร้ายแรงกรณีมีเหตุอันควร
สงสัยอย่างยิ่งว่าครูผู้ช่วย คร ู
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ได้กระท าการอันมีความผิดวินัย

เป็นรายกรณี 
- ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเหตุการณ์(ถ้ามีเหตุต้อง
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ การ
สอบวินัย) 



อย่างร้ายแรงแต่การสอบสวน
ไม่ได้ความแน่ชัดพอที่สั่งลงโทษ
วินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับ
ราชการตอ่ไปจะท าให้เสียหายต่อ
ทางราชการอย่างร้ายแรง  
-  ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอ
ผลการสอบสวนไปยังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเสนอ อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณา  
-  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการเพราะมีมลทินหรือมัว
หมองกรณีท่ีถูกสอบสวนข้างต้น 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้
ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จ
บ านาญเหตุทดแทน  

2.9 กรณีได้รับโทษจ าคุกโดย
ค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุก
โดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้
จ าคุกในความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ 

-  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้
ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จ
บ านาญเหตุทดแทนเมื่อปรากฏ
ว่าครูผู้ช่วย คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ได้รับโทษ
จ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับ
โทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ  
-  รายงานผลการสั่งให้ออกจาก
ราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นรายกรณี 
- ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเหตุการณ์(ถ้ามีเหตุต้อง
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ การ
สอบวินัย) 

 



 
งานเวรประจ าวัน และเวรยาม
รกัษาการณ์สถานที่ราชการ  

 

 
 

 
 

นางสาวจิรัชยา  สุริยะแก่น
ทราย 

หัวหน้างาน 
 

 
 

ขอบข่ายหน้าที่ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร/หลักฐานยืนยัน 

ผลการปฏิบัติงาน 

1. งานเวรประจ าวัน 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
นางสาวสุรรัตน์  บุญประสิทธิ์ 

1. จัดประชุมวางแผนแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ 
2. จัดท าค าสั่งเวรประจ าวัน เสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามสั่งการ 
3. จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติ
หน้าที่เวรประจ าวัน 
4. ติดตาม / สรุปผล น าเสนอรอง
ผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการ
ตามล าดับ ในวันถัดไป 
5. ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันในรอบ
เดือน 

- เอกสารวาระการประชุม 
- ใบค าสั่งเวรประจ าวัน 
- รายงานการปฏิบัติงาน
ต่อรองผู้อ านวยการ และ
ผู้อ านวยการ 
- สรุปผลทุกเดือน 
 

2. งานเวรยามรักษาการณ์
สถานที่ราชการ 

1. จัดประชุมวางแผนแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ 
2. จัดท าค าสั่งเวรวันหยุดราชการ 
เวรกลางคืน เสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียนลงนามสั่งการ 
3. จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติ
หน้าที่เวรยามรักษาการณ์ 
4. ติดตาม / สรุปผล น าเสนอรอง
ผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการ
ตามล าดับ ในวันถัดไป 
5. ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าที่เวร – ยาม
รักษาการณ์ในรอบเดือน 
 

- เอกสารวาระการประชุม 
- ใบค าสั่งเวรยามประจ าเดือน 
- รายงานการปฏิบัติงาน
ต่อรองผู้อ านวยการ และ
ผู้อ านวยการ 
- สรุปผลทุกเดือน 
 

 
 
 
 



 
 
 

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 
 

 
นางวรวีร์  มรกฎ 

หัวหน้างาน 
 

 
 

ขอบข่ายหน้าที่ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร/หลักฐานยืนยัน 

ผลการปฏิบัติงาน 
1. การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์    
2. การคนืเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ ส าหรับผู้ที่ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 ชั้น  
ในตระกูลเดียวกัน (ถ้าซื้อเองไม่
ต้องคืน) หรือถึงแก่ความตาย 
 
 

1. จัดท าทะเบียนคุมการรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากร
ในสถานศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน 
2. ส ารวจบุคลากรของสถานศึกษา 
ที่มีสิทธิ์ขอรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แจ้งบุคลากร
ทราบเพ่ือจัดท าแบบค าขอและ
หลักฐานประกอบ 
3. ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ
วิธีการขอรับพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ 
4. ให้ความร่วมมือในการจัดท าค า
ขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ และส่งหลักฐานต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
5. ติดต่อ ประสานงาน ให้บุคลากรที่
อยู่ในเกณฑ์ต้องคืนเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ ได้ท าการคืนเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ 
 

1. ทะเบียนคุมการรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2. แฟ้มเอกสารการขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

 

 

นางสาวสุรรัตน์ บุญ
ประสิทธิ์ 

หัวหน้างาน 

 
 

 

ขอบข่ายหน้าที่ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร/หลักฐานยืนยัน 

ผลการปฏิบัติงาน 
 1.ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง

ประธานนักเรียน และจัดตั้ง
สภานักเรียน  
2.จัดด าเนินการประชุมสภา
นักเรียน 
 

 
 
 

 

1.      จัดท าแผนงาน / โครงการงาน
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
2.      จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการ
ของประชาธิปไตยโรงเรียน 
3.      ให้ความรู้ในเรื่องการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
4.      จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย 
5.      ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่าง 
ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน
ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6.      สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
7.      จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน
และคณะกรรมการนักเรียน 
8.      ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน
เป็นที่ปรึกษาในการประชุมตลอดทั้ง
วางแผนงาน/โครงการส าหรับปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสภานักเรียน 
9.      จัดตั้งสภานักเรียนและ
คณะกรรมการสภานักเรียน 
10.    ประสานกับนักเรียนในการท าความ
เข้าใจในกิจกรรมของโรงเรียน  เพ่ือความ
สามัคคีการเคารพนบ  นอบของนักเรียน
ต่อครู 
11.    ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า 
เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของ
คณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายที่
เหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของ
โรงเรียน 

-ค าสั่งการมอบหมายหน้าที่  
-ค าสั่งปฏิบัติงานในแต่ละ
กิจกรรม 
-ปฏิทินปฏิบัติงาน 
-บันทึกการประชุม 



12.    ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรม
ที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
13.    จัดท าคู่มือคณะกรรมการนักเรียน 
14.    สรุปผลการด าเนินงาน รายงายให้
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือน าเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
15.    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เสริมสรา้งวินัยนักเรียนและ
การปรับพฤติกรรมนักเรียน 

 

 

นางสาวจิรัชยา 
สุริยะแก่นทราย 
หัวหน้างาน 

 
 

 

ขอบข่ายหน้าที่ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร/หลักฐานยืนยัน 

ผลการปฏิบัติงาน 
การส่งเสริมวินัย และความ

ประพฤตินักเรียน 
  

 1. ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของนักเรียนและระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
2. ประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือ
สร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือใน
การดูแลช่วยเหลือและพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน 
3. วางแผนก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงานปกครองนักเรียนเพ่ือ 
    3.1การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมี
วินัยคุณธรรมจริยธรรมได้แก่การจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์การยกย่องให้ก าลังใจแก่
นักเรียนผู้ประพฤติดี 
    3.2การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมของนักเรียนได้แก่การป้องกัน
และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ในโรงเรียน 
4. ด าเนินการบริหารงานปกครอง
นักเรียนโดยการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ชัดเจนและประสานการ
ด าเนินงานปกครองนักเรียนร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษากับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
5. ควบคุมก ากับติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรให้ด าเนินไปตามระเบียบ
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานและความ
พึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินการเป็นระยะๆ 

-ระเบียบโรงเรียน 
-ข้อตกลง 
-บันทึกการตรวจ ทรงผม 
เครื่องแต่งกาย นักเรียน
ประจ าเดือน 
-บันทึกการท าความดี 
-บันทึกการท าความผิด 
-บันทึกการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ  
-การมาโรงเรียนสาย 
-สถิติการตรวจสุขภาพ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 



7. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
8. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
9. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
10. การยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้
ประพฤติดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
งานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

 

 
นายวัชร  กล่อมเสียง 

หัวหน้างาน 

 
ขอบข่ายหน้าที่ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เอกสาร/หลักฐานยืนยัน 
ผลการปฏิบัติงาน 

1.งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

-งานหัวหน้าระดับชั้นเรียน 
 

 

1. การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
2. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
4. การคัดกรองนักเรียน 
5. การด าเนินงานป้องกันการแก้ปัญหา
นักเรียนทุกด้าน ปัญหายาเสพติด ปัญหา
ท้องก่อนวัยอันควร ปัญหาออกกลางครัน 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
6. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน 
7. ช่วยเหลือและการส่งต่อนักเรียนใน
กรณีเกิดปัญหา 
8.แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น เพื่อช่วยก ากับ
ดูแลนักเรียนช่วยครูที่ปรึกษาในแต่ละ
ระดับชั้น 
  การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
1. จัดประชุมวางแผนท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
2. จดัท าแบบฟอร์มการออกเยี่ยมบ้าน 
3. ด าเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ตลอดปีการศึกษา 
4. ติดตามผลการออกเยี่ยมบ้านเพื่อน าผล
มาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
5. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน
ในรอบเดือนคณะกรรมการสรุปผล SAR 
เสนอต่อครูหัวหน้าระดับชั้นและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

-ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
ต่าง ๆ  
-การวางแผนการด าเนินการ 
-แบบบันทึกต่าง ๆ  
-บันทึกการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
-สถิติของนักเรียนในด้าน
พฤติกรรมการแสดงออกใน
ด้านต่าง ๆ  
-การประชุมผู้ปกครองชั้น
เรียน 
-,มาตรการนักเรียนหญิงไม่
ซ้อนมอเตอร์ไชต์ผู้ชาย 
-อบรมหยุดท้องวัยทีนร่วม
กับรพ.สต.ประชาสุขสันต์ 
และท า MOU กับรพ.ลาน
กระบือ 
 

.  งานหัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  
(นางนงลักษณ์  สุขสวัสดิ์ ) 
 
 

1. เป็นกรรมการจัดครูที่ปรึกษาใน
ระดับชั้น 
2. เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนกับครูที่ปรึกษาในระดับชั้น 
3. ด าเนินการแก้ปัญหานักเรียน  ในกรณี

-ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้า
ระดับชั้น 
-บันทึกการรายงานครูที่
ปรึกษา 
-ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 



งานหัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  
(นางวรวีร์  มรกฎ ) 
 
งานหัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  
(นางสาวพจมาน  บารมี ) 
 
งานหัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  
(นายครรชิต  กอเฮง ) 
 
งานหัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
(นายมนตรี  สิงห์วีห์ ) 
 

 

ที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ 
4. ด าเนินการปกครองนักเรียนใน
ระดับชั้นที่รับผิดชอบร่วมกับคณะครูที่
ปรึกษาให้เป็นไปตามแผนงานและ
โครงการที่วางไว้ 
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  
เพ่ือขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน  
ชุมชน และหน่วยงานภายนอก  ในอันที่
จะก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนในระดับชั้นที่
รับผิดชอบ 
6. ดูแล  สวสัดิการของนักเรียนใน
ระดับชั้น 
7. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติ  
และระเบียบวินัยของนักเรียน  หาทาง
ป้องกันมิให้นักเรียนประพฤติ หรือกระท า
ผิดระเบียบของโรงเรียน 
8.  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครู
และนักเรียนที่ประกอบคุณงามความดี 
9. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียนใน
ระดับชั้น 
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูใน
ระดับ 
11. รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษา
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
12. ให้การบริการด้านการให้ค าปรึกษา  
และช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ใน
ด้านการเรียนการประกอบอาชีพ 
ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและ
สังคม  การเยี่ยมบ้านนักเรียน  หรือด้าน
อ่ืน ๆตามความเหมาะสม 
13. ดูแล และควบคุมพฤติกรรมการมา
สายของนักเรียน 

-จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการปลอดภัยไม่ไร้รัก
ร่วมกับรพ.สต.ประชาสุข
สันต์ 

(อนามัยเจริญพันธ์ 
หยุดท้องวัยใส ) 
นางวรวีร์  มรกฎ 

1.สอนให้วัยรุ่นทั้งชายและหญิงรู้และ
เข้าใจถึงผลเสียของการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
แต่งงาน ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และศีลธรรม 
2.สร้างความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าและ
ความส าคัญของการรักนวลสงวนตัว การ
รู้จักยับยั้งชั่งใจในเรื่องเพศ การมีทัศนคติ

 -รายงานการอบรม 
-รายงานการท าข้อตกลง
ระหว่างผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน 
   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
นายวัชร  กล่อมเสียง 
ผู้รับผิดชอบ 
 

และการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมใน
เรื่องเพศให้กับวัยรุ่นชายและหญิง
ปลอดภัย พร้อมทั้งมีลูกท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
และได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ 
3.สร้างมาตรการ ห้ามนักเรียนหญิงซ้อน
ท้ายมอเตอร์ไซด์ผู้ชาย ถ้าซ้อนจะต้องถูก
หักคะแนนความประพฤติ 
4.สร้างข้อตกลงระหว่างผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครอง นักเรียนถ้าเกิดกรณีผิดพลาด
ท้องในวัยเรียน ประชุมหารือหาข้อยุติ 
5.ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ให้ความรู้ให้
ค าปรึกษาแก่ผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
ตลอดจนควบคุมป้องกันและให้ค าแนะน า
แก่ผู้เป็นโรค 
6.ปลูกฝังจิตส านึกให้วัยรุ่นทั้งชายและ
หญิงรัก หวงแหน และเห็นคุณค่าของการ
รักษาพรหมจรรย์ไว้จนถึงวันแต่งงานให้  
7.ให้นักเรียนเรียนรู้โรคติดเชื้อในระบบ
สืบพันธุ์ และมะเร็งระบบสืบพันธุ์ 
8.ให้นักเรียนเรียนรู้.การแท้งและ
ภาวะแทรกซ้อน รักษาภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดจากการแท้งได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
มีการแท้งที่ปลอดภัย 
9.ให้นักเรียนเรียนรู้เพศศึกษา ให้
ค าปรึกษาและเผยแพร่ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
10.อนามัยวัยรุ่น ให้ความรู้และ
ค าปรึกษาในเรื่องเพศศึกษา การมี
เพศสัมพันธ์อย่างรับผิดชอบและปลอดภัย 
เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์
และป้องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์ 
1. จัดท าแบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูมของ
แต่ละเดือนในแต่ละภาคเรียน 
2. ครูที่ปรึกษารับสมุดบันทึกโฮมรูม
พร้อมบันทึกกิจกรรมแต่ละวัน 
3. ครูที่ปรึกษาส่งสมุดบันทีกโฮมรูมทุกๆ
วันศุกร์ 
2. สรุปสถิติจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนมาเรียน  ขาดเรียน   ลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-บันทึกกาจัดกิจกรรมโฮมรูม 
-บันทึกข้อความ รายงาน
ประจ าสัปดาห์ 
-บันทึกรายงาน สถิติ จ านวน
นักเรียน ขาดเรียน  ลา  
มาสาย 
 



มาสาย แต่ละสัปดาห์  พร้อมรายงานผล
ให้ผู้อ านวยการทราบ แต่ละสัปดาห์ 
3. สรุปรายงานจ านวนการส่งรูปเล่ม
บันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูที่
ปรึกษาทุกระดับชั้นตลอดภาคเรียน 
พร้อมรายงานให้ผู้อ านวยการทราบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


