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คำนำ 

หัวใจสำคัญของการบริหารสถานศึกษา  ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนองนโยบายของชาติ และ

บรรลุวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรนั้น ต้องอาศัยบุคลากรหลายฝ่ายด้วยกัน ทางโรงเรียน จึงกระจายอำนาจการ

บริหารและมอบหมายงาน ให้บุคลากรได้ร่วมรับผิดชอบงานเป็นการระดมสมอง และพลังความสามัคคีในการ

ปฏิบัติงาน โรงเรียนท่าอุแทพิทยาจึงกำหนดกลุ ่มงานบริหารงานสถานศึกษา  เพื ่อการบริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้ 

1. กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

เพื่อให้การบริหารงานในแต่ละฝ่ายมีความชัดเจน บุคลากรแต่ละฝ่ายรู้บทบาทหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 

ตลอดจนเป็นไปในทางเดียวกัน ทางโรงเรียนจึงจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานขึ้นมาโดยการศึกษา รวบรวมข้อมูล 

และนำมาปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ทางสถานศึกษาขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ

ไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้หมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
ของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี กรีฑาเป็นเลิศ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ 
4. พัฒนาส่ือ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
5. พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผล O-NET เพิ่มขึ้น 
2. ครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ครูนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
6. ครูพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
7. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

อัตลักษณ ์
“มีน้ำใจนักกีฬา” 

เอกลักษณ์ 
 “กีฬาเด่น”
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แผนภูมิการบริหารโรงเรยีนท่าอุแทพิทยา 
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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แผนภูมิการบริหารโรงเรยีนท่าอุแทพิทยา 

โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 1.การวางแผนงานธุรการ 
 2.งานธุรการ/สารบรรณ 
 3.งานชุมชนสัมพันธ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย 
 4.งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(DMC/EMIS/ M-OBEC/B-OBCE) 
 5.งานประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ/  
เว็บไซด์ 
 6.งานสวัสดิการและบริการ 

- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- ร้านค้าสวัสดิการ 
- โรงน้ำ 
- สวนปาล์ม 

 7.งานเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.งานบ้านพักครูและนักเรียน 
 9.งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 1. การวางแผนงานวิชาการ 
- งานจัดทำระเบียบแผนปฏิบัติ 
- งานการรับนักเรียน 

 2. การบริหารงานวิชาการ 
- งานหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 
- งานจัดกลุ่มการเรียน 
- งานจัดการสอนตารางเรียน และจัดครูเข้าสอน/งานจัด
ครูสอนแทน 

- งานสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 
- งานนิเทศภายใน 
- งานบริหารจัดการทดสอบระดับชาติ 

 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานกลุ่มนักเรียนพิเศษ (การเรียนร่วม L.D/กรีฑา) 
- งานจัดสอนซ่อมเสริมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

 4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
- งานส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 
- ห้องสมุด 
- งานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ        
แหล่งเรียนรู้ 

 5. งานทะเบียนและการวัดประเมินผล 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานวัดและประเมินผลนักเรียน 
- งานระบบข้อมูล 

 6.งานประกันคุณภาพ 
 7. งานกิจกรรมพัฒนาการผู้เรียน 
 8. งานอ่ืน  ๆที่ได้รับมอบหมาย 

 1.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 3.งานสภานักเรียน 
 4.งานส่งเสริมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม 
 5.งานส่งเสริมพัฒนาวินัยและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน 

- งานระเบียบวินัย 
- งานแก้ไขพฤติกรรม 
- งานครูที่ปรึกษา 
- งานเวรยาม 

 6.โรงเรียนตามโครงการพิเศษ 
 7.งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 1.การบริหารงานบุคคล 
 2.งานวางแผนอัตรากำลัง สรรหา บรรจุ      
แต่งต้ัง 
 3.งานส่งเสริมวินัยขา้ราชการและ ลูกจ้าง 
 4.งานทะเบียนประวัติ 
 5.งานส่งเสริมและพัฒนาบคุลากร 
 6.งานประเมินผล การปฏิบัติงานของ   
 ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
 7.งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 1.งานงบประมาณและแผนงาน 
 2.งานการเงินและบัญช ี
 3.การบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
 4.งานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
 5.งานตรวจสอบภายใน 
 6.งานธนาคารโรงเรียน 
 7.งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหาร 

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
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มาตรฐานต าแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ  

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 
 
 
ประเภท  ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
สายงาน บริหารสถานศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  สายงานบริหารสถานศึกษา มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ และความเป็น
ผู้นำทางวิชาการ บริหารจัดการสถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์  และนวัตกรรมบริหารงาน
ชุมชน 
และเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
ชื่อตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 
ชื่อวิทยฐานะ  รองผู้อำนวยการชำนาญการ 
  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
  รองผู้อำนวยการเช่ียวชาญ  
  ผู้อำนวยการชำนาญการ  
  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
  ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ  
  ผู้อำนวยการเช่ียวชาญพิเศษ 
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มาตรฐานตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากร ในสถานศึกษารองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา และช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ
และความเป็นผู้นำทางวิชาการ บริหารจัดการสถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
บริหารงานชุมชนและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 การปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นการช่วยปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ซึ่งต้องมีการบูรณาการงานท้ัง 5 ด้าน ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้ 
 
 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 
  1.1 พัฒนามาตรฐานการเรียนรู ้ วางแผน ตรวจสอบ ทบทวน จัดทำ และพัฒนาหลักสูตร 
ประสานงานวิชาการ และนำหลักสูตรไปใช้ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะ และการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
  1.2 ปฏิบัติการสอน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความพร้อมในการดำรงชีวิตใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  1.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา หรือ การนำส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้ 
  1.4 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรู้ของครู โดยส่งเสริมกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
  1.6 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  2.1 บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร ในสถานศึกษา และ
บริหารกิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
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  2.2 บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2.3 ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้มีสมรรถนะเต็ม
ตามศักยภาพ โดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น และทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
  2.4 บริหารกิจการผู ้เร ียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู ้เร ียน ให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2.5 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ำ 
 
 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
  3.1 กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐาน เพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนา
สถานศึกษา และคุณภาพผู้เรียน 
  3.2 นำนโยบาย แผน กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับและ
ติดตาม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนท่ีกำหนด 
  3.3 สร้างหรือนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน ส่งเสริม
สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต 
  3.4 สร้างการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใน
สถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 
  4.1 สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  4.2 จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย ในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน และงานจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา และชุมขน และเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  
 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
  5.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น 
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  5.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
การจัดการศึกษา 
  5.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน 
  5.4  สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
 2. ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
  2.1 ตำแหน่งครู ท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ  
  2.2 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
  2.3 ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ท่ีมีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าชำนาญ
การ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  2.4 ตำแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า 
ความรู้และสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน และมีความรอบรู้ทั่วไป 
 2. มีสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
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มาตรฐานตำแหน่ง 
 

ชื่อตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากร ในสถานศึกษา และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการบริหาร
จัดการสถานศึกษา บริหารการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม บริหารงานชุมชน และเครือข่าย รวมท้ัง
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้องมีการบูรณาการงานทั้ง 5 ด้าน ให้เชื ่อมโยงและ
สอดคล้องกัน ดังนี้ 
 
 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 
  1.1 พัฒนามาตรฐานการเรียนรู ้ วางแผน ตรวจสอบ ทบทวน จัดทำ และพัฒนาหลักสูตร 
ประสานงานวิชาการ และนำหลักสูตรไปใช้ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
  1.2  ปฏิบัติการสอน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความพร้อมในการดำรงชีวิตใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  1.3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา หรือ การนำส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้ 
  1.4 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรู้ของครู โดยส่งเสริมกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  1.5  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยเพื ่อแก้ปัญหาและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
  1.6 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  2.1 บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร ในสถานศึกษา และ
บริหารกิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
  2.2 บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2.3 ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้มีสมรรถนะเต็ม
ตามศักยภาพ โดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น และทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
  2.4 บริหารกิจการผู ้เร ียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู ้เร ียน ให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2.5 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ำ 
  2.6 ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีของกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
  3.1 กำหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐาน เพื่อเป็นแนวทางเชิงรุ กในการพัฒนา
สถานศึกษา และคุณภาพผู้เรียน 
  3.2 นำนโยบาย แผน กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และ
ติดตาม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนท่ีกำหนด 
  3.3 สร้างหรือนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน ส่งเสริม
สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต 
  3.4 สร้างการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใน
สถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 
  4.1 สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การดูแล
ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  4.2 จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการ
ระดม ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน และงานจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

  5.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น 
  5.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
การจัดการศึกษา 
  5.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพครู และผู้เรียน 
  5.4 สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
 2. ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
  2.1 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารอง
ผู้อำนวยการชำนาญการ 
  2.2 ตำแหน่งครู ท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำ
กว่าหัวหน้ากลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  2.3 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที ่ม ีว ิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และมี
ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  2.4 ตำแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า 
 
ความรู้และสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน และมีความรอบรู้ทั่วไป 
 2. มีสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
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มาตรฐานต าแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ  

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
ประเภท ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา 
 
สายงาน  การสอน 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ชื่อตำแหน่ง 
 ครูผู้ช่วย 
 ครู 
 
ชื่อวิทยฐานะ 
 ครูชำนาญการ  
 ครูชำนาญการพิเศษ  
 ครูเช่ียวชาญ  
 ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
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มาตรฐานตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม พัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 การปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ต้องมีการบูรณาการงานทั้ง 3 ด้าน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้ 
 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
 1.1 นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ  
 1.2 ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะคุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะท่ีสำคัญ ตามหลักสูตร 
 1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียน ได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเรียนรู้และทำงานร่วมกัน 
 1.4 เลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิด 
 1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 1.6 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
 1.7 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็น
ไทยท่ีดีงาม 
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 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
 2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล
และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน 
 2.3 ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  
  

 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 
 3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 1. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาอื่น ท่ี ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานท่ีคุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าท่ีสอน  
ความรู้และสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่ง 

 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือหลักสูตร ท่ีรับผิดชอบ  

 2. มีสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
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มาตรฐานตำแหน่ง 

ชื่อตำแหน่ง   ครู 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 การปฏิบัติงานของครู ต้องมีการบูรณาการงานท้ัง 3 ด้าน ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้  
 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร โดยจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ 
  1.2 ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะคุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะท่ีสำคัญ ตามหลักสูตร 
  1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียน ได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเรียนรู้และทำงานร่วมกัน 
  1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
  1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  1.6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 
  1.7 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
  1.8 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็น
ไทยท่ีดีงาม 
 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
  2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล
และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน 



15 
 

  2.3 ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
  2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน 
 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
  3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 
  3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 1. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาอื่น ท่ี ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
นี้  
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 3. ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา 2 ปี และผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด หรือ 
  เป็นผู้ท่ี ก.ค.ศ. อนุมัติส่ังบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
กำหนด ตามมาตรา 51 หรือ 
  ดำรงตำแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า 
 
ความรู้และสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือหลักสูตร ท่ีรับผิดชอบ  
 2. มีสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
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มาตรฐานวิทยฐานะ 
 
ชื่อวิทยฐานะ   ครูชำนาญการ  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานสอน
ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นว่าเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการคิด ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้าง
แรงบันดาลใจ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
 พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ นำความรู้ ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ 
 1. ดำรงตำแหน่งครู ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. 
กำหนดและผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด หรือ 
  เป็นผู้ที่ ก.ค.ศ. อนุมัติสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ตามมาตรา 50 หรือ 
 2. ดำรงตำแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ  
 3. ดำรงตำแหน่งอื่นท่ีมีวิทยฐานะชำนาญการ 
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มาตรฐานวิทยฐานะ 
 
ชื่อวิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานสอน
ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นว่าเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการคิด ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้าง
แรงบันดาลใจ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อแก้ไขปัญหา ริเริ่ม คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม 
ให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น 
 พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อคุณภาพผู้เรียน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ 
 1. ดำรงตำแหน่งครู ท่ีมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 
3 ปี ตามเงื่อนไขท่ี ก.ค.ศ. กำหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด หรือ 
  เป็นผู้ที่ ก.ค.ศ. อนุมัติสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ตามมาตรา 51 หรือ 
 2. ดำรงตำแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ  
 3. ดำรงตำแหน่งอื่นท่ีมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
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มาตรฐานวิทยฐานะ 
 
ชื่อวิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานสอน
ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นว่าเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการคิด ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้าง
แรงบันดาลใจ วัดและประเมินผลการเรียนรู ้ตามสภาพจริง เพื ่อแก้ไขปัญหา ริเร ิ ่ม คิดค้น พัฒนาและ 
ปรับเปล่ียนนวัตกรรมให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น 
 พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ นำความรู้ ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อคุณภาพผู้เรียน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี และให้คำปรึกษากับผู้อื่น 
 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ 
 1. ดำรงตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ ลดระยะเวลาจาก 4 ปี 
เหลือ 3 ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
หรือ 
  เป็นผู้ที่ ก.ค.ศ. อนุมัติสั่งบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ตามมาตรา 50 หรือ 
 2. ดำรงตำแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ  
 3. ดำรงตำแหน่งอื่นท่ีมีวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
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มาตรฐานวิทยฐานะ 
 
ชื่อวิทยฐานะ   ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานสอน
ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นว่าเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการคิด ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้าง
แรงบันดาลใจ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อแก้ไขปัญหา ริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน
เผยแพร่และขยายผลนวัตกรรมและงานวิจัยจนนำไปสู่การเปล่ียนแปลงในวงวิชาชีพ 
 พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ นำความรู้ ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อคุณภาพผู้เรียน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี ให้คำปรึกษากับผู้อื่น และ
เป็นผู้นำ  
 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ 
 1. ดำรงตำแหน่งครู ท่ีมีวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 
ปี ตามเงื่อนไขท่ี ก.ค.ศ. กำหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด หรือ 
  เป็นผู้ท่ี ก.ค.ศ. อนุมัติส่ังบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครู ท่ีมีวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ตามมาตรา 51 หรือ 
 2. ดำรงตำแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ  
 3. ดำรงตำแหน่งอื่นท่ีมีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ  
 4. ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
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 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 

แนวคิดหลักในการบริหารงานทั่วไป 

  เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน  ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนให้บรรลุตาม
นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนกำหนดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เช่น  การวางแผนงาน
ธุรการ งานธุรการ/งานสารบรรณ งานชุมชนสัมพันธ์/ คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่าย งาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ DMC/ EMIS/M-OBEC/B-OBEC งานประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ/เว็ปไซต์ งานสวัสดี
การและบริการ งานเศรษฐกิจพอเพียง งานบ้านพักครู และนักเรียน 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และอำนวยการให้การปฏิบัติงานของโรงเรียน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนและผู้รับบริการ 
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับสังคมและชุมชน ผู้รับบริการเกิดเจตคติท่ีดี มีความเล่ือมใส 
ศรัทธาและให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน 
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ขอบข่าย และภารกิจ ของกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 

ภาระงาน บทบาท และหน้าที ่

1.งานวางแผนงานธุรการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชร
อาวุธ 
 

1. วางแผนการดำเนินงานของงานธุรการโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
2.รวบรวมข้อมูล ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานธรุการท่ีเป็น
ปัจจุบัน เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
3.จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานธุรการของโรงเรียน 
4.จัดทำเอกสาร แบบพิมพ์ แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน และจัดเก็บไว้
อย่างเป็นระบบ  
5. จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 
6. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนงานธุรการ 
7.ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ให้เป็นไป ตามท่ีกำหนด 
บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
8. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

2.งานธุรการ / สารบรรณ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชร
อาวุธ 

 

1.รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเข้า – ออก จัดส่งหนังสือ เข้าหรือเอกสารให้
หน่วยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ร่าง และพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต้ตอบถึงส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น  
 3.เก็บ หรือทำลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ 
 4.รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำส่ัง และวิธีปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเวียนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 5. ติดตามเอกสารของฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการอ้างอิง  
6.ประสานงานการจัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
7. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 
8. บริการทางจดหมายและส่ิงตีพิมพ์ท่ีมีมาถึงโรงเรียน 
9.จัดเตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมและจดรายงานการประชุม 
10.ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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ภาระงาน บทบาท และหน้าที ่

3.งานชุมชนสัมพันธ์ 
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ภาคีเครือข่าย 

นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ 
 

1.จัดทำแผนงาน / โครงการ สำหรับงานชุมชนสัมพันธ์ คณะกรรมการสถานศึกษา 
และภาคีเครือข่าย  
2. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานชุมชนสัมพันธ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย 
3.ประชุมคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานชุมชนสัมพันธ์ คณะกรรมการสถานศึกษา 
และภาคีเครือข่าย 
4. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เพื่อนำไปใช้ในงานสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน กับโรงเรียน และภาคีเครือข่าย  
5. ทำหนังสือเชิญชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การวางแผนงานต่างๆของโรงเรียน 
6.ให้บริการชุมชนในด้านวิชาการ อาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ บุคลากร 
และด้านอื่นๆ  
7. ประชาสัมพันธ์ และบริการข่าวสารแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชมรับทราบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  
8. ส่งเสริมให้โรงเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี
ไทย ศาสนา และงานท่ีเกี่ยวกับชุมชน 
9. ขอความร่วมมือ ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่าย เพื่อให้เข้า
มามีส่วนร่วม และสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร ด้านบริการ และด้านอื่นๆใน
โรงเรียน  
10. นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคี
เครือขา่ย 
11. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการประจำปีการศึกษาต่อ
ผู้อำนวยการ  
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4. งานพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ (DMC/EMIS/M-
OBEC/B-OBEC) 
นางสาวประภัสสร โยมา 

1.จัดทำแผนงาน / โครงการสำหรับงานสารสนเทศโรงเรียน 
2. วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียน และสารสนเทศในด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
4.  นำข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศ
ของกลุ่มบริหารต่าง ๆ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5.  รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงในโปรแกรม DMC และโปรแกรมอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
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6.  ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
7.  จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกส้ินภาคเรียน 
 8.  พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้เป็นปัจจจุบัน 
 9.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการประจำปีการศึกษาต่อ
ผู้อำนวยการ 
10.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

5. งานประชาสัมพันธ์ / 
สารสนเทศ / เว็ปไซต์ 
นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ 
 

1.จัดทำแผนงาน / โครงการ สำหรับงานประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดประสงค์ของโรงเรียน  
2.จัดให้มีอุปกรณ์/ระบบการส่ือสาร และการประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน เช่น 
เอกสารแนะนำโรงเรียน วารสาร จดหมายข่าว ป้ายนิเทศ เครื่องขยายเสียง วีดีทัศน์ 
โทรศัพท์ การส่ือสารผ่านระบบ Internet การส่ือสารผ่าน  website  
การส่ือสารผ่าน Social Media เป็นต้น 
2. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของ โรงเรียนในการ
ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์  
3. ต้อนรับ และบริการ ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อ ผู้มาเย่ียมชม หรือดูงานโรงเรียน  
4. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียน
ทราบ 
 5. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งใน และนอกโรงเรียน  
6. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการ หรือพิธีกรในงานพิธีการ ต่าง ๆ ของโรงเรียน  
7. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และช่ือเสียงของโรงเรียนทาง ส่ือมวลชน 
8. จัดทำเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและความเคล่ือน ไหวของ โรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรท่ัวไปทราบ 
 9. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการประจำปีการศึกษาต่อ
ผู้อำนวยการ 
10.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

6.งานสวัสดิการและบริการ 
นางสุดารัตน์ สุขเขียว หัวหน้างาน 
 
 

งานอนามัยโรงเรียน 
1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับงานอนามัยโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
 2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่าง ๆ ของ โรงเรียน ในการ
ดำเนินงานด้านอนามัยโรงเรียน  
3. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
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4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อม
และใช้การได้ทันที  
5. จัดหายา และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษา พยาบาลเบ้ืองต้น  
6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา ในกรณีเจ็บป่วย และนำส่ง
โรงพยาบาลตามความจำเป็น  
7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา และชุมชนใกล้เคียง  
8. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียน เจ็บป่วย 
9. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน  
10. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผู้สอน เกี่ยวกับนักเรียนท่ีมี
ปัญหาด้านสุขภาพ  
11. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่น หรือกิจกรรมของโรงเรียน
ตามควรแก่โอกาส  
12. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการประจำปีการศึกษาต่อ
ผู้อำนวยการ 
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
งานโภชนาการ 
1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับงานโภชนาการ และการใช้โรงอาหาร 
2. ดูแลคุณภาพอาหาร น้ำด่ืม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และควบคุมราคาให้อยู่
ในอัตราท่ีเหมาะสม 
3. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบโรงอาหาร 
4. จัดทำแนวปฏิบัติการใช้โรงอาหาร 
5. แก้ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานโภชนาการของโรงเรียน  
6. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ เรื่องโภชนาการแก่นักเรียน และบุคคลากรในโรงเรียน  
7. ให้บริการอาหาร และเครื่องด่ืมแก่บุคลากรของโรงเรียนใน โอกาสท่ีมีกิจกรรม
พิเศษต่างๆ  
8. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการประจำปีการศึกษาต่อ
ผู้อำนวยการ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
งานโสตทัศนศึกษา 
1. จัดทำแผนงาน / โครงการ สำหรับงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
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2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ดูแลห้องโสตฯ อย่างเป็นระบบ โดยการแบ่งหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจน 
3. จัดระบบ และจัดสถานท่ีให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย สะดวก และสวยงาม อยู่
เสมอ เพื่อพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
4. จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
5. จัดระเบียบการใช้ห้องโสตฯ และการให้บริการโสตทัศนอุปกรณ์  
6. จัดให้มีการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่
ตลอดเวลา  
7. จัด และดำเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน  
10. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียน และชุมชนตามโอกาสอันควร 
11. ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ 
12. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
13. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน และง่ายต่อการนำออกไปเผยแพร่  
14. เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกสถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อผู้อำนวยการ 
15. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
งานร้านค้าสวัสดิการ 
1.วางแผนการดำเนินงานสวัสดิการร้านค้าฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ  
ว่าด้วยการให้บริการของสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน 
2. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ ทำหน้าท่ีจำหน่ายสินค้า ในกิจการสวัสดิการ
ร้านค้าโรงเรียน 
ของแต่ละวัน 
3.กำกับ ติดตาม ดูแลกิจการสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน ให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 ในกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ให้รายงานต่อผู้อำนวยการ  
4. จัดซื้อสินค้าท่ีจำเป็น และอยู่ในความเห็นชอบของผู้อำนวยการ 
5. ดูแล รักษาสินค้า และทรัพย์สินในสวัสดิการฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
6. ตรวจเช็คสินค้าในแต่ละวัน เพื่อการจัดหาสินค้าท่ีหมด เข้าสวัสดิการฯ  
7. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีทุกประเภท ให้เป็นปัจจุบัน 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาต่อผู้อำนวยการ 
9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
งานโรงน้ำ 
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1.วางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดระบบโรงผลิตน้ำด่ืม ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน 
ท่ีทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกำหนดไว้ 
2. มีชุดอุปกรณ์กรองน้ำเพื่อผลิตน้ำด่ืมท่ีได้มาตรฐาน 
3. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดูแลโรงผลิตน้ำด่ืมในแต่ละวัน 
4. ตรวจสอบถังบรรจุน้ำ และชุดอุปกรณ์ผลิตน้ำด่ืมให้ถูกสุขลักษณะ  
และเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
5.ตรวจสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐานการใช้งาน 
6. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ และเห็นคุณค่าของการบริโภคน้ำด่ืมท่ีสะอาด  
7. ส่งเสริมให้โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ผลิต และจำหน่ายน้ำด่ืม 
ท่ีต้องผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน อย. 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาต่อผู้อำนวยการ 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
งานสวนปาล์ม 
1. วางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดระบบงานสวนปาล์ม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ท่ีทาง
ตลาดรับซื้อต้องการ 
2. ประสานงานผู้รับซื้อ เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 
3.ทำบัญชีในการจำหน่ายผลผลิตจากสวนปาล์มอย่างเป็นระบบ 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาต่อผู้อำนวยการ 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

7.งานของเศรษฐกิจพอเพียง 
นางสาวจริยา ชุมกลัด 
 

1.จัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
2. ออกคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน และครูผู้สอนกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงในแต่ละฐานการเรียนรู ้
3. จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานแผนงาน / โครงการ 
4.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และครูผู้สอนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละ
ฐานการเรียนรู้ 
5.ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้
6. นิเทศ กำกับ ติดตามฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ละฐานอย่างต่อเนื่อง 
7. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ ประจำปี
การศึกษาต่อผู้อำนวยการ  เพื่อนำผลท่ีติดตาม มาพัฒนานโยบาย แผนงาน / 
โครงการ ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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8.งานบ้านพักครูและนักเรียน 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ 
 

1. จัดทำแผนงาน /โครงการสำหรับงานบ้านพักครู และนักเรียน  
2. จัดทำระเบียบ กฎเกณฑ์ ในการเข้าอยู่อาศัยในบ้านพักครูและนักเรียน และแจ้ง
ให้ผู้ท่ีจะเข้ามาอยู่บ้านพักครูปฏิบัติตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ อย่างเคร่งครัด 
3.จัดหน้าท่ีเวรประจำวันดูแลบ้านพักนักเรียน เพือ่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
3. ประสานงานกับผู้ท่ีอาศัยอยู่ในบ้านพัก  เมื่อมีการซ่อมแซม หรือการต่อเติม
บ้านพัก 
4. อำนวยความสะดวกในการใช้บ้านพักครูและนักเรียน  
5. รายงานผลการอยู่เวรประจำวันทันที เมื่อมีส่ิงผิดปกติเกิดขึ้นภายในบ้านพักครู 
และนักเรียน 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ ประจำปีการศึกษาต่อ
ผู้อำนวยการ  
7.. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 

         การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจที่สำคัญของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545   ถือเป็นงานท่ีมีความสำคัญท่ีสุด 

เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา   ซึ่งทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมี

ความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล 

และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้

สถานศึกษาให้มากที่สุด  ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว  

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกฝ่าย  ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร และจัดการ  สามารถพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น  ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียน สถานศึกษา  ชุมชน และท้องถิ่น 

2. เพื่อให้การบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง  และจากการ
ประเมินหน่วยงานภายนอก 

3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ 
ประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และของ
บุคคล ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 
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1.การวางแผนงานวิชาการ 
นางสาวอสัม๊ะห์ เส็นบตัร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท าระเบียบแผนปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 
  1. รวบรวมขอ้มูล และจดัท าระเบียบ และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบังานวิชาการ ให้เป็น
ระบบ สะดวกในการไปใชง้าน และเป็นปัจจุบนั  
  2. จดัท าแผนงานวิชาการให้สอดคลอ้งกบันโยบาย และวตัถุประสงคข์อง
โรงเรียน 
  3.  ประชุม และจดัท าค าส่ังแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการน าระเบียบ และแนวปฏิบติั
เก่ียวกบังานวิชาการไปใช้ 
  4. จดัท าเอกสารคู่มือครู / คู่มือนกัเรียน / คู่มือผูป้กครอง 
  5.  จดัท าสารสนเทศที่สมบูรณ์ ถูกตอ้ง ครอบคลุมขอบข่ายของงานวิชาการ  
  6. ปฏิบตัิ และด าเนินงานตามแผนงานวิชาการทีก่  าหนดอยา่งเป็นขั้นตอน  
  7.  สรุปวิเคราะห์การด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุง พฒันางานวิชาการ  
  8. ประชาสัมพนัธ์งานวิชาการ เพื่อเผยแพร่ให้ครู นักเรียน ผูป้กครอง และผูท้ี่
เก่ียวขอ้งทราบดว้ยวิธีการที่หลากหลาย 
  9. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผูอ้  านวยการ  
  10. ปฏิบตัิงานอื่นๆที่ไดรั้บมอบหมาย 
2. งานรับนักเรียน 
  1.  ก าหนดแนวปฏิบติั ขั้นตอน และวิธีการรับนกัเรียนของโรงเรียนให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายการรับนกัเรียน จากหน่วยงานตน้สังกดั 
  2. ด าเนินการรับนกัเรียนประจ าปีการศึกษาตามนโยบายตน้สังกดั และนโยบาย 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนกัเรียนของโรงเรียนเพื่อทราบ
ขอ้มูล และ รายละเอียดการรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของปี
การศึกษานั้นๆ รวมถึงนกัเรียนที่ ยา้ยเขา้ระหว่างปีการศึกษา 
 4. จดัท าคู่มือการรับนกัเรียนพร้อมใบสมคัรเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นกัเรียน 
และผูป้กครองที่ สนใจ  
5. จดัท าเอกสาร และเก็บขอ้มูลนกัเรียน เพื่อหารือต่อคณะกรรมการการเทียบโอน
ผลการเรียน (กรณีนกัเรียนยา้ยเขา้ระหว่างปีการศึกษา) และประสานกบัฝ่าย
ทะเบียนออกเลขประจ าตวั นกัเรียนที่ยา้ยเขา้ 

ขอบข่าย และภารกิจ ของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 
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6. ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือ
ประชาสัมพนัธ์การรับ นกัเรียน 
7. จดัท าค าส่ังแต่งตั้งกรรมการรับนกัเรียนในหน้าที่ต่างๆตามที่ก  าหนด 
8.  จดันกัเรียนเขา้ชั้นเรียนตามศกัยภาพของนกัเรียน และตามความเหมาะสม  
9. รายงานผลการรับนกัเรียนเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดัตามระยะเวลาที่ก  าหนด  
10. ปฏิบตัิงานอื่นๆที่ไดรั้บมอบหมาย 

2.การบริหารงานวิชาการ 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว  

หัวหน้างาน 
นางสาวอสัม๊ะห์ เส็นบตัร 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

งานหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร 
1.จดัท าแผนงาน / โครงการส าหรับงานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.จดัท าหลกัสูตร เป็นของตนเองโดยจดัให้มีการวิจยั และพฒันาหลกัสูตร ให้ทนั
กบัการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม  ตลอดจนมุ่งเนน้พฒันานกัเรียน
ให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา   มีความรู้และคุณธรรม 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีความสุข  จดัให้มีวิชาต่างๆ ครบถว้นตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.เพ่ิมเติมเน้ือหาสาระของรายวิชา ไดแ้ก่ การศึกษาดา้นศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์  
กีฬา  การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผูบ้กพร่องทางการเรียนรู้   
 4. เพ่ิมเติมเน้ือหาสาระของรายวิชา ที่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการ 
ของ  ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  ชุมชน และ สังคม  
5. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผูอ้  านวยการ  
6. ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
งานจัดกลุ่มการเรียน 
1.จดัสอบนกัเรียนเขา้ม.1 และ ม.4 เพื่อคดัเลือก และแยกห้องเรียน /แบ่งสายการ
เรียน 
2.คดัเลือก / คดัแยกนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนซ่อมเสริม 
3. ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
งานจัดตารางสอน / ตารางเรียน และจัดครูเข้าสอน 
1. ส ารวจขอ้มูลรายวิชาเรียน / ตรวจสอบขอ้มูลรายวิชาจากหลกัสูตร สถานศึกษา  
2. จดัท าตารางสอนตามระยะเวลาที่ก  าหนด  
3. เสนอตารางสอนต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
4. ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
งานจัดครูสอนแทน 
1. ส ารวจครูผูส้อนของแต่ละกลุ่มสาระฯทีไ่ปราชการ หรือลางานประเภทต่างๆ  
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2. จดัครูผูส้อนที่สอนกลุ่มสาระฯเดียวกนักบัครูทีไ่ปราชการ หรือลางานประเภท
ต่างๆ เขา้สอนแทน  
3. กรณีครูที่จดัสอนแทนในกลุ่มสาระฯเดียวกนั ติดภารกิจหรือไม่ว่างในทุกกรณี 
ให้จดัครูในกลุ่มสาระฯ อื่นๆ เขา้สอนแทน 
4. สรุปผลจ านวนคาบของครูสอนแทนต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็น
ขอ้มูลประกอบการประเมิน 
5. รายงานผลงานจดัครูสอนแทนต่อผูอ้  านวยการ  
6. ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
 
งานสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 
 1. วางแผนการด าเนินงานส าหรับงานสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ ให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย และวตัถุประสงคข์องโรงเรียน 
2. จดัท าคู่มืองานสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 
3. จดัท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ แต่ละกลุม่สาระการเรียนรุ้ เพื่อรับผิดชอบงาน
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 
4. จดัท าปฏิทินกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ ของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
5.จดัท าแบบฟอร์มบนัทึกการจดักิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 
ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. นิเทศ ติดตามการจดักิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ ของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. รวบรวม และจดัเก็บแบบบนัทึกการจดักิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาการ  
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผูอ้  านวยการ  
8. ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
 
งานนิเทศภายใน 
1. จดัท าแผนงาน / โครงการงานนิเทศภายใน 
2. จดัระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
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3. ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนรูปแบบหลากหลาย และ
เหมาะสมกบั 
สถานศึกษา 
4. ติดตาม ประสานงานกบัเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพฒันาระบบและกระบวนการ
นิเทศงาน 
วิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
5. จดัให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจดัระบบนิเทศภายในกบั
สถานศึกษาอื่นๆ 
หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผูอ้  านวยการ 
7. ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

งานบริหารจัดการทดสอบระดับชาติ 
1. จดัเตรียมขอ้สอบ/แบบทดสอบในการติวโอเน็ต 
2. ด าเนินการติวเขม้ตามปฏิทินวิชาการ 
3. จดัตารางการติวเขม้ความรู้สู่โอเน็ต ของระดบัชั้นม.3 และ ม.6 
4. ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
นางสาวชฎาทิพย ์พูนนาผล 
นางสุชิลา พงษพ์ุ่ม 
นางสาวนนัทวดี ใจห้าว 
นางสาวโรสนานี ทิพยห์มดั 
นางสาวพชัราพรรณ เพชรอาวุธ 
นายปิยวฒัน์ วิชัยดิษฐ 
นายธีระวฒัน์ ศรีภกัดี 
นางสาวภชัรพร มีคลา้ย 
 
 
 
 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. วางแผนการด าเนินงานส าหรับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. จดัท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ย หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และครูผูส้อนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ด าเนินการจดัท าแผนพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามระบบของการนิเทศภายใน
โรงเรียนโดยเนน้การประเมินผลงานตนเอง 
4.ควบคุมดูการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระต่างๆ และวิชาที่ไดรั้บผิดชอบ ให้
เป็นไปตามหลกัสูตร และแผนการสอน 
5. ติดตามการด าเนินงานของกลุม่สาระการเรียนรู้ ประเมินการปฏิบตัิงาน  
และสรุปรายงานผลเป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเน่ืองต่อผูอ้  านวยการ 
 6.ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
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งานกลุ่มนักเรียนพิเศษ(การเรียนร่วม/ LD / กรีฑา) 
1. จดัท าแผนงาน/โครงการส าหรับงานกลุ่มนกัเรียนพิเศษ 
2. ดูแล และช่วยเหลือนกัเรียนพิการ  
2. คดักรองนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
3. สนบัสนุนจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบันกัเรียนพิการ  
4. ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองที่มีความบกพร่องดา้นต่างๆ  
5. จดักิจกรรมสอนเสริมให้กบันกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ 
 6. รายงานผลการปฏิบตัิงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษาต่อ
ผูอ้  านวยการ 
7.ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
 
งานจัดสอนซ่อมเสริม/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
1.จดัครูเขา้สอนซ่อมเสริมของแต่ละห้องเรียน  
2. ส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเหลือนกัเรียน ที่เรียนชา้ให้สามารถ
เรียนทนัเพื่อน 
3.ส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเหลือนกัเรียน ที่เรียนดีอยูแ่ลว้ให้มี
โอกาสไดรั้บการเสริมความรู้เพ่ิมมากขึ้น 
5.ส่งเสริมให้ครูจดับทเรียน หรือส่ิงที่ยงัไม่รู้ให้เหมาะสม กบัความสามารถ ความ
ตอ้งการ และความสนใจของนกัเรียน 
6. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผูอ้  านวยการ 
7. ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

4.การพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ 
นางสาวโรสนานี ทิพยห์มดั 
หัวหนา้งาน 

 

 
 
งานส่งเสริมการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
1. กระตุน้ และส่งเสริมให้บุคลากรในกลุ่มบริหารงานวิชาการ พฒันาการเรียนการ
สอน 
โดยการท าวิจยัในชั้นเรียน  
2.จดัท าคู่มือ หรือจดัอบรมเพื่อให้ความรู้เร่ืองการวิจยัในชั้นเรียนกบับุคลากร  
3. เป็นที่ปรึกษาช่วยแกปั้ญหาการท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของบุคลากร 
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4. จดัท าวิจยัวิเคราะห์สภาพการจดัการเรียนการสอน การด าเนินงาน นกัเรียนที่
เรียนในรายวิชาต่างๆ และรายงานผลให้บุคลากรในสถานศึกษา รับทราบ  
5. รวบรวมรายงานวิจยัในแต่ละกลุ่มสาระฯ  
6. ประสานงานกบังานเวบ็ไซต ์งานประชาสัมพนัธ์ของกลุ่ม บริหารงานวิชาการ 
และโรงเรียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์งานวิจยัใน แต่ละกลุม่สาระฯ  
7. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผูอ้  านวยการ 
8.ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 
1. ศึกษา วิเคราะห์ คดัเลือกหนงัสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณภาพ
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นหนงัสือแบบเรียนใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน 
2.  จดัท าหนงัสือเรียน   หนงัสือเสริมประสบการณ์   หนงัสืออ่านประกอบ   
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
3. ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนงัสือเรียน หนงัสือเสริมประสบการณ์   หนงัสืออ่าน
ประกอบ     แบบฝึกหัด   ใบงาน  ใบความรู้ เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
4. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผูอ้  านวยการ 
5. ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
ห้องสมุด 
1. จดัท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบตัิงาน ของงานห้องสมุด  
2. ดูแล และจดัห้องสมุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
3. ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ  
4. จดัหาหนงัสือเพื่อการศึกษาคน้ควา้ของครู นกัเรียน และบุคคล ภาระงาน 
แนวทางในการปฎิบตัิงาน ทัว่ไป  
5. จดัท าระเบียบและขอ้ปฏิบตัิในการใชห้้องสมุดส าหรับครู และนกัเรียน  
6. ให้บริการข่าวสาร ขอ้มูล และแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาคน้ควา้แก่ นกัเรียน ครู
อาจารยผู์ป้กครอง ตลอดจนชุมชนที่สนใจ  
7. จดัท าสถิติการให้บริการงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  
8. ให้การบริการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยระบบเทคโนโลยี  
9. จดักิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษา คน้ควา้  
10. จดัหมวดหมู่หนงัสือ และด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบงานห้องสมุด  
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11. ให้ความรู้ / ค าแนะน าเก่ียวกบัการบริการและการใชห้้องสมุดแก่ครู และ
นกัเรียน  
12. รายงานผลการปฏิบตัิงานห้องสมุดต่อผูอ้  านวยการ 
13. ปฏิบตัิงานอื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
งานส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
1.จดัท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบตัิงาน  
2. ศึกษา วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการใช้ส่ือ และเทคโนโลยี การจดัการ
เรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ  
3. ส่งเสริม สนบัสนุนการผลิต พฒันาส่ือนวตักรรมการเรียนการสอน และการ
ประกวดส่ือ นวตักรรม ของครู  
4. ประสานการจดัหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการ สอน และ
พฒันางานดา้นวิชาการ  
5. จดัท าทะเบียน ส่ือ นวตักรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้และ สถานศึกษาให้เป็น
ปัจจุบนั  
6. รวบรวมขอ้มูล สถิติการใชส่ื้อ นวตักรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็น
ปัจจุบนั 7. ควบคุม ดูแล ให้บริการ และจดัท าสถิติการใชห้้องวิทยบริการ 
 7. ประเมินผลการพฒันาการใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา  
8. ประสานงานการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศ ทาง
วิชาการเอื้อต่อการเรียนรู้  
9. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผูอ้  านวยการ 
10.ปฏิบตัิงานอื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

5.งานทะเบียน และการวัด
ประเมินผล  
นางสาวจิราวรรณ ศรีวรกร  
 
 
 
 
 
 
 

งานทะเบียนนกัเรียน 
1.รวบรวมระเบียบงานทะเบียนนกัเรียน  
2. เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานนกัเรียน  
3. ออกเอกสารหลกัฐานทางการศึกษา  
4. รายงานขอ้มูลนกัเรียน 
5. ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา 
 6. แกไ้ขทะเบียนประวตัินกัเรียน 
 7. รับและจ าหน่ายนกัเรียน  
8. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผูอ้  านวยการ 
9.ปฏิบตัิงานอื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
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งานวัดและประเมินผลนกัเรียน 
1. ก ากบั ติดตามเคร่ืองมือวดัผลและหลกัเกณฑก์ารให้คะแนนและ การวดัผลที่
หลากหลาย ประเมินระหว่างภาค และปลายภาค ของ แต่ละภาคเรียน  
2. ก ากบั ดูแลการออกขอ้สอบ โดยหาค่าความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC) ทุก
รายวิชา 
3. จดัท าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประจ าภาคเรียนของกลุม่สาระฯ  
4. ส ารวจ ตรวจสอบ และรายงานผลผลการเรียนของนกัเรียน และ ติดตามนกัเรียน
ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ของทุกๆ รายวิชา  
5. รวบรวมขอ้มูลเพื่อการปรับปรุงการจดักระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม บริหารงาน
วิชาการ ในภาคเรียนที่ผ่านมาและวางแผนพฒันาในภาค เรียนต่อไป  
6. รวบรวมผลการประเมินนกัเรียนในแต่ละรายวิชาของแต่ละกลุ่ม สาระฯ จดัส่ง
งานวิชาการของโรงเรียน  
7. รายงานผลการปฏิบตัิงาน ในรอบภาคเรียนและปีการศึกษาต่อผูอ้  านวยการ 
8. ปฏิบตัิงานอื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
 
งานระบบฐานข้อมูล 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลนกัเรียน  
2. บนัทึกขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคลลงในโปรแกรม DMC (Data Management 

Center) ตามระยะเวลาที่ส านกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
3. รายงานผลขอ้มูลนกัเรียน ต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

4.ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

6.งานประกันคุณภาพ 

นางสาวโรสนานี ทิพยห์มดั 

 

1. ก ากบัติดตามการบริหารงานพฒันาการประกนัคุณภาพ  
2. ส่งแสริมและพฒันาการบริหารงานการพฒันาการประกนัคุณภาพจดัการเรียน
การสอน  
3. ประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาทางวิชาการให้ทนั  
ความเปลี่ยนแปลงของโลกยคุปัจจุบนั  
4. ประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือปรับปรุงพฒันาให้ดีย่ิงขึ้น  
5. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผูอ้  านวยการ 
6.ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
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7.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นายธีระวฒัน์ ศรีภกัดี หัวหนา้งาน 
 

ชุมนุม 

1. ส ารวจขอ้มูลความพร้อม ความตอ้งการในการจดักิจกรรมของนักเรียน และครู  

2. จดัประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรม  
3. จดัท าแผน / โครงการ และปฏิทินปฏิบตัิงานกิจกรรม  

4. ให้ค าแนะน าแก่ครูที่ปรึกษากิจกรรม และนกัเรียนตามความเหมาะสม 

 5. ก ากบั ติดตาม และประสานงานการด าเนินการจดักิจกรรม 
 6. รายงานผลการด าเนินการจดักิจกรรมเสนอต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 7. จดัการเรียนการสอนกิจกรรมพฒันาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 8. ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
 
ลูกเสือ-เนตรนารี 

1.  จดัท าแผนงาน / โครงการ และปฏิทินปฏิบตัิงานของงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
2.  ด าเนินงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามโครงสร้างของหลกัสูตร และนโยบายของ
สถานศึกษา 
3.  ออกค าส่ังแต่งตั้งผูก้  ากบัลูกเสือ และผูรั้บผิดชอบกิจกรรมลูกเสือของแต่ละ
ระดบัชั้น 
4.  ดูแลและประสานงานในการวดัผล ประเมินผล และรายงานผลการเรียน การจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรก าหนด 
5. ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
งานแนะแนว 
1. จดัท าแผนงาน / โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบตัิงานแนะแนว  
2. จดัท าระเบียนสะสมของนกัเรียนทุกระดบัชั้น  
3. จดับริการแนะแนว บริการแก่นกัเรียนทุกคน ไดแ้ก่การรวบรวม ขอ้มูลนกัเรียน
เป็นรายบุคคล การให้ค าปรึกษา การบริการ สนเทศ การบริการจดัวางตวับุคคล 
และการติดตามผลเพื่อบริการ ผูเ้ก่ียวขอ้งและมีส่วนไดเ้สีย 
 4. จดัท า และปรับปรุงหลกัสูตรกิจกรรมแนะแนว  
5. จดักิจกรรมแนะแนวในชัว่โมงเรียนและแผนการจดัการเรียนรู้ กิจกรรมแนะ
แนว ทุกระดบัชั้น  
6. จดักิจกรรมส่งเสริม และพฒันานกัเรียน 
 7. จดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถ และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ของนกัเรียน 
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 8. จดัรวบรวมขอ้มูลสถิติผลการศึกษาต่อของนกัเรียนที่จบการศึกษา  
9. โควตาศึกษาต่อ สอบตรง ประกอบดว้ย ประชาสัมพนัธ์ตรวจสอบ ขอ้มูล 
คดัเลือก ประสานงานกบัมหาวิทยาลยั สร้างเครือข่ายแนะแนว การศึกษาต่อ  
10. รายงานผลการศึกษาต่อของนกัเรียนเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ สถานศึกษา  
11. พฒันาศูนยส่ื์อ แหล่งเรียนรู้ของงานแนะแนว  
12. ด าเนินงานกองทุนเงินกูใ้ห้ยืมเพื่อการศึกษา ประกอบดว้ย คดัเลือก บนัทึก
ขอ้มูล ตรวจสอบสัญญา 
13. จดัส่งสัญญากูยื้ม และรายงานการพน้สภาพนกัเรียนต่อ กองทุน เงินให้กูยื้ม

เพื่อการศึกษา 
14. รายงานผลการศึกษาของนกัเรียนกองทุนเงินกูยื้ม นกัเรียนทุนทุก ประเภท 

 15. ด าเนินงานเก่ียวกบัทุนการศึกษาของโรงเรียนประกอบดว้ย หาทุน พิจารณา
คดัเลือก ประกาศผลนกัเรียนไดรั้บทุน ด าเนินงานพิธี ภาระงาน แนวทางในการ

ปฎิบตัิงาน มอบทุนการศึกษา  

16. รายงานผลการปฏิบตัิงานแนะแนวต่อผูอ้  านวยการ 
17. ปฏิบตัิงานอื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

กิจกรรมเพือ่สังคม และสาธารณประโยชน์ 

1.  จดัท าแผนงาน / โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบตัิงานของงานกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

2.  ด าเนินงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามโครงสร้างของหลกัสูตร และนโยบายของ
สถานศึกษา 

3.  จดัท าแบบฟอร์มการบนัทึกกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ให้กบั

นกัเรียน 
4.  ดูแลและประสานงานในการวดัผล ประเมินผล และรายงานผลการเรียน การจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรก าหนด 

5.  รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผูอ้  านวยการ 
6. ปฏิบตัิงานอื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
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นักศึกษาวิชาทหาร  

1. จดัท าแผนงาน / โครงการนกัศึกษาวิชาทหาร 
2. ประสานงานกบัศูนยฝึ์กนกัศึกษาวิชาทหารจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
3. ประสานงานกบัโรงเรียนต่าง ๆ ในฐานะโรงเรียนเป็นศูนยฝึ์กนกัศึกษาวิชา
ทหาร 
4. จดักิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผูน้ า ความระเบียบวินยั 
5. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผูอ้  านวยการ 
6. ปฏิบตัิงานอื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
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กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 

แนวคิดหลักในการบริหารงานกิจการนักเรียน 

กิจการนักเรียนเป็นอีกนึ่งภาระงานที่สำคัญสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ท่ี
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ครูเข้าใจ   เข้าถึง และพัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผนและ
การบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง    สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี  ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ต้องพัฒนา 
ผู ้เร ียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  ภาคภูมิใจ ในความเป็นชาติไทยเกิดการเรียนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ      ในโรงเรียน เทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 มีจิตสาธารณะ  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกัน   สามารถเลือกดำเนินชีวิต อย่างผู้มี
ภูมิรู้และมีภูมิธรรม 
วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเรียนรู้จากบุคคลอื่นเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ไม่ใช่เฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น 
 3. ให้การสนับสนุนทางด้านความคิด และพลังกายท่ีนักเรียนมีอยู่ให้สามารถใช้ไปในทิศทางท่ีถูกต้อง
และควรจะเป็น 
  4. ส่งเสริมให้นักเรียนเจริญงอกงาม เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังทางกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ 
  5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 
  6. ส่งเสริมให้นักเรียน ได้เกิดประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่งานอาชีพ 
 7. ส่งเสริม และกระตุ้นให้นักเรียนได้บูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีได้รับ 
  8. ส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 
  9. ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน 
 10. ฝึกประสบการณ์ในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มุ่ง
ให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม 
  11. ส่งเสริมจรรยามารยาทอันดีงามในสังคม และเทิดทูนวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
  12. ช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน  
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ขอบข่าย และภารกิจ ของกลุ่มงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 

ภาระงาน บทบาทและหนา้ที ่
1.งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ 
 

1. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ถูกต้องตามหลักการและ นโยบายของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุก ฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดและพัฒนาระบบ  
2. จัดทำเอกสารหลักการเกี่ยวกับการดำเนินงานในระบบดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกกับครูท่ีปรึกษา หัวหน้าระดับและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
3. ช้ีแจงและทำความเข้าใจกับครูท่ีปรึกษาหัวหน้าระดับและผู้ท่ี เกี่ยวข้อง
เกีย่วกับการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 
 4. นิเทศ ติดตามและประสานงานกับครูท่ีปรึกษาหัวหน้าระดับ และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
5. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การคัด กรองนักเรียน 
การเยี่ยมบ้าน วิธีการและผลการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนเป็นภาพรวมของ
โรงเรียนและรายงานผู้บริหาร สถานศึกษา  
6. ออกระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนให้สอดคล้อง กับคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ของโรงเรียน  
7. ประสานกับกลุ่มบริหาร วิชาการ ในการนำระเบียบว่าด้วย ความประพฤติ
ของนักเรียนไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  
8. ควบคุมดูแลจัดทำสถิติ ข้อมูลการ มาเรียน ขาดเรียน มาสาย ของนักเรียนให้
เรียบร้อยถูกต้องเป็นปัจจุบันและดำเนินการ ติดตามแก้ไขพฤติกรรมของ
นักเรียน  
9. ประสานงานกับผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ท่ี เกี่ยวข้องในการแก้ไข
และพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน  
10. จัดทำหนังสือเชิญผู้ปกครองพบในกรณีนักเรียนไม่มาเรียน ขาดเรียน
บ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
11. จัดทำแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับโรงเรียน และระดับครูท่ี
ปรึกษาให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  
12. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
นางสาวภัชรพร มีคล้าย 
 

1. จัดทำแผนงาน /โครงการงานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
2.  จัดทำเอกสารช้ีแจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
3.  ให้ความรู้ในเรื่องการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
4. จัดให้มีหลักฐารการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
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ภาระงาน บทบาทและหนา้ที ่
5.  ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการ
นักเรียน 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
7.  จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
8.  ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นท่ีปรึกษาในการประชุมตลอดท้ัง
วางแผนงาน/โครงการ 
สำหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
9.  จัดต้ังสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 
10.  ประสานกับนักเรียนในการทำความเข้าใจในกิจกรรมของโรงเรียน  เพื่อ
ความสามัคคี 
การเคารพนบนอบของนักเรียนต่อคร ู
11.  ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมของคณะกรรมการ
นักเรียน 
ให้อยู่ในขอบข่ายท่ีเหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
12.    ประสานงาน และสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
13.    จัดทำคู่มือคณะกรรมการนักเรียน 
14.    รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
15.    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.งานสภานักเรียน 
นางสาวพัชราพรรณ เพชชรอาวุธ 

 
 

1. ดูแลทุกข์ สุข ของนักเรียน และร่วมแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน 
2. ประสานงานกับบุคลากร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์และความก้าวหน้าท่ีนักเรียนควรได้รับ 
3. รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
4. คิดริเริ่มโครงการท่ีเป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริง และส่งผลต่อการ
พัฒนาโรงเรียน 
5. ดูแลสอดส่อง และบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่า 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ภาระงาน บทบาทและหนา้ที ่
4.งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
นางสาวจริยา ชุมกลัด 
 

1. จัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
2. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแก่นักเรียน 
3. ประสานงานกับวัดต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝึกอบรมด้าน
ศีลธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 
4.  จัดกิจกรรมยกย่อง / ประกาศเกียรติคุณให้กำลังใจนักเรียนท่ีประพฤติ และ
เป็นแบบอย่างท่ีดีกับนักเรียน 
5. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีให้กับนักเรียน 
6. จัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจำอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง รวมทั้งวันสำคัญทางศาสนา 
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
8. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
9. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5.งานส่งเสริมพัฒนาวินัย และ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

นายโอภาส เกื้อสกุล 
 

งานระเบียบวินัย 
1. วางแผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินยั ตามคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ 
2. ส่งเสริมพัฒนาวินัยของนักเรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
3. ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
5. สืบสวน  สอบสวน  หรือเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนใน

แต่ละกรณี 
6. พิจารณาการลงโทษนักเรียน และเสนอผลการพิจารณาต่อ

คณะกรรมการส่งเสริมสร้าง และรักษาระเบียบวินัย 
7. ติดตามการลงโทษตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ  และการ

ปรับพฤติกรรมนักเรียน 
8. ประสานงานผู้ปกครอง และเครือข่ายในการพัฒนาวินัยนักเรียน 
9. กำกับดูแลนักเรียนในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  และการเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนกำหนด 
10. ควบคุมดูแล และจัดระเบียบเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของ

นกัเรียน  และส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎจราจร 
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ภาระงาน บทบาทและหนา้ที ่
11. ประสานงาน กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังภาครัฐ และเอกชนในการ

แก้ไขปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียน ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

12. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
งานแก้ไขพฤติกรรม 
1. จัดทำแผนงาน และโครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
2. วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการมาสายของนักเรียน 
3. วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท  และพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
5. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจำช้ัน ครูแนะแนวในการแก้ปัญหานักเรียน 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
งานครูที่ปรึกษา 
1.  จัดครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นท่ีครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษาของแต่ละ
ห้องเรียนตามความเหมาะสม 
2. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาในด้านการปกครองนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.  วางแผนแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ เช่น การมาเรียน  ระเบียบวินัย  กฎ
ข้อบังคับ ฯลฯ 
3. ประสานงานกับครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษา เพื่อประชุมหรือปรึกษาหารือใน
เรื่องต่างๆ 
6.  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ และช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษา 
7.รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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งานเวรยาม 
1. ร่างคำส่ังเสนอผู้บริหารให้ครู และบุคลากร ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยสถานท่ีราชการประจำวันท้ังกลางวันและกลางคืน 
2. ควบคุมดูแล ติดตามประสานผลประโยชน์ให้ครูบุคลากร นักการภารโรง 
ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม รักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการประจำวันท้ังกลางวัน
และกลางคืน 
3. จัดทำแบบบันทึก พร้อมท้ังติดตาม รวบรวม บันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าท่ี
เวรรักษาการณ์สรุปเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 
4. จัดอุปกรณ์ และความสะดวกให้คูณครูและนักการภารโรง  
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม 
5.วางระบบการบริหารงานครูเวร และยามรักษาการณ์โดยจัดระบบเตือนผู้ท่ี
จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้ทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันการผิดพลาดและหลงลืม ถ้าผู้
อยู่เวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ต้องบันทึกขอ 
อนุญาตต่อผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อขอเปล่ียนเวรล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน 
6. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน ก่อนเข้าเรียน และหลังเลิก
เรียน 
7. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและองค์กรภายนอกในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกันกับเรื่อง 
ความปลอดภัยท่ัวไป 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

6. โรงเรียนตามโครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบตามคำส่ังโครงการ 

1. จัดทำแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2 แต่งต้ังคณะกรรมการ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
3 จัดกิจกรรม ท่ีสำคัญตามนโยบายของโครงการพิเศษแต่ละโครงการ 
4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการต่อผู้อำนวยการ 
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคล หมายถึง  การหาวิธีให้คนในองค์กรนั้น ๆ ทำงานได้ผล ดีที่สุด  สิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด  ในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้ผู้ร่วมงานมีความสุข มีความพอใจ ที่จะให้ความร่วมมือ 
และทำงานร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้งานขององค์กรนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
แนวคิดหลักในการบริหารงานบุคคล  
   1)  ปัจจัยทางการบริหารท้ังหลาย คนถือเป็นปัจจัยทางการบริหารท่ีสำคัญท่ีสุด 
  2)  การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  
และมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล 
 3)  การจัดบุคลากร ให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถจะมีส่วนทำให้บุคลากร มีขวัญ
กำลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4)  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องจะทำให้บุคลากร 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม และกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
  5)  การบริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อช่วยให้บุคลากรใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

2. เพื่อช่วยโรงเรียนดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
3. เพื่อช่วยคัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และมีแรงจูงใจใฝ่หาผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับสูงเข้ามา

ปฏิบัติงาน 
4. เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
5. เพื่อพัฒนา และธำรงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณค่า ให้ปฏิบัติงานในระดับท่ีพึงปรารถนาของโรงเรียน 
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ขอบข่าย และภารกิจ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

ภาระงาน บทบาทและหนา้ที ่
1. การบริหารงานบุคคล 

นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี 
1. กำหนดระเบียบ แนวนโยบายการทํางานของงานต่าง ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
ในฝ่ายบุคคล ให้สอดคล้องกบนโยบายของโรงเรียน  
 2. เป็นท่ีปรึกษา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านปกครองของหัวหน้าฝ่าย
บุคคล  
 3. ส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ประสานงาน ช่วยแกปัญหา เพื'อให้งานต่าง 
ๆ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

2. งานวางแผนอัตรากำลัง สรรหา 
บรรจุแต่งต้ัง 

นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง 
 

1. วิเคราะห์ภารกิจ และประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของ
โรงเรียน 
2. จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
3. นำเสนอแผนอัตรากำลัง เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
4. นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ 
5. ดำเนินการในการกำหนดตำแหน่งและการขอเล่ือนตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษา และวิทยฐานะข้าราชการครู 
6. ดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราวด้วยเงินงบประมาณ ให้
ดำเนินการตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง หรือตามหลักเกณฑ์วิธีการของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
7. ดำเนินการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ให้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์วิธีการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และโรงเรียนกำหนด 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3.งานส่งเสริมวินัยข้าราชการ และ
ลูกจ้าง 
นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง 
 นายธีระวัฒน์ ศรีภักดี 

1. ดูแลเรื่องวินัย และการรักษาวินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้าง ดำเนินการโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้  
   1.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
   1.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง  
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   1.3 การอุทธรณ์ 
   1.4 การร้องทุกข์  
2. การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทำผิดวินัย ดำเนินการโดย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
   2.1 ผู้บริหารแต่ละระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
   2.2 ดำเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจ การจูงใจ 
ฯลฯ ในอันท่ีจะเสริมสร้าง และพัฒนาเจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
   2.3 สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ตามควรแก่กรณี  
3. ดูแลการออกจากราชการ ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา  
   3.1 การออกจากราชการ  
   3.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไม่
ผ่านการเตรียมความ พร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.
กำหนด  
   3.3 การออกจากราชการไว้ก่อน  
   3.4 การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน  
       3.4.1 กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยสม่ำเสมอ  
       3.4.2 กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ  
       3.4.3 กรณีส่ังให้ออกจากราชการ เพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป ตาม
มาตรา 30 แห่ง กฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณี
เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยกรณีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคท่ี กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดี กรณีเป็น กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรณี เป็นบุคคล
ล้มละลาย 
      3.4.4 กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เล่ือมใสใน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
       3.4.5 กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าท่ี
ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม  
   3.5 กรณีมีมลทินมัวหมอง  
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   3.6 กรณีได้รับโทษจำคุก โดยคำส่ังของศาล หรือรับโทษจำคุกโดยคำ
พิพากษาถึงท่ีสุดให้ จำคุกในความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ  
4. จัดทำหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ใบลา การขออนุญาตออกนอก
สถานศึกษา และการขออนุญาตไปราชการ  
5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร ตรวจการ
ปฏิบัติงาน ตรวจการแต่งกาย ของบุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูล
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวินัยและการรักษาวินัย ท้ังดำเนินการแก้ไขปัญหา 
บุคลากรท่ีไม่ปฏิบัติตามวินัย  
6. จัดทำตารางเวรยาม เวรประจำวัน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
7.รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4.งานทะเบียนประวัติ  
นางสาวศุภานิช อินตา 
 

1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับกลุ่มงานมาตรฐานตำแหน่ง และทะเบียน
ประวัติบุคลากร 
2. ดำเนินการเพื่อขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัตรประตัวข้าราชการ 
3. การจัดทำทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
4. การออกหนังสือ จัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ และบัตรลูกจ้างประจำ 
5. จัดทำ และเก็บหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครู และ
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว 
6. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆสำหรับงานทะเบียนประวัติบุคลากร/บัตรประจำตัว
ข้าราชการ /งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5.งานส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร 
นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี 
นางสาวศุภานิช อินตา 
 
 

1. จัดทำแผนงาน /โครงการสำหรับงานส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร 
2. วางแผน และดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 
ด้านการจัดปฐมนิเทศ การแนะนำบุคลากร การจัดงานต้อนรับ – ส่ง บุคลากร 
3. วางแผน กำกับ ติดตาม ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม 
การศึกษาดูงาน การฝึกงานเฉพาะตำแหน่ง การศึกษาต่อ เพื่อให้สอดคล้อง
ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. จัดทำบัญชี ควบคุม และกำหนดอัตรากำลังโรงเรียนให้เหมาะสมกับงานท่ี
ปฏิบัติการสอน และปฏิบัติงานหน้าท่ีพิเศษของโรงเรียน 
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5. จัดวางแผนด้านสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ของโรงเรียนมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้นเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพโรงเรียน 
6. จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นส่งเสริมการเปล่ียนตำแหน่งสายงานในหน้าท่ีให้
สูงขึ้น 
7. วิเคราะห์สภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และระเบียบ กฎหมาย 
แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
8. จัดระบบ และวางแผนในการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแบบแผนของทาง
ราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
9. ประสานงานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ภาระงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน 
10. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิดทางวินัย 
11. การดำเนินการความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างช่ัวคราว 
12. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการต่อผู้อำนวยการ 
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

6. งานประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 

นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี 
นางสาวโรสนานี ทิทย์หมัด 

      นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ 
           นางสาวนลัทพร มีแก้ว 
           นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ 
 
 
            

1. จัดทำระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
2. ดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชครู และบุคลากรใน
โรงเรียน 
3. คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
4. ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่
ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องช้ีแจงเหตุให้ข้าราชการครู 
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 และบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 

5. รายงานการส่ังเล่ือน และไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
 6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ   

การบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคล  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษา

อย่างเป็นอิสระ  คล่องตัว  สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้สะดวด  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ และมีความ

รับผิดชอบ  โรงเรียนนิติบุคคล  นอกจากมีอำนาจหน้าท่ีตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว  ยังมีอำนาจหน้าท่ีตามท่ี 

กฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของโรงเรียนขั้นพื้นฐาน

ท่ีเป็นนิติบุคคลสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา  พ.ศ  2546  ลงวันท่ี  7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2546 

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ  และกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงกำหนดให้

โรงเรียนนิติบุคคลมีอำนาจหน้าท่ี  ดังนี้ 

1. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนนิติบุคคลในกิจการท่ัวไปของโรงเรียนท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

2. ให้โรงเรียนมีอำนาจปกครอง  ดูแล  บำรุง  รักษา  ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีมีผู้

บริจาคให้  เว้นแต่การจำหน้ายอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีผู้บริจาคให้โรงเรียน  ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรยีน 

3. ให้โรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือดำเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ  ท่ีมีผู้อุทิศให้หรือ

โครงการซื้อ  แลกเปล่ียนจากรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

4. กรณีโรงเรียนดำเนินคณดีเป็นผู้ฟ้องร้องหรือถูกฟอ้งร้อง  ผู้บริหารจะต้องดำเนินคดีแทน

สถานศึกษาหรือถูกฟ้องร่วมกับสถานศึกษา  ถ้าถูกฟ้องโดยมิได้อยู่ในการปฏิบัติราชการ  ในกรอบ

อำนาจ  ผู้บริหารต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว 

5. โรงเรียนจัดทำงบดุลประจำปีและรายงานสาธารณะทุกส้ินปีงบประมาณ 

แนวคิดหลักในการบริหารงานบุคคล 

 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ  ในการบริหารจัดการมีความ

คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงาน  ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหาร

จัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ  คล่องตัว  โปร่งใสตรวจสอบได้ 

2. เพื่อให้ได้ผลผลิต  ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 

3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอ และประสิทธิภาพ 
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ภาระงาน บทบาทและหนา้ที ่
1. งานงบประมาณ 
 และแผนงาน 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว 
 

งานนโยบาย และแผนงานโครงการ (แผน 4 ปี และแผน 1 ปี) 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2. จัดทำ และเสนอของบประมาณ 
3. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
4. หลอมรวม และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
5. เสนอแผนการใช้งบประมาณต่อคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. ควบคุมการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
7. สรุป และรายงานการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีต่อผู้อำนวยการ  
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. งานการเงิน และบัญชี 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว 
 

การจัดทำบัญชีการเงิน 
1.จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จ และรายงานการใช้ ใบเสร็จรับเงิน เมื่อส้ินปีงบประมาณ ส่ง สพม.11 
2. จัดทำทะเบียนคุมการเก็บเงินรายได้สถานศึกษา และรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
 3. บันทึกบัญชีประจำวันให้ครอบคลุมการรับเงิน งบประมาณการรับเงินรายได้และการจ่ายเงิน 
งบประมาณ  
4. สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการ สรุป รายการรับจ่ายเงินผ่านบัญชี แยกประเภทเงินสด เงิน
ฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง  
5. ปรับปรุงบัญชีเมื่อส้ินปีงบประมาณโดยปรับ รายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย / รับ ท่ีได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่าย ล่วงหน้า / รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าท่ีใช้ไป ระหว่างงวด
บัญชี ค่าเส่ือมราคา / ค่าตัดจำหน่าย ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  
6. จัดทำบัญชีการเงิน จัดทำรายงานทางการเงิน และงบการเงินรวมทั้งจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์ 
บัญชีทะเบียน และรายงาน  
7. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญ การเบิก จ่ายเงินทุกประเภท 
 8. ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. 2545  
9. จัดทำบัญชีการเงินท้ังงบประมาณและเงินรายได้ สถานศึกษาตามระเบียบบัญชี 
10. จัดทำรายงานการเงินและงบการเงนิ  
11. เก็บรักษาใบเสร็จทำบัญชีควบคุมการใช้ใบเสร็จ เก็บเงินบำรุงสถานศึกษา พร้อมท้ังทำทะเบียน
คุม 
 12. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. การบริหารพัสดุ และ
สินทรัพย ์

1. ดำเนินการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ตามแนวปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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นางสาวเนตรชนก มีนวลช่ืน 
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบำรุง 
 

2. จัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
3. การจัดหาพัสดุ 
4. การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณ 
ลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
5. การควบคุม บำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ 
6. การจัดซื้อ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562 ด้วยเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ทุกประเภท 
7. การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ(e-gp) ในกรณีวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป 
8. จัดทำบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และ 
ลงรหัสท่ีครุภัณฑ์นั้น ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายวัสดุถาวร และพัสดุประจำปี 
10. ให้บริการเกี่ยวกับการยืมพัสดุ 
11. ควบคุมคลังพัสดุ จัดเก็บพัสดุและจ่ายพัสดุตามใบเบิกท่ีหัวหน้าหน่วยพัสดุอนุญาต 
12. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
13. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.งานอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี 
 

1. จัดทำแผนงาน /โครงการสำหรับงานอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อม  
2. จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการห้องพิเศษ 
ให้เพียงพอ และอยู่ในสภาพท่ีดีอยู่ตลอดเวลา 
3. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดต้ังในท่ีท่ีใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 
4.. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี 
ดูแลสีอาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 
5. ประสานงาน กับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่น ๆให้อยู่
ในสภาพท่ีเรียบร้อย 
6. ดูแลความสะอาดท่ัวไปของอาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกล่ินรบกวน 
8. ติดตาม ดูแลให้คำแนะนำในการใช้อาคารสถานท่ี โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษา
ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
 9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจำหน่ายพัสดุเส่ือมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
 10. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยนำข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์ และความ
ต้องการของบุคลากรในโรงเรียน 
 11. อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานท่ีแก่บุคคลภายนอก รวมท้ังวัสดุอื่น ๆ จัดทำสถิติการ
ให้บริการ และรวบรวมข้อมูล 
 12. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษาต่อผู้อำนวยการ 



55 
 

ภาระงาน บทบาทและหนา้ที ่
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

5.งานตรวจสอบภายใน 
นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง 
 

1.วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
2. วิเคราะห์ความเส่ียงของการดําเนินงาน กําหนดปัจจัยเส่ียง และจัดลําดับความเส่ียง 
3. กําหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
4.วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
5. ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนํามาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ในฝ่ายการควบคุมการ
ดําเนินงานตามภารกิจ 
6. ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการท่ีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
7. ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีกําหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
8. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 

6. งานธนาคารโรงเรียน 
นางสาวนันทวดี ใจห้าว 
 

1. ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการประหยัด การออมและเห็นความสำคัญของระบบบริการของธนาคาร 
– การเงิน 
2. ประสานงานกับธนาคารออมสินสาขากาญจนดิษฐ์ 
 3. ให้บริการรับฝาก - ถอนเงินให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน  
 4. จัดทำบัญชีเงินฝากเป็นรายบุคคล 
5. จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนมาเปิดบัญชีและเพิ่มเงินฝาก จัดหา
ของขวัญเพื่อมอบให้สมาชิกเป็นรายเดือน/ปี เพื่อเป็นกำลังใจ 
6. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คณะผู้จัดทำ 

 
นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง      ประธาน 
(รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอแุทพิทยา) 
นางสาวอัสม๊ะห์ เส็นบัตร      กรรมการ 
(หัวหนา้กลุ่มบริหารงานวิชาการ) 
นายธีระวัฒน์ ศรีภกัด ี      กรรมการ 
(หัวหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
นางสาวนลัทพร มแีก้ว      กรรมการ 
(หัวหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ) 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวธุ           กรรมการ 
(หัวหนา้กลุ่มบริหารงานทั่วไป) 
นายปยิวัฒน์ วิชัยดิษฐ      กรรมการ 
(หัวหนา้กลุ่มบริหารงานทั่วไป) 
นางสาวพรนิภา วงษ์ถวิล    กรรมการและเลขานกุาร 
(ครู คศ.1) 
นางสาวศุภานิช อินตา    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 
(ครู คศ.1) 

 


