
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



คู่มอืการปฏิบตังิานกลุม่บริหารงบประมาณ 
 
การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริม       

ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมี                                     
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ  มุ่งเน้น
ผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมา ใช้บริหาร
จัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียนด าเนินการด้านการ  บริหารงาน
บุคลากรให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ข้าราชการครู         
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการ  ยกย่องเชิดชู
เกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตลอดจนการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการ  ให้บริการการศึกษา
ทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้  

เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ  
3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะแห่งวิชาชีพช้ันสูงจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ มั่นคง
และก้าวหน้าท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 5. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 6. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะ 
ก่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ เจตคติท่ีดีเล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
มาตรฐานการปฏบิตังิานกลุม่บรหิารงบประมาณ 

 
       หวัหนา้กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. จัดท ามาตรฐานขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน ด้านแผนงาน ด้านการเงินและการพัสดุ

ของโรงเรียน 
2. จัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี ปฏิทินด้านแผนงานและงบประมาณของ

โรงเรียน 
3. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านแผนงาน งบประมาณ การพัสดุและการเงินของ

โรงเรียน 



4. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ 

5. จัดท างบประมาณเบิกจ่าย ควบคุมการท าบัญชี และท าทะเบียนเกี่ยวกับงานทุกประเภทตาม
ระเบียบราชการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน
ของโรงเรียนให้ด าเนินการตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าท่ีของ
อ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 20 และข้อ 37 อย่างเคร่งครัด โดยให้ตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงิน และลงลายมือช่ือก ากับหลังใบเสร็จรับเงินใบสุดท้าย ทุกวันท่ีมีการรับเงิน หรือ
จ่ายเงิน ตรวจสอบสมุดเงินสดประจ าวัน ทะเบียนคุมเงินแยกประเภท ท้ัง 5 เล่ม ถูกต้องตรงกัน
หรือไม่ แล้วลงลายมือช่ือ ก ากับแล้วจึงส่งเอกสารและตัวเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
โรงเรียน ทุกวันท่ีมีการรับจ่ายเงิน หลังปิดบัญชี เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 

7. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ให้ด าเนินการตามระเบียบ
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าท่ีของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 53 
อย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบตัวเงิน หลักฐานแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน และลงลายมือช่ือไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน น าเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัยและใส่
กุญแจพร้อมรหัส เก็บรักษากุญแจและรหัสของตู้นิรภัยไว้ในท่ีปลอดภัย น ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อรับทราบและลงลายมือช่ือ ทุกวันท่ีมีการรับจ่ายเงิน 
วันท าการถัดไป น าเงินออกจากตู้นิรภัยมอบให้เจ้าหน้าท่ีการเงินผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบรับเงินไปจ่าย
ต่อไป 

8. ควบคุมดูแลก ากับให้เจ้าหน้าท่ีการเงินและเจ้าหน้าท่ีการบัญชี ปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน ตามคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 อย่างเคร่งครัด 

9. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ให้ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงเรียน จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน ลงนามในใบส่ังซื้อ/จ้าง ใบส่ังจ่าย 

10. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ให้จัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน จัดท า
บัญชีวัสดุ จัดท าทะเบียนคุมใบส่ังซื้อ/จ้าง ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

11. ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินในการออกเอกสาร หลักฐานและใบส าคัญการับและ
จ่ายเงิน 

12. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดการ การ
จัดหารายได้และผลประโยชน์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมทั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
ให้ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

13. นิเทศและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ 
14. วางระบบขั้นตอน ในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ตามโครงการของข้าราชการครูให้ชัดเจน 

โปร่งใส เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว 
15. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 



รองหวัหนา้กลุม่บรหิารงบประมาณ 
 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. รับแนวปฏิบัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อก ากับ ดูแล ติดตามในสายงานท่ีรับผิดชอบ 
2. ช่วยก ากับดูแลงานในกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงาน

งบประมาณโรงเรียน 
3. ช่วยก ากับติดตามการด าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. จัดท ามาตรฐานขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน ด้านการเงินและการพัสดุของโรงเรียน 
5. จัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี ปฏิทินด้านแผนงานและงบประมาณของ

โรงเรียน 
6. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านแผนงาน งบประมาณ การพัสดุและการเงินของ

โรงเรียน 
7. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
8. ช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน

ของโรงเรียนให้ด าเนินการตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าท่ีของ
อ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 20 และข้อ 37 อย่างเคร่งครัด โดยให้ตรวจสอบใบเสร้๗
รับเงิน และลงลายมือช่ือก ากับหลังใบเสร็จรับเงินใบสุดท้าย ทุกวันท่ีมีการรับเงิน หรือจ่ายเงิน 
ตรวจสอบสมุดเงินสดประจ าวัน ทะเบียนคุมเงินแยกประเภท ท้ัง 5 เล่ม ถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
แล้วลงลายมือช่ือ ก ากับแล้วจึงส่งเอกสารและตัวเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ทุก
วันท่ีมีการรับจ่ายเงิน หลังปิดบัญชี เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 

9. ช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ให้ด าเนินการตามระเบียบ
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าท่ีของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 53 
อย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบตัวเงิน หลักฐานแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน และลงลายมือช่ือไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน น าเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัยและใส่
กุญแจพร้อมรหัส เก็บรักษากุญแจและรหัสของตู้นิรภัยไว้ในท่ีปลอดภัย น ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อรับทราบและลงลายมือช่ือ ทุกวันท่ีมีการรับจ่ายเงิน 
วันท าการถัดไป น าเงินออกจากตู้นิรภัยมอบให้เจ้าหน้าท่ีการเงินผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบรับเงินไปจ่าย
ต่อไป 

10. ช่วยก ากับดูแลดูแลก ากับให้เจ้าหน้าท่ีการเงินและเจ้าหน้าท่ีการบัญชี ปฏิบัติงานให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน ตามคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 อย่างเคร่งครัด 

11. ช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ให้ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงเรียน จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน ลงนามในใบส่ังซื้อ/จ้าง ใบส่ังจ่าย 

12. ช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ให้จัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน จัดท า
บัญชีวัสดุ จัดท าทะเบียนคุมใบส่ังซื้อ/จ้าง ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

13. ช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินในการออกเอกสาร หลักฐานและใบส าคัญการ
รับและจ่ายเงิน 



14. ช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดการ การ
จัดหารายได้และผลประโยชน์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมทั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
ให้ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

15. นิเทศและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ 
16. วางระบบขั้นตอน ในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ตามโครงการของข้าราชการครูให้ชัดเจน 

โปร่งใส เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว 
17. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานคณะกรรมการกลุม่บรหิารงบประมาณ 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. เป็นท่ีปรึกษาในการก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน ของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
2. ร่วมพิจารณางาน โครงการ งบประมาณของงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
3. ติดตาม ดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานส านกังานอ านวยการกลุม่บรหิารงบประมาณ 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
2. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
3. จัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปีของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
4. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. จัดท าข้อมลูสารสนเทศของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
7. สรุปผลการด าเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณ รายงานหัวหน้ากลุ่มบริหาร

งบประมาณ เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
8. ด าเนินงานกิจกรรม 5ส ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
9. จัดส านักงานให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส ขั้นพื้นฐานในส านักงาน

ท่ีโรงเรียนก าหนด 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



งานนโยบายและแผนงาน 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1.  จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ 
     2.  วิเคราะห์และประสานงานการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนและมาตรฐาน
การศึกษา ดังนี้  
          2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
          2.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน  
3. น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เสนอขอความเห็นชอบ
จาก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
4. ช่วยเหลือประสานงาน ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  
6. จัดท าปฏิทินตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน  
7. ประสานแผนของโรงเรียนกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
8. จัดท าเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ  
9. ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี  

     10. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

11. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี ต่อหัวหน้า
กลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานบรหิารพัสดแุละสนิทรพัย์ 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. การจดัท าระบบฐานขอ้มูลสนิทรพัยข์องสถานศกึษา 
  1.1 ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคารและส่ิงก่อสร้าง
ท้ังหมดเพื่อทราบสภาพการใช้งาน 
  1.2 จ าหน่วย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
  1.3 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ท้ังท่ีซื้อขายหรือจัดหา
จากงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนท่ีได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุม โดยบันทึกคุมราคา 
วันเวลาท่ีได้รับสินทรัพย์ 



  1.4 จดทะเบียนเป็นราชพัสดุส าหรับท่ีดิน อาคารและส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ด าเนินการ 
และยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน 
และให้จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
  1.5 จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของโรงเรียน ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม
สินทรัพย์ก็ได้ ถ้าโรงเรียนมีพร้อม 
  1.6 จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดหาของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. จดัหาพสัด ุ  
  2.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพื่อ
ตรวจดูกิจกรรมท่ีต้องใช้พัสดุท่ียังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีก าหนด
มาตรฐานกลาง 
  2.2 จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุท้ังในส่วนท่ีโรงเรียนจัดหาเองและท่ีร่วมมือกับ
โรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นจัดท า 
3. การก าหนดแบบรปูรายงานหรอืคณุลกัษณะเฉพาะและจดัซือ้จัดจ้าง 
  3.1 จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ี
เป็นแบบมาตรฐาน 
  3.2 ต้ังคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ
มาตรฐานโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
  3.3 จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ 
จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญาและเมื่อตรวจ
รับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าท่ีการเงินวางฏีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
4.การควบคุมดแูล บ ารงุรกัษาและจ าหนว่ยพสัดุ ครภุัณฑ์   

1. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
 2. ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
 3. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
 4. ตรวจสอบสภาพ บ ารุงรักษา ซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังการใช้งาน ส าหรับทรัพย์สินท่ีมีสภาพไม่
สามารถใช้งานได้ให้ต้ังคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและท าจ าหน่ายหรือรื้อถอนกรณีเป็นส่ิงปลูกสร้าง 
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งานการเงนิ 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

การรบัเงนิ – จา่ยเงนิ   
 1.  การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน  การน าส่งเงิน  การโอนเงิน  
การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี  ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

 



การบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
 1.  ต้ังบัญชียอดระหว่างปีงบประมาณท้ังการต้ังยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน  และ
การตั้งยอดก่อนปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 
 2.  จัดท ากระดาษท าการโดยการปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ  โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้า
บัญชีทุนและบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน  ต้ังยอดบัญชีสินทรัพย์ท่ีเป็นบัญชีวัสดุหรือ  (บัญชีสินค้าคงเหลือ)  
และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  พร้อมท้ังจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีท่ัวไปโดยใช้จ านวนเงินตามรายการหลัง
การปรับปรุง 
 3.  บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง  (พึงรับพึงจ่าย)  โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยกประเภท  
(สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย)  และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท  (หนี้สิน  ทุน  รายได้) 
 4.  บันทึกบัญชีประจ าวัน  ให้ครอบคลุ่มการรับเงินงบประมาณ  การรับรายได้จากการขายสินค้าหรือ
การให้บริหาร  การรับเงินรายได้  การจ่ายเงินงบประมาณ  การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม  การจ่ายเงินนอก
งบประมาณให้ยืม  การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ  เงินทอรองจ่าย  เงินมัดจ าและค่าปรับ  รายได้จากเงินกู้ของ
รัฐ  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  การรับเงินบริจาค  การรับเงินรายได้แผ่นดิน  การถอนเงินรายได้แผ่นดิน  การเบิก
เงินงบประมาณแทนกัน  การจ่ายเงินให้หน่วยงานท่ีปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน  การรับเงินความรับผิด
ทางละเมิด 
 5.  สรุปรายงานบันทึกบัญชีทุกวันท าการ  สรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภท  เงิน
ฝากธนาคาร  และเงินฝากคลัง  ส าหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวันท่ัวไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชี
แยกประเภท  ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 
 6.  ปรับปรุงบัญชีเมื่อส้ินปีงบประมาณ  โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับท่ีได้รับล่วงหน้า  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ  วัสดุหรือสินค้าท่ีใช้ไประหว่างงวด
บัญชี  ค่าเส่ือมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
 7.  ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า  (ต่ ากว่า)  ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี  และ
ปิดรายการรายได้สูง  (ต่ า)  กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี  เข้าบัญชีรายได้สูง  (ต่ า)  กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  แล้วให้โอน
บัญชีรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง  เข้าบัญชีรายได้แผ่นดินหากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่ง
คลัง 
 8.  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายการคงเหลือประจ าวัน  และงบ
พิสูจน์ยอดฝากธนาคาร  ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทท่ัวไป   และการตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 
 9.  แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี  จากการเขียนข้อความผิด  หรือตัวเลขผิด  จาก
การบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ละยอดรวมถูก  โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด  ลงลายมือช่ือย่อ
ก ากับพร้อมวัน  เดือน  ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 
 10.  จัดท ารายงานประจ าเดือน  ส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง
ภายในวันท่ี  15  ของเดือนถัดไป  โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน  รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย  รายงาน
เงินประจ างวด 
 11.  จัดท ารายงานประจ าปี  โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน  จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทาง
การเงิน  งบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรงจัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจ าปีให้



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นท่ีการศึกษา  และจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และกรมบัญชีกลางตามก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด 
 12.  จัดท าและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจัดท าขึ้นเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 

การบญัชเีกณฑ์เงนิสด 
1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล และการบันทึกบัญชี ในการรับและการจ่ายเงินของโรงเรียน   ส าหรับเงิน

งบประมาณ   เงินนอกงบประมาณ   และโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน   
2.  ตรวจสอบความถูกต้องของการท าบัญชี โดยตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด เงินฝากธนาคาร 

การบันทึกรายการบัญชี และการออกรายการทางการเงิน ดังนี้ 
2.1  การตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคาร 

2.1.1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
           2.1.2 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  

      2.2   การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี 
               2.2.1 การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด  บัญชีแยกประเภท 
               2.2.2 การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อย / ทะเบียน 
       2.3  การจัดท ารายงานการเงิน 
               2.3.1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ให้จัดท าทุกส้ินวันท าการ    เว้นกรณีไม่มี  

การรับจ่ายเงินในวันท าการนั้น ให้ใช้รูปแบบตามระบบบัญชีเกณฑ์เงินสด 
               2.3.2 รายงานประจ าเดือน 
                         1) รายงานรายได้แผ่นดิน 
                         2) รายงานรายได้ และค่าใช้จ่าย 
                         3) รายงานเงินประจ างวด 
               2.3.3 รายงานประจ าปี 
   1) งบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุล 
                          2) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
                          3) งบกระแสเงินสด 
                          4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

                2.3.4  รายงานอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานการบญัช ี
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
 1.  ตรวจสอบบัญชี  การเงินและพัสดุ  อย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง 
 2.  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินว่ามีใบเสร็จรับเงินครบถ้วนตามทะเบียน
หรือไม ่
 3.  ตรวจค้นขั้วใบเสร็จรับเงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณว่าปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบหรือไม ่
 4. ตรวจการน าส่งเงินรายรับ ภายในโรงเรียนว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 
 5. มีการรักษาเงินไว้เกนิอ านาจหรือไม ่
 6. มีการเก็บรักษาเงินของโรงเรียนปฏิบัติอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ 
การจา่ยเงนิ 
 1. ตรวจการจ่ายเงินในใบส าคัญคู่จ่าย และใบส าคัญคู่จ่ายว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ 
 2. ตรวจใบเบิกเงินภายในโรงเรียนว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 
 3. การจ่ายเงินอุดหนุน เช่น เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เงินบริจาคว่าจ่ายไปตรงตามวัตถุประสงค์
หรือไม่และถูกต้องว่าด้วยระเบียบการจ่ายเงินหรือไม่ 
การบญัชแีละทะเบยีน 
 1. ตรวจบัญชี รายวันเงินสด ว่ามีการลงรายการรับ รายการจ่าย ตรงตามหลักฐานข้อเท็จจริงหรือไม่ 
ลงบัญชีเงินสดเป็นปัจจุบันหรือไม่ 
 2. ตรวจทะเบียนรับเงินระดมทุนเพื่อการศึกษารายบุคคล ตรวจดูว่าการลงทะเบียนลงตรงตาม
ใบเสร็จรับเงินหรือไม่ ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ส าหรับเดือนท่ีส้ินปีการศึกษา ตรวจว่านักเรียนค้างช าระเงินเท่าไร 
ค้างเพราะอะไร มีใบเตือนหรือมีสัญญาการผ่อนผันช าระเงินหรือไม่ 
 3. ตรวจทะเบียนจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา จ าแนกตามหมวดงบประมาณ ดูการจ าแนกรายจ่ายตาม
งบประมาณว่าปฏิบัติตามท่ีส านักงานงบประมาณก าหนดหรือไม่ 
 4. ตรวจการใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้เงินในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนหรือไม่ 
 5. ตรวจทะเบียนต่าง ๆ เช่น ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทะเบียน
คุมหลักฐานการเบิก ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน และทะเบียนคุมรายได้แผ่นดินว่าปฏิบัติถูกต้องตามระบบ
บัญชี ส าหรับหน่วยงานย่อย 
 6. ตรวจบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ ดูว่าของท่ีซื้อมาด้วยเงินงบประมาณ เงินระดุมทุนการศึกษา เงินบริจาค 
และเงินนอกงบประมาณ ลงบัญชีและลงทะเบียนครบถ้วนหรือไม่ พัสดุท่ีเบิกไปใช้ มีใบเบิกพัสดุหรือไม่และการ
ปฏิบัติขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบหรือไม่  
การตรวจสอบอืน่ ๆ  
 1. ตรวจสอบเงินอื่น ๆ ท่ีโรงเรียนจัดขั้น เช่น สหกรณ์ สวัสดิการ กองทุน และเงินบริจาคต่าง ๆ  
 2. ตรวจเงินพิเศษของโรงเรียน เช่น ค่าจ าหน่ายอาหารกลางวัน ค่าบ ารุงการใช้สถานท่ีอื่น ๆ 
ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ 
 3. ตรวจรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และรายงานประเภทเงินคงเหลือดูว่ายอดเงินคงเหลือตรงกับ
ยอดคงเหลือในบัญชีรายวันเงินสดและทะเบียนคุมต่าง ๆ หรือไม่ 



 4. ตรวจเงินรายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือในงบเดือนว่าถูกต้องตรงกับสมุดเงินสดและทะเบียนคุม
ต่าง ๆ หรือไม่ 
 5. ตรวจสอบการส่งงบเดือน ใบส าคัญจ่าย และรายงานการเงินต่าง ๆ  
 6. ตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

งานประกนัคณุภาพการศกึษา 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

     1.1  จัดท าการประเมินทบทวน การประกันคุณภาพการศึกษา ทุกปีการศึกษา 
                1.2  ประเมินและจัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจ าปี 
                1.3  ประสานงานการประเมนิตนเองท้ังภายนอกและภายใน 
                1.4  ให้ข้อเสนอและในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามผลการประเมิน 
                1.5  ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
                1.6  จัดท ามาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

      1.7 ศึกษาเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
                1.8  ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 
                1.9  เป็นเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                1.10  เป็นเลขานุการ การจัดท าคู่มือประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
                1.11  จัดอบรม ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษาเป็นประจ า เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
                1.12  ติดตาม รับมอบ เอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ของแต่ละสาขาวิชาท่ีแสดงถึงการ
ประกันคุณภาพภายในสาขาวิชา ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตรวจสอบความถูกต้อง และน าเสนอ
คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน แล้วจัดท ารายงานการประเมินตนเอง รายงาน
คุณภาพการศึกษา ท่ีถูกต้อง มีความสมบูรณ์ 
                1.13  ติดตาม รับมอบ เอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ของบุคลากรแต่ละคนภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ตรวจสอบความถูกต้อง และน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 
                1.14  ติดตาม รับมอบเอกสารสรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของทุกฝ่าย 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตรวจสอบความถูกต้อง และน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา 
          1.15  จัดระบบเอกสารสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของส านักงานประเมิน
คุณภาพ และรับรองมาตรฐานการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.)  

1.16 หาแนวทางปรับปรุงวิธีการประเมินคุณภาพภายในให้มีความเหมาะสมกับสภาพจริง 
1.17 เป็นเลขานุการในการจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ท้ังรายงานคุณภาพ

การศึกษา รายงานประจ าปี ตามท่ีส านักงานประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษา(องค์การมหาชน) 
และส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

1.18  ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา 



1.19  วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานการศึกษา เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก 

1.20  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับข้ัน 
1.21  จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
1.22  จัดการเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพท้ังหมด 
1.23  จัดท าดัชนีและตัวชี้วัดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.24  ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านระบบประกันคุณภาพ 
1.25  ด าเนินการตรวจสอบและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
1.26  ประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
1.27  จัดอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาส าหรับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง     
1.28  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ จุดหมายและ

หลักเกณฑ์ ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1.29  ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่าง ๆ และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมท้ังสถานประกอบการ

บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอกในการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพสถานศึกษา 
1.30  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

ในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
1.31  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานระดมทรพัยากรและเงนิบ ารงุการศกึษา 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1.  ประสานกับงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและความต้องการปัจจัยเพิ่มเติม 
1. เสนอวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินการระดมทรัพยากรและเงินบ ารุงการศึกษาและประสาน

ด าเนินการ 
2. ด าเนินการจัดท าบัญชีรับ-จ่ายและตรวจสอบตามระเบียบ 
3. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ

ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
4. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

 
 
 



 
 

งานจดัระบบการควบคมุภายในหนว่ยงาน 
 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
2. วิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเส่ียง และจัดล าดับความเส่ียง 
3. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
5. ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ในฝ่ายการควบคุมการ

ด าเนินงานตามภารกิจ 
6. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
7. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
8. จัดวางระบบและก าหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสนุนให้ค าแนะน า ดูแล 

และก ากับติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และมาตรฐาน
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

9. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : 
CSA)วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ด าเนินการตามแผนการปรับปรุง พร้อมท้ังติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

10. สรุป และจัดท ารายงานตาม แบบ ปย.1 , แบบ ปย.2  และแบบติดตาม ปย. 2  เสนอให้
คณะกรรมการด าเนินงานระดับหน่วยรับตรวจ  ภายในเวลาท่ีก าหนด          

11. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา(หน่วยรับตรวจ)  ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด โดยจัดให้มีการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self 
Assessment : CSA) 

12. สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ โดยจัดท าแบบ ปอ. 2 , แบบ ปอ. 
3 และแบบติดตาม ปอ. 3 (ท่ีส่วนราชการก าหนด)  

13. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

14. จัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) เสนอผู้บริหารลงนาม ส่ง
หน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเวลาท่ีก าหนด ให้จงได้ 

15. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 



งานสง่เสรมิการออมทรพัยอ์อมความดี 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. จัดท าแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี งานส่งเสริมการออมทรัพย์นักเรียน 
2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกบัการออมทรัพย์ 
3. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังทัศนคติในการออมทรัพย์ 
4. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบ และให้ปฏิบัติเป็นปกตินิสัย 
5. จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการออมทรัพย์ สามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ และสามารถแนะน าผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ท้ังด้านความรู้ ความเข้าใจ โดยสอดคล้องกับวิธีสอนในปกติ

ได้ 
7. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 

ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
8. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อเสนอ

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
9. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

งานตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. การให้ค าปรึกษา  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย 
2. การตรวจสอบภายใน ครอบคลุมการตรวจสอบการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน              

การตรวจสอบการบริหารจัดการ ด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน 
          3. การปฏิบัติงานต่อหน่วยตรวจสอบภายใน 
              3.1 ประสานแผนการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 
              3.2 ให้ค าปรึกษา และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
การตรวจสอบภายใน ให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
          4. การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริง ของ
ทรัพย์สินเหล่านั้นได้ 
         5. การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
         6. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีระดับต่าง ๆ ว่าได้ผลตาม 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
         7. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในของ
องค์กร 
         8. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
         9.ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อเสนอ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
         10.งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 



งานสวัสดกิารข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. ศึกษาระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม
รวมถึงท่ีได้ท าข้อตกลงกับหน่วยงานต่าง ๆ 

2. วางแผนและก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ให้สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและเข้าใจในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน 

3. แต่งแต่งคณะกรรมการด าเนินการในแต่ละโครงการ 
4. ประสานการด าเนินงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ด าเนินการให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแต่ละโครงการ 
6. ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการท่ีเข้าร่วมโครงการ

ในแต่ละโครงการท่ีไม่ขัดต่อระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ. 2547 

7. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ  

8. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการตามรายละเอียดท่ีก าหนด ต่อผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ 
เพื่อรายงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งานประกนัอบุตัเิหตนุกัเรยีน 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1.   อ านวยความสะดวกในการขอรับเงินชดเชยอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากร 

6. จัดท าสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในการจัดท าประกันชีวิต และการใช้บริการ 
7. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินปีการศึกษาต่อผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
8. เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทประกันภัย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัย 
9. ช้ีแจงข้อมูลต่าง ๆ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจท้ังประชุมและเป็นหนังสือราชการ 
10. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ

ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ  
11. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการตามรายละเอียดท่ีก าหนด ต่อผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ 

เพื่อรายงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



งานประกนัสงัคม 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานประกันสังคมให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 
2. วางแผน ก ากับ ติดตาม ประสานงาน อ านวยความสะดวก เกี่ยวกับงานประกันสังคมให้กับ 

บุคลากรในสถานศึกษา 
3.   จัดเก็บเงินประกันสังคมจากบุคลากรในสถานศึกษาและน าจ่ายเงินประกันสังคม ให้กับส านักงาน 
      ประกันสังคม จังหวัดชุมพร 
4.   จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 
     ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
5.   ติดตาม รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ต่อหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงาน   

บุคคล เพื่อเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
          6.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งานปจัจยัพืน้ฐานนกัเรยีนยากจน 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
 
            1. ส ารวจนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
            2. ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
            3. จัดท าทะเบียนนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติสัมพันธ์กับปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
            4. ด าเนินการตามข้ันตอนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

  5. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 
     ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

            6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อ 
               ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานกองทนุกูย้มืเพือ่การศกึษา 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
 
            1. จัดท าแผนหรือโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
            2. ด าเนินการตามแผนหรือโครงการ/กจิกรรม ท่ีวางไว้ 

  3. จัดท าและเก็บ เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. )  
  4. ด าเนินการคัดกรองนักเรียนผู้มีสิทธิ์ยื่นกู้ แจ้งผลการคัดกรองและจัดท าสัญญากู้  
  5. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง  
     คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
  6. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 
     ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
  7. สรุปผลโครงการ/กิจกรรม รายงานหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ  

สถานศึกษา 
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



มาตรฐานการปฏบิตังิานกลุม่บรหิารกจิการนกัเรยีน 

หัวหน้ากลุม่บรหิารกจิการนกัเรยีน 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. จัดท านโยบายและแผน 

1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานบริหารกิจการนักเรียน 

1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน 

1.3 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ เก่ียวกับงานด้านงานบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน 

2. ก ากับ ติดตาม ดูแล ประสานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. ก ากับ ติดตาม ดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 

4. วางแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการนักเรียนและการปกครองนักเรียน 

5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือติดตาม รับทราบปัญหา สรุปงาน และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

6. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน 

7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มบริหารทุกกลุ่มของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนทั้งราชการ 
เอกชน มูลนิธิ สมาคมและชุมชน 

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

รองหวัหนา้กลุ่มบรหิารกจิการนกัเรยีน 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. ช่วยก ากับดูแลงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

3. วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรยีนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการวางแผน 

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

5. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณจ์รงิ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 

6. สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจการนักเรียนเพ่ือให้การจัดกิจกรรมเกิดคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างต่อเน่ือง 

7. ควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมสภานักเรียน 

8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

 
 
 
 



งานคณะกรรมการกลุม่บริหารกจิการนกัเรยีน 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. เป็นที่ปรึกษากลุ่มบริหารกจิการนักเรียน เพ่ือก าหนดนโยบาย 

2. ติดตาม ดูและ การปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ด าเนินไปตามนโยบายที่ก าหนด 

3. สอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียน 

4. พิจารณาลงโทษนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ตามความเห็นชอบของผู้บริหาร 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานส านกังานกลุม่บรหิารกจิการนกัเรยีน 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. ด าเนินงานเก่ียวกับงานสารบรรณของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

2. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 

3. จัดท าแผนงาน/โครงงานประจ าปีของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

4. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 

5. ด าเนินงานเก่ียวกับการพัสดุของกลุ่มบริหารกิจการนักเรยีน 

6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 

7. สรุปผลการด าเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารกจิการนักเรียนรายงานต่อผู้ช่วยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือ
น าเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

8. ด าเนินงานกิจกรรม 5ส ของกลุ่มกิจการนักเรียน 

9. จัดส านักงานให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส ข้ันพ้ืนฐานในส านักงาน ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 

10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งานสภานกัเรยีนและส่งเสริมประชาธปิไตยโรงเรยีน 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียนห้องละ 5 คน มีบทบาทหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือ งานปกครอง 
งานวิชาการ งานความสะอาด งานกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ 

 2. จัดให้มีการเลือกต้ังสภานักเรียนโดยก าหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นประธานนักเรียนประจ าปี  
 3. จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ในการไปลงคะแนนเลือกต้ังทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ 

5. ช่วยประสานงานจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย 

6.  เสนอชื่อเพ่ือออกค าสั่งแต่งต้ังโดยผู้อ านวยการโรงเรียน 

7.  จัดอบรมให้ข้อชี้แนะในการปฏิบัติงานปีละครั้ง 

8.  ติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปตามข้อตกลง 

9. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดข้ันตอนในการท างานที่ไม่จ าเป็น 
และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บรกิาร 

10. สรุปและประเมินผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
11.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



งานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
 1.  จัดท าแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปีของสถานศึกษา 

 2.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบันทึกข้อมูลนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.  ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆที่เกีย่วข้องกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

            4.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 

 5.  ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างครูกบันักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 

 6.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ 

 7.  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 8.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
 9.  ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และรายงานข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 10.  จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและร่วมมือกับหน่วยงานอื่น แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประเมินผลและ
รายงาน 

 11. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดข้ันตอนในการท างานที่ไม่จ าเป็น 
และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บรกิาร 

 12.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 13.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งานส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมนกัเรยีนและโรงเรยีนวถิพีทุธ 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
 1.  จัดท าแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเอกลักษณไ์ทยประจ าปีของสถานศึกษา 
 2.  ส่งเสริมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตัญญูกตเวที  
 3.  ส่งเสริมและให้ขวัญก าลังใจแก่นักเรียนที่คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น 

 4.  ส่งเสริมจรรยามารยาทและประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน 

 5.  จัดท าแบบเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในเรื่องเก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 6.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
 7. เสนอการออกค าสั่งแต่งต้ังผู้ให้การอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีเห็นสมควร
และเหมาะสม 

 8. จัดท าปฏิทินอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

 9. จัดประชุมอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง 

 10. จัดกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโอกาสร่วมกับกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

 11. ติดตามผลการประชุมนักเรียนอย่างต่อเน่ืองและบันทึกรายงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
 12. ดูแลพัฒนาห้องจริยธรรมให้บริการแก่นักเรียน ครู และบุคลากรอื่น ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนที่มีความสนใจ 

 13. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดข้ันตอนในการท างานที่ไม่จ าเป็น 
และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บรกิาร 

 14.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 15.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 



งานระดบัชัน้ 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งต้ังครูที่ปรึกษา และค าสัง่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

2. ดูแลควบคุมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนใน
ระดับชั้นที่รับผิดชอบ 

3. เป็นคณะกรรมการด าเนินการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของระดับชั้นที่รับผิดชอบ 

4. พิจารณาตัดสินลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิดในระดับชั้นที่รับผิดชอบและระหว่างระดับชั้นที่เกี่ยวข้อง 

5. รายงานผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ทราบทุกสิ้นเดือน หรือทันทีที่เกิดเหตุในกรณีที่เป็นเหตุร้ายแรงเพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการ 

6. จัดประชุมครูที่ปรึกษาในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 

7. ด าเนินการประชุม อบรมชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของ
โรงเรียน 

8. เสริมสร้างวินัยและความประพฤติของนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 

9. ควบคุมดูแลการเข้าแถวเคาระธงชาติประจ าวันในตอนเช้า และตรวจสอบยอดจ านวนนักเรียนที่มาเรียนและ
ขาดเรียน ส่งที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ลงสถิติประจ าวัน เพ่ือด าเนินการรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียน
ทราบและผู้ปกครองทราบ 

10. เชิญผู้ปกครองมาพบหรือจัดคณะกรรมการไปเย่ียมบ้านนักเรียนและพบผู้ปกครองเป็นครัง้คราวหรือในกรณีที่
นักเรียนมีปัญหา 

11. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับทุกกลุ่มในโรงเรียนในการควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีการจัดกิจกรรม 

12. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดข้ันตอนในการท างานที่ไม่จ าเป็น 
และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บรกิาร 

13. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปีต่อหัวหน้ากลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานครทูีป่รกึษา 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. เป็นครูที่ปรึกษาและปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

2. เป็นคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของระดับชั้นและด าเนินการช่วยเหลือให้ค าปรึกษา สง่เสริม
และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบที่
สามารถตรวจสอบได้ 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนในห้องเรียนที่ได้รับมอบหมายและส่งเสริมพัฒนา
พฤติกรรมที่ดีงามให้เกิดข้ึนกับนักเรียนให้ขวัญก าลังใจ ตักเตือนและลงโทษนักเรียนในที่ปรึกษา 

4. ดูนักเรียนประกอบพิธีหน้าเสาธง โดยยืมคุมแถวในห้องเรียนที่ตนรับผิดชอบ ส ารวจสถิติการมาเรียน ขาดเรียน
ในแต่ละวันและพบนักเรียนในที่ปรึกษาในคาบแนะแนว เพ่ือรับทราบปัญหา ให้การอบรมนักเรียน ศึกษา
นักเรียนเป็นรายกรณีและช่วยเหลือนักเรียน 

5. รายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียนในที่ปรึกษาต่อหัวหน้าระดับชั้นเพ่ือรายงานให้ผู้ช่วยกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน เพ่ือรายงานผู้บหารสถานศึกษา 

6. ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกายประจ าวันและประจ าเดือนตามเวลาท่ีกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนก าหนด 

7. ชี้แจงเรื่องการสอน/ตารางสอน/การสอบกลางภาค/การสอบปลายภาค/สอบแก้ตัว และติดตามผลการเรียน
ของนักเรียนเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

8. ดูแลควบคุมนักเรียนเข้าร่วมประชุมระดับชั้นและเข้าร่วมกิจกรรมประชุมนักเรียน 

9. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ในงานที่ปรึกษาตามท่ีกลุ่มบริหารกจิการนักเรียนก าหนด 

10. เป็นเวรประจ าวันตามตารางเวลาและท าหน้าท่ีตามหน้าท่ีก าหนดให้รับผิดชอบ 

11. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดข้ันตอนในการท างานที่ไม่จ าเป็น 
และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บรกิาร 

12. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานรายงานผลงานประจ าปี ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

งานส่งเสรมิระเบยีบวนิยันกัเรยีนและแกไ้ขปญัหาพฤตกิรรมนกัเรยีน 
 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. วางแผนการด าเนินงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดท าโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนและ

แก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

2. จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 

3. จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 

4. จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่ก าหนด 

5. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 

6. ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 

7. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของนักเรียน 

8.    ประสานกับผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา เพ่ือร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

        9.   จัดท าเอกสารเพ่ือคัดกรองนักเรียน 

      10. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดข้ันตอนในการท างานที่ไม่จ าเป็น และ
มุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

      11. สรุปและรายงานผลการปฏบิัติงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารกจิการนักเรียนเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
      12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



 
 

งานสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพติดและอบายมขุ 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เช่น โครงการห้องเรียน
สีขาว โครงการอบรมเก่ียวกับปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

2. ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3. ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

4. ประสานครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในการเฝ้าระวังนักเรียนให้ห่างไกลยากเสพติด 

5. ให้ค าปรึกษาและใหค้วามรู้แก่นักเรียนเก่ียวกับยาเสพติดและวิธีการต่อต้านยาเสพติด 

6. ประสานงานและด าเนินการร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และต้านยาเสพติด 

7. จัดต้ังศูนย์ตรวจและป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

8. จัดนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเก่ียวกับปัญหาการใช้สารเสพติด เข้ารับการตรวจรักษาและอบรมบ าบัดทางจิต
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

9. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข 

10. รายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA) และ ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดใน
สถานศึกษา (CATAS)  อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

11. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดข้ันตอนในการท างานที่ไม่จ าเป็น 
และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บรกิาร 

12. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลประจ าปี ต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

 

งานเครอืขา่ยผูป้กครอง 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

2. จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน 

3. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ 2 ครัง้ 

4. วางแผน ประสานงานกับระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียน 

5. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และระเบียบ เกี่ยวกับงานเครือข่ายผู้ปกครอง 

6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนักเรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดปัญหาต่างๆ ในการเรียน 

7. จัดกิจกรรมร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน ผู้ปกครองอย่างสงูสุด 

8. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดข้ันตอนในการท างานที่ไม่จ าเป็น 
และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บรกิาร 

9. สรุปรายงานและประเมินผลส่งหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 

งานเวรประจ าวนั 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. รับผิดชอบในการก าหนดแนวทางวางแผนการจัดเวรประจ าวันของโรงเรียน 

2. ประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไข พัฒนาเวรประจ าวันของโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนให้เกิด
ประโยชน์กับนักเรียนมากท่ีสุด 

3. ร่างและออกค าสัง่คณะกรรมการปฏิบัติงานเวรประจ าวัน และประสานงานเพ่ืออ านวยความสะดวก 

4. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดข้ันตอนในการท างานที่ไม่จ าเป็น 
และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บรกิาร 

5. สรุปและประเมินผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

งานขบัขีป่ลอดภยัและงานจราจรในโรงเรยีน 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. รับผิดชอบในการก าหนดแนวทางวางแผนงานจราจรในโรงเรียน 

2. ประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไข พัฒนางานจราจรให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์กับ
นักเรียนมากท่ีสุด 

3. ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขับข่ีปลอดภัยและงานจราจรในโรงเรียน 

4. จัดกิจกรรมที่สง่เสริมการรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย100%  มีวินัยจราจร  ให้กับบุคลากรในโรงเรียน
และนักเรียนอย่างถูกต้อง 

5. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดข้ันตอนในการท างานที่ไม่จ าเป็น 
และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บรกิาร 

6. สรุปและประเมินผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งาน TO BE NUMBER ONE 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. วางแผนการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ให้เหมาะสม สอดคล้องกับการด าเนินงานของโรงเรียนและการ
ด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

2. สรรหา คณะกรรมการด าเนินงานชมรม/ชุมนุม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน 

3.   เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า และแนวทางในการด าเนินงานแก่นักเรียนคณะกรรมการ ชมรม/ชุมนุม 

      TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  

4.  จัดประชุมนักเรียนคณะกรรมการชมรม/ชุมนุม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน เพ่ือประสาน 

     ความร่วมมือ ส่งเสริม พัฒนา และ รับฟังปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข  

 5.  ติดต่อ ประสานงาน ขอความร่วมมือ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการ      
     ด าเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน  
 6. ประสานงาน จัดส่งคณะกรรมการ หรือสมาชิกของชมรม/ชุมนุม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน 

     เข้าร่วม กิจกรรมเครือข่าย และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

7.  สรุปและประเมินผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการ 

     สถานศึกษา 

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 



คู่มอืการปฏบิตังิานกลุม่บรหิารทัว่ไป  

แนวคิดหลักการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป  

การบริหารงานกลุ่มบริหารท่ัวไปถือเป็นภารกิจส าคัญ ท่ีมุ่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ ปฏิบัติงาน เพื่อ
สนองภารกิจของสถานศึกษา ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านกิจการนักเรียน ให้สามารถสร้าง ระเบียบ 
วินัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนตามเป้าหมายของโรงเรียน ท่ีมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์  เฉพาะของ 
โรงเรียน 

 วัตถุประสงค์  
           1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมนักเรียนท่ีมุ่งเน้นภาวะผู้น า กล้าแสดงออกในความรู้  
ความสามารถท่ีตนเองมีอยู่ 

2. เพื่อจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขท้ังใน  โรงเรียน 
และนอกโรงเรียน  

3. เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนอย่างยั่งยืน  
4. เพื่อสร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชน  
 

มาตรฐานการปฏบิตังิานกลุม่บรหิารทัว่ไป 

หวัหนา้กลุม่บรหิารทัว่ไป 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. จัดท านโยบายและแผน 

1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานบริหาร
ท่ัวไป 

1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานกลุ่มบริหาร
ท่ัวไป และปฏิทินปฏิบัติงาน 

1.3 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านงานบริหารท่ัวไปของโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม ดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารท่ัวไป เพื่อติดตาม รับทราบปัญหา สรุปงานประจ า

สัปดาห์ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของงานในกลุ่มบริหารท่ัวไป 
4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารทุกกลุ่มของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน

ท้ังราชการ เอกชน มูลนิธิ สมาคมและชุมชน 
1. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 



รองหวัหนา้กลุม่บรหิารทัว่ไป 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. ช่วยก ากับดูแลงานในกลุ่มบริหารท่ัวไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ก ากับดูแลงานในกลุ่มบริหารท่ัวไปทุกงาน ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
3. ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย     

 
งานส านกังานกลุม่บรหิารทัว่ไป 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
2. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
3. จัดท าแผน/โครงการประจ าปีของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
4. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
5. ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
7. สรุปผลการด าเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารท่ัวไป รายงานหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไปเพื่อน าเสนอ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
8. ด าเนินงานกิจกรรม 5ส ของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
9. จัดส านักงานให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส ขั้นพื้นฐานในส านักงานท่ี

โรงเรียนก าหนด 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

งานธรุการโรงเรยีน 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
 1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพงานสารบรรณของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. วางแผนออกแบบระบบงานสารบรรณ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าระบบ
เทคโนโลยีและจัดหา Hard ware และ Soft ware มาใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 
 3. วางมาตรฐานในการออกค าส่ัง-ประกาศโรงเรียนก่อนด าเนินงานล่วงหน้า 3 วัน 
 4. วางระบบงานสารบรรณเป็นส านักงานอัตโนมัติทุกวัน พร้อมจัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อม
ท้ังจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 5. ลงทะเบียนรับ – ส่ง เอกสาร โต้ตอบหนังสือราชการ เก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ ติดตาม  
ประเมินผล และปรับปรุงงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ 



 6. จัดท าแผนพัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป ประจ าปีของโรงเรียน 
 7. ด าเนินงานสารบรรณ เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ไว้บริการครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 8. ด าเนินงานแผนงาน/โครงการ และสารสนเทศของฝ่าย 
 9. จัดตกแต่งและดูแลความเรียบร้อยท่ัว ๆ ไปของส านักงาน 
 10. เตรียมการประชุม และบันทึกการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
 11. ส่งวาระการประชุมฝ่ายท่ีส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการ 
 12. จัดท าระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือนและจดบันทึกการประชุม 
 13. ประสานงานกับเลขานุการผู้อ านวยการ/เลขานุการบริหารงานท่ัวไป และงานอื่น ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานบริหารท่ัวไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

14. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมท้ังจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 15. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้าบริหารท่ัวไป เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 16. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. จัดท าแผนพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ  

3. สนับสนุนข้อมูล รับทราบด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่าย
ผู้ปกครองและครูฯ  
 4. ด าเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและแจ้งคณะกรรมการทราบก่อน
ด าเนินการประชุม 7 วัน 
 5. จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติ
แล้วแต่กรณีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคเรียน 
 6. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เร่งรัด การด าเนินการ
และรายงานผลการด าเนินงาน ให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 
 7. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ระเบียบ  ข้อบังคับ ท่ีจะใช้ในเครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ และ
ให้เป็นปัจจุบัน 
 8. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการ ประสานงาน ท้ังด้านข้อมูล การด าเนินงานของเครือข่ายผู้ปกครองและ
ครูฯ  
 9. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมท้ังจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 10. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารท่ัวไป และผู้อ านวยการสถานศึกษา
 11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



งานสมัพนัธช์มุชน 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานความสัมพันธ์กับชุมชน 
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน 
3. เผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียนสู่ชุมชน 
4. ประสานกับกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้บริการด้านข่าวสาร ส่งเสริมสุขภาพ

อนามัย ส่งเสริมอาชีพ นันทนาการ อาคารสถานท่ีและวัสดุครุภัณฑ์ วิชาการ กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนโรงเรียนและนักเรียน 

5. ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน 
6. ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรการกุศลต่าง ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ 
7. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ

ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
8. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงามผลประจ าปี 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งานรา้นคา้สวสัดกิารโรงเรยีน 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
2. จัดท าระเบียบการจ าหน่ายสินค้าให้เหมาะสม 
3. ควบคุมการให้บริหารในการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนและบุคลากร 
4. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ

ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
5. สรุปและประเมินผลรายงาน ต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

งานอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผนงาน ปรับปรุง พัฒนาบริเวณท่ัวไปของสถานศึกษาให้สะอาด สดช่ืน 
สวยงาม พื้นท่ีสีเขียว ควบคุม ดูแลพื้นท่ีท่ัวไปของสถานศึกษา เช่น สระน้ า สวนหย่อม ระบบระบายน้ า   เป็นต้น 

2. จัดให้มีกรรมการดูแลผู้รับผิดชอบอาคาร สถานท่ี เขตพื้นท่ี พร้อมมีการประเมินผล รายงาน
ผู้อ านวยการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน 

3. ควบคุม ดูแลระบบการก าจัดขยะมูลฝอยในบริเวณโรงเรียนโดยประสานกับงานนักการภารโรงและ
ชุมชน 

4. ประสานงาน อ านวยความสะดวกด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นให้แก่ผู้ดูแลอาคารทุกอาคารตาม
ระเบียบพัสดุ 



 5. ควบคุมดูแลประเมินผล รายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรงประจ าอาคารนั้น ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 6. ควบคุม ดูแลก าจัดจุดอับต่าง ๆ ในบริเวณสถานศึกษา ให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
 7. รายงานผลการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมอื่น ๆ  ต่อสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการ 
 8. ควบคุม ดูแล จัดระเบียบการจอดยานพาหนะของบุคลากรในโรงเรียน 
 9. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 10. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน  
 11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 

งานประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
 1. จัดท าแผนพัฒนางานประชาสัมพันธ์ประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ท าหน้าท่ีเป็นส่ือ น าเสนอ เผยแพร่ช่ือเสียง ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจอันดีต่อกัน 
 3. แจ้งค าส่ัง/ประกาศของทางราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีมาถึงโรงเรียนให้ครูนักเรียนทราบ 
 4. ให้บริการเสียงตามสาย ช่วงเวลา 07.00 – 16.30 น. ทุกวันท าการ 
 5. ให้บริการจุลสารหรือวารสารประชาสัมพันธ์อย่างน้อยเดือนละ 1 ฉบับ และเผยแพร่ให้ส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้อง 
 6. ให้บริการป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่ีศาลาประชาสัมพันธ์และศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 7. ก าหนดตารางออกอากาศ ฝ่ายบริหาร ครู และนักเรียนให้บริการเสียงตามสาย วิทยุชุมชน 
 8. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 9. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
 10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



งานโสตทัศนศกึษา 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
 1. จัดท าแผนพัฒนางานโสตทัศนศึกษาประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์และซ่อมบ ารุงให้พร้อมต่อการให้บริการ 
 3. จัดท าเอกสารส าหรับขอใช้บริการของบุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอก 
 4. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 5.ประสานกับกลุ่มงานอื่นเพื่อ พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 
 6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
 7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานอนามยัโรงเรยีน 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
 1. จัดท าแผนงาน กิจกรรม โครงการ พัฒนางานอนามัยโรงเรียนประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 3. จัดบริการตรวจสุขภาพ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนใกล้เคียง 
 4. จัดท าบัตรสุขภาพ สถิติ บันทึกสุขภาพ น้ าหนักและส่วนสูงของนักเรียนร่วมกับครูท่ีปรึกษา 
 5. จัดหาหายา วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องเวชภัณฑ์ ห้องพยาบาล เพื่อป้องกันรักษาและบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ เป็นปัจจุบัน 
 7. ติดต่อประสานงานกับแพทย์ หรือเจ้าหน้าท่ีอนามัยมาปลูกฝี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 8. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อบายมุข ส่ิงเสพติด โรคระบาดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เอดส์ ไข้หวัด
ใหญ่ ไข้เลือดออก เป็นต้น 
 9. จัดท าเอกสาร แนะนะความรู้ วิธีป้องกันดูแลสุข-ภาพเพื่อเผยแพร่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 10. จัดท าสถิตินักเรียนท่ีได้รับความช่วยเหลือด้านสุขภาพประจ าวัน 
 11. นิเทศ ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอโรงเรียน 
 12. ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ เสริมแรงให้บุคลากรในโรงเรียนมีความสุขท้ังสุขทางกายและ
สุขภาพทางจิต เกิดขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

13. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 14. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
 15. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



งานโภชนาการ 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
 1. จัดท าแผนพัฒนาประจ าปีงานโภชนาการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จัดสถานท่ีบริเวณโรงอาหารให้สะอาดเรียบร้อย มีวัสดุ ครุภัณฑ์ครบ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มา
ใช้บริการอย่างเต็มท่ี และจัด Big Cleaning Day  
 3. ควบคุม ดูแล จัดการ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร เครื่องด่ืมให้มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่ในระดับ
อาหารสะอาด รสชาติดี (Clean Food Good Taste) 
 4. ก ากับดูแล กิริยามารยาทในการซื้ออาหาร มารยาทในการรับประทานอาหารและให้นักเรียน ครู 
บุคลากรท่ัวไปเก็บภาชนะ เช่น ถ้วย จาน แก้ว น าไปวางไว้บริเวณท่ีจัดให้อย่างเรียบร้อย เป็นต้น 
 5. ควบคุมดูแลมาตรฐานระบบสุขาภิบาล ระบบสาธารณูปโภคของผู้จ าหน่ายอาหารโดยประสานงาน
กับงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 6. ด าเนินการจัดระบบการบริการอื่น ๆ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ชุมชน หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส านักงานเทศบาล เป็นต้น 
 7. ควบคุม ก ากับ นิเทศการด าเนินงานของผู้ประกอบการ และมีการบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีไว้เป็น
หลักฐาน เสนอฝ่ายบริหารท่ีเกี่ยวข้อง 
 8. ควบคุม ดูแลประโยชน์ท่ัวไปจากผู้ประกอบการให้เรียบร้อย ถูกต้องและเป็นธรรม 
 9. ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีให้แก่ผู้ประกอบการ เช่นความเสียสละ ความสามัคคี เป็นต้น เพื่อลดขั้นตอนใน
การท างานท่ีเป็นไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 10. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 11. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานดแูลรกัษาความปลอดภยั 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
 1.  จัดท าแผนพัฒนา งานดูแลรักษาความปลอดภัย ประจ าปีของโรงเรียน 
 2.  ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการจัดเวรยามของบุคลากรในโรงเรียน 
 3.  ควบคุม ก ากับ นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย 
 5.  วางระบบการปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากลและ
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีข้ึนเสมอ 
 7.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยและรายงาน 
 8.  จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดข้ันตอนในการท างานท่ีไม่
จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 9.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 10.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



งานยานพาหนะ 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
2. จัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยานพาหนะ 
3. จัดท าสถิติการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางและน้ ามันเช้ือเพลิง 
4. บ ารุงรักษารถยนต์และตรวจสภาพตามมาตรฐาน 
5. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ

ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารท่ัวไป เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานพฒันาสวนปาลม์โรงเรยีน 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. วางแผนในการพัฒนาแหล่งทุนสวนปาล์มของโรงเรียน 
2. ควบคุมดูแลสวนปาล์มให้มีความสมบูรณ์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
3. ประสานด าเนินการกับฝ่าย/งานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ

ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารท่ัวไป เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

งานบา้นพกัคร ู
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. วางแผนการด าเนินงานบ้านพักครูของโรงเรียน 
2. ศึกษาระเบียบการเข้าพักบ้านพักครูของโรงเรียน 
3. ดูแล แก้ไข ปรับปรุง ความเรียบร้อยบ้านพักครูโรงเรียน 
4. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ

ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารท่ัวไป เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 



งานเขตพืน้ที ่
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. วางแผนการด าเนินงานแบ่งงานรับผิดชอบเขตพื้นท่ีของโรงเรียน 
2. ด าเนินงานตามท่ีวางแผนไว้  
3. แต่งต้ังค าส่ังงานรับผิดชอบเขตพื้นท่ีบริเวณโรงเรียน พร้อมควบคุม ดูแล ประสานกับครูท่ีปรึกษา 
4. จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรับผิดชอบเขตพื้นท่ี 
5. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ

ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารท่ัวไป เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานสว้มสขุสนัต ์
1. วางแผนการด าเนินงานแบ่งงานรับผิดชอบส้วมของโรงเรียน 
2. ด าเนินงานตามท่ีวางแผนไว้  
3. แต่งต้ังค าส่ังงานรับผิดชอบเขตพื้นท่ีบริเวณส้วมของโรงเรียน พร้อมควบคุม ดูแล ประสานกับครูท่ี

ปรึกษา 
4. จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรับผิดชอบส้วมของโรงเรียน 
5. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้ส้วม สะอาด มีมาตรฐานสากล 
6. ด าเนินการประสานงาน ปรับปรุง ซ่อมแซม เมื่อมีการช ารุด ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
7. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ

ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
8. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารท่ัวไป เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานสถานศกึษาปลอดภยั 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
 1. จัดท าแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับงานสถานศึกษาปลอดภัย 
 2. ประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไข พัฒนางานสถานศึกษาปลอดภัย ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากท่ีสุด 
 3. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 4. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและกระตุ้นจิตส านึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆท่ี
เหมาะสม 

5.จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 6.ประสานกับกลุ่มงานอื่นเพื่อ พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 
 7. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
 8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



คู่มอืการปฏบิตังิานกลุม่บรหิารงานบคุคล 
 

แนวคิดหลักในการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน 

เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระ 
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ  
พัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าใน 
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตาม           
หลักธรรมาภิบาล  

2. เพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถและมี จิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีมีความ 
รับผิดชอบให้เกิดผล ส าเร็จตามการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ  
วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  

4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่องเชิดชู  
เกียรติมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
มาตรฐานการปฏบิตังิานกลุม่บรหิารงานบุคคล 

หวัหนา้กลุม่บรหิารงานบคุคล 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. จัดท านโยบายและแผน 
1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานบริหารงานบุคคล 
1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานบุคคล และปฏิทิน

ปฏิบัติงาน 
1.3 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านงานบริหารบุคคลของโรงเรียน 

2. ดูแล  ก ากับ ควบคุมการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด
ต าแหน่งการสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติราชการเสริมสร้างการมีวินัยและการรักษาวินัยรวมถึงการออกจากงานหรือออกจาก
ราชการ ให้ด าเนินไปอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพของหน่วยงาน 

3. ดูแล ก ากับ ควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว ให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีและมีความรับผิดชอบงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีคุณภาพและเกิด
ประโยชน์กับสถานศึกษา 

4. ก ากับ ติดตาม ควบคุม ดูแล งานประเมินผล สารสนเทศในงานทุกงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
เพื่อให้ทราบข้อมูลในจุดเด่น จุดด้อยท่ีจะต้องพัฒนาและปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 



 
รองหวัหนา้โรงเรยีนกลุม่บรหิารงานบคุคล 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. รับแนวปฏิบัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อก ากับดูแล ติดตามในสายงานท่ีรับผิดชอบ 
2. จัดท านโยบายและแผน 

2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานบริหารบุคคล 
2.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานบุคคล และปฏิทิน

ปฏิบัติงาน 
2.3 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านงานบริหารบุคคลของโรงเรียน 

3. ช่วย ดูแล  ก ากับ ควบคุมการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตราก าลังและการ
ก าหนดต าแหน่งการสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และการปฏิบัติราชการเสริมสร้างการมีวินัยและการรักษาวินัยรวมถึงการออกจากงานหรือออก
จากราชการ ให้ด าเนินไปอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพของหน่วยงาน 

4. ช่วย ดูแล ก ากับ ควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว ให้
ปฏิบัติหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีคุณภาพ
และเกิดประโยชน์กับสถานศึกษา 

5. ช่วย ก ากับ ติดตาม ควบคุม ดูแล งานประเมินผล สารสนเทศในงานทุกงานของกลุ่มบริหารงาน
บุคคลเพื่อให้ทราบข้อมูลในจุดเด่น จุดด้อยท่ีจะต้องพัฒนาและปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
คณะกรรมการกลุม่บริหารงานบคุคล 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. เป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับแผนงานต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุง

งาน 
2. พิจารณางานหรือโครงการท่ีงาน ต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคลท่ีขอจัดท า 
3. ช่วยเหลือติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการหรืองานหรือกิจกรรมท่ีได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ

การของโรงเรียนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานส านกังานกลุม่บรหิารงานบุคคล 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
3. จัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปีของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล 



7. สรุปผลการด าเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
บุคคล เพื่อน าเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

8. ด าเนินกิจกรรม 5ส ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
9. จัดส านักงานให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส ขั้นพื้นฐานในส านักงาน

ท่ีโรงเรียนก าหนด 
10. ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานวนิยัและการรกัษาวนิยั 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 

ด าเนินการโดยผู้อ านวยการโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้ 
1.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
1.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
1.3 การอุทรณ์ 
1.4 การร้องทุกข์ 

2. การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2.1 ผู้บริหารแต่ละระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.2 ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันท่ีจะ

เสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.3 สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย

ตามควรแก่กรณี 
3. จัดท าหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ใบลา การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา การขอ

อนุญาตไปราชการ 
4. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตรวจการต่าง

กายของบุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวินัยและการรักษาวนิัย  
ท้ังด าเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากรท่ีไม่ปฏิบัติตามวินัย 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งานทะเบยีนประวตัแิละเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. จัดท าแผนหรือโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานมาตรฐานต าแหน่งและทะเบียนประวัติบุคลากร 
2. ด าเนินการเพื่อขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัตรประจ าตัวข้าราชการ 
3. การจัดท าทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
4. การออกหนังสือ จัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการและบัตรลูกจ้างประจ า 
5. จัดท าและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง

ช่ัวคราว 
6. จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ส าหรับงานทะเบียนประวัติบุคลากร/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/งาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 



7. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 
     ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
8. สรุปผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหนง่ 

 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1.  วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของโรงเรียน 
2. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
3. น าเสนอแผนอัตราก าลัง เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
4. น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ 
5. ด าเนินการในการก าหนดต าแหน่งและการขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ

ข้าราชการครู 
6. ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวด้วยเงินงบประมาณให้ด าเนินการตามเกณฑ์ของ

กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์วิธีการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ก าหนด 

7. ด าเนินการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการของ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

9. สรุปผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
10. ปฏิบัติหน้าท่ี อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

งานประเมนิผลการปฏิบตังิานและบ าเหนจ็ความชอบ 
 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. จัดท าระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

ของบุคลากร 
2. ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคณะกรรมการพิจารณา

ความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3. คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
4. ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรณีส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้อง
ช้ีแจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 



5. รายงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 

6. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 
     ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
7. สรุปผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานสรรหา/บรรจ/ุแตง่ตัง้/ยา้ย/ลาออก 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา กรณีท่ีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีศึกษาตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
     1.1 การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ใน
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครุ และบุคลากรทางการศึกษา อื่นในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
     1.2 การบรรจุแต่งต้ัง ผู้ช านาญหรือผู้เช่ียวชาญระดับสูง 

2. ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง ต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ไปยัง 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีศึกษาและขออนุมัติต่อก.ค.ศ. 
3. เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งวิทยฐานะและให้

ได้รับเงินเดือน ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

การแตง่ตัง้ ยา้ย โอน ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือเขตพื้นท่ีการศึกษา

อื่น ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
    1. เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต

พื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี 
    2. บรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีรับย้ายมาจากสถานศึกษาอื่นในเขต

พื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    3. รายงานการบรรจุแต่งต้ังและข้อมูลประวัติส่วนตัว ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัด

ทะเบียนประวัติต่อไป 
               4. ดูแลการออกจากราชการ ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 

4.1 การออกจากราชการ 
4.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม

ความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
4.3 การออกจากราชการไว้ก่อน 
4.4 การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 

4.4.1 กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยสม่ าเสมอ 
4.4.2 กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 



4.4.3 กรณีส่ังให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แห่ง
กฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีผู้ไม่มีสัญชาติ
ไทย กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือ
เป็นโรคท่ีก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี กรณี
เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย 

4.4.4 กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เล่ือมใสในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4.4.5 กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสม 

4.5 กรณีมีมลทินมัวหมอง 
4.6 กรณีได้รับโทษจ าคุก โดยค าส่ังของศาล หรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้

จ าคุกในความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

งานพฒันาบคุลากรและเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการ 
 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ราชการ 
2. วางแผน ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงาน

เฉพาะต าแหน่ง การศึกษาต่อ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

3. จัดวางแผนด้านสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนมีโอกาสพัฒนา
วิชาชีพของตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ 

4. จัดท าโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ
สูงขึ้นส่งเสริมการเปล่ียนต าแหน่งสายงานในหน้าท่ีให้สูงขึ้น 

5. วิเคราะห์สภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
6. จัดระบบและวางแผนในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้สอดล้องกับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
7. ประสานงานการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูและบุลากร
ในโรงเรียน 



8. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระท าผิดทางวินัย 
9. การด าเนินการความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างช่ัวคราว 
10. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 
     ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

สรุปผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
11. ปฏิบัติหน้าท่ี อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานสรา้งขวญัและก าลงัใจ 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานสร้างขวัญและก าลังใจ 
2. จัดท ากรอบงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวไป 
3. ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีเป็นสวัสดิการโรงเรียน กับบุคลากรภายในโรงเรียน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบ

ต่างๆ 
5. วางแผนด าเนินงานด้านการจัดปฐมนิเทศ การแนะน าบุคลากร การจัดงานต้องรับ-ส่ง บุคลากร 
6. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 
     ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
7. ติดตาม รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

บุคคล เพื่อเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
8. ปฏิบติังานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานสรา้งเครอืขา่ยชมุชนแหง่การเรยีนรู ้(PLC) 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
2.   วางแผน ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อให ้  
     สอดคล้องตามนโยบายด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.  จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 
     ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
4.   ติดตาม รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ต่อหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงาน   

บุคคล เพื่อเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



งานนเิทศการศกึษา 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. ส ารวจและรวบรวมปัญหาการเรียนการสอนจากครูผู้สอนเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข 
2. ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 
3. จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานเพื่อวิเคราะหป์ัญหาและความต้องการจ าเป็นเพื่อจัดโครงการ

นิเทศภายในโรงเรียนและภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชุม  
5. ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภิปราย จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ 
6. ให้ค าแนะน าและปรึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
7. ส่งเสริมแนะน าในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกการสอน การจัดท าผลงานทาง

วิชาการ เพื่อความก้าวหน้าของครู นิเทศการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และ
บันทึกการสอน 

8. นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลิตส่ือการเรียนการสอนและจัดท าผลงานทางวิชาการ 
9. จัดท าปฏิทินการนิเทศภายใน โดยให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดย

เน้นการนิเทศท่ีร่วมมือ ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

10. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

11. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 



 



 



 



 





 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มอืการปฏิบตังิานกลุม่บริหารวชิาการ 
แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ  

งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้
สถานศึกษาให้มากท่ีสุดด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้ สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีมีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะ
เป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ  บริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมท้ังวัดปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ  

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ 
นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น  

2. เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน
หน่วยงานภายนอก  
           3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ท่ีสนอง
ต่อความ ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ 
ประสิทธิภาพ  
           4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง 
 

มาตรฐานการปฏบิตังิานกลุม่บรหิารวิชาการ 
หวัหนา้กลุม่บรหิารวชิาการ 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. เป็นท่ีปรึกษาในการก าหนดทิศทางและแนวนโยบายในการด าเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. วางแผนน านโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการไปสู่การปฏิบัติ 
3. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมท้ังให้ค าปรึกษาหารือใน

การพัฒนางานตามความเหมาะสม 
4. เป็นกรรมการท่ีปรึกษาให้ค าแนะน างานท่ัวไปของกลุ่มบริหารวิชาการด้านต่าง ๆ  

4.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
4.2 การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 
4.3 การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 
4.4 การวัดและการประเมินผลการเรียน 
4.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4.6 อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 



5. วางแผนพัฒนานิเทศ  วิจัย  ติดตาม ดูแล  การบริหารหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  
คุณธรรม  น าความรู้  การวัดผล  ประเมินผลการเรียน  งานทะเบียน  งานส่ือเทคโนโลยี
นวัตกรรมไปสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการอย่างมี
ประสิทธิภาพเปิดประสิทธิผล 

6. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
เพื่อให้มีสัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

7. จัดท ามาตรฐานขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน 
8. จัดท าแผนงานวิชาการและปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 
9. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน 
10. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการด าเนินงานของกลุ่ม

ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกกลุ่มภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน 
เพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

11. ให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียน  หน่วยงานราชการ  หรือชุมชน 
12. ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มบริหารวิชาการ 
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
14. ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานอื่น ๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อให้การด าเนินงานด้าน

วิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
15. ร่วมมือกับผู้ช่วยกลุ่มบริหารต่าง ๆ จัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียน  เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ

โรงเรียน  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

16. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทุกส้ินภาคเรียน 
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
รองหวัหนา้กลุม่บรหิารวชิาการ 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
 1.  เป็นท่ีปรึกษาของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
 2.  ปฏิบัติหน้าท่ีแทนหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการในกรณีท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 3.  ควบคุม  ดูแลและสนับสนุนส่งเสริม งานวัดผล/  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน งาน
ทะเบียนวัดผล  งานแนะแนว  งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  งานพัฒนานวัตกรรมฯ งานจัดระบบ
ข้อมูลพื้นฐาน  งานรับประกาศนียบัตรนักเรียน  ม.6  งานการย้ายเข้า – ออกของนักเรียน สถิติจ านวน
นักเรียน  นักเรียนรางวัลพระราชทาน 
 4.  ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อให้การด าเนินงานด้าน
วิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5.  ให้บริหารทางวิชาการแก่โรงเรียน / หน่วยงาน หรือชุมชน 



 6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการทุกเดือน  และก่อนเปิดภาค
เรียนทุกภาคเรียน 
 7.  ติดตามและแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียนโดยประสานกับผู้ปกครอง 

8. ติดตาม ดูแล และจัดครูเข้าสอนแทนในรายวิชาท่ีคุณครูไปราชการ ลาทุกประเภท จัดให้มีการ
วิเคราะห์  สรุปผล  เมื่อส้ินภาคเรียน 
 8.  จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน  (Flow chart)  ให้เป็นรูปธรรม  เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็นและมุ่งการบริการท่ีดี  พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งานคณะกรรมการบรหิารกลุม่วิชาการ 
 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. เป็นท่ีปรึกษาในการก าหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการด าเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. วางแผนน าแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการไปสู่การปฏิบัติ 
3. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้ค าปรึกษาหารือใน

การพัฒนางานตามความเหมาะสม 
4. เป็นกรรมการท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน าท่ัวไปของกลุ่มบริหารวิชาการ ด้านต่าง ๆ 
5. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
6. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการด าเนินงานของกลุ่ม

ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกกลุ่มภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน 
เพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

7. ร่วมจัดท าแผนการเรียนของโรงเรียน 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

บุคลากรครผูู้สอน 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
 1.  วางแผนสร้างหน่วยการเรียนรู้  ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.  จัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง  แสดงออกอย่าง
อิสระ  และมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม 
 3.  จัดท าและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  ช้ีแจง
และจัดหาแห่งเรียนรู้อื่น ๆ ในชุมชน  เช่น  ห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  สวนสาธารณะ ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 4.  พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้  ทันต่อเหตุการณ์ 
 5.  เป็นแบบอย่างท่ีดี  มีคุณธรรม  ปฏิบัติดีต่อเพื่อนครู  และนักเรียน 
 6.  จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียน  และสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ให้มีบรรยากาศส่งเสริม
ความสนใจ  ท้าทายให้นักเรียนมีส่วนร่วม 



 7.  จัดการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสภาพจริง  โดยประเมินจากการปฏิบัติ  
การสังเกต  การสัมภาษณ์  จากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ 
 8.  จัดท าวิจัยในช้ันเรียน  เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 9.  จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  โดยให้มีการประสานงานกันระหว่างสถานศึกษา  บ้าน  และ
ชุมชน  เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

10. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 11.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 
           12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งานส านกังานกลุม่บรหิารวชิาการ 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ  พ.ศ. 2558 
3. จัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปีของกลุ่มบริหารวิชาการ 
4. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มบริหารวิชาการ 
5. ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของกลุ่มบริหารวิชาการ 
6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการ 
7. สรุปผลการด าเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
8. ด าเนินงานกิจกรรม 5 ส. ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
9. จัดส านักงานให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ส. ขั้นพื้นฐานใน

ส านักงานท่ีโรงเรียนก าหนด 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 

 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. ส ารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียนประสาน
กับกลุ่มบริหารบุคคลเพื่อจัดสรรอัตราก าลัง 

2. วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร ส ารวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุ่มงานแนะแนว 
และเสนอแนะต่อกรรมการงานพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 

3. จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง และติดตาม ควบคุมให้การด าเนินการตาม
ตารางสอนให้ถูกต้อง ท้ังการเรียนและการสอน 

4. ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ 



5. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

6. สรุปและรายงานผลหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
7. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

งานพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา 
 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  
2. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรตามองค์ประกอบของหลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการพัฒนา

หลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและมีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

3. ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

4. นิเทศภายใน การก ากับ และการติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
6. จัดท าโครงสร้างการเรียนตามแผนการเรียนของนกัเรียน 
7. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ

ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
8. สรุปและรายงานผลต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

งานพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
2. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ท้ังด้านความรู้

ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ส่งเสริมให้ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
4. ประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. จัดท าระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคลตามระบบการเรียนรู้ 



7. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมและนักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด
วางแผนปฏิบัติและแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรม 

8. ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพื่อส ารวจความพึงพอใจในการเรียนร่วม
ของนักเรียน 

9. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

10. สรุปและประเมินผลเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

งานทะเบยีนและวดัผลประเมนิผล 
      งานทะเบยีนนกัเรยีน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการและโครงการต่าง ๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติงาน และประเมินผลการ

ด าเนินงาน ของงานทะเบียน/จบหลักสูตร/GPA/เทียบโอน 
3. ท าทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรอกและตรวจทานผลการเรียนรู้ให้

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
4. จัดท าแบบพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในงานทะเบียน 
5. ก าหนดเลขบัตรประจ าตัวนักเรียนท่ีเข้าใหม่  และการบรรจุเข้าช้ันเรียน จัดท ารายช่ือนักเรียนทุก

ช้ันเรียนพร้อมท้ังจัดท าสถิติจ านวนนักเรียน 
6. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเปล่ียนแปลงหลักฐาน  ๆ  เช่น  การขอเปล่ียนแปลงช่ือ  ช่ือสกุล  วัน  

เดือน  ปีเกิด และด าเนินการแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 
7. ประสานครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนในกรณีท่ีตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการ

เรียน การจบหลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
8. รับค าร้องและด าเนินการเกี่ยวกับการขอพักการเรียน การย้าย และการลาออกของนักเรียน 
9. ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรอง อื่น ๆ ตามท่ีนักเรียนหรือผู้ปกครอง

ต้องการ 
10. ตรวจสอบวุฒิของนักเรียนตามท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ส่งมา 
11. จัดท า ปพ.1 ส าหรับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
12. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
13. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถาน

ประกอบการและอื่น ๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
14. ส ารวจนักเรียนท่ีไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค และการขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน เพื่อ

ด าเนินการจ าหน่วยในสมุดทะเบียนประวัติ 
15. ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
16. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใช้งาน 
17. จัดท าทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3, ปพ.4 และ ปพ.7)  



18. ส ารวจนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียน  0, ร, มส 
19. ด าเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหาตกค้างโดยเฉพาะนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี

ท่ี 3 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
20. ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีเข้าเรียนใหม่  นักเรียนท่ีรับเพิ่ม  นักเรียนท่ีจ าหน่ายให้ทุกฝ่ายทราบ 
21. ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อรับทราบข้อมูล และรายละเอียดการ

รับนักเรียนระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 ของปีการศึกษานั้น ๆ  
22. ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับ

นักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
23. จัดท าคู่มือการรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองท่ี

สนใจ 
24. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับ

นักเรียน 
25. ร่วมเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
26. จัดท าทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน  ประกาศนักเรียนแขวนลอยรายช่ือ 
27. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ

ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
28.  สรุปและรายงานผลต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
29. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

งานวดัผลประเมนิผล 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1.  ควบคุม  ดูแลและด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ 
               กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2.  จัดท าแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการด้านการวัดผลและประเมินผล      
    การเรียน 

 3.  ฝึกอบรมให้ค าแนะน าบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตลอดจนจัดท า
เอกสาร 
               เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  รวบรวมและด าเนินการจัดท าเอกสารเป็น  ปพ.  เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่ออนุมัติ 
 5.  รวบรวมสถิติการสอบผ่านหรือผลการเรียนเป็น  0 ,ร, มส.  และด าเนินการหาวิธีแก้ไข  โดยเฉพาะ 
               นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  โดยการเรียนซ้ าหรือสอบ  
               แก้ตัวเป็นปัญหากรณีพิเศษ 
 6.  จัดหา / จัดซื้อโปรแกรมส าเร็จรูป  เพื่อให้ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้เกิด 
               ประสิทธิภาพ 

7. ด าเนินการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนและหน่วยงาน
ต้นสังกัด 



 8.  ประสานงานการสอบกลางภาค ปลายภาค เพื่อจัดตารางสอบและประเมินผลของสถานศึกษา 
 9.  ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ของสมุด ปพ.5 เพื่อเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติผลการ
เรียน 
 10. ติดตามผลและประสานงานการสอบแก้ตัว 0, ร, มส พร้อมรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
 11. ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการสอบให้พร้อม 
 12. เก็บรักษา จ าหน่าย ปพ.5 และข้อสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล 
 13. ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ข้อสอบ ด้านความรู้และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ก่อนน าไป 
               สอบกับนักเรียน 
 14. จัดท าคลังข้อสอบให้ได้มาตรฐานโดยประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 15.  ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง  ด าเนินการจัดเก็บเอกสาร 
                 หลักฐานต่าง ๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน 

16.  จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 
 ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

17.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพื่อเสนอต่อ 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 
งานส ามะโนประชากรและรบันกัเรยีน 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานส ามะโนประชากรและการรับนักเรียน 
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายประชากร ขั้นตอนวิธีการท าส ามะโนประชากรวัยเรียน 
3. จัดท าเครื่องมือส ามะโนประชากรวัยเรียน 
4. จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียนท่ีจะเข้ารับการบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
ให้  เป็นปัจจุบันโดย ประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากส ามะโนผู้เรียน เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ต่อไป 
6. เสนอรายงานข้อมูลสารสนเทศการส ามะโนผู้เรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษาและส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาทราบ 
7. จัดท าแผนงาน / โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานรับนักเรียน 
8. ก าหนดเขตพื้นท่ีบริการ โครงสร้าง แผนการ รับนักเรียน  
9. ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับ
นักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
10. จัดท าคู่มือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจ าตัวผู้สมัคร เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน
และผู้ปกครองท่ีสนใจ 



11. จัดนักเรียนเข้าช้ันเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม 
12. รายงานผลการรับนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
13. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
14. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น เสนอต่อหัวหน้ากลุ่ม
บริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
งานวจิยัเพือ่พฒันาการศกึษา 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. จัดให้ครูน าความรู้ไปด าเนินการวิเคราะห์วิจัย 
3. น าผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินการในการน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
5. การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
6. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ

ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
7. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

งานแนะแนวและทนุการศกึษา 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1.  จัดท าแผนหรือโครงการเกี่ยวกับงานแนะแนวและทุนการศึกษา 

2.  ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการออกแนะแนว และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษา เพื่อร่วมพิจารณานักเรียนท่ีขอรับทุนการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้ง แนะน าให้นักเรียนท่ีมีความจ าเป็น
ในการขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก 

3.  ให้บริการท้ัง  6 งานแนะแนว  คือ  บริการให้ค าปรึกษา  บริการรวบรวมข้อมูล บริหารจัดวางตัว 
บุคลากร  บริการสารสนเทศ  บริการติดตามผล  และบริการทุนการศึกษา 
 4.  ให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียนท้ังส่วนตัวและสังคม 
 5.  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ  และวิชาชีพภายในสถานศึกษา  โดยเช่ือมโยงระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  และกระบวนการเรียนการสอน 
 6.  ประชาสัมพันธ์นักเรียนท่ีเรียนดี  หรือสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน 



 7.  ให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีเรียนดี  แต่ขาดทุนทรัพย์โดยการจัดทุนการศึกษาและส่งเสริม
นักเรียนท่ีเรียนดี  ประพฤติดี  เข้าร่วมกิจกรรม  มีก าลังใจในการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 8.  ติดตามและแก้ปัญหานักเรียนมีมีปัญหาด้านผลการเรียนระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครองเพื่อสร้าง 
               ความสัมพันธ์และความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 
 9.  ด าเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา  ประสานความร่วมมือ  
แลกเปล่ียนเรียนรู้  ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา  หรือเครือข่ายการแนะแนว
ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา   และองค์กรอื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 

10.  ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน  และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้ังท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับอุดมศึกษา  ท้ังบริเวณใกล้เคียงภายในเขต
พื้นท่ีการศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ๆ 
 11. ติดตามคุณภาพการศึกษา นักเรียนท่ีจบออกไปแล้ว  ศึกษาต่อสถาบันใด หรือประกอบอาชีพ
อะไร   
ในแต่ละปีการศึกษา 
 12.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ  
 13.  แนะแนวในการเลือกเรียนหรือเลือกวิชาเรียนต่าง ๆ 

14. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
15. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

งานพฒันาแหลง่เรยีนรู ้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1.  ศึกษา  ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการใช้แหล่งเรียนรู้  เพื่อจัดหาไว้ให้บริการ  
 2.  จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ หลากหลายรูปแบบ 
 3. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และพื้นท่ี
ใกล้เคียง 
 4.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครู  ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 6.  จัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมท้ังพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาอื่น บุคคล ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน ในการจัดต้ัง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีใช้ร่วมกัน 
 7.  ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น 



8. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 9.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
 10.  ปฏิบัติงานอื่นท่ี ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

งานหอ้งสมุดและสง่เสรมิรกัการอา่น 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานห้องสมุดโรงเรียน 
2. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
3. วางแผนจัดท างบประมาณประจ าปี ปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทันสมัย สะอาด สวยงาม จัด

บรรยากาศในห้องสมุดให้เหมาะสม ตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานท่ีโรงเรียนก าหนด 
4. จัดท าบัญชีทะเบียนหนังสือ ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้มีการลงทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์และ

ครุภัณฑ์ งานห้องสมุดอย่างเป็นระบบ 
5. ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ เรื่องการใช้งานห้องสมุด แนะน าหนังสือใหม่ในห้องสมุด 
6. จัดซื้อหนังสือใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความสนใจ 
7. จัดหมู่หนังสือ ท าบัตรรายการและจัดท าดรรชนีวารสาร 
8. บริการให้ยืมหนังสือและบริการตอบค าถามเกี่ยวกับข่าวสาร 
9. ร่วมมือกับครูประจ าวิชาในการน านักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นกลุ่มหรือช้ันเรียน 
10. รวบรวมส่ิงพิมพ์รัฐบาล เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับครูอาจารย์ 
11. ควบคุมดูแลการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องสมุด และการมาใช้บริการของนักเรียน 
12. จัดให้บริการด้าน สารนิเทศ ส่ือ เทคโนโลยี การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 
13. ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  หนังสือท่ีช ารุด 
14. จัดท าสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ 
15. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  รู้จักใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน 
16. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ใหเ้ป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ

ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
17. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
18. ปฏิบัติงานอื่นท่ี ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 



งานพฒันาสือ่นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาส่ือนวัตกรรมการศึกษา 
2. ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน 
3. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาส่ือ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
4. จัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาด้านวิชาการ 
5. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

เรียนการสอน 
6. ดูแล บ ารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
7. ประเมินผลกการพัฒนาการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 
9. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ

ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
10. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปีเสนอต่อ

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งานบรหิารกลุม่สาระการเรยีนรู ้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. เป็นกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียน วิเคราะห์แผนการสอน จัดการศึกษา 
2. จัดอัตราก าลังของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูเข้าสอนรายวิชาต่าง ๆ มอบหมายงานพิเศษของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วยปฏิบัติ 
3. ควบคุมและติดตามการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนให้ด าเนินไปตามหลักสูตร 
4. ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าแผนการการเรียนรู้ของตนให้ด าเนินไปตาม

หลักสูตร 
5. ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ

อย่างน้อย 1 รายวิชา/1ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา 
6. วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ติดตาม ดูแล กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

7. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรมวิชาการ 
การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็น
การส่งเสริม ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ไม่มาปฏิบัติการสอนและจัดรวบรวมสถิติ 

8. จัดหาและส่งเสริมให้ครู ผลิตส่ือการเรียนการสอน 
9. ติดตาม ดูแล การสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด 0, ร, มส, มผ ให้

ด าเนินการตามระเบียบวัดผล 



10. ดูแลการด าเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลการเรียน
ควบคุมเรื่องการทดสอบ ก าหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ติดตาม
ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการ 
ติดตามดูแลการวัดผลระหว่างภาค การสอบปลายภาค และดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 

11. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

12. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้ช่วยกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อน าเสนอต่อผู้อ านวยการ 
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

 
 

งานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. ด าเนินการส ารวจข้อมูลความพร้อม ความต้องการในการจัดกิจกรรมของครูและนักเรียน 
2. จัดประชุมครูท่ีปรึกษาชุมนุมเพื่อรับทราบแผนการปฏิบัติงาน 
3. จัดท าแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. ก ากับติดตาม และประสานงานการด าเนินการจัดกิจกรรมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของ

สถานศึกษา 
5. จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. แต่งต้ังคณะกรรมการ ในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง 
7. จัดกิจกรรม ท่ีส าคัญตามนโยบายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8. ส่งเสริมให้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ (5ส)   เช่น การพัฒนาหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการฝึกอบรมกิจกรรมค่ายพักแรม   

9. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และผู้ก ากับ
นักศึกษาวิชาทหาร  ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 

10. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

11. ประสาน  ติดตาม  นิเทศและประเมินผล  สรุปผลการด าเนินงาน เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษา  วิเคราะห์  ความจ าเป็นในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน  และการ  
บริหารงานวิชาการ 

 2.  ส่งเสริมให้ครูผลิต  พัฒนาส่ือ  และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 3.  จัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนางานด้านวิชาการ 
 4.  ประสานความร่วมมือในการผลิต  จัดหา  พัฒนาและการใช้ส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อ 
               การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  องค์กร   
               หน่วยงานและสถาบันอื่น 
 5.  การประเมินผลการพัฒนาการใช้ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

6. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

 7.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อ 
               ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

งานเรยีนรวม 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
            1. ส ารวจนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติสัมพันธ์กับเด็กพิเศษเรียนร่วมในชุมชนท่ีมาเรียนในสถานศึกษา 
            2. จัดท าทะเบียนนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติสัมพันธ์กับเด็กพิเศษเรียนร่วม 
            3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม 
            4. ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนร่วมตามความถนัดความสนใจ 

  5. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 
     ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

            6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มท่ีสังกัดและผู้อ านวยการโรงเรียน
ตามล าดับ    
               ก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย   
งานเศรษฐกจิพอเพยีง 

            1. จัดท าแผนหรือโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับงานเศรษฐกิจพอเพียง 
            2. ด าเนินการตามแผนหรือโครงการ/กจิกรรม ท่ีวางไว ้
            3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างแรงจูงใจกับครูและนักเรียน เกี่ยวกับงานเศรษฐกิจพอเพียง 
          4. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 
               ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
            5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้าผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อเสนอต่อ 
               ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
            6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย   



 
งานสง่เสรมิและสนบัสนนุวชิาการ 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
1. รับแนวปฏิบัติจากหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
2. ก ากับ ดูแล ติดตามในสายงานท่ีรับผิดชอบ 
3. บริหารงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการให้เป็นไปตามโครงสร้าง  
4. ก าหนด บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของบุลากรในกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ 
6. ประสานงานกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ 
7. จัดท าแผนผังล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ

ท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
8. สรุปผลโครงการ/กิจกรรม รายงานหัวหน้ากลุ่มบรหิารวิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


