
 



มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. จัดทำนโยบายและแผน 

1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจดัทำมาตรฐานการปฏิบตัิงานของโรงเรียนและงานบริหารกิจการนักเรยีน 

1.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีนและปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

1.3 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัต ิเกี่ยวกับงานด้านงานบริหารกิจการนักเรยีนของโรงเรียน 

2. กำกับ ติดตาม ดูแล ประสานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

3. กำกับ ติดตาม ดูแลและแกไ้ขปัญหาการปฏิบตัิงานของกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน 

4. วางแผนการดำเนินงานท่ีเกี่ยวกับกิจการนักเรยีนและการปกครองนักเรียน 

5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน เพื่อติดตาม รับทราบปญัหา สรุปงาน และ
ข้อเสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาของงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรยีน 

6. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน 

7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกบักลุ่มบรหิารทุกกลุม่ของโรงเรยีนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนท้ังราชการ 
เอกชน มูลนิธ ิสมาคมและชุมชน 

8. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

 

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ช่วยกำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรยีนให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ เพื่อใหก้ารดำเนินงานของโรงเรียนดำเนนิไปด้วยความเรยีบร้อยและมปีระสิทธิภาพ 

3. วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจดักิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มสี่วนร่วม
ในกระบวนการวางแผน 

4. ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนไดม้สี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอยา่งหลากหลายตาม
ความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

5. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัใิห้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกดิการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

6. สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข การส่งเสรมิกิจการนักเรียนเพื่อให้การจัดกิจกรรมเกดิคุณค่าและประโยชน์
ต่อนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

7. ควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมสภานักเรียน 

8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 



งานคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. เป็นที่ปรึกษากลุม่บริหารกิจการนกัเรียน เพื่อกำหนดนโยบาย 

2. ติดตาม ดูและ การปฏบิัติงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนด 

3. สอดส่องดูแลความประพฤติของนกัเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 

4. พิจารณาลงโทษนักเรยีนที่กระทำผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ตามความเห็นชอบของผู้บริหาร 

5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

2. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบญัญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558 

3. จัดทำแผนงาน/โครงงานประจำปขีองกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

4. จัดทำปฏิทินปฏิบตัิงานประจำปีของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของกลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน 

6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนรายงานต่อผู้ช่วยกลุม่บริหารกิจการนักเรียนเพื่อ
นำเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

8. ดำเนินงานกิจกรรม 5ส ของกลุม่กจิการนักเรยีน 

9. จัดสำนักงานใหส้ะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส ขั้นพื้นฐานในสำนักงาน ที่โรงเรียนกำหนด 

10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. ส่งเสรมิ สนับสนุนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนห้องละ 5 คน มีบทบาทหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือ งานปกครอง งาน

วิชาการ งานความสะอาด งานกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ 

 2. จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนโดยกำหนดให้นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นประธานนักเรียนประจำปี  

 3. จัดกิจกรรมเสริมความรู้ดา้นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ในการไปลงคะแนนเลือกตั้งท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

5. ช่วยประสานงานจัดกจิกรรมสบืสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย 

6.  เสนอช่ือเพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการโรงเรียน 

7.  จัดอบรมให้ข้อช้ีแนะในการปฏบิัติงานปีละครั้ง 

8.  ติดตาม  ควบคุมการปฏิบตัิงาน ของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปตามข้อตกลง 



9. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ใหเ้ป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่ง

การบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

10. สรุปและประเมินผลรายงานตอ่หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรยีน เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

11.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1.  จัดทำแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีของสถานศึกษา 

 2.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนและบันทึกข้อมูลนักเรียนอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

 3.  ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่เกีย่วข้องกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

            4.  ส่งเสรมิให้นกัเรยีนไดร้ับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรงตามสภาพปญัหา 

 5.  ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 

 6.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ 

 7.  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 8.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 

 9.  ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลนักเรยีนกลุ่มเสี่ยง และรายงานข้อมลูแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 10.  จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและร่วมมือกับหน่วยงานอื่น แก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา ประเมินผลและ

รายงาน 

 11. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และ

มุ่งการบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

 12.  สรุปและรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรยีนเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 13.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและโรงเรียนวิถีพุทธ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1.  จัดทำแผนพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม และเอกลักษณไ์ทยประจำปีของสถานศึกษา 

 2.  ส่งเสริมจัดกิจกรรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตญัญูกตเวที  

 3.  ส่งเสริมและให้ขวัญกำลังใจแกน่ักเรียนท่ีคณุลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมดเีด่น 

 4.  ส่งเสริมจรรยามารยาทและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

 5.  จัดทำแบบเก็บข้อมลูตา่ง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 6.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 

 7. เสนอการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ให้การอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ในคาบอบรมคณุธรรม จรยิธรรมตามที่เห็นสมควรและ

เหมาะสม 

 8. จัดทำปฏิทินอบรมนักเรยีนประจำสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม 



 9. จัดประชุมอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ เพื่ออบรมคณุธรรมจรยิธรรมอย่างต่อเนื่อง 

 10. จัดกิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโอกาสร่วมกับกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

 11. ติดตามผลการประชุมนักเรียนอย่างต่อเนื่องและบันทึกรายงานเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง

 12. ดูแลพัฒนาห้องจริยธรรมให้บรกิารแก่นักเรียน ครู และบุคลากรอื่น ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนท่ีมีความสนใจ 

 13. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และ

มุ่งการบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

 14.  สรุปและรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรยีนและผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 15.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานระดับชั้น 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูทีป่รึกษา และคำสั่งต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 

2. ดูแลควบคมุและแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม พฤติกรรมเบีย่งเบน หรือพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนใน
ระดับชั้นที่รับผิดชอบ 

3. เป็นคณะกรรมการดำเนินการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของระดับชั้นที่รับผดิชอบ 

4. พิจารณาตัดสินลงโทษนักเรียนท่ีกระทำความผิดในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบและระหว่างระดับชั้นที่เกี่ยวข้อง 

5. รายงานผลการดำเนินงานการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบทุก
สิ้นเดือน หรือทันทีที่เกิดเหตุในกรณีที่เป็นเหตุร้ายแรงเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ 

6. จัดประชุมครูที่ปรึกษาในระดับช้ันที่รับผิดชอบ 

7. ดำเนินการประชุม อบรมชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบตัิตนให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของ
โรงเรียน 

8. เสรมิสร้างวินัยและความประพฤตขิองนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 

9. ควบคุมดูแลการเข้าแถวเคาระธงชาติประจำวันในตอนเช้า และตรวจสอบยอดจำนวนนักเรียนท่ีมาเรียนและขาด
เรียน ส่งท่ีกลุม่บริหารกิจการนักเรยีน ลงสถิติประจำวัน เพื่อดำเนินการรายงานใหผู้้อำนวยการโรงเรียนทราบและ
ผู้ปกครองทราบ 

10. เชิญผู้ปกครองมาพบหรือจดัคณะกรรมการไปเยี่ยมบา้นนักเรยีนและพบผู้ปกครองเป็นครั้งคราวหรือในกรณีที่
นักเรียนมีปญัหา 

11. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับทกุกลุ่มในโรงเรียนในการควบคุมดแูลนักเรยีน เมื่อมีการจัดกิจกรรม 

12. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และ
มุ่งการบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

13. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปตี่อหัวหน้ากลุม่บรหิารกิจการ
นักเรียน เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

14. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

 

 

 



งานครูที่ปรึกษา 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. เป็นครูที่ปรึกษาและปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในห้องเรียนทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

2. เป็นคณะกรรมการระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียนของระดบัช้ันและดำเนินการช่วยเหลือให้คำปรึกษา ส่งเสรมิและ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรยีนในโรงเรียน ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบทีส่ามารถ
ตรวจสอบได ้

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนในห้องเรยีนที่ได้รับมอบหมายและส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรม
ที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับนักเรียนให้ขวัญกำลังใจ ตักเตือนและลงโทษนักเรียนในที่ปรึกษา 

4. ดูนักเรียนประกอบพิธีหน้าเสาธง โดยยืมคมุแถวในห้องเรียนที่ตนรับผิดชอบ สำรวจสถิติการมาเรียน ขาดเรยีนในแต่
ละวันและพบนกัเรยีนในที่ปรึกษาในคาบแนะแนว เพื่อรับทราบปญัหา ให้การอบรมนักเรียน ศึกษานักเรียนเป็นราย
กรณีและช่วยเหลือนักเรยีน 

5. รายงานสถิติการมาเรียนของนักเรยีนในที่ปรึกษาต่อหัวหน้าระดับช้ันเพื่อรายงานให้ผู้ช่วยกลุม่บริหารกิจการนักเรยีน 
เพื่อรายงานผู้บหารสถานศึกษา 

6. ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกายประจำวันและประจำเดือนตามเวลาที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกำหนด 

7. ช้ีแจงเรื่องการสอน/ตารางสอน/การสอบกลางภาค/การสอบปลายภาค/สอบแกต้ัว และติดตามผลการเรียนของ
นักเรียนเพื่อปรบัปรุงพัฒนา 

8. ดูแลควบคมุนักเรยีนเข้าร่วมประชมุระดบัช้ันและเข้าร่วมกิจกรรมประชุมนักเรียน 

9. จัดทำรายงานผลการปฏิบตัิงาน ปัญหา อุปสรรค ในงานท่ีปรึกษาตามที่กลุ่มบรหิารกิจการนักเรียนกำหนด 

10. เป็นเวรประจำวันตามตารางเวลาและทำหน้าที่ตามหน้าที่กำหนดใหร้ับผิดชอบ 

11. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และ
มุ่งการบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

12. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานรายงานผลงานประจำปี ต่อผู้บริหารสถานศกึษา 

13. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

 

งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. วางแผนการดำเนินงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน จดัทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมระเบยีบวินัยนกัเรียนและแก้ไข

ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

2. จัดทำข้อมูลนักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม 

3. จัดให้มีการกำหนดวิธีการแกไ้ขพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมของนักเรียน 

4. จัดทำหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่กำหนด 

5. ติดตามเร่งรดัการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 

6. ควบคุม กำกับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนท่ีมีความประพฤตไิม่เหมาะสม 

7. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมของนักเรยีน 



 

 

8. ประสานกับผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรยีนที่มีพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม 

9. จัดทำเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรยีน 

          10. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่ง

การบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

 11. สรุปและรายงานผลการปฏิบตังิานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพื่อเสนอต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 12. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับกลุม่งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เช่น โครงการหอ้งเรียนสี

ขาว โครงการอบรมเกี่ยวกับปญัหายาเสพติด เป็นต้น 

2. กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่เกีย่วข้องกับงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

4. ประสานครูที่ปรึกษาและครูผูส้อนในการเฝ้าระวังนักเรยีนให้ห่างไกลยากเสพตดิ 

5. ให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการต่อต้านยาเสพตดิ 

6. ประสานงานและดำเนินการร่วมกบัผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และต้านยาเสพติด 

7. จัดตั้งศูนย์ตรวจและป้องกันแก้ปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

8. จัดนักเรยีนที่เป็นกลุม่เสีย่งเกี่ยวกับปัญหาการใช้สารเสพติด เข้ารับการตรวจรักษาและอบรมบำบัดทางจิตร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

9. ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิและอบายมุข 

10. รายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA) และ ระบบดูแลและตดิตามการใช้สารเสพติดใน
สถานศึกษา (CATAS)  อย่างถูกต้องและเป็นปจัจุบัน 

11. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และ
มุ่งการบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

12. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลประจำปี ต่อหัวหน้ากลุม่บริหารกิจการ
นักเรียน เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

13. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 



 
 

งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายผูป้กครองนักเรียน 

2. จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรยีนของโรงเรียน 

3. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรยีนปีละ 2 ครั้ง 

4. วางแผน ประสานงานกับระบบดูแลนักเรยีนของโรงเรียน 

5. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และระเบยีบ เกี่ยวกับงานเครือข่ายผู้ปกครอง 

6. จัดกิจกรรมเสริมสรา้งความเข้มแขง็เครือข่ายนักเรยีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาต่างๆ ในการเรียน 

7. จัดกิจกรรมร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้เกิดประโยชนก์ับนักเรียน ผู้ปกครองอย่างสูงสดุ 

8. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และ
มุ่งการบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

9. สรุปรายงานและประเมินผลส่งหัวหน้ากลุ่มบริหารกจิการนักเรียนเพือ่เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

10. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

 

งานเวรประจำวัน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. รับผิดชอบในการกำหนดแนวทางวางแผนการจัดเวรประจำวันของโรงเรียน 

2. ประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไข พัฒนาเวรประจำวันของโรงเรยีนใหเ้ป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนให้เกิด
ประโยชน์กับนักเรียนมากท่ีสุด 

3. ร่างและออกคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติงานเวรประจำวัน และประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวก 

4. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และ
มุ่งการบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

5. สรุปและประเมินผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารกจิการนักเรียน เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

 

งานขับขี่ปลอดภัยและงานจราจรในโรงเรียน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. รับผิดชอบในการกำหนดแนวทางวางแผนงานจราจรในโรงเรยีน 

2. ประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไข พัฒนางานจราจรใหเ้ป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนใหเ้กิดประโยชน์กับนักเรียน
มากที่สุด 

3. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่เกีย่วข้องกับงานขับขี่ปลอดภัยและงานจราจรในโรงเรียน 

4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภยั100%  มีวินัยจราจร  ให้กับบุคลากรในโรงเรียนและ
นักเรียนอย่างถูกต้อง 



5. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และ
มุ่งการบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

6. สรุปและประเมินผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารกจิการนักเรียน เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

 

 

งาน TO BE NUMBER ONE 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. วางแผนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ให้เหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินงานของโรงเรียนและการ

ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวด ี

2. สรรหา คณะกรรมการดำเนินงานชมรม/ชุมนมุ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน 

3.   เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และแนวทางในการดำเนินงานแก่นักเรียนคณะกรรมการ ชมรม/ชุมนมุ 

      TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  

4.  จัดประชุมนักเรียนคณะกรรมการชมรม/ชุมนุม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน เพื่อประสาน 

     ความร่วมมือ ส่งเสริม พัฒนา และ รับฟังปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข  

 5.  ติดต่อ ประสานงาน ขอความร่วมมือ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการ      

     ดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรยีน  

 6. ประสานงาน จดัส่งคณะกรรมการ หรือสมาชิกของชมรม/ชุมนุม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน 

     เข้าร่วม กิจกรรมเครือข่าย และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

7.  สรุปและประเมินผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารกจิการนักเรียน เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการ 

     สถานศึกษา 

8. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. จัดทำมาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน การปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน ด้านแผนงาน ด้านการเงินและการพัสดุของโรงเรียน 

2. จัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี ปฏิทินด้านแผนงานและงบประมาณของโรงเรียน 

3. จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านแผนงาน งบประมาณ การพัสดุและการเงินของโรงเรียน 

4. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยกความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

5. จัดทำงบประมาณเบิกจ่าย ควบคุมการทำบัญชี และทำทะเบียนเกี่ยวกับงานทุกประเภทตามระเบียบราชการให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 

6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการตรวจสอบหลักฐานการรับ -จ่ายเงินประจำวันของโรงเรียนให้ดำเนินการตาม
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 20 และข้อ 37 อย่างเคร่งครัด 
โดยให้ตรวจสอบใบเสร้๗รับเงิน และลงลายมือชื่อกำกับหลังใบเสร็จรับเงินใบสุดท้าย ทุกวันที่มีการรับเงิน หรือจ่ายเงิน 
ตรวจสอบสมุดเงินสดประจำวัน ทะเบียนคุมเงินแยกประเภท ทั้ง 5 เล่ม ถูกต้องตรงกันหรือไม่ แล้วลงลายมือช่ือ กำกับแล้วจึงส่ง
เอกสารและตัวเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ทุกวันท่ีมีการรับจ่ายเงิน หลังปิดบัญชี เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 

7. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ให้ดำเนินการตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงิน
ส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 53 อย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบตัวเงิน หลักฐานแทนตัวเงินให้ถูกต้อง
ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และลงลายมือช่ือไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัยและใส่กุญแจ
พร้อมรหัส เก็บรักษากุญแจและรหัสของตู้นิรภัยไว้ในท่ีปลอดภัย นำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา 
เพื่อรับทราบและลงลายมือชื่อ ทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน วันทำการถัดไป นำเงินออกจากตู้นิรภัยมอบให้เจ้าหน้าที่การเงินผู ้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบรับเงินไปจ่ายต่อไป 

8. ควบคุมดูแลกำกับให้เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่การบัญชี ปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามคู่มือการบัญชีสำหรับ
หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 อย่างเคร่งครัด 

9. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน จัดทำทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน ลงนามในใบสั่งซื้อ/จ้าง ใบสั่งจ่าย 

10. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ให้จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน จัดทำบัญชีวัสดุ จัดทำทะเบียนคุมใบสั่ง
ซื้อ/จ้าง ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

11. ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินในการออกเอกสาร หลักฐานและใบสำคัญการับและจ่ายเงิน 

12. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดการ การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมทั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาให้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

13. นิเทศและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ 

14. วางระบบข้ันตอน ในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและครภุัณฑต์ามโครงการของข้าราชการครูให้ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องรวดเร็ว 

15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 



 

 

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. รับแนวปฏิบัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามในสายงานท่ีรับผิดชอบ 

2. ช่วยกำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน การปฏิบัติงานงบประมาณโรงเรียน 

3. ช่วยกำกับติดตามการดำเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. จัดทำมาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน การปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน ด้านการเงินและการพัสดุของโรงเรียน 

5. จัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี ปฏิทินด้านแผนงานและงบประมาณของโรงเรียน 

6. จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านแผนงาน งบประมาณ การพัสดุและการเงินของโรงเรียน 

7. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

8. ช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่ายเงินประจำวันของโรงเรียนให้ดำเนินการตาม
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 20 และข้อ 37 อย่างเคร่งครัด 
โดยให้ตรวจสอบใบเสร้๗รับเงิน และลงลายมือชื่อกำกับหลังใบเสร็จรับเงินใบสุดท้าย ทุกวันที่มีการรับเงิน หรื อจ่ายเงิน 
ตรวจสอบสมุดเงินสดประจำวัน ทะเบียนคุมเงินแยกประเภท ทั้ง 5 เล่ม ถูกต้องตรงกันหรือไม่ แล้วลงลายมือช่ือ กำกับแล้วจึงส่ง
เอกสารและตัวเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ทุกวันท่ีมีการรับจ่ายเงิน หลังปิดบัญชี เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 

9. ช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ให้ดำเนินการตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำ
เงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 53 อย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบตัวเงิน หลักฐานแทนตัวเงินให้
ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และลงลายมือชื่อไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัยและ
ใส่กุญแจพร้อมรหัส เก็บรักษากุญแจและรหัสของตู้นิรภัยไว้ในที่ปลอดภัย นำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเสนอผู้อำนวยการ
สถานศึกษา เพื่อรับทราบและลงลายมือชื่อ ทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน วันทำการถัดไป นำเงินออกจากตู้นิรภัยมอบให้เจ้าหน้าที่
การเงินผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบรับเงินไปจ่ายต่อไป 

10. ช่วยกำกับดูแลดูแลกำกับให้เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่การบัญชี ปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามคู่มือการบญัชี
สำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 อย่างเคร่งครัด 

11. ช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน จัดทำทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน ลงนามในใบสั่งซื้อ/จ้าง ใบสั่งจ่าย 

12. ช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน จัดทำบัญชีวัสดุ จัดทำทะเบียนคุม
ใบสั่งซื้อ/จ้าง ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

13. ช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินในการออกเอกสาร หลักฐานและใบสำคัญการรับและจ่ายเงิน 

14. ช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดการ การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
กองทุนกู้ยมืเพื่อการศึกษา รวมทั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาให้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

15. นิเทศและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ 

16. วางระบบขั้นตอน ในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ตามโครงการของข้าราชการครูให้ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องรวดเร็ว 

17. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 



 

 

งานคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. เป็นที่ปรึกษาในการกำหนดนโยบายในการดำเนินงาน ของกลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 

2. ร่วมพิจารณางาน โครงการ งบประมาณของงานต่าง ๆ ในกลุม่บริหารงบประมาณ 

3. ติดตาม ดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

 

งานสำนักงานอำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

2. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบญัญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

3. จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปขีองกลุ่มบริหารงบประมาณ 

4. จัดทำปฏิทินปฏิบตัิงานประจำปีของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการพสัดุของกลุ่มบรหิารงบประมาณ 

6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณ รายงานหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

8. ดำเนินงานกิจกรรม 5ส ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

9. จัดสำนักงานใหส้ะอาดเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส ข้ันพ้ืนฐานในสำนักงานท่ีโรงเรียนกำหนด 

10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

งานนโยบายและแผนงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1.  จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ 

     2.  วิเคราะห์และประสานงานการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนและมาตรฐานการศึกษา ดังนี้  

          2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

          2.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียน  

3. นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  

4. ช่วยเหลือประสานงาน กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ  



5. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน  

6. จัดทำปฏิทินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียน  

7. ประสานแผนของโรงเรียนกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

8. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ  

9. ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี  

     10. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 

ทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

11. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี ต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อเสนอต่อ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

12. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. การจัดทำระบบฐานข้อมลูสนิทรัพย์ของสถานศึกษา 

  1.1 ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใช้งาน 

  1.2 จำหน่วย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

  1.3 จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อขายหรือจัดหาจากงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ ตลอดจนท่ีได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุม โดยบันทึกคุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 

  1.4 จดทะเบียนเป็นราชพัสดุสำหรับท่ีดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดำเนินการ และยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับ

กรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดทำทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

  1.5 จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของโรงเรียน ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็ได้ ถ้าโรงเรียนมีพร้อม 

  1.6 จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

2. จัดหาพัสดุ  

  2.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่

มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่กำหนดมาตรฐานกลาง 

  2.2 จัดทำแผนระยะปานกลางและจดัหาพัสดุทั้งในส่วนท่ีโรงเรยีนจัดหาเองและที่ร่วมมือกับโรงเรยีนหรอืหน่วยงานอ่ืนจัดทำ 

3. การกำหนดแบบรูปรายงานหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจ้าง 

  3.1 จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน 

  3.2 ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ ไม่เป็นแบบมาตรฐานโดยดำเนินการให้

เป็นไปตามระเบียบ 



  3.3 จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือ

คุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทำสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฏีกาเบิกเงินเพื่อจ่าย

แก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 

4.การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่วยพัสดุ ครุภัณฑ์   

1. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินใหเ้ป็นปัจจุบัน 

 2. กำหนดระเบยีบและแนวปฏิบตัเิกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 

 3. กำหนดให้มีผูร้ับผดิชอบในการจัดเก็บควบคมุ และเบิกจ่ายให้เปน็ไปตามระบบและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

อย่างสม่ำเสมอทุกป ี

 4. ตรวจสอบสภาพ บำรุงรักษา ซอ่มแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งาน สำหรับทรัพย์สินท่ีมสีภาพไมส่ามารถใช้งานได้ให้ตั้ง

คณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทำจำหน่ายหรือรื้อถอนกรณเีป็นสิ่งปลูกสรา้ง 

 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

 

งานการเงิน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
การรับเงิน – จ่ายเงิน   

 1.  การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน  การนำส่งเงิน  การโอนเงิน  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ให้

เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 

การบัญชีเกณฑ์คงค้าง 

 1.  ตั ้งบัญชียอดระหว่างปีงบประมาณทั ้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน  และการตั้งยอดก่อนปิดบัญชี

งบประมาณปีก่อน 

 2.  จัดทำกระดาษทำการโดยการปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ  โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุนและบัญชีเงินรับฝาก

และเงินประกัน  ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุหรือ  (บัญชีสินค้าคงเหลือ)  และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  พร้อมทั้งจัดท ำใบสำคัญ

การลงบัญชีท่ัวไปโดยใช้จำนวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 

 3.  บันทึกเปิดบัญชคีงค้าง  (พึงรับพึงจ่าย)  โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยกประเภท  (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย)  และบันทึก

รายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท  (หนี้สิน  ทุน  รายได้) 

 4.  บันทึกบัญชีประจำวัน  ให้ครอบคลุ่มการรับเงินงบประมาณ  การรับรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริหาร  การรับเงินรายได้  

การจ่ายเงินงบประมาณ  การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม  การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม  การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ  เงินทอรองจ่าย  

เงินมัดจำและค่าปรับ  รายได้จากเงินกู้ของรัฐ  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  การรับเงินบริจาค  การรับเงินรายได้แผ่นดิน  การถอนเงินรายได้แผ่นดิน  

การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน  การจ่ายเงินให้หน่วยงานท่ีปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน  การรับเงินความรับผิดทางละเมิด 

 5.  สรุปรายงานบันทึกบัญชีทุกวันทำการ  สรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภท  เงินฝากธนาคาร  และเงินฝากคลัง  

สำหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวันท่ัวไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท  ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน 

 6.  ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับที่ได้รับล่วงหน้า  

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ  วัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี  ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและหนี้สูญ 



 7.  ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า  (ต่ำกว่า)  ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี  และปิดรายการรายได้สูง  (ต่ำ)  กว่า

ค่าใช้จ่ายงวดบัญชี  เข้าบัญชีรายได้สูง  (ต่ำ)  กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง  เข้าบัญชีรายได้แผ่นดินหากมียอด

คงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 

 8.  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายการคงเหลือประจำวัน  และงบพิสูจน์ยอด ฝากธนาคาร  

ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทท่ัวไป  และการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 

 9.  แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี  จากการเขียนข้อความผิด  หรือตัวเลขผิด  จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบญัชี

ย่อยแต่ละยอดรวมถูก  โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด  ลงลายมือช่ือย่อกำกับพร้อมวัน  เดือน  ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

 10.  จัดทำรายงานประจำเดือน  ส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดนิและกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี  15  ของเดือนถัดไป  

โดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดิน  รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย  รายงานเงินประจำงวด 

 11.  จัดทำรายงานประจำปี  โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน  จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน  งบกระแสเงินสดจัดทำ

โดยวิธีตรงจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจำปีให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นที่

การศึกษา  และจัดส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 

 12.  จัดทำและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องจัดทำขึ้นเพ่ือจำหน่ายจ่ายแจก 

การบัญชีเกณฑ์เงินสด 

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล และการบันทึกบัญชี  ในการรับและการจ่ายเงินของโรงเรียน   สำหรับเงินงบประมาณ   เงินนอก

งบประมาณ   และโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน   

2.  ตรวจสอบความถูกต้องของการทำบัญชี โดยตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด เงินฝากธนาคาร การบันทึกรายการบัญชี และ

การออกรายการทางการเงิน ดังนี้ 

2.1  การตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคาร 

2.1.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 

           2.1.2 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  

      2.2   การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี 

               2.2.1 การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด  บัญชีแยกประเภท 

               2.2.2 การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อย / ทะเบียน 

       2.3  การจัดทำรายงานการเงิน 

               2.3.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ให้จัดทำทุกสิ้นวันทำการ    เว้นกรณีไม่มี  การรับจ่ายเงินในวันทำการนั้น ให้ใช้รูปแบบ

ตามระบบบัญชีเกณฑ์เงินสด 

               2.3.2 รายงานประจำเดือน 

                         1) รายงานรายได้แผ่นดิน 

                         2) รายงานรายได้ และค่าใช้จ่าย 

                         3) รายงานเงินประจำงวด 

               2.3.3 รายงานประจำปี 

   1) งบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุล 



                          2) งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 

                          3) งบกระแสเงินสด 

                          4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

                2.3.4  รายงานอื่น ๆ 

 

 

งานการบัญช ี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1.  ตรวจสอบบัญชี  การเงินและพัสดุ  อย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง 

 2.  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินว่ามีใบเสร็จรับเงินครบถ้วนตามทะเบียนหรอืไม่ 

 3.  ตรวจค้นข้ัวใบเสรจ็รับเงินทั้งเงนิงบประมาณและเงินนอกงบประมาณว่าปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ 

 4. ตรวจการนำส่งเงินรายรับ ภายในโรงเรียนว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 

 5. มีการรักษาเงินไวเ้กินอำนาจหรอืไม ่

 6. มีการเก็บรักษาเงินของโรงเรียนปฏิบัติอย่างไร ถูกต้องหรือไม ่

การจ่ายเงิน 

 1. ตรวจการจ่ายเงินในใบสำคญัคูจ่่าย และใบสำคัญคู่จ่ายว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ 

 2. ตรวจใบเบิกเงินภายในโรงเรียนว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม ่

 3. การจ่ายเงินอุดหนุน เช่น เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เงินบริจาคว่าจ่ายไปตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่และถูกต้องว่าด้วยระเบยีบ

การจ่ายเงินหรือไม ่

การบัญชีและทะเบียน 

 1. ตรวจบัญชี รายวันเงินสด ว่ามีการลงรายการรับ รายการจ่าย ตรงตามหลักฐานข้อเท็จจริงหรือไม่ ลงบัญชีเงินสดเป็นปัจจุบันหรอืไม่ 

 2. ตรวจทะเบียนรับเงินระดมทุนเพื่อการศึกษารายบุคคล ตรวจดูว่าการลงทะเบียนลงตรงตามใบเสร็จรับเงินหรือไม่ ตรวจเดือนละ 1 

ครั้ง สำหรับเดือนที่สิ้นปีการศึกษา ตรวจว่านักเรียนค้างชำระเงินเท่าไร ค้างเพราะอะไร มีใบเตือนหรือมีสัญญาการผ่อนผันชำระเงินหรือไม่ 

 3. ตรวจทะเบียนจ่ายเงินบำรุงการศึกษา จำแนกตามหมวดงบประมาณ ดูการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณว่าปฏิบัติตามที่

สำนักงานงบประมาณกำหนดหรือไม่ 

 4. ตรวจการใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้เงินในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนหรือไม่ 

 5. ตรวจทะเบียนต่าง ๆ เช่น ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุมหลักฐานการเบิก ทะเบียนคุม

เอกสารแทนตัวเงิน และทะเบียนคุมรายได้แผ่นดินว่าปฏิบัติถูกต้องตามระบบบัญชี สำหรับหน่วยงานย่อย 

 6. ตรวจบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ ดูว่าของที่ซื้อมาด้วยเงินงบประมาณ เงินระดุมทุนการศึกษา เงินบริจาค และเงินนอกงบประมาณ 

ลงบัญชีและลงทะเบียนครบถ้วนหรือไม่ พัสดุที่เบิกไปใช้ มีใบเบิกพัสดุหรือไม่และการปฏิบัติขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบหรือไม่  

การตรวจสอบอื่น ๆ  

 1. ตรวจสอบเงินอื่น ๆ ท่ีโรงเรียนจัดขั้น เช่น สหกรณ์ สวัสดิการ กองทุน และเงินบริจาคต่าง ๆ  

 2. ตรวจเงินพิเศษของโรงเรียน เช่น ค่าจำหน่ายอาหารกลางวัน ค่าบำรุงการใช้สถานที่อื่น ๆ ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตาม

ระเบียบหรือไม่ 



 3. ตรวจรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และรายงานประเภทเงินคงเหลือดูว่ายอดเงินคงเหลือตรงกับยอดคงเหลือในบัญชีรายวันเงินสด

และทะเบียนคุมต่าง ๆ หรือไม่ 

 4. ตรวจเงินรายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือในงบเดือนว่าถูกต้องตรงกับสมุดเงินสดและทะเบียนคุมต่าง ๆ หรือไม่ 

 5. ตรวจสอบการส่งงบเดือน ใบสำคัญจ่าย และรายงานการเงินตา่ง ๆ  

 6. ตรวจสอบเกีย่วกับการก่อหนีผ้กูพันเงินงบประมาณ 

 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รบัมอบหมาย 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
     1.1  จัดทำการประเมินทบทวน การประกันคณุภาพการศึกษา ทุกปีการศึกษา 

                1.2  ประเมินและจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจำป ี

                1.3  ประสานงานการประเมินตนเองทั้งภายนอกและภายใน 

                1.4  ให้ข้อเสนอและในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามผลการประเมิน 

                1.5  ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์คณุภาพการศึกษาของโรงเรียน 

                1.6  จดัทำมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรยีน 

      1.7 ศึกษาเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

                1.8  ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาท่ีเกีย่วข้องทั้งหมด 

                1.9  เป็นเลขานุการคณะกรรมการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

                1.10  เป็นเลขานุการ การจัดทำคูม่ือประกันคณุภาพของสถานศึกษา 

                1.11  จดัอบรม ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ในเรือ่งที่เกี่ยวกับการประกันคณุภาพของ

สถานศึกษาเป็นประจำ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

                1.12  ตดิตาม รับมอบ เอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ของแต่ละสาขาวิชาที่แสดงถึงการประกันคณุภาพภายในสาขาวิชา ภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด ตรวจสอบความถูกต้อง และนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน แล้วจัดทำรายงานการ

ประเมินตนเอง รายงานคณุภาพการศึกษา ท่ีถูกต้อง มีความสมบูรณ์ 

                1.13  ตดิตาม รับมอบ เอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ของบุคลากรแตล่ะคนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตรวจสอบความถกูต้อง 

และนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

                1.14  ตดิตาม รับมอบเอกสารสรุปผลการดำเนินกจิกรรมตามแผนปฏิบัติการของทุกฝ่าย ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตรวจสอบ

ความถูกต้อง และนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

          1.15  จัดระบบเอกสารสรปุผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของสำนักงานประเมินคณุภาพ และรับรองมาตรฐานการศกึษา

(องค์การมหาชน)(สมศ.)  

1.16 หาแนวทางปรับปรุงวิธีการประเมินคุณภาพภายในให้มคีวามเหมาะสมกับสภาพจริง 

1.17 เป็นเลขานุการในการจดัทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ท้ังรายงานคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี ตามที่

สำนักงานประเมินคณุภาพและรบัรองมาตรฐานการศึกษา(องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

กำหนด 

1.18  ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา 



1.19  วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

1.20  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 

1.21  จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 

1.22  จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัระบบประกันคณุภาพทั้งหมด 

1.23  จัดทำดัชนีและตัวช้ีวัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษา 

1.24  ให้คำปรึกษาแนะนำดา้นระบบประกันคณุภาพ 

1.25  ดำเนินการตรวจสอบและพฒันาระบบประกันคณุภาพ 

1.26  ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.27  จัดอบรม สมัมนา เกี่ยวกับการประเมินคณุภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง     

1.28  ส่งเสรมิสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ ของการประกัน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

1.29  ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่าง ๆ และงานตา่ง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการบุคคล องค์กรและหน่วยงาน

ภายนอกในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

1.30  ประสานงานกับสำนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการ

ประกันคณุภาพสถานศึกษา 

1.31  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดร้ับมอบหมาย 

 

งานระดมทรัพยากรและเงินบำรุงการศึกษา 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1.  ประสานกับงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและความต้องการปัจจัยเพิ่มเติม 

1. เสนอวิธีการหรือแนวทางในการดำเนินการระดมทรัพยากรและเงินบำรุงการศึกษาและประสานดำเนินการ 

2. ดำเนินการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายและตรวจสอบตามระเบียบ 

3. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการ
บริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

4. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. วิเคราะหส์ภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 

2. วิเคราะหค์วามเสี่ยงของการดำเนนิงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง 

3. กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสีย่งในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 



5. ให้บุคลากรที่เกีย่วข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสีย่งไปใช้ในฝ่ายการควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ 

6. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑม์าตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

7. ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 

8. จัดวางระบบและกำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ส่งเสรมิสนับสนุนใหค้ำแนะนำ ดูแล และกำกับติดตามการปฏิบตัิ
ตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

9. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง 
พร้อมท้ังติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

10. สรุป และจัดทำรายงานตาม แบบ ปย.1, แบบ ปย.2  และแบบติดตาม ปย. 2  เสนอให้คณะกรรมการดำเนินงานระดับหน่วยรับ
ตรวจ  ภายในเวลาที่กำหนด          

11. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา(หน่วยรับตรวจ)  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) 

12. สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ โดยจัดทำแบบ ปอ. 2, แบบ ปอ. 3 และแบบติดตาม ปอ. 3 (ที่
ส่วนราชการกำหนด)  

13. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 

ทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

14. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปอ.1) เสนอผู้บริหารลงนาม ส่งหน่วยงานต้นสังกัด และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเวลาที่กำหนด ให้จงได ้

15. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

 

 

งานส่งเสริมการออมทรัพย์ออมความดี 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. จัดทำแผนงาน/โครงการและปฏิทนิปฏิบัติงานประจำปี งานส่งเสริมการออมทรัพย์นักเรียน 

2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู้เกีย่วกับการออมทรัพย์ 

3. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังทัศนคติในการออมทรัพย ์

4. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบ และให้ปฏิบตัิเป็นปกตนิิสัย 

5. จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการออมทรัพย์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้และสามารถแนะนำผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ โดยสอดคล้องกับวิธีสอนในปกตไิด ้

7. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 

ทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

8. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุม่บริหารงบประมาณ เพื่อเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา 



งานตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. การให้คำปรึกษา  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย 

2. การตรวจสอบภายใน ครอบคลมุการตรวจสอบการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน              

การตรวจสอบการบริหารจัดการ ด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน 

          3. การปฏิบัติงานต่อหน่วยตรวจสอบภายใน 

              3.1 ประสานแผนการตรวจสอบร่วมกับผูต้รวจสอบภายใน 

              3.2 ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางการปฏิบตัิงาน ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน ให้ผูต้รวจ

สอบภายใน 

          4. การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพยส์ินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจนค์วามมีอยูจ่ริง ของทรัพย์สินเหล่านั้นได้ 

         5. การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

         6. การสอบทานการปฏิบัตงิานในความรับผดิชอบของเจ้าหน้าท่ีระดับต่าง ๆ ว่าไดผ้ลตาม วัตถปุระสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความ

คืบหน้าตามแผนงานท่ีกำหนดไว ้

         7. การสอบทานและประเมนิผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในขององค์กร 

         8. จดัทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เปน็รูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 

ทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

         9.ตดิตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบตัิงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา 

         10.งานอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

 

 

งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษาระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมรวมถึงที่ได้ทำ

ข้อตกลงกับหน่วยงานต่าง ๆ 
2. วางแผนและกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้สถานศึกษา

และบุคลากรได้ทราบและเข้าใจในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน 
3. แต่งแต่งคณะกรรมการดำเนินการในแต่ละโครงการ 
4. ประสานการดำเนินงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
5. ดำเนินการให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแต่ละโครงการ 
6. ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละโครงการ

ที่ไม่ขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 



7. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 

ทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ  

8. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนด ต่อผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ เพ่ือรายงาน
ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานประกันอุบัติเหตุนักเรยีน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1.   อำนวยความสะดวกในการขอรับเงินชดเชยอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากร 

6. จัดทำสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในการจัดทำประกันชีวิต และการใช้บริการ 
7. สรุปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
8. เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทประกันภัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัย 
9. ชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจทั้งประชุมและเป็นหนังสือราชการ 
10. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการ

บริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ  

11. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนด ต่อผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ เพ่ือรายงาน
ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานประกันสังคม 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานประกันสังคมให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

2. วางแผน กำกับ ติดตาม ประสานงาน อำนวยความสะดวก เกี่ยวกับงานประกันสังคมให้กับ 

บุคลากรในสถานศึกษา 

3.   จัดเก็บเงินประกันสังคมจากบคุลากรในสถานศึกษาและนำจ่ายเงินประกันสังคม ให้กับสำนักงาน 

      ประกันสังคม จังหวัดชุมพร 

4.   จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรปูธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 

     ทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

5.   ติดตาม รวบรวมข้อมลูอย่างเปน็ระบบ ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ต่อหัวหนา้กลุ่มบริหารงาน   

บุคคล เพื่อเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

          6.   ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



งานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

            1. สำรวจนักเรยีนที่มีคณุสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด 

            2. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกับงานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

            3. จัดทำทะเบียนนักเรียนท่ีมีคุณสมบัตสิัมพันธ์กับปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน 

            4. ดำเนินการตามขั้นตอนในระบบปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน 

  5. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรปูธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 

     ทำงานท่ีไมจ่ำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

            6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบรหิารวิชาการ เพื่อเสนอต่อ 

               ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
 

 

งานกองทุนกู้ยมืเพื่อการศึกษา 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

            1. จัดทำแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

            2. ดำเนินการตามแผนหรอืโครงการ/กจิกรรม ท่ีวางไว ้

  3. จัดทำและเก็บ เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. )  

  4. ดำเนินการคัดกรองนักเรียนผู้มีสิทธ์ิยื่นกู้ แจ้งผลการคัดกรองและจัดทำสัญญากู้  

  5. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง  

     คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

  6. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรปูธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 

     ทำงานท่ีไมจ่ำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

  7. สรุปผลโครงการ/กิจกรรม รายงานหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการ  

สถานศึกษา 

  8. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. จัดทำนโยบายและแผน 

1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานบริหารงานบุคคล 

1.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานบุคคล และปฏิทินปฏิบัติงาน 

1.3 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านงานบริหารบุคคลของโรงเรียน 

2. ดูแล  กำกับ ควบคุมการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งการสรรหา
และการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติราชการเสริมสร้างการมีวินัยและการ
รักษาวินัยรวมถึงการออกจากงานหรือออกจากราชการ ให้ดำเนินไปอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพของหน่วยงาน 

3. ดูแล กำกับ ควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ให้ปฏิบัติหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับสถานศึกษา 

4. กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล งานประเมินผล สารสนเทศในงานทุกงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อให้ทราบข้อมูลใน
จุดเด่น จุดด้อยท่ีจะต้องพัฒนาและปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

รองหัวหน้าโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. รับแนวปฏิบัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อกำกับดูแล ติดตามในสายงานท่ีรับผิดชอบ 

2. จัดทำนโยบายและแผน 

2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานบริหารบุคคล 

2.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานบุคคล และปฏิทินปฏิบัติงาน 

2.3 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านงานบริหารบุคคลของโรงเรียน 

3. ช่วย ดูแล  กำกับ ควบคุมการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งการสรร
หาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติราชการเสริมสร้างการมีวินัยและ
การรักษาวินัยรวมถึงการออกจากงานหรือออกจากราชการ ให้ดำเนินไปอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพของหน่วยงาน 

4. ช่วย ดูแล กำกับ ควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว ให้ปฏิบัติหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับสถานศึกษา 

5. ช่วย กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล งานประเมินผล สารสนเทศในงานทุกงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่ อให้ทราบ
ข้อมูลในจุดเด่น จุดด้อยท่ีจะต้องพัฒนาและปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับแผนงานต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดเหน็ในการพัฒนาและปรับปรุงงาน 

2. พิจารณางานหรือโครงการที่งาน ต่าง ๆ ในกลุ่มบรหิารงานบุคคลทีข่อจัดทำ 

3. ช่วยเหลือติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการหรืองานหรือกิจกรรมที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

งานสำนักงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบญัญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 

3. จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปขีองกลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. จัดทำปฏิทินปฏิบตัิงานประจำปีของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานตอ่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อนำเสนอต่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

8. ดำเนินกิจกรรม 5ส ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

9. จัดสำนักงานใหส้ะอาดเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส ข้ันพ้ืนฐานในสำนักงานท่ีโรงเรียนกำหนด 

10. ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
 

งานวินัยและการรักษาวินัย 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ดำเนินการโดยผู้อำนวยการ
โรงเรียน ในกรณีต่อไปนี ้
1.1 กรณีความผิดวินยัไม่ร้ายแรง 

1.2 กรณีความผิดวินยัร้ายแรง 

1.3 การอุทรณ ์

1.4 การร้องทุกข ์

2. การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทำผดิวินัย ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา 

2.1 ผู้บริหารแตล่ะระดับ ปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบญัชา 

2.2 ดำเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสรา้งขวัญและกำลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสรมิสร้างและพัฒนาเจตคติ 
จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บงัคับบัญชา 

2.3 สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิใหผู้้ใต้บงัคับบัญชากระทำผดิวินัยตามควรแก่กรณ ี



3. จัดทำหลักฐานการลงเวลามาปฏิบตัิราชการ ใบลา การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา การขออนุญาตไปราชการ 

4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตรวจการต่างกายของบุคลากร จัด
รวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัยและการรักษาวินัย  
ทั้งดำเนินการแก้ไขปญัหาบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย 

5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

งานทะเบียนประวัติและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. จัดทำแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานมาตรฐานตำแหน่งและทะเบยีนประวัติบุคลากร 

2. ดำเนินการเพื่อขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัตรประจำตัวข้าราชการ 

3. การจัดทำทะเบียนเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 
4. การออกหนังสือ จัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการและบัตรลูกจ้างประจำ 

5. จัดทำและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว 

6. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับงานทะเบียนประวัติบุคลากร/บัตรประจำตัวข้าราชการ/งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

7. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 

     ทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

8. สรุปผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบรหิารบุคคล เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

9. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1.  วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกจิของโรงเรียน 

2. จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. กำหนด 

3. นำเสนอแผนอตัรากำลัง เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 

4. นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกดิคณุภาพ 

5. ดำเนินการในการกำหนดตำแหน่งและการขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 
6. ดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวด้วยเงินงบประมาณให้ดำเนินการตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลังหรือ

ตามหลักเกณฑ์วิธีการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

7. ดำเนินการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ใหด้ำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการของสำนกังาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

8. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 

ทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

9. สรุปผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบรหิารงานบุคคล เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

10. ปฏิบัติหน้าท่ี อ่ืน ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 



งานประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. จัดทำระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้กระบวนการมสี่วนร่วมของบุคลากร 

2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคณะกรรมการพิจารณาความดคีวามชอบของ
ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

3. คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

4. ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา กรณสีั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องช้ีแจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 

5. รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมลูลงในทะเบียนประวัติต่อไป 

6. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 

     ทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

7. สรุปผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบรหิารบุคคล เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

8. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

งานสรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/ย้าย/ลาออก 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีที่ได้รับ

มอบอำนาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีศึกษาตามแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

     1.1 การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ครุ และ

บุคลากรทางการศึกษา อื่นในสถานศึกษา ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที ่ก.ค.ศ. กำหนด 

     1.2 การบรรจุแต่งตั้ง ผู้ชำนาญหรือผู้เช่ียวชาญระดับสูง 

2. ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ไปยัง 

  สำนักงานเขตพื้นท่ีศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ศึกษาและขออนุมัติต่อ ก.ค.ศ. 

3. เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งวิทยฐานะและให้ได้รับ            

   เงินเดือน ตามที ่ก.ค.ศ. กำหนด 

 

การแต่งต้ัง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศกึษา หรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ตามแนวทางการปฏิบัติ 

ดังนี ้

    1. เสนอคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อดำเนินการนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา

อนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณ ี



    2. บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีรับย้ายมาจากสถานศึกษาอ่ืนในเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขต

พื้นที่การศึกษาอื่น สำหรับตำแหนง่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    3. รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัตสิ่วนตัว ไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดทะเบียนประวตัิต่อไป 

               4. ดูแลการออกจากราชการ ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา 

4.1 การออกจากราชการ 

4.2 การให้ออกจากราชการ กรณไีม่พน้ทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการหรือไม่ผา่นการเตรียมความพร้อมและการ
พัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

4.3 การออกจากราชการไว้ก่อน 

4.4 การออกจากราชการเพราะเหตรุับราชการนานหรือเหตุทดแทน 

4.4.1 กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่โดยสมำ่เสมอ 

4.4.2 กรณไีม่ปฏิบตัิงานตามความประสงค์ของทางราชการ 

4.4.3 กรณสีั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบตัิทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งกฎระเบยีบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณผีู้ไม่มสีัญชาตไิทย กรณีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณเีป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอันดี กรณี
เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมอืงหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือกรณีเป็นบุคคล
ล้มละลาย 

4.4.4 กรณีขาดคุณสมบตัิทั่วไป กรณีมีเหตุสงสยัว่าเป็นผู้ไมเ่ลื่อมใสในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

4.4.5 กรณีมเีหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤตตินไม่
เหมาะสม 

4.5 กรณีมมีลทินมัวหมอง 

4.6 กรณไีด้รับโทษจำคุก โดยคำสั่งของศาล หรือรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดทีไ่ด้
กระทำโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

2. วางแผน กำกับ ติดตาม ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงานเฉพาะตำแหน่ง 
การศึกษาต่อ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. จัดวางแผนด้านสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพของตนเอง โดย
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

4. จัดทำโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นส่งเสริมการเปลี่ยน
ตำแหน่งสายงานในหน้าท่ีให้สูงข้ึน 



5. วิเคราะห์สภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

6. จัดระบบและวางแผนในการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดล้อง
กับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

7. ประสานงานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูและบุลากรในโรงเรียน 

8. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิดทางวินัย 

9. การดำเนินการความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างช่ัวคราว 

10. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 

     ทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

สรุปผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบรหิารบุคคล เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

11. ปฏิบัติหน้าท่ี อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานสร้างขวัญและกำลังใจ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานสร้างขวัญและกำลังใจ 

2. จัดทำกรอบงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไป 

3. ดูแลสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีเป็นสวัสดิการโรงเรียน กับบุคลากรภายในโรงเรียน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกจิกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บคุลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ 

5. วางแผนดำเนินงานด้านการจดัปฐมนิเทศ การแนะนำบุคลากร การจัดงานต้องรับ-ส่ง บุคลากร 

6. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 

     ทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

7. ติดตาม รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

8. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

 

งานสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
2.   วางแผน กำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อให ้  

     สอดคล้องตามนโยบายด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.  จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 

     ทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

4.   ติดตาม รวบรวมข้อมลูอย่างเปน็ระบบ ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ต่อหัวหนา้กลุ่มบริหารงาน   

บุคคล เพื่อเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

1. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 



 

งานนิเทศการศึกษา 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. สำรวจและรวบรวมปญัหาการเรยีนการสอนจากครูผูส้อนเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข 

2. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 

3. จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานเพื่อวิเคราะหป์ัญหาและความตอ้งการจำเป็นเพื่อจัดโครงการนเิทศภายในโรงเรียน
และภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรปูแบบต่าง ๆ เช่น ประชุม  
5. ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภิปราย จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ 
6. ให้คำแนะนำและปรึกษา เพื่อปรับปรุงการเรยีนการสอน 

7. ส่งเสริมแนะนำในการจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้ และบันทึกการสอน การจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้า
ของครู นิเทศการเรยีนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และบันทึกการสอน 

8. นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลติสื่อการเรียนการสอนและจดัทำผลงานทางวิชาการ 

9. จัดทำปฏิทินการนเิทศภายใน โดยให้มีการนิเทศการเรยีนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศท่ีร่วมมือ 
ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบอ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

10. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่ง
การบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

11. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบรหิารวิชาการเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศกึษา 

12. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 



มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. จัดทำนโยบายและแผน 

1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจดัทำมาตรฐานการปฏิบตัิงานของโรงเรียนและงานบริหารทั่วไป 

1.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานกลุ่มบรหิารทั่วไป และปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

1.3 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัต ิเกี่ยวกับงานด้านงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน 

2. กำกับ ติดตาม ดูแลและแกไ้ขปญัหาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 

3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือติดตาม รับทราบปญัหา สรุปงานประจำสัปดาห์ และ

ข้อเสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาของงานในกลุ่มบริหารทั่วไป 

4. ประสานงานและใหค้วามร่วมมอืกับฝ่ายบริหารทุกกลุม่ของโรงเรยีนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนท้ังราชการ เอกชน 

มูลนิธิ สมาคมและชุมชน 

1. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทัว่ไป 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ช่วยกำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

2. กำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารทั่วไปทุกงาน ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

3. ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนดำเนินไปด้วยความเรยีบร้อยและมปีระสิทธิภาพ 

4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย     
 

งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มบริหารทั่วไป 

2. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบญัญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 

3. จัดทำแผน/โครงการประจำปีของกลุ่มบรหิารทั่วไป 

4. จัดทำปฏิทินปฏิบตัิงานประจำปีของกลุ่มบริหารทั่วไป 

5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของกลุ่มบรหิารทั่วไป 

6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป รายงานหัวหนา้กลุ่มบรหิารทั่วไปเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษา 



8. ดำเนินงานกิจกรรม 5ส ของกลุ่มบริหารทั่วไป 

9. จัดสำนักงานใหส้ะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส ข้ันพ้ืนฐานในสำนักงานท่ีโรงเรียนกำหนด 

10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานธุรการโรงเรียน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพงานสารบรรณของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 2. วางแผนออกแบบระบบงานสารบรรณ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีและจัดหา 

Hard ware และ Soft ware มาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม 

 3. วางมาตรฐานในการออกคำสั่ง-ประกาศโรงเรียนก่อนดำเนินงานล่วงหน้า 3 วัน 

 4. วางระบบงานสารบรรณเป็นสำนักงานอัตโนมัติทุกวัน พร้อมจัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้

เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมทั้งจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

 5. ลงทะเบียนรับ – ส่ง เอกสาร โต้ตอบหนังสือราชการ เก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการ ติดตาม  ประเมินผล และ

ปรับปรุงงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ 

 6. จัดทำแผนพัฒนางานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำปีของโรงเรียน 

 7. ดำเนินงานสารบรรณ เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ไว้บริการครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

 8. ดำเนินงานแผนงาน/โครงการ และสารสนเทศของฝ่าย 

 9. จัดตกแต่งและดูแลความเรียบร้อยท่ัว ๆ ไปของสำนักงาน 

 10. เตรียมการประชุม และบันทึกการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

 11. ส่งวาระการประชุมฝ่ายที่สำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ 

 12. จัดทำระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนและจดบันทึกการประชุม 

 13. ประสานงานกับเลขานุการผู้อำนวยการ/เลขานุการบริหารงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานบริหารทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

14. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานที่ไม่จำเป็น และ

มุ่งการบริการที่ดี พร้อมทั้งจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

 15. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้าบริหารทั่วไป เพ่ือเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

 

งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. จัดทำแผนพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง

และครูฯ  

3. สนับสนุนข้อมูล รับทราบดำเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ  

 4. ดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและแจ้งคณะกรรมการทราบก่อนดำเนินการประชุม 7 วัน 



 5. จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบดำเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณีอย่าง

น้อย 1 ครั้งต่อภาคเรียน 

 6. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด การดำเนินการและราย งานผล

การดำเนินงาน ให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 

 7. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ระเบียบ  ข้อบังคับ ท่ีจะใช้ในเครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ และให้เป็นปัจจุบัน 

 8. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการ ประสานงาน ทั้งด้านข้อมูล การดำเนินงานของเครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ  

 9. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานที่ไม่จำเป็น และ

มุ่งการบริการที่ดี พร้อมทั้งจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

 10. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารทั่วไป และผู้อำนวยการสถานศึกษา 11. ปฏิบ ัต ิหน้าที่

อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

งานสัมพันธ์ชุมชน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับกลุม่งานความสมัพันธ์กับชุมชน 

2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน 

3. เผยแพรเ่กียรติประวัติของโรงเรียนสู่ชุมชน 

4. ประสานกับกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้บริการด้านข่าวสาร ส่งเสรมิสุขภาพอนามัย ส่งเสริม
อาชีพ นันทนาการ อาคารสถานท่ีและวัสดุครภุัณฑ์ วิชาการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนโรงเรียนและนกัเรียน 

5. ดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมาคมศษิย์เก่าของโรงเรียน 

6. ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรการกศุลต่าง ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ 

7. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เปน็รูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และ
มุ่งการบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

8. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงามผลประจำปี 
9. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 

 

งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคมุการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรยีน 

2. จัดทำระเบียบการจำหน่ายสินค้าให้เหมาะสม 

3. ควบคุมการให้บริหารในการจำหนา่ยสินค้าอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนและบุคลากร 

4. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และ
มุ่งการบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

5. สรุปและประเมินผลรายงาน ต่อหวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 



 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน ปรับปรุง พัฒนาบริเวณทั่วไปของสถานศึกษาให้สะอาด สดชื่น สวยงาม พื้นที่สีเขียว 

ควบคุม ดูแลพื้นท่ีทั่วไปของสถานศึกษา เช่น สระน้ำ สวนหย่อม ระบบระบายน้ำ   เป็นต้น 

2. จัดให้มีกรรมการดูแลผู้รับผิดชอบอาคาร สถานท่ี เขตพื้นท่ี พร้อมมีการประเมินผล รายงานผู้อำนวยการโรงเรียนอย่าง

มีประสิทธิภาพ อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน 

3. ควบคุม ดูแลระบบการกำจัดขยะมูลฝอยในบริเวณโรงเรียนโดยประสานกับงานนักการภารโรงและชุมชน 

4. ประสานงาน อำนวยความสะดวกด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นให้แก่ผู้ดูแลอาคารทุกอาคารตามระเบียบพัสดุ 

 5. ควบคุมดูแลประเมินผล รายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรงประจำอาคารนั้น ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ

ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 

 6. ควบคุม ดูแลกำจัดจุดอับต่าง ๆ ในบริเวณสถานศึกษา ให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 

 7. รายงานผลการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ  ต่อสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

 8. ควบคุม ดูแล จัดระเบียบการจอดยานพาหนะของบุคลากรในโรงเรียน 

 9. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่ง

การบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

 10. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน  

 11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. จัดทำแผนพัฒนางานประชาสัมพันธ์ประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ทำหน้าที่เป็นสื่อ นำเสนอ เผยแพร่ชื่อเสียง ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจอันดีต่อกัน 

 3. แจ้งคำสั่ง/ประกาศของทางราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีมาถึงโรงเรียนให้ครูนักเรียนทราบ 

 4. ให้บริการเสียงตามสาย ช่วงเวลา 07.00 – 16.30 น. ทุกวันทำการ 

 5. ให้บริการจุลสารหรือวารสารประชาสัมพันธ์อย่างน้อยเดือนละ 1 ฉบับ และเผยแพร่ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

 6. ให้บริการป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ศาลาประชาสัมพันธ์และศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 7. กำหนดตารางออกอากาศ ฝ่ายบริหาร ครู และนักเรียนให้บริการเสียงตามสาย วิทยุชุมชน 

 8. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่ง

การบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

 9. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

 



 

งานโสตทัศนศึกษา 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. จัดทำแผนพัฒนางานโสตทัศนศกึษาประจำปีอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2. จัดเตรียมอุปกรณ์และซ่อมบำรุงให้พร้อมต่อการให้บริการ 

 3. จัดทำเอกสารสำหรับขอใช้บริการของบุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอก 

 4. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่ง

การบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

 5.ประสานกบักลุ่มงานอ่ืนเพื่อ พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 

 6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน  

 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

งานอนามัยโรงเรียน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. จัดทำแผนงาน กิจกรรม โครงการ พัฒนางานอนามัยโรงเรียนประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

 3. จัดบริการตรวจสุขภาพ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนใกล้เคียง 

 4. จัดทำบัตรสุขภาพ สถิติ บันทึกสุขภาพ น้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา 

 5. จัดหาหายา วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องเวชภัณฑ์ ห้องพยาบาล เพื่อป้องกันรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยของนักเรียน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ เป็นปัจจุบัน 

 7. ติดต่อประสานงานกับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่อนามัยมาปลูกฝี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 8. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อตา้นยาเสพติด อบายมุข สิ่งเสพติด โรคระบาดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เอดส์ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก 

เป็นต้น 

 9. จัดทำเอกสาร แนะนะความรู้ วิธีป้องกันดูแลสุข-ภาพเพื่อเผยแพร่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 10. จัดทำสถิตินักเรียนท่ีได้รับความช่วยเหลือด้านสุขภาพประจำวัน 

 11. นิเทศ ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอโรงเรียน 

 12. ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ เสริมแรงให้บุคลากรในโรงเรียนมีความสุขทั้งสุขทางกายและสุขภาพทางจิต เกิด

ขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที ่

13. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานที่ไม่จำเป็น และ

มุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

 14. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 15. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

งานโภชนาการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. จัดทำแผนพัฒนาประจำปีงานโภชนาการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. จัดสถานที่บริเวณโรงอาหารให้สะอาดเรียบร้อย มีวัสดุ ครุภัณฑ์ครบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการอย่าง

เต็มที่ และจัด Big Cleaning Day  

 3. ควบคุม ดูแล จัดการ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร เครื่องดื่มให้มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่ในระดบัอาหารสะอาด รสชาตดิี 

(Clean Food Good Taste) 

 4. กำกับดูแล กิริยามารยาทในการซื้ออาหาร มารยาทในการรับประทานอาหารและให้นักเรียน ครู บุคลากรทั่วไปเก็บ

ภาชนะ เช่น ถ้วย จาน แก้ว นำไปวางไว้บริเวณที่จัดให้อย่างเรียบร้อย เป็นต้น 

 5. ควบคุมดูแลมาตรฐานระบบสุขาภิบาล ระบบสาธารณูปโภคของผู้จำหน่ายอาหารโดยประสานงานกับงานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

 6. ดำเนินการจัดระบบการบริการอื่น ๆ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานเทศบาล เป็นต้น 

 7. ควบคุม กำกับ นิเทศการดำเนินงานของผู้ประกอบการ และมีการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นหลักฐาน เสนอฝ่าย

บริหารที่เกี่ยวข้อง 

 8. ควบคุม ดูแลประโยชน์ท่ัวไปจากผู้ประกอบการให้เรียบร้อย ถูกต้องและเป็นธรรม 

 9. ปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดีให้แก่ผู้ประกอบการ เช่นความเสียสละ ความสามัคคี เป็นต้น เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีเป็นไม่

จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

 10. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานที่ไม่จำเป็น และ

มุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

 11. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

งานดูแลรักษาความปลอดภัย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1.  จัดทำแผนพัฒนา งานดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีของโรงเรียน 

 2.  ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการจัดเวรยามของบุคลากรในโรงเรียน 

 3.  ควบคุม กำกับ นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย 

 5.  วางระบบการปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากลและปรับปรุงพัฒนาให้

ดีขึ้นเสมอ 

 7.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยและรายงาน 



 8.  จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานที่ไม่จำเป็น และ

มุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

 9.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการสถานศกึษา 

 10.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

งานยานพาหนะ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

2. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ 

3. จัดทำสถิติการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางและน้ำมันเชื้อเพลิง 

4. บำรุงรักษารถยนต์และตรวจสภาพตามมาตรฐาน 

5. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่ง

การบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

งานพัฒนาสวนปาล์มโรงเรียน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. วางแผนในการพัฒนาแหล่งทุนสวนปาล์มของโรงเรียน 

2. ควบคุมดูแลสวนปาล์มให้มีความสมบูรณ์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3. ประสานดำเนินการกับฝ่าย/งานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เปน็รูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่ง

การบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา 

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

งานบ้านพักครู 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. วางแผนการดำเนินงานบ้านพักครขูองโรงเรียน 

2. ศึกษาระเบยีบการเข้าพักบ้านพักครูของโรงเรียน 

3. ดูแล แก้ไข ปรบัปรุง ความเรียบรอ้ยบ้านพักครูโรงเรียน 

4. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และ
มุ่งการบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 



5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบรหิารทั่วไป เพ่ือนำเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา 

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

งานเขตพื้นที่ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. วางแผนการดำเนินงานแบ่งงานรบัผิดชอบเขตพื้นท่ีของโรงเรียน 

2. ดำเนินงานตามที่วางแผนไว้  
3. แต่งตั้งคำสั่งงานรับผิดชอบเขตพื้นที่บริเวณโรงเรยีน พร้อมควบคมุ ดแูล ประสานกับครูที่ปรึกษา 

4. จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานรับผดิชอบเขตพื้นท่ี 

5. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และ
มุ่งการบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบรหิารทั่วไป เพ่ือนำเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานส้วมสุขสันต ์
1. วางแผนการดำเนินงานแบ่งงานรบัผิดชอบส้วมของโรงเรียน 

2. ดำเนินงานตามที่วางแผนไว้  
3. แต่งตั้งคำสั่งงานรับผิดชอบเขตพื้นที่บริเวณส้วมของโรงเรียน พร้อมควบคุม ดูแล ประสานกับครูที่ปรกึษา 

4. จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานรับผดิชอบส้วมของโรงเรียน 

5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิการใช้ส้วม สะอาด มีมาตรฐานสากล 

6. ดำเนินการประสานงาน ปรับปรุง ซ่อมแซม เมื่อมีการชำรดุ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

7. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และ
มุ่งการบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

8. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบรหิารทั่วไป เพ่ือนำเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา 

9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานสถานศึกษาปลอดภัย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. จัดทำแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับงานสถานศึกษาปลอดภัย 

 2. ประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไข พัฒนางานสถานศึกษาปลอดภัย ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์

กับนักเรียนมากทีสุ่ด 

 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 

 4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุน้จิตสำนึกด้านความปลอดภยัในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม 



5.จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่ง

การบริการที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

 6.ประสานกบักลุ่มงานอ่ืนเพื่อ พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 

 7. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน  

 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. เป็นที่ปรึกษาในการกำหนดทิศทางและแนวนโยบายในการดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 

2. วางแผนนำนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการไปสู่การปฏิบัติ 
3. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาหารือในการพัฒนางานตามความเหมาะสม 

4. เป็นกรรมการที่ปรึกษาให้คำแนะนำงานท่ัวไปของกลุ่มบริหารวิชาการด้านต่าง 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  นำความรู้  การวัดผล  
ประเมินผลการเรียน  งานทะเบียน  งานสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมไปสู่กลุ ่มสาระการเรียนรู ้และครูผู้ สอนเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพเปิดประสิทธิผล 

6. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้มีสัมฤทธิ์ผลตามหลกัการ 
และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

7. จัดทำมาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน 

8. จัดทำแผนงานวิชาการและปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 

9. จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน 

10. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินงานของกลุ่มตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจกับ
บุคลากรทุกกลุ่มภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการดำเนินการไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

11. ให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียน  หน่วยงานราชการ  หรือชุมชน 

12. กำกับติดตามการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มบริหารวิชาการ 

13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 

14. ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อให้การดำเนินงานด้านวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

15. ร่วมมือกับผู้ช่วยกลุ่มบริหารต่าง ๆ จัดทำรายงานประจำปีของโรงเรยีน  เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และเปดิเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

16. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน 

17. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 



รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1.  เป็นที่ปรึกษาของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

 2.  ปฏิบัติหน้าท่ีแทนหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 3.  ควบคุม  ดูแลและสนับสนุนสง่เสรมิ งานวัดผล/  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน งานทะเบียนวัดผล  งานแนะแนว  งานพัฒนา

และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  งานพัฒนานวัตกรรมฯ งานจัดระบบข้อมูลพื้นฐาน  งานรับประกาศนียบัตรนักเรียน  ม.6  งานการย้ายเข้า – ออก

ของนักเรียน สถิติจำนวนนักเรียน  นักเรียนรางวัลพระราชทาน 

 4.  ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อให้การดำเนินงานด้านวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5.  ให้บริหารทางวิชาการแก่โรงเรียน / หน่วยงาน หรือชุมชน 

 6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการทุกเดือน  และก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

 7.  ติดตามและแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียนโดยประสานกับผู้ปกครอง 

8. ติดตาม ดูแล และจัดครูเข้าสอนแทนในรายวิชาที่คุณครูไปราชการ ลาทุกประเภท จัดให้มีการวิเคราะห์  สรุปผล  เมื่อสิ้นภาคเรียน 

 8.  จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน  (Flow chart)  ให้เป็นรูปธรรม  เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็นและมุ่งการบริการที่

ดี  พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

 9.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาการ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. เป็นที่ปรึกษาในการกำหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 

2. วางแผนนำแนวนโยบายของโรงเรยีนในด้านการบริหารงานกลุ่มบรหิารวิชาการไปสู่การปฏิบตัิ 
3. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาหารือในการพฒันางานตามความเหมาะสม 

4. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้คำแนะนำท่ัวไปของกลุ่มบริหารวิชาการ ด้านต่าง ๆ 

5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้มีผลสัมฤทธ์ิตามหลักการ 
และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

6. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินงานของกลุ่มตลอดจนเสรมิสร้างความเข้าใจกับ
บุคลากรทุกกลุ่มภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินการไปด้วย
ความเรยีบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

7. ร่วมจัดทำแผนการเรียนของโรงเรยีน 

8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

  



บุคลากรครูผู้สอน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 1.  วางแผนสร้างหน่วยการเรียนรู้  กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 2.  จัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง  แสดงออกอย่างอิสระ  และมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม 

 3.  จัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ช้ี แจงและจัดหาแห่งเรียนรู้อื่น ๆ ใน

ชุมชน  เช่น  ห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  สวนสาธารณะ ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

 4.  พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้  ทันต่อเหตุการณ์ 

 5.  เป็นแบบอย่างท่ีดี  มีคุณธรรม  ปฏิบัติดีต่อเพื่อนครู  และนักเรียน 

 6.  จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียน  และสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ให้มีบรรยากาศส่งเสริมความสนใจ  ท้าทายให้นักเรียนมีส่วน

ร่วม 

 7.  จัดการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริง  โดยประเมินจากการปฏิบัติ  การสังเกต  การสัมภาษณ์  จากแฟ้ม

สะสมงาน ฯลฯ 

 8.  จัดทำวิจัยในช้ันเรียน  เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 9.  จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  โดยให้มีการประสานงานกันระหว่างสถานศึกษา  บ้าน  และชุมชน  เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

10. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการทีด่ี 

พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

 11.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพื่อเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

           12. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มบริหารวิชาการ 

2. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบญัญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558 

3. จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปขีองกลุ่มบริหารวิชาการ 

4. จัดทำปฏิทินปฏิบตัิงานประจำปีของกลุ่มบริหารวิชาการ 

5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของกลุ่มบรหิารวิชาการ 

6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการ 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา 

8. ดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ของกลุ่มบริหารวิชาการ 

9. จัดสำนักงานใหส้ะอาดเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ส. ข้ันพ้ืนฐานในสำนักงานท่ีโรงเรียนกำหนด 

10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 



 

งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. สำรวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียนประสานกับกลุ่มบรหิารบุคคลเพื่อจดัสรร
อัตรากำลัง 

2. วิเคราะหโ์ครงสร้างหลักสตูร สำรวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุ่มงานแนะแนว และเสนอแนะต่อกรรมการงาน
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาเพื่อจดัรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 

3. จัดตารางสอนนักเรยีน ครู ตารางการใช้ห้อง และติดตาม ควบคุมให้การดำเนินการตามตารางสอนให้ถูกต้อง ท้ังการเรียนและการ
สอน 

4. กำหนดแนวปฏิบตัิในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบตัิ 
5. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่

ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

6. สรุปและรายงานผลหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

7. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรสถานศกึษา  
2. ดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามองค์ประกอบของหลักสตูรโรงเรยีนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ไดร้ับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

3. ร่วมกับกลุม่สาระการเรยีนรู้ จัดทำหลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4. นิเทศภายใน การกำกับ และการตดิตามประเมินผลหลักสูตรอย่างตอ่เนื่อง 

5. ส่งเสริมให้ครูนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

6. จัดทำโครงสร้างการเรียนตามแผนการเรยีนของนักเรียน 

7. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่
ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

8. สรุปและรายงานผลต่อหัวหน้ากลุม่บริหารวิชาการเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 

2. จัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ทักษะ/กระบวนการ และคณุลักษณะ
อันพึงประสงค ์

3. ส่งเสริมให้ครูนำภูมิปญัญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

4. ประเมินผลกระบวนการจัดการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง 

5. จัดทำระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน 

6. จดักิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคลตามระบบการเรียนรู้ 
7. จัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้ให้นกัเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมและนักเรียนมสี่วนร่วมในการคิดวางแผนปฏิบัติและแก้ปัญหาในการจัด

กิจกรรม 

8. ประเมินผลการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการเรียนร่วมของนักเรียน 

9. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่
ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

10. สรุปและประเมินผลเสนอหัวหน้ากลุ่มบรหิารวิชาการเพื่อเสนอต่อผูอ้ำนวยการสถานศึกษา 

11. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

งานทะเบียนและวัดผลประเมินผล 
 

      งานทะเบียนนักเรียน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการต่าง ๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติงาน และประเมินผลการดำเนินงาน ของงานทะเบียน/จบ
หลักสูตร/GPA/เทียบโอน 

3. ทำทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรอกและตรวจทานผลการเรียนรู้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4. จัดทำแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 

5. กำหนดเลขบัตรประจำตัวนักเรียนที่เข้าใหม่  และการบรรจุเข้ าชั้นเรียน จัดทำรายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียนพร้อมทั้งจัดทำสถิติ
จำนวนนักเรียน 

6. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงหลักฐาน  ๆ  เช่น  การขอเปลี่ยนแปลงช่ือ  ช่ือสกุล  วัน  เดือน  ปีเกิด และดำเนินการแกไ้ข
หลักฐานในทะเบียนนักเรียน 

7. ประสานครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการเรียน การจบหลักสูตร และการ
ลงทะเบียนวิชาเรียน 



8. รับคำร้องและดำเนินการเกี่ยวกับการขอพักการเรียน การย้าย และการลาออกของนักเรียน 

9. ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรอง อ่ืน ๆ ตามที่นักเรียนหรือผู้ปกครองต้องการ 

10. ตรวจสอบวุฒิของนักเรียนตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งมา 

11. จัดทำ ปพ.1 สำหรับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

12. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร 

13. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการและอื่น ๆ ตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

14. สำรวจนักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค และการขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน เพื่อดำเนินการจำหน่วยในสมุด
ทะเบียนประวัติ 

15. ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 

16. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใช้งาน 

17. จัดทำทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3, ปพ.4 และ ปพ.7)  

18. สำรวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน  0, ร, มส 

19. ดำเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้างโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

20. ประกาศรายช่ือนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่  นักเรียนที่รับเพิ่ม  นักเรียนท่ีจำหน่ายให้ทุกฝ่ายทราบ 

21. ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อรับทราบข้อมูล และรายละเอียดการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 

ของปีการศึกษาน้ัน ๆ  
22. กำหนดแนวปฏิบัติ ข้ันตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

23. จัดทำคู่มือการรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ 

24. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 

25. ร่วมเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 

26. จัดทำทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน  ประกาศนักเรียนแขวนลอยรายชื่อ 

27. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่
ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

28.  สรุปและรายงานผลต่อหัวหนา้กลุม่บริหารวิชาการเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 29.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานวัดผลประเมินผล 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 1.  ควบคุม  ดูแลและดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ 

               กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2.  จัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการด้านการวัดผลและประเมินผล      

    การเรียน 

 3.  ฝึกอบรมให้คำแนะนำบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตลอดจนจัดทำเอกสาร 

               เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 



 4.  รวบรวมและดำเนินการจัดทำเอกสารเป็น  ปพ.  เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่ออนุมัติ 

 5.  รวบรวมสถิติการสอบผ่านหรือผลการเรียนเป็น  0 ,ร, มส.  และดำเนินการหาวิธีแก้ไข  โดยเฉพาะ 

               นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  โดยการเรียนซ้ำหรือสอบ  

               แก้ตัวเป็นปัญหากรณีพิเศษ 

 6.  จัดหา / จัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป  เพื่อให้ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้เกิด 

               ประสิทธิภาพ 

7. ดำเนินการรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 

 8.  ประสานงานการสอบกลางภาค ปลายภาค เพื่อจัดตารางสอบและประเมินผลของสถานศึกษา 

 9.  ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ของสมุด ปพ.5 เพื่อเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติผลการเรียน 

 10. ติดตามผลและประสานงานการสอบแก้ตัว 0, ร, มส พร้อมรายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ 

 11. ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการสอบให้พร้อม 

 12. เก็บรักษา จำหน่าย ปพ.5 และข้อสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล 

 13. ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ข้อสอบ ด้านความรู้และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ก่อนนำไป 

               สอบกับนักเรียน 

 14. จัดทำคลังข้อสอบให้ได้มาตรฐานโดยประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 15.  ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง  ดำเนินการจัดเก็บเอกสาร 

                 หลักฐานต่าง ๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน 

16.  จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 

 ทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบรกิารที่ดี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

17.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพื่อเสนอต่อ 

 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

18. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานสำมะโนประชากรและรับนักเรียน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำมะโนประชากรและการรับนักเรียน 

2. กำหนดกลุม่เป้าหมายประชากร ข้ันตอนวิธีการทำสำมะโนประชากรวัยเรยีน 

3. จัดทำเครื่องมือสำมะโนประชากรวัยเรยีน 

4. จัดทำสำมะโนประชากรวยัเรยีนที่จะเข้ารับการบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา ให้  เป็นปัจจุบันโดย ประสานความ

ร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากสำมะโนผู้เรยีน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาต่อไป 

6. เสนอรายงานข้อมูลสารสนเทศการสำมะโนผู้เรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษาและสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาทราบ 

7. จัดทำแผนงาน / โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานรับนักเรยีน 

8. กำหนดเขตพื้นท่ีบริการ โครงสรา้ง แผนการ รับนักเรียน  



9. กำหนดแนวปฏิบตัิ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรยีนใหส้อดคล้องกับนโยบายการรับนักเรยีนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

10. จัดทำคู่มือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจำตัวผู้สมคัร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ 

11. จัดนักเรียนเข้าช้ันเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม 

12. รายงานผลการรับนักเรยีนต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

13. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการทีด่ี 

พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

14. ประเมินผลและสรปุผลการปฏบิัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบรหิารวิชาการ เพื่อเสนอต่อ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

15. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

 
 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสริมให้ครมูีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. จัดให้ครูนำความรูไ้ปดำเนินการวิเคราะห์วิจยั 

3. นำผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

4. มีการประเมินผลการดำเนินการในการนำผลการวเิคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ 
5. การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

6. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่
ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

7. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

8. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

 
 

งานแนะแนวและทุนการศึกษา 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 1.  จัดทำแผนหรือโครงการเกี่ยวกับงานแนะแนวและทุนการศึกษา 

2.  ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกแนะแนว และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เพื่อร่วมพิจารณานักเรียน

ที่ขอรับทุนการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้ง แนะนำให้นักเรียนที่มีความจำเป็นในการขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก 

3.  ให้บริการทั้ง  6 งานแนะแนว  คือ  บริการให้คำปรึกษา  บริการรวบรวมข้อมูล บริหารจัดวางตัว 

บุคลากร  บริการสารสนเทศ  บริการติดตามผล  และบริการทุนการศึกษา 

 4.  ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนทั้งส่วนตัวและสังคม 

 5.  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ  และวิชาชีพภายในสถานศึกษา  โดยเชื่อมโยงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และกระบวนการ

เรียนการสอน 



 6.  ประชาสัมพันธ์นักเรียนท่ีเรียนดี  หรือสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน 

 7.  ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี  แต่ขาดทุนทรัพย์โดยการจัดทุนการศึกษาและส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี  ประพฤติดี  เข้าร่วม

กิจกรรม  มีกำลังใจในการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 8.  ติดตามและแก้ปัญหานักเรียนมีมีปัญหาด้านผลการเรียนระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครองเพื่อสร้าง 

               ความสัมพันธ์และความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 

 9.  ดำเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา  ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการ

แนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา  ประสานความร่วมมือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา  หรือ

เครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา   และองค์กรอื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 

10.  ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน  และ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระดับอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณใกล้เคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา

อื่น ๆ 

 11. ติดตามคุณภาพการศึกษา นักเรียนท่ีจบออกไปแล้ว  ศึกษาต่อสถาบันใด หรือประกอบอาชีพอะไร   

ในแต่ละปีการศึกษา 

 12.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ  

 13.  แนะแนวในการเลือกเรียนหรือเลือกวิชาเรียนต่าง ๆ 

14. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการทีด่ี 

พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

15. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 16. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 1.  ศึกษา  สำรวจความต้องการของผู้รับบริการใช้แหล่งเรียนรู้  เพื่อจัดหาไว้ให้บริการ  

 2.  จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ หลากหลายรูปแบบ 

 3. สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และพื้นท่ีใกล้เคียง 

 4.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครู  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 5.  จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 6.  จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น บุคคล ผู้ปกครอง องค์กร 

ชุมชน ในการจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 

 7.  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น 

8. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการทีด่ี 

พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 



 9.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 10.  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ี ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

งานห้องสมุดและสง่เสริมรักการอ่าน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานห้องสมุดโรงเรียน 

2. จัดทำปฏิทินปฏิบตัิงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

3. วางแผนจัดทำงบประมาณประจำปี ปรับปรุงห้องสมดุให้มีความทันสมัย สะอาด สวยงาม จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้เหมาะสม 
ตามมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานที่โรงเรียนกำหนด 

4. จัดทำบัญชีทะเบยีนหนังสือ ควบคมุวัสดุ อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ให้มีการลงทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์และครุภณัฑ์ งานห้องสมุดอย่างเป็น
ระบบ 

5. ปฐมนิเทศนักเรยีนเข้าใหม่ เรื่องการใช้งานห้องสมุด แนะนำหนังสือใหม่ในห้องสมุด 

6. จัดซื้อหนังสือใหม่ใหส้อดคล้องกับหลักสตูรและความสนใจ 

7. จัดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการและจัดทำดรรชนีวารสาร 

8. บริการให้ยมืหนังสือและบริการตอบคำถามเกี่ยวกับข่าวสาร 

9. ร่วมมือกับครปูระจำวิชาในการนำนักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นกลุม่หรือช้ันเรียน 

10. รวบรวมสิ่งพิมพ์รัฐบาล เพื่อให้เปน็เอกสารอ้างอิงสำหรับครูอาจารย์ 
11. ควบคุมดูแลการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องสมุด และการมาใช้บริการของนักเรียน 

12. จัดให้บริการด้าน สารนิเทศ สื่อ เทคโนโลยี การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 

13. ซ่อมแซม บำรุงรักษา  หนังสือท่ีชำรุด 

14. จัดทำสถิติ ข้อมลูเกี่ยวกับการใช้บริการ 

15. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและส่งเสรมินิสัยรักการอ่าน  รู้จักใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมลูสารสนเทศเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียน 

16. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่
ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

17. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

18. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ี ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษา 

2. ศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรยีนการสอน 

3. ส่งเสริมให้ครผูลติ พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 

4. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรยีนการสอน และการพฒันาด้านวิชาการ 

5. ประสานความร่วมมือในการผลติ จัดหา พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนการสอน 



6. ดูแล บำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณต์่าง ๆ 

7. ประเมินผลกการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

8. จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรยีนรูแ้ก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 

9. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่
ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

10. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปเีสนอต่อหัวหนา้กลุ่มบรหิารวิชาการเพื่อ
เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

11. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. เป็นกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียน วิเคราะห์แผนการสอน จัดการศึกษา 

2. จัดอัตรากำลังของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูเข้าสอนรายวิชาต่าง ๆ มอบหมายงานพิเศษของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ช่วยปฏิบัติ 

3. ควบคุมและติดตามการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนให้ดำเนินไปตามหลักสูตร 

4. ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดทำแผนการการเรียนรู้ของตนให้ดำเนินไปตามหลักสูตร 

5. ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดทำแผนการเรียนรู้ ในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 รายวิชา/1ภาคเรียน หรือ 
1 ปีการศึกษา 

6. วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตาม ดูแล กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

7. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรมวิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม 
จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริม ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดครูเข้า
สอนแทนเมื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มาปฏิบัติการสอนและจัดรวบรวมสถิติ 

8. จัดหาและส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอน 

9. ติดตาม ดูแล การสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด 0, ร, มส, มผ ให้ดำเนินการตามระเบียบวัดผล 

10. ดูแลการดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลการเรียนควบคุมเรื่องการทดสอบ กำหนด
แนวทางในการออกข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ดำเนินการ ติดตามดูแลการวัดผลระหว่างภาค การสอบปลายภาค และดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกรายวิชา 

11. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่
ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

12. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้ช่วยกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อนำเสนอต่อผู้อำนวยการ 

13. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

 

 

 



งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ดำเนินการสำรวจข้อมูลความพร้อม ความต้องการในการจัดกิจกรรมของครูและนักเรียน 

2. จัดประชุมครูที่ปรึกษาชุมนมุเพื่อรบัทราบแผนการปฏิบตัิงาน 

3. จัดทำแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

4. กำกับติดตาม และประสานงานการดำเนินการจัดกิจกรรมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา 

5. จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

7. จัดกิจกรรม ท่ีสำคญัตามนโยบายของกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

8. ส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ผู้บำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมสาธารณประโยชน์ (5ส)   
เช่น การพัฒนาหลักสตูร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกอบรมกิจกรรมค่ายพักแรม   

9. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบญัชาลูกเสือ – เนตรนารี  ผูบ้ำเพ็ญประโยชน์และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  ส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียน 

10. จดัทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่
ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

11. ประสาน  ติดตาม  นิเทศและประเมินผล  สรุปผลการดำเนินงาน เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

12. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษา  วิเคราะห์  ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน  และการ  
บริหารงานวิชาการ 

 2.  ส่งเสริมให้ครูผลิต  พัฒนาสื่อ  และนวัตกรรมการเรียนการสอน 

 3.  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนางานด้านวิชาการ 

 4.  ประสานความร่วมมือในการผลิต  จัดหา  พัฒนาและการใช้สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อ 

               การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  องค์กร   

               หน่วยงานและสถาบันอื่น 

 5.  การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

6. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่
ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

 7.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อ 

               ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 8.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   



 

 

งานเรียนรวม 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

            1. สำรวจนักเรยีนที่มีคณุสมบัติสมัพันธ์กับเด็กพิเศษเรียนร่วมในชุมชนที่มาเรียนในสถานศึกษา 

            2. จัดทำทะเบียนนักเรียนที่มีคุณสมบัตสิัมพันธ์กับเด็กพิเศษเรียนร่วม 

            3. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้สำหรับเด็กพเิศษเรยีนร่วม 

            4. ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนร่วมตามความถนัดความสนใจ 

  5. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เปน็รปูธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 

     ทำงานท่ีไมจ่ำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

            6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มทีส่ังกัดและผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับ    

               ก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรยีน 

            7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
 

งานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

            1. จัดทำแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานเศรษฐกิจพอเพียง 

            2. ดำเนินการตามแผนหรอืโครงการ/กจิกรรม ท่ีวางไว ้

            3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างแรงจูงใจกับครูและนักเรียน เกี่ยวกับงานเศรษฐกิจพอเพียง 

            4. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการ 

               ทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการทีด่ี พร้อมจดัทำแบบประเมินการใช้บริการ 

            5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้าผู้อำนวยการกลุม่บริหารวิชาการเพื่อเสนอต่อ 

               ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

            6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

งานส่งเสริมและสนับสนนุวิชาการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. รับแนวปฏิบัตจิากหัวหน้ากลุ่มบรหิารวิชาการ 

2. กำกับ ดูแล ติดตามในสายงานที่รบัผิดชอบ 

3. บริหารงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการให้เป็นไปตามโครงสร้าง  
4. กำหนด บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของบุลากรในกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 

5. จัดกิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ 

6. ประสานงานกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

7. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานท่ีไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่
ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

8. สรุปผลโครงการ/กิจกรรม รายงานหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 



มาตรฐานการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน 
 

1. บทบาทหน้าท่ีของผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู ้อำนวยการโรงเรียนรับผิดชอบการบริหารงานโรงเรียน โดยยึดแนวทางการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และตามนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่าย ดังนี้ 

 1. วางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดระบบงาน บทบาทวิธีดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย 

ตลอดจนให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ทาง

ราชการ นักเรียนและผู้ปกครอง 

 2. ควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มบรหิารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 3. มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร ติดตามให้คำปรึกษา และให้การนิเทศ บังคับบัญชาครู 

ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรอื่น ๆ และนักเรียน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบของ

ราชการ 

 4. ดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของครู นักเรียน นักการภารโรง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ 

 5. จัดสวัสดิการต่างๆ อำนวยความสะดวกแก่ครู นักเรียน ลูกจ้างช่ัวคราวและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ 

 6. สร้างขวัญกำลังใจและบรรยากาศท่ีดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 

 7. ควบคุม ดูแล ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียน และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 8. สร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในท้องถิ่น 

 9. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลเป็นฐานในการบริหารจัดการศึกษา 

 10. นำนวัตกรรม เทคนิค วิธีการใหม่ๆ ทางการศึกษามาใช้ และเผยพร่เพื่อพัฒนาการบริหาร 

 11. พัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นสถานศึกษาที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เป็นที่นิยมของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น 

 12. เป็นผู้นำทางความคิด มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัด 

 13. ปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. บทบาทหน้าท่ีของผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 

          ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนในการช่วยบริหารงาน การ

วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ การบริหารงานบุคลากร การบริหารทั่วไป  

กิจการนักเรียน และงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายดังน้ี 

1. บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ ของสถานศึกษา  

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา  

3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ  ศึกษา การ

นิเทศ และการวัดผล ประเมินผล  

4. ส่งเสริม และจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

6. การบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินอื่น ๆ 

7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏบิัติงาน วินัย และการรักษาวนิยั 

การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ  

8. จัดทำมาตรฐาน และภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผล  การปฏิบัติงาน ตาม

มาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

9. ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

10.ประสานความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการ วิชาการ แก่ชุมชน  

11.จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา  

12.จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

13.ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. บทบาทหน้าท่ีของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

1. เป็นที่ปรึกษาในการกำหนดทิศทางและแนวนโยบายในการดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 

2. วางแผนนำนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการไปสู่การปฏิบัติ 
3. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่าง  ๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาหารือในการพัฒนางานตามความ

เหมาะสม 

4. เป็นกรรมการที่ปรึกษาให้คำแนะนำงานท่ัวไปของกลุ่มบริหารวิชาการด้านต่าง ๆ  
4.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

4.2 การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

4.3 การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

4.4 การวัดและการประเมินผลการเรียน 

4.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.6 อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้มีสัมฤทธิ์ผลตาม
หลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

6. จัดทำมาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน 

7. จัดทำแผนงานวิชาการและปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 

8. จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน 

9. จัดให้มีการนิเทศภายในของโรงเรียนและภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินงานของกลุ่มตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจกับ

บุคลากรทุกกลุ่มภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการดำเนินการไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

11. กำกับติดตามการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มบริหารวิชาการ 

12. ประเมินผลการปฎิบัติงานของครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 

13. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน 

14. ปฎิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. บทบาทหน้าท่ีของหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

1. เป็นที่ปรึกษาในการกำหนดนโยบายในการดำเนินงาน ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

2. ร่วมพิจารณางาน โครงการ งบประมาณของงานต่าง ๆ  
3. จัดทำมาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน การปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน ด้านการเงินและการพัสดุของโรงเรียน 

4. จัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  แผนปฏิบัติการประจำปี  ปฏิทินด้านแผนงานและงบประมาณของโรงเรียน 

5. จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านแผนงาน งบประมาณ การพัสดุและการเงินของโรงเรียน 

6. จัดทำงบประมาณเบิกจ่าย ควบคุมการทำบัญชี และทำทะเบียนเกี่ยวกับงานทุกประเภทตามระเบียบราชการให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ  

7. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการตรวจสอบหลักฐานการรับ -จ่ายเงินประจำวันของโรงเรียนให้ดำเนินการตาม
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังอย่างเคร่งครัด โดยให้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและลงลายมือชื่อกำหับหลัง
ใบเสร็จรับเงินใบสุดท้าย ทุกวันที่มีการรับเงิน หรือจ่ายเงิน ตรวจสอบสมุดเงินสดประจำวัน ทะเบียนคุมเงินแยกประเภทว่า
ถูกต้องตรงกันหรือไม่ แล้วลงลายมือชื่อกำกับ แล้วจึงส่งเอกสารและตัวเงินให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ทุกวันที่มี
การรับจ่ายเงิน 

8. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ให้ดำเนินการตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำ
เงินส่งคลังอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบตัวเงิน หลักฐานแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และลง
ลายมือชื่อไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน นำเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัยและใส่กุญแจพร้อมรหัส เก็บรักษากุญแจและรหัสของตู้
นิรภัยไว้ในท่ีปลอดภัย นำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อรับทราบและลงลายมือช่ือ ทุกวันที่มี
การรับจ่ายเงิน วันทำการถัดไปนำเงินออกจากตู้นิรภัยมอบให้เจ้าหน้าที่การเงินผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบรับเงินไปจ่ายต่อไป 

9. ควบคุม ดูแล กำกับให้เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชี ปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามคู่มือการบัญชีสำหรับ
หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 อย่างเคร่งครัด 

10. ควบคุมดูแลกำกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน จัดทำทะเบยีน
คุมทรัพย์สิน ลงนามในใบสั่งซื้อ/จ้าง ใบสั่งจ่าย 

11. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ให้จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน จัดทำบัญชีวัสดุ จัดทำทะเบียนคุม
ใบสั่งซื้อ/จ้าง ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

12. ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงิน ในการออกเอกสาร หลักฐานและใบสำคัญการรับและการจ่ายเงิน 

13. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดการ การจัดหารายได้และผลประโยชน์
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมทั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาให้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียนร้อยและมีประสิทธิภาพ 

14. นิเทศและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ 

15. วางระบบขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการของข้าราชการครูให้ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องรวดเร็ว 

16. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน 

17. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

 

 

 

 

 

 

 



5. บทบาทหน้าท่ีของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 1. เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับแผนงานต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงงาน 

 2. พิจารณางานหรือโครงการที่งานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคลที่ขอจัดทำ 

 3. จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 

 4. ดูแล  กำกับ ควบคุม การปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งการสรรหาและการ

บรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานและการปฏบิัติราชการเสริมสร้างการมีวินัยและการกัษาวินัยรวมถึงการออกจากงาน

หรือออกจากราชการ ให้ดำเนินไปอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพของหน่วยงาน 

 5. ดูแล กำกับ ควบคุม การปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว บุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่และมี

ความรับผิดขอบงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับสถานศึกษา 

 6. กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น

ของลูกจ้างประจำ และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 7. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ การยกย่องเชิดชูเกียรติ  

 8. ดูแล กำกับ ติดตาม ควบคุม การลาทุกประเภท การเลื่อนขั้นเงินเดือน การจัดทำระบบทะเบียนประวัติ การจัดทำบัญชีรายชื่อและ

ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 9. กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล งานประเมินผลการปฏิบัติงาน สารสนเทศในงานทุกงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อให้ทราบ

ข้อมูลในจุดเด่น จุดด้อยท่ีจะต้องพัฒนาและปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

 10. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน 

11.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. บทบาทหน้าท่ีของหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 1. เป็นที่ปรึกษากลุม่บริหารทั่วไป เพื่อกำหนดนโยบายกลุม่บริหารทัว่ไป 

 2. ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหาทั่วไปให้ดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนด 

 3. พิจารณางานหรือโครงการที่งานต่าง ๆ ในกลุ่มบรหิารทั่วไป   

 4. ช่วยเหลือตดิตาม ดูแล และประเมินผลโครงการหรืองานหรือกิจกรรมทีไ่ด้บรรจไุว้ในแผนปฏิบตัิการของโรงเรียนในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

กับกลุ่มบรหิารทั่วไป 

 5. จัดทำระเบียบและแนวปฏบิัติ เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 

 6. กำกับ ติดตาม ดูแล แกไ้ขปัญหาการปฎิบตัิงานของกลุ่มบริหารทัว่ไป 

 7. ประสานงานให้ความร่วมมือกับฝ่ายบรหิารทุกกลุม่ของโรงเรยีน 

 8. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรยีน 

 9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

7. บทบาทหน้าท่ีของหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 1. เป็นที่ปรึกษากลุม่บริหารทั่วไป เพื่อกำหนดนโยบายกลุม่บริหารทัว่ไป 

 2. ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ให้ดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนด 

 3. พิจารณางานหรือโครงการที่งานต่าง ๆ ในกลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน 

 4. สอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียนท้ังในและนอกโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบงัคับของโรงเรียน 

 5. พิจารณาลงโทษนักเรียนท่ีกระทำผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ตามความเห็นชอบของผู้บริหาร 

 6. เก็บรวบรวมข้อมูลและจดัทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน 

 7. จัดทำระเบียบและแนวปฏบิัติ เกี่ยวกับงานด้านงานบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน 

 8. กำกับ ติดตาม ดูแล ประสานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

 9. กำกับ ติดตาม ดูแลและแกไ้ขปญัหาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 10. วางแผนการดำเนินงานท่ีเกี่ยวกับกิจการนักเรยีนและการปกครองนักเรียน 

 11. จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารงานกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน เพื่อติดตาม รับทราบปญัหา สรุปงาน และข้อเสนอแนะใน

การแก้ไขปัญหาของงานในกลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน 

 12. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันแก้ปญัหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน 

 13. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มบริหารทุกกลุ่มของโรงเรียน และหน่วยงานภายนอกโรงเรยีน 

 14. สรุปและรายงานผลการปฏิบัตงิานต่อผู้อำนวยการโรงเรยีนทุกสิน้ภาคเรยีน 

 15. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. บทบาทหน้าท่ีของเลขานกุาร/ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้อำนวยการโรงเรียน 

1. งานกลั่นกรองหนังสือราชการ เสนอหนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ 

2. งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

3. งานประสานงานบุคคล ทั้งภายในโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ  ภายนอก 

4. งานติดตามผลการดำเนินการ ตามคำสั่งการของผู้อำนวยการโรงเรียน 

5. งานจัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุมตา่ง ๆ 

6. งานต้อนรับ และรับรองแขกของผู้บริหาร ท้ังเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

7. ดูแลความสะอาดเรียบร้อย สำนกังาน ห้องผู้อำนวยการและห้องประชุมหงษ์สง่า 

8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 


