
 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
คุณธรรมนำความรู้ พัฒนาสู่มาตรฐาน ประสานองค์กรเครือข่าย 

เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ เชิดชู ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. นักเรียนได้รับการพฒันาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ความต้องการของชุมชน  สังคม  

และประเทศชาติ 
4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ได้รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าหมาย 

1. นักเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
3. นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านทับกี่ 

นักเรียนมีอาชีพ  มีรายได้ 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านทับกี่ 
นักเรียนมีสุขภาพดี   มีคุณธรรม  จริยธรรม 



การบริหารงานบุคคล 

หมายถึง  การหาทางใช้คนที่อยู่รว่มกันในองค์กรน้ัน ๆ ให้ทำงานได้ผล ดีที่สุด  ส้ินเปลืองคา่ใช้จ่าย น้อยที่สุด  ในขณะเดียวกันก็สามารถทำ
ให้ผู้ร่วมงานมีความสุขมีความพอใจ ที่จะให้ความร่วมมือและทำงาน ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้งานขององค์กรน้ันๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
แนวคิด  

1) ปัจจัยทางการบริหารทั้งหลายคนถือเปน็ปัจจัยทางการบริหารที่สำคญัที่สุด 
2) การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 

และมีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล 
3) การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมีส่วนทำให้บุคลากร มีขวัญ กำลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน 

ส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม ่ำเสมอและต่อเนื่องจะทำให้บุคลากร 

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
5)  การบริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ 

 
ขอบข่ายงานบุคลากร 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหน้าทีต่ามมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณ วิชาชีพครู 
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริม  และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู 
5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน 
6. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
7. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าหมาย (Goals) ปีการศึกษา 2564 – 2568 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามในหน้าทีต่ามมาตรฐานวิชาชีพ  และจรรยาบรรณ วิชาชีพครู 
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริม  และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพครู 
5. ประสานความรว่มมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนา โรงเรียน 
6. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
7. ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

มีหน้าที่ 
 
 
 
 
 

มีหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีหน้าที่ 

วางแผนอัตราก าลัง/การก าหนดต าแหน่ง 
 
1.  จัดทำแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานประจำปีและปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. จัดทำแผนงานอัตรากำลังครู / การกำหนดตำแหน่งและความต้องการครูในสาขาที่โรงเรียนมี ความต้องการ 
3.  จัดทำรายงานอัตรากำลังครูต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
 
1. วางแผนดำเนนิการสรรหาและเลือกสรรและกำหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 
2. กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาการเลือกสรรคุณสมบัติของบุคคลที่รับสมัคร 
3. จัดทำประกาศรับสมัคร 
4. รับสมัคร 
5. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 
6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมิน 
7. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
8. สอบคัดเลือก 
9. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
10.การเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 
11.จัดทำรายต่อหน่วยงานตน้สังกัด 

การพัฒนาบุคลากร 
 
1. จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจำปี 
2. สำรวจความต้องการในการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3. จัดทำแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา 
5. จัดทำแฟ้มบุคลากรในโรงเรียน 
6. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏบิัติงานเสนอผู้อ านวยการ 
7.  งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

มีหน้าที่ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
1. จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจำปี 
2. นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3. ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนประจำป ี
4. จัดทำบัญชีผู้ที่ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นประจำปีโดยยึดหลักความโป่รงใส คุณธรรมจริยธรรม และการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 
5. แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเล่ือนขัน้เงินเดือนรายงานตอ่ต้นสังกัด 



 
มีหน้าที่ 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 
1. จัดรวบรวมเอกสารในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2. สำรวจความต้องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากร 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน โรงเรียน 
4. จัดทำแฟ้มข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครูและบุคลากรใน โรงเรียน 

 
มีหน้าที่ 

 
 

มีหน้าที่ 

วินัยและการรักษาวินัย 
 
1.  จัดรวบรวมเอกสารเกี่ยววินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
2. จดัทำแฟ้มขอ้มูลเกี่ยวกับการทำผิดเกีย่วกับวนิัยของข้าราชการครแูละบุคลากรในโรงเรยีน 

สวัสดิการครู 
 
1.วางแผนดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
2. มอบของขวัญเป็นกำลังใจในวันสำคัญต่างๆ  วันเกิด  แสดงความยินดีที่ผ่านการประเมินครู 

ชำนาญการพิเศษ  ของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
3. ซื้อของเยี่ยมไข้เม่ือเจ็บป่วยหรือนอนพักรกัษาตัวในโรงพยาบาล 

ส˚ามะโนนักเรียน/รับนักเรียน 
มีหน้าที่  

1. วางแผนในการจัดทำสำมะโนนักเรียน 
2. สำมะโนนักเรียนในเขตตำบลทับกี่ หมู่  9 ซ่ึงเป็นเขตบริการของโรงเรียนบ้านทับกี่ 
3. จัดท าเอกสารการรับสมัครนักเรียน เด็กเล็ก ช้ันอนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่ 1 และช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 
4. เปิดรับสมัครนักเรียน เด็กเล็ก ช้ันอนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที ่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
5. จัดทำแฟ้มนกัเรียน เด็กเล็ก ช้ันอนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
6.  สรุปการจัดทำสำมะโนนักเรียนรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 

การปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 
1. การลา การลาแบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ 1.การลาป่วย 

2.การลาคลอดบุตร 
3.การลากิจส่วนตัว 
4.การลาพักผ่อน 
5.การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
6.การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรยีมพล 
7.การลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัตกิารวจิัย 



8.การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
9. การลาติดตามคู่สมรส 

 
การลาป่วย ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรกัษาตัวให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ตามลา 

ดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาเว้นแต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลา ในวันแรก ที่มาปฏิบัติราชการก็ได้  
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้จะให้ผู้อื่น ลาแทนก็ได้  แต่เม่ือสามารถลงช่ือได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว  
การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไป กับใบลาด้วย  
ในกรณีจำเปน็หรอืเห็นสมควรผู้มีอ านาจอนุญาตจะส่ังให้ใช้ใบรับรองของแพทย์ซึ่งผู้มีอ านาจ อนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้  การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน  
ไม่ว่าจะเป็นการลาคร้ังเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจ อนุญาตเห็นสมควร จะส่ังให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา 
หรือส่ังให้ผู้ลาไป รับการ ตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตกไ็ด้ 

การลาคลอดบุตร ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 
จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืนลา แทน ก็ได้ 
แต่เม่ือสามารถลงช่ือได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รบั เงินเดือนครั้งหนึ่งได้ 
การลาคลอดบุตรจะลาในวนัที่คลอดก่อนหรือหลังวนัที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เม่ือรวมวันลา แล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน 

การลากิจส่วนตัว ข้าราชการซึ่งประสงคจ์ะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต 
และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ไม่ สามารถรอรับอนญุาตได้ทนัจะเสนอหรือจดัส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตจุำเปน็ไว้แล้ว 
หยุดราชการ ไปกอ่นก็ ได ้ แต่จะต้องช้ีแจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไม่อาจเสนอหรือจัดส่ง ใบลาก่อนตามวรรคหน่ึงได้  
ให้เสนอหรือจัดส่ง ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรก ที่มาปฏิบัติราชการ  
ข้าราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัว  โดยได้รับ เงินเดือนปีละไม่เกิน 45 วันทำการ ข้าราชการที่ลาคลอดบตุรตามข้อ 18 แล้ว หากประสงค์จะลากจิ 
ส่วนตัวเพือ่เล้ียงดบูุตรให้มี สิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกนิ 150 วันทำการ โดยไม่มีสิทธิ ได้รับเงินเดอืนระหว่างลา 

การลาพักผ่อน ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีหน่ึงได้ 10 วันทำการ เว้นแต่ข้าราชการดังต่อไปน้ี 
ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน 

1. ผู้ซ่ึงได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร้ังแรก ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก 
2. ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพือ่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง แล้ว 

ต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอกีหลัง 6 เดือน นับแต่วนัออกจากราชการ 



3. ผู้ซ่ึงถกูส่ังให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย ว่าด้วย การรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใด 
ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมา ได้รับบรรจุ เข้ารับราชการอีกถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปีหรือลาพักผ่อนประจำป ี
แล้วแต่ไม่ครบ 10 วันทำการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีน้ันรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อน สะสมรวมกับวันลา พักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 
วันทำการ สำหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินำวันลาพักผ่อนสะสม รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทำการ 

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทใน พระพุทธศาสนา 
หรือข้าราชการที่นับถือศาสนา อิสลามซ่ึงประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ 
ประเทศซาอุดีอาระเบียให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาหรือ อนุญาตกอ่นวันอุปสมบท 
หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 60 วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่ อาจเสนอหรือจัดส่งใบลากอ่นตามวรรคหนึ่งให้ช้ีแจงเหตุผลความ 
จำเป็นประกอบการลา และใหอ้ยู่ใน ดุลพนิจิของผู้มีอำนาจที่จะพจิารณาให้ลาหรอืไม่กไ็ด้ ข้าราชการทีไ่ด้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ 
ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไป ประกอบพิธีฮัจย์แล้วจะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธี ฮัจย์ภายใน 10 วัน นับแต่ วันเริ่มลา  
และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแต่ วันที่ลาสิกขา  หรือ 
วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 

การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการ ตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวัน 
เข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ช่ัวโมง ส่วน ข้าราชการที่ได้รบัหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ช่ัวโมง นับแต่ 
เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และใหไ้ปเข้า รับการตรวจเลือกหรือเข้ารบัการเตรียมพลตามวันเวลาใน หมายเรียกน้ันโดยไม่ต้องรอรับค าส่ัง อนุญาต 
และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามล าดับจนถึง หัวหน้าส่วนราชการ  หรือหัวหน้า ส่วนราชการข้ึนตรง 

การลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวจิัย ณ ต่างประเทศ 
ให้เสนอหรอืจัดส่งใบลาตอ่ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงเพื่อพิจารณาอนุญาตส 
าหรับการลาไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศให้เสนอหรือจัดส่ง ใบลาตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วน 
ราชการข้ึนตรงเพื่อพิจารณาอนุญาต  เว้นแต่ข้าราชการกรุงเทพมหานครให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัด กรุงเทพมหานคร  ส าหรับหัวหน้า 
ส่วนราชการให้เสนอหรอืจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวง  หวัหน้าส่วน ราชการข้ึนตรงและข้าราชการ  
ในราชบัณฑิตยสถานให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาต่อผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 
เพื่อพิจารณาอนุญาต 

การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานใน องค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา 
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อ พิจารณา โดยถอืปฏบิัตติามหลักเกณฑ์ ทีก่ าหนด 



การลาติดตามคู่สมรส  ข้าราชการซึ่งประสงค์ติดตามคู่สมรสให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา อนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน สองปีและในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาได้อีกสองปี 
แต่เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี ถ้าเกินส่ีปี ให้ลาออกจากราชการส าหรับปลัดกระทรวง หวัหน้าส่วนราชการข้ึนตรง และข้าราชการ  ใน 
ราชบัณฑิตยสถานให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้เสนอ หรือ 
จัดส่งใบลาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

วินัยและการด˚าเนินการทางวินัย 
วินัย : การควบคุมความประพฤติของคนในองคก์รให้เปน็ไปตามแบบแผนที่พงึประสงค์ วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
: ข้อบัญญัติที่ก าหนดเป็นขอ้ห้ามและ ข้อปฏิบัติตาม 

หมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 

โทษทางวินัย มี 5 สถาน คือ 
วินัยไม่ร้ายแรง  มีดังน้ี 

1. ภาคทัณฑ์ 
2. ตัดเงินเดือน 
3. ลดขั้นเงินเดือน 

วินัยร้ายแรง มีดังน้ี 
4. ปลดออก 
5. ไล่ออก 
การว่ากล่าวตักเตือนหรือการท าทัณฑ์บนไม่ถือว่าเป็นโทษทางวินัยใช้ในกรณีที่เป็นความผิด เล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ  

การว่ากล่าวตักเตือนไม่ต้องท าเป็นหนังสือ แต่การท าทัณฑ์บนต้องท าเป็นหนังสือ (มาตรา 100 วรรคสอง) 
โทษภาคทัณฑ์ 

ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอนัควรลดหยอ่น โทษภาคทัณฑ์ไม่ต้องห้ามการเล่ือนขัน้ เงินเดือน 
โทษตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน 

ใช้ลงโทษในความผิดทีไ่ม่ถึงกับเปน็ความผิดร้ายแรง และไม่ใช่กรณีที่เปน็ความผิดเล็กนอ้ย 
โทษปลดออกและไล่ออก 

ใช้ลงโทษในกรณีท่ีเป็นความผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้น 
การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง 

ห้ามลดโทษตำ่กว่าปลดออก  ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนลาออก การส่ังให้ออก จากราชการไม่ใช่โทษทางวินัย 



วินัยไม่ร้ายแรง  ได้แก่ 
1. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข ตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
2. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม ต้องมีความวิริยะ อุตสาหะขยันหม่ันเพียร ดูแลเอาใจใส่ 

รักษาประโยชน์ของทางราชการ และตอ้งปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ ทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
4. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ หนว่ยงาน การศึกษามติครม. 

หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้ เกิดความเสียหายแก่ ราชการ 
5. ไม่ปฏิบัติตามคำส่ังของผู้บังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนา้ที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ ระเบียบ 

ของทางราชการแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัตติามคำส่ังนั้นจะทำให้เสียหายแกร่าชการ หรือจะ เป็นการไม่รกัษา 
ประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน 7 วัน เพื่อให้ผู้บังคับ บัญชาทบทวนค าส่ังก็ ได้ และเม่ือเสนอความเห็นแล้ว 
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติ ตามค าส่ังเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับ บัญชาต้องปฏิบัติตาม 

6. ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที ่ราชการโดยไมม่ีเหตุผลอันสมควร 
7. ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชน  สังคม  ไม่สุภาพเรียบร้อยและรักษา ความ สามัคคี  

ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมงานไม่ต้อนรับหรือ ให้ความสะดวก 
ให้ความเป็นธรรมต่อผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

8. กล่ันแกล้ง กล่าวหา หรือรอ้งเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง 
9. กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เส่ือมเสียความเที่ยงธรรม หรือ เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
10. เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันน้ัน ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
11. ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ี และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เก่ียวข้อง กับ ประชาชนอาศัยอ 

านาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล  กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด 
12.  กระท าการอันใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 
13.  เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ไม่ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กระท า ผิดวินัย หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้อง 

ช่วยเหลือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติ หน้าท่ีดังกล่าวโดยไม่สุจริต 



วินัยร้ายแรง ได้แก่ 
1. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
2. จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศกึษามติครม. 

หรือนโยบายของรัฐบาลประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ ของทางราชการอัน 
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

3. ขัดค าส่ังหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหน้าที่ราชการ 
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตใุห้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

4. ละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรง 
5. ละท้ิงหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
6. กล่ันแกล้ง  ดูหม่ิน  เหยียดหยาม  กดข่ี หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ อย่างร้ายแรง 
7. กล่ันแกล้ง กล่าวหา หรอืร้องเรียนผู้อืน่โดยปราศจากความเป็นจริง เป็นเหตุให้ผู้อืน่ได้รับ ความ เสียหายอย่างร้ายแรง 
8. กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เส่ือมเสียความเที่ยงธรรม หรือ เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ในต 

าแหน่งหน้าที่ราชการโดยมุ่งหมายจะให้เป็นการซ้ือขายหรือให้ได้รับ  แต่งตั้งให้ด ารง ต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระท 
าอันมีลักษณะ เป็นการให้หรือได้มาซ่ึง ทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและ แต่งตั้งโดยมิชอบ 

9. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบหรอืน าเอาผลงานทางวิชาการของ ผู้อื่น หรือจ้างวาน ใช้ผู้อ่ืนท 
าผลงานทางวิชาการเพ่ือไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  การ เล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนวิทยฐานะ 
หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 

10.  ร่วมด าเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดท าผลงานทาง วิชาการ 
ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่เพื่อให้ผู้อื่นน าผลงานน้ันไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการก าหนด ต าแหน่งเล่ือนต าแหน่ง เล่ือนวิทยฐานะ 
หรือให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 

11. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเปน็การทจุริตโดยการซือ้สิทธิหรือขาย เสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็น การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน 
หรือ ชักจูงให้ผู้อื่นกระท าการ ในลักษณะเดียวกัน 

12. กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้ จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือลหุโทษ หรือกระท าการอื่นใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 

13. เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด 
14. เล่นการพนนัเป็นอาจิณ 
15. กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนกัศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ของ ตนหรือไม ่
การด˚าเนินการทางวินัย 
การด าเนินการทางวินัย กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการในการออกค าส่ังลงโทษ ซ่ึงเป็น ขั้นตอนที่มีล าดับก่อนหลังต่อเนื่องกัน อนัได้แก่ 

การตั้งเรื่องกล่าวหาการสืบสวนสอบสวน การพิจารณา ความผิดและก าหนดโทษและการส่ังลงโทษรวมทั้งการด าเนินการต่าง ๆ ในระหว่างการสอบสวนพิจารณา 



เช่น การส่ังพัก การส่ังให้ออกไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา 
หลักการด˚าเนินการทางวินัย 
1. กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่ แล้วผู้บังคับบัญชาก็สามารถด 

าเนินการทางวินัยได้ทันที 
2. กรณีท่ีมีการร้องเรียนด้วยวาจาให้จดปากค า ให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปี พร้อม รวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนๆ 

ประกอบการพิจารณาแล้วด าเนินการให้มีการสืบสวนข้อเทจ็จริง โดยตั้ง 
กรรมการสืบสวนหรอืส่ังให้บุคคลใดไปสืบสวนหากเหน็ว่ามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต่อไป 

3. กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนังสือผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนในเบื้องต้นกอ่นหากเห็นว่า ไม่มีมูลก็ส่ัง 
ยุติเรื่องถ้าเห็นว่ามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป กรณีหนังสือร้องเรียนไม่ลง ลายมือช่ือและที่อยู่ของ 
ผู้ร้องเรียนหรือไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แนน่อนจะเข้าลักษณะของบัตร สนเท่ห์ มติครม.ห้ามมิให้รับฟัง เพราะจะท 
าให้ข้าราชการเสียขวัญในการปฏิบัติหน้าที ่

ขั้นตอนการด˚าเนินการทางวินัย 
1. การตั้งเรื่องกล่าวหาเป็นการตั้งเรื่องด าเนนิการทางวินัยแก่ข้าราชการเม่ือปรากฏ กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า กระท าผิดวินัยมาตรา 98 ก 

าหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อด าเนินการ 
สอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าผู้ตั้งเร่ืองกล่าวหาคือผู้บังคับบัญชาของ ผู้ถูก กล่าวหาความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นคือ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาสามารถแต่งตั้ง กรรมการสอบสวนข้าราชการในโรงเรียนทุกคนความผิดวินัยร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจบรรจุ และ 
แต่งตั้งตามมาตรา 53 เป็นผู้มีอ านาจบรรจุและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

2. การแจ้งข้อกล่าวหา มาตรา 98 ก าหนดไว้ว่า ในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป พยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนขอ้กล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้เพื่อให้ ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสช้ีแจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา 

3.  การสอบสวน คือ  การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนเพื่อจะทราบ ข้อเท็จจริง และพฤติการณ์ต่าง ๆ 
หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องท่ีกล่าวหาเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรม 
และ เพื่อพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยจริงหรือไม่ถ้าผิดจริงก็จะได้ลงโทษ ข้อยกเว้น กรณีท่ีเป็น ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎ 
ก.ค.ศ.จะด าเนินการ ทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ 

ความผิดที่ปรากฏชดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 
2549 
ก.  การกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏอย่างชัดแจ้ง ได้แก่ 

(1) กระท าความผิดอาญาจนต้องค าพิพากษาถึงที่สุดวา่ผู้นัน้กระท าผิดและผู้บังคับ บัญชาเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามค าพิพากษาประจักษ์ชัด 
(2) กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค ารับ 

สารภาพต่อผู้มีหนา้ที่สืบสวนหรอืคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทกึถ้อยค าเป็นหนังสือ 

ข. การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  ได้แก่ 
(1)  กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้ จ าคุกหรือลงโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก 
(2) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกนิกวา่ 15 วนัผู้บังคับบัญชา สืบสวนแล้ว 



เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ของทางราชการ 
(3) กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ ถ้อยค ารับ 

สารภาพต่อผู้มีหนา้ที่สืบสวนหรอืคณะกรรมการสอบสวนโดยมีการบันทกึถ้อยค าเป็นหนังสือ 
 

การอุทธรณ์ 
มาตรา 121 และมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากร ทาง การศึกษา พ.ศ. 2547 

บัญญัติให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธอิุทธรณ์ค าส่ังลงโทษต่ออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที ่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งแล้วแต่กรณี ภายใน 30 วนั 
เงื่อนไขในการอุทธรณ์ 

ผู้อุทธรณ์ ต้องเป็นผู้ท่ีถูกลงโทษทางวินัยและไม่พอใจผลของค าส่ังลงโทษผู้อุทธรณ์ ต้อง อุทธรณ์เพ่ือตนเองเท่านั้น 
ไม่อาจอุทธรณ์แทนผู้อื่นได้ 

ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าส่ังลงโทษต้องท าเป็นหนังสือ 
การอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง การอุทธรณ์ค าส่ังโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น เงินเดือนที่ผู้บงัคับบัญชาส่ังด้วยอ 

านาจของตนเอง ต้องอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ 
เว้นแต่ การส่ังลงโทษตามมติให้อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 

การอุทธรณ์โทษวินัยร้ายแรง  การอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการต้อง อุทธรณ์ต่อก.ค.ศ.ทั้งน้ีการร้องทุกข์ค 
าส่ังให้ออกจากราชการหรือค าส่ังพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ ก่อนก็ต้องร้องทุกข์ต่อก.ค.ศ.เช่นเดียวกัน 

การร้องทุกข์ หมายถึงผู้ถกูกระทบสิทธิหรอืไม่ได้รับความเปน็ธรรมจากค าส่ังของฝ่ายปกครอง 
หรือคับข้องใจจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมขอให้เพิกถอนค าส่ังหรือ ทบทวนการกระท 
าของฝ่ายปกครองหรือของผู้บังคับบัญชา 

มาตรา 122 และมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทาง 
การศึกษาพ.ศ.2547บัญญัติให้ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกข์ต่อก.ค.ศ.และผู้ซ่ึงตน เห็นว่าตน 
ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเน่ืองจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาหรือ กรณีถูกตั้งกรรมการ 
สอบสวนมีสิทธิร้องทุกข์ต่ออ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาอ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตั้งหรือก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีภายใน30 วันผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศกึษา 
เหตุที่จะร้องทุกข์ 

(1) ถูกส่ังใหอ้อกจากราชการ 
(2) ถูกส่ังพักราชการ 
(3) ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(4) ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา 
(5) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน 



การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนในแต่ละคร้ังต้องอยู่ ในเกณฑ์ ดังนี ้
1. ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 

จรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในเกณฑท์ี่สมควรได้เล่ือนขั้นเงินเดอืน 
2. ในครึ่งปทีี่แล้วมาจนถึงวนัออกค าส่ังเล่ือนขัน้เงินเดอืนไม่ถกูลงโทษทางวินัยที่หนกักวา่โทษ ภาคทัณฑ์ 

หรือถูกลงโทษในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรอื ความผิด ที่ท าให้เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของต 
าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซ่ึงไม่ไช่ความผิดที่ได้กระท า โดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ 

3. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกส่ังพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
4. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
5.  ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 
6. ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตไปศกึษาในประเทศฝึกอบรมและดูงาน ณ 

ต่างประเทศต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 
7.  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนคร้ังที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 
8. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดอืนโดยมีวนัลาไม่เกนิยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมวันลา ดังต่อไปนี ้
1) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
2) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
3) ลาป่วยซ่ึงจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
4) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป หรือกลับ จากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
5) ลาพักผ่อน 
6) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
7) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหวา่งประเทศ 

การฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 
การฝึกอบรม หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้ความช านาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน 

หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานตาม โครงการแลกเปล่ียนกับต่างประเทศ 
การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้โดย มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ี 
ก.พ.รับรอง และหมายความรวมถึง การฝึกฝนภาษาและการรับค าแนะน าก่อนฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมหรือต่อ 
จากการฝึกอบรมนั้นด้วย 



การดูงาน หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ และ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
(การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ตามหลักสูตรหรือโครงการ หรือแผนการ ดูงานในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินก าหนดให้ด 
าเนินการเป็นการฝึกอบรม) 

การลาศึกษาต่อ หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของ 
สถาบัน การศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อให้ได้มาซ่ึงปรญิญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ี ก.พ.รับรองและ 
หมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษาและการได้รับค าแนะน าก่อนเข้าศึกษาและการฝึกอบรม หรือการดูงานที่ เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
หรือต่อจากการศึกษาน้ันด้วย 

การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาออกจากราชการเม่ือ(มาตรา 107พ.ร.บ.ระเบียบ ข้าราชการครูฯ) 
1) ตาย 
2) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
3) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก 
4) ถูกส่ังให้ออก 
5) ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
6) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้องมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
การลาออกจากราชการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ 

ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้ผู้มีอ านาจตาม มาตรา 53เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
กรณีผู้มีอ านาจตาม มาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้งการ อนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน 

นับแต่วันขอลาออกก็ได ้แต่ต้องแจ้งการยับยั้ง พร้อมเหตุผลให้ผู้ ขอลาออกทราบ เม่ือครบก 
าหนดเวลาท่ียับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวนัครบก าหนดเวลาท่ี ยับยั้ง ถ้าผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
ไม่ได้อนุญาตและไม่ได้ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้การลาออก มีผล ตั้งแต่วันขอลาออก 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อด ารงต าแหน่ง ทาง 
การเมืองหรือเพือ่สมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชา และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้น้ันขอลาออก 
ระเบียบ ก.ค.ศ  ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 

ข้อ 3 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีผู้มีอ 
านาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ 

จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออกให้ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อย กว่า 30 วัน ก็ได้ 



หนังสือขอลาออกที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลาย ลักษณ์อักษรจากผู้มีอ านาจอนุญาต 
หรือทีมิ่ไดร้ะบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบก าหนด 30 วัน นับ แต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก 

ข้อ 5 ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออกพิจารณาว่าจะส่ังอนุญาตให้ผู้น้ันลาออกจากราชการหรือจะส่ัง ยับยั้งการอนญุาตให้ลาออกใหด้ าเนินการ 
ดังนี ้

(1) หากพจิารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ให้มีค าส่ังอนุญาตให้ลาออก เปน็ลาย 
ลักษณ์อักษรให้เสร็จส้ินก่อนวันขอลาออกแล้วแจ้งค าส่ังดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวัน ขอลาออกด้วย 

(2) หากพจิารณาเหน็ว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเนื่องจากจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ ราชการ ให้มีค 
าส่ังยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จส้ินก่อนวันขอลาออกแล้วแจ้งค าส่ัง 
ดังกล่าวพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย ทั้งนี้การยับยั้งการอนุญาต ให้ลาออกให้ส่ัง ยับยั้งไว้ได้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน 
และส่ังยับยั้งได้เพียงครั้งเดียวจะขยายอีกไม่ได ้เม่ือครบก าหนดเวลาท่ี ยับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดเวลาท่ียับยั้ง 

ข้อ 6 กรณีที่ผู้ขอลาออกไดอ้อกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนือ่งจากผู้มีอ านาจ อนุญาต มิได้มีค าส่ังอนุญาตให้ลาออกและมิได้มีค 
าส่ังยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก หรือเนื่องจาก ครบก าหนดเวลายับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้ผู้มีอ านาจอนุญาตมีหนังสือแจ้ง 
วันออกจากราชการให้ผู้ขอ ลาออกทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย 

ข้อ 7 การยืน่หนังสือขอลาออกจากราชการเพือ่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาอยา่งช้าภายในวนัที่ขอลาออกและให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เสนอ 
หนังสือขอลาออกนั้นตอ่ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนอืขึ้นไปตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออก โดยเร็วเม่ือผู้มีอ 
านาจอนุญาตได้รับหนังสือขอลาออกแล้วให้มีค าส่ังอนุญาตออกจากราชการได้ตั้งแต่ วันที่ขอ ลาออก 

5. ครูอัตราจ้าง 
กรณีครูอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินงบประมาณให้ปฏิบัติหน้าท่ีครู เช่น ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วย ครูพ่ีเล้ียง 

หรือปฏิบัติหน้าที่ครูท่ีเรียกช่ือย่างอืน่ให้ปฏบิัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจา้ง ประจ าของส่วน ราชการพ.ศ. 2537 
และแนวปฏิบัติที่ใช้เพื่อการนั้น 
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การบรหิารงบประมาณ 

 

การบริหารและการจดัการศกึษาของโรงเรียนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนจัดการศกึษาอย่างเป็น อิสระ  คล่องตัว  
สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้สะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ 

โรงเรียนนิติบุคคล นอกจากมีอำนาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่ตามทีก่ฎระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ  2546  ลงวันท่ี  7  
กรกฏาคม  พ.ศ.  2546 

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ  และกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงกำหนดให้ โรงเรียนนิติบุคคลมีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
1.    ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนนิติบุคคลในกิจการทั่วไปของโรงเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
2. ให้โรงเรียนมีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ เว้นแต่การจำหน้ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้โรงเรียน 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
3. ให้โรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิห์รือดำเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ ที่มีผู้อุทิศให้หรือโครงการซื้อ 

แลกเปล่ียนจากรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา 
4. กรณีโรงเรียนดำเนินคดีเป็นผู้ฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง ผู้บริหารจะต้องดำเนินคดีแทนสถานศึกษาหรือถูก ฟ้องร่วมกบัสถานศึกษา 

ถ้าถกูฟอ้งโดยมิไดอ้ยูใ่นการปฏิบตัิราชการ ในกรอบอำนาจ ผู้บรหิารตอ้ง รับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว 
5. โรงเรียนจัดทำงบดุลประจำาปีและรายงานสาธารณะทุกส้ินปีงบประมาณ 
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งบประมาณที่สถานศึกษานำมาใช้จ่าย 
1.  แนวคิด 
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส  ตรวจสอบได้  

ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ให้มีการจัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 
รวมทั้งจัดหารายได้จากบรกิารมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทาง การศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ  คล่องตัว  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
2.1 เพื่อให้ได้ผลผลิต  ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
2.2 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรพัยากรที่ได้อย่างเพียงพอและประสิทธิภาพ 

3. ขอบข่ายภารกิจ 
3.1 กฎหมาย  ระเบียบ  และเอกสารที่เก่ียวข้อง 

1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี  2) 
2. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
4. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
5. แนวทางการกระจายอ˚านาจการบรหิารและการจัดการศกึษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 

ก˚าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ˚านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
 
รายจ่ายตามงบประมาณ 

จ˚าแนกออกเปน็ 2 ลักษณะ 
1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

- งบบุคลากร 
- งบด˚าเนินงาน 
- งบลงทุน 
- งบเงินอุดหนุน 
- งบร่ายจ่ายอื่น 
งบบุคลากร  หมายถึง  รายจ่ายที่ก˚าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ได้แก่รายจ่ายท่ีจ่ายใน 

ลักษณะเงินเดือน คา่จ้างประจ˚า ค่าจ้างช่ัวคราว และคา่ตอบแทนพนกังานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่ก˚าหนดใหจ้่าย 
จากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่า 

งบด˚าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายทีก่˚าหนดให้จา่ยเพื่อการบริหารงานประจ˚า ได้แก่ รายจ่ายทีจ่่ายใน ลักษณะคา่ตอบแทน ค่าใช้สอย คา่วัสด ุ
และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงราจ่ายทีก่˚าหนดให้จา่ยจากงบรายจา่ยอืน่ใด ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
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งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก˚าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จา่ยในลักษณะค่าครุภัณฑ ์ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
รวมถึงรายจ่ายท่ีก˚าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

งบด˚าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายทีก่˚าหนดให้จา่ยเพื่อการบริหารงานประจ˚า ได้แก่ รายจ่ายทีจ่่ายใน ลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  
และค่าสาธารณูปโภค  รวมถึงรายจ่ายที่ก˚าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใด ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

งบลงทุน  หมายถึง  รายจ่ายที่ก˚าหนให้จ่ายเพื่อการลงทุน  ได้แก่  รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อนสร้าง  
รวมถึงรายจ่ายท่ีก˚าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจ่ายทีก่˚าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ˚ารุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนงานของ 
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ  ซ่ึงมิใช่ส่วนกลางตาม  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก˚ากับของรฐั องค์การมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น รวมถึงเงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย์  เงินอุดหนุนศาสนา 

งบรายจ่ายอืน่ หมายถึง รายจ่ายทีไ่ม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรอืรายจ่ายที่ 
ส˚านักงานงบประมาณก˚าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้  เช่น  เงินราชการลับ  เงินค่าปรับ  ที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือ ผู้รับจ้าง ฯลฯ 

อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนต่อปีการศึกษา 
ระดับก่อนประถมศกึษา 1,700 บาท 
ระดับประถมศึกษา 1,900 บาท 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 บาท 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท 

การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  แบ่งการใช้ตามสัดส่วน  ด้านวิชาการ  :  ด้านบริหารทัว่ไป  :  ส˚ารอง จ่ายทั้ง 2  ด้านคือ 
1. ด้านวิชาการ  ให้สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  น˚าไปใช้ได้ในเร่ือง 

1.1 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่จ˚าเป็นต่อการเรียนการสอน 
1.2 ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 
1.3 การพัฒนาบุคลาการด้านการสอน  เช่น  ส่งครูเข้าอบรมสัมมนา  ค่าจ้างช่ัวคราวของครูปฏิบัติการ สอน ค่าสอนพิเศษ 

2.  ด้านบริหารทั่วไป  ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ  30  น˚าไปใช้ได้ในเร่ือง 
2.1 ค่าวัสด ุ ครุภัณฑ์และค่าท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้าง  ค่าจ้างช่ัวคราวที่ไม่ใช่ปฏิบัติการสอนค่าตอบแทน  ค่าใช สอย 
2.2 ส˚ารองจ่ายนอกเหนือด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไป  ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ  20  น˚าไปใช้ใน เรื่องงานตามนโยบาย 

 
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส˚าหรับนักเรียนยากจน 
1.  เป็นเงินที่จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน  เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ˚าเป็นต่อการด˚ารงชีวิตและ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา  

เป็นการช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจน  ช้ัน ป.1  ถึง ม.3  ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น 
(ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดส˚านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 
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2. นักเรียนยากจน หมายถึง นกัเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครวัเรือน ไม่เกิน 40,000 บาท 
3. แนวการใช้ใหใ้ช้ในลักษณะ ถวัจ่าย ในรายการตอ่ไปนี ้

3.1 ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน(ยืมใช้) 
3.2 ค่าเส้ือผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน(แจกจา่ย) 
3.3 ค่าอาหารกลางวนั (วัตถุดิบ จา้งเหมา เงินสด) 
3.4 ค่าพาหนะในการเดินทาง (เงินสด จ้างเหมา) 
3.5 กรณีจ่ายเป็นเงินสด โรงเรียนแต่งตั้งกรรมการ 3 คน ร่วมกันจ่ายเงินโดยใช้ใบส˚าคัญรับเงินเป็น หลักฐาน 
3.6 ระดับประถมศึกษา คนละ 1,000 บาท/ปี 
3.7 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คนละ  3,000  บาท/ปี 

1.1รายจ่ายงบกลาง 
1.  เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร/เงินช่วยเหลือบุตร 
2. เงินเบี้ยหวัดบ˚าเหน็จบ˚านาญ 
3. เงินส˚ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยข้าราชการ 
4. เงินสมทบของลูกจ้างประจ˚า 

2. รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจา่ยทีต่ั้งไว้เพื่อจดัสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิโดยทัว่ไปใช้จา่ย ตามรายการดังต่อไปนี้ 
1.  “เงินเบี้ยหวัดบ˚าเหน็จบ˚านาญ”  หมายความว่า  รายจ่ายท่ีตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบ˚านาญ ข้าราชการ เงินบ˚าเหนจ็ลูกจ้างประจ˚า 

เงินท˚าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงินคา่ ทดแทนส˚าหรับผู้ได้รับอันตรายในการรกัษาความมั่นคงของประเทศ 
เงินช่วยพิเศษข้าราชการบ˚านาญเสียชีวิต  เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือ ข้าราชการ  

การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม  และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บ˚านาญ 
2.  “เงินช่วยเหลือข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานของรัฐ”  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ จ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ  

ให้แก่ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานของรัฐ  ได้แก่  เงินช่วยเหลือ การศึกษาของบุตร  เงินช่วยเหลือบุตร  และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ 
3.  “เงินเล่ือนขัน้เล่ือนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ  หมายความว่ารายจ่ายท่ีตั้งไว้ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเล่ือนขัน้เล่ือนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจ˚าปี เงินเล่ือนขั้นเล่ือนอันดับเงินเดือนข้าราชการทีไ่ด้รับ เล่ือนระดับ 
และหรือแต่งตั้งให้ด˚ารงต˚าแหน่งระหว่างปีและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 

4.  “เงินส˚ารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยของข้าราชการ”  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ จ่ายเป็นเงินส˚ารอง เงินสมทบ 
และเงินชดเชยที่รัฐบาลน˚าส่งเข้ากองทุนบ˚าเหนจ็บ˚านาญข้าราชการ 

5.  “เงินสมทบของลูกจ้างประจ˚า”  หมายความว่า  รายจ่ายท่ีตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบท่ี รัฐบาลน˚าส่งเข้ากองทุนส˚ารอง 
เล้ียงชีพลูกจ้างประจ˚า 

6.  “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด˚าเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ  หมายความว่า 
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชด˚าเนินภายในประเทศ  และหรือ ต่างประเทศ 
และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศท่ีมายาเยือนประเทศไทย 
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7.  “เงินส˚ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ˚าเป็น”  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งส˚ารองไว้เพื่อ 
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ˚าเป็น 

8.  “ค่าใช้จ่ายในการด˚าเนินการรักษาความม่ันคงของประเทศ”  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด˚าเนินงานรักษาความม่ันคงของประเทศ 

9.  “เงินราชการลับในการรักษาความม่ันคงของประเทศ”  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ 
เบิกจ่ายเป็นเงินราชการลับในการด˚าเนินงานเพื่อรักษาความม่ันคงของประเทศ 

10.“ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด˚าริ”  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ 
เป็นค่าใช้จ่าในการด˚าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด˚าริ 

11.“ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานของรัฐ”  หมายความว่า 
รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้างประจ˚า  และพนักงานของรัฐ 

 
เงินนอกงบประมาณ 

1. เงินรายได้สถานศึกษา 
2. เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
3. เงินลูกเสือ เนตรนารี 
4. เงินยุวกาชาด 
5. เงินประกันสัญญา 
6.  เงินบริจาคท่ีมีวัตถุประสงค์ 

 
เงินรายได้สถานศกึษา หมายถึง เงินรายได้ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ซึ่งเกิดจาก 
1. ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เป็นราชพัสดุ 
2. ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ที่ไม่ขัดหรือแย้งนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของสถานศึกษา 
3.  เบี้ยปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อและเบี้ยปรับการผิดสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างท˚าของจากเงิน งบประมาณ 
4. ค่าขายแบบรูปรายการ เงินอุดหนนุ อปท. รวมเงินอาหารกลางวัน 
5. ค่าขายทรัพย์สินที่ได้มาจากเงินงบประมาณ 
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งานพัสดุ 
 

“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดท˚าเอง การซือ้ การจ้าง การจ้างทีป่รึกษา การจา้งออกแบบและ ควบคุมงาน การแลกเปล่ียน การเช่า การควบคุม 
การจ˚าหนา่ย และการด˚าเนนิการอืน่ๆ ที่ก˚าหนดไวใ้นระเบียบน 

“พัสดุ” หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ทีก่˚าหนดไว้ในหนังสือ  การจ˚าแนกประเภท 
รายจ่ายตามงบประมาณของส˚านักงบประมาณ  หรือการจ˚าแนกประเภทรายจ่าย  ตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ 

“การซ้ือ” หมายความว่า  การซ้ือพัสดุทุกชนิดทั้งทีมี่การติดตั้ง  ทดลอง  และบริการที่เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ  แต่ ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 
“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง  การจ้างท˚าของและการับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ 

การจ้างเหมาบริการ  แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  การับขนในการ 
เดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ การจา้งที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ ควบคุมงาน 
และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ขอบข่ายภารกิจ 
1. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ระเบียบส˚านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 
3.  ระเบียบส˚านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549 
4.  แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบส˚านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดหา การซื้อ การจ้าง การเกบ็รักษา และการเบิกพัสดุ การควบคุม 
และการจ˚าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2. ควบคุมการเบิกจา่ยเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตริาชการรายป ี
3. จัดท˚าทะเบียนที่ดนิและส่ิงก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา 
4.  ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษา 
5.  ก˚าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและด˚าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุการใช้และการขอใช้อาคาร 

สถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องควบคุมดู  ปรับปรุง  ซ่อมแซม บ˚ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
ให้อยูใ่นสภาพเรียบรอ้ยต่อการใช้งานและพัฒนาอาคารสถานที่ การอนรุักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อม  
และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบและสวยงาม 

6.  จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย  อัคคีภัยและภัยอื่นๆ 
7. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้˚ามันเช้ือเพลิงการบ˚ารุงรักษาและการพัสดุตา่งๆ 

ที่เก่ียวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
8.  ให้ค˚าแนะน˚า  ช้ีแจง  และอ˚านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
9.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ไว้เพื่อการตรวจสอบและด˚าเนินการท˚าลายเอกสารตามระเบียบท่ี เกี่ยวข้อง 
10.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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11. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามล˚าดับขั้น 
12.ปฏิบัติอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
1.1กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1.2พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  2526  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
1.3ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกคา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
การอนุมัติเดินทางไปราชการ  ผู้มีอ˚านาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการ  อนุมัติระยะเวลาในการเดินทาง ล่วงหน้า 
หรือระยะเวลาหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการได้ตามความจ˚าเป็น 

3.  การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อค˚านวณเบี้ยเล้ียง  กรณีพักค้าง 
3.1 ให้นับ  24  ช่ัวโมงเป็น  1  วนั 
3.2ถ้าไม่ถึง  24  ช่ัวโมงหรือเกิน  24  ชว ช่ัวโมง  ให้ถอืเป็น  

1 วัน 
โมง  และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกิน  24  ช่ัวโมง  นับได้เกิน  12 

4.  การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อค˚านวณเบี้ยเล้ียงเดินทาง  กรณีไม่พักค้าง 
4.1หากนับได้ไม่ถึง  24  ช่ัวโมงและส่วนที่ไม่ถึงนับได้เกิน  12  ช่ัวโมง  ให้ถอืเป็น  1วัน 
4.2หากนับได้ไม่เกิน  12  ช่ัวโมง  แต่เกิน  6  ช่ัวโมงข้ึนไป  ให้ถอืเป็นครึ่งวัน 

5. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพือ่ค˚านวณเบี้ยเล้ียงเดินทาง 
6. กรณีลากิจหรือลาพกัผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ใหน้ับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเปน็ต้นไป 
7.  กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ  ให้ถือวา่สิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเล้ียงเดินทางส้ินสุด ลงเม่ือส้ินสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 
8. หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พักในประเทศ 

 
การเบิกค่าพาหนะ 

1. โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ˚าทางและให้เบิกค่าพาหนะโดยประหยัด 
2. กรณีไม่มียานพาหนะประจ˚าทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้ใช้ 

ยานพาหนะอืน่ได้ แต่ต้องช้ีแจงเหตุผลและความจ˚าเป็นไว้ในหลักฐานขอเบิกค่าพาหนะนั้น 
3. ข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป เบิกคา่พาหนะรับจ้างได้ ในกรณีต่อไปนี ้

3.1การเดินทางไป-กลับ  ระหว่างสถานที่อยู ่ ท่ีพัก  หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี ยานพาหนะประจ˚าทาง 
หรือสถานทีจ่ัดพาหนะที่ใช้เดนิทางภายในเขตจังหวัดเดียวกนั 
3.2การเดินทางไป-กลับ  ระหว่างสถานที่อยู ่ ท่ีพัก  กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด เดียวกัน  วันละไม่เกิน  2  เที่ยว 
3.3การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร  กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด  ให้เบิก 
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ตามอัตราที่กระทรวงการคลังก˚าหนด  คือ  ให้เบิกตามท่ีจ่ายจริง  ดังน้ี  ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเขต จังหวัดติดต่อกรุงเทพมหานคร 
ไม่เกินเที่ยวล่ะ 400 บาท เดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่นนอกเหนือกรณี ดังกล่าวข้างต้นไม่เกินเที่ยวละ 300 บาท 
3.4ผู้ไม่มีสิทธิเบิก ถ้าต้องน˚าสัมภาระในการเดินทาง หรือส่ิงของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย 
และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกทีจ่ะเดินทางโดยยานพาหนะประจ˚าทาง ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้(โดยแสดง เหตุผลและความจ˚าเป็นไว้ในรายงานเดินทาง) 
3.5การเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถกลับเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตวั (ลากิจ  -  ลาพักผ่อนไว้)  
ให้เบิกค่าพาหนะเท่าท่ีจ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับค˚าส่ังให้เดินทางไปราชการ 
กรณีมีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลาน้ัน  ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตาม เส้นทางท่ีได้รับค˚าส่ังให้เดินทางไปราชการ 
3.6การใช้ยานพาหนะส่วนตวั (ให้ขออนุญาตและได้รับอนุญาตแล้ว) ใหไ้ด้รับเงินชดเชย คือ รถยนต์กิโลเมตรละ 4 บาท 

 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม ประชุม/สัมมนา (วิชาการเชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ ฝึกงาน ดู งาน การฝึกอบรม ประกอบด้วย 
1.  หลักการและเหตุผล 
2. โครงการ/หลักสูตร 
3. ระยะเวลาจัดที่แน่นอน 
4.  เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
ค่ารักษาพยาบาล 

ค่ารักษาพยาบาล  หมายถึง  เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลเพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาวะ ปกติ  
(ไม่ใช่เป็นการป้องกันหรือเพ่ือความสวยงาม) 

1. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1.1พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  2523  และแก้ไขเพิ่มเติม( 8  ฉบับ) 
1.2ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 

2. ผู้ที่มีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัว 
2.1บิดา 
2.2มารดา 
2.3คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย 
2.4บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิตภิาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ(ศาลส่ัง) 

ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงได้ยกเป็นบุตรบุญธรรมบุคคล อื่นแล้ว 
3. ผู้มีสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ˚า ผู้รับเบี้ยหวัดบ˚านาญ และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งได้รบั ค่าจ้างจากเงินงบประมาณ 
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ค่ารักษาพยาบาล แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ประเภทไข้นอก หมายถึง เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไม่ไดน้อนพัก รักษาตัว น˚าใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่าย 

ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จ่ายเงิน 
ประเภทไข้ใน หมายถึง เข้ารับการรกัษาในสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาลของทาง ราชการ  สถานพยาบาลเอกชน  

ใช้ใบเสร็จรับเงินน˚ามาเบิกจ่ายเงิน  พร้อมให้แพทย์รับรอง  “หากผู้ป่วยมิได้เจ้ารับ การรักษาพยาบาลในทันทีทนัใด อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต” 
และสถานพยาบาลทางราชการ ใช้หนังสือรับรองสิทธ ิกรณียังไม่ได้เบิกจ่ายตรง 

 
การศึกษาบุตร 

ค่าการศึกษาของบุตร  หมายความว่า  เงินบ˚ารุงการศึกษา  หรือเงินค่าเล่าเรียน  หรือเงินอื่นใดท่ีสถานศึกษา 
เรียกเก็บและรัฐออกให้เป็นสวัสดิการกับข้าราชการผู้มีสิทธิ 

1. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1.1 พระราชราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2523 
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2547 
1.3 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง กค 0422.3/ว 161 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เรื่อง 

ประเภทและอัตราเงินบ˚ารุงการศกึษาในสถานศกึษาของทางราชการ และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของ เอกชน และกรมบัญชีกลาง ที ่กค 
0422.3/ว 226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เรือ่งการ เบิกเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

2. ผู้ที่มีสิทธิรับเงินค่าการศกึษาของบุตร 
2.1 บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวนัที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ไม่รวมบุตรบุญ ธรรม 

หรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมคนอื่นแล้ว 
2.2 ใช้สิทธิเบิกได้ 3 คน เว้นแต่บุตรคนที่ 3 เป็นฝาแฝดสามารถน˚ามาเบิกได้ 4 คน 
2.3 เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรภายใน 1 ป ี นับตั้งแต่วันเปดิภาคเรียนของแต่ละภาค 
จ˚านวนเงินที่เบิกได้ 
1.  ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า  เบิกได้ปีละไม่เกิน  4,650  บาท 
2.  ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า  เบิกได้ปีละไม่เกิน  3,200  บาท 
3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  หรือ เทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 

3,900 บาท 
4. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 11,000 บาท 

ค่าเช่าบ้าน 
1. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ.ศ.  2550 
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจา่ยเงินค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2549 

 
2. สิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 

2.1 ได้รับค˚าส่ังให้เดินทางไปประจ˚าส˚านักงานใหม่ในต่างท้องที่  เว้นแต่ 
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2.1.1 ทางราชการได้จดัที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว 
2.1.2 มีเคหสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรส 
2.1.3   ได้รับค˚าส่ังให้เดินทางไปประจ˚าส˚านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามค˚าร้องขอของตนเอง 

2.2 ข้าราชการผู้ได้รับค˚าส่ังให้เดินทางไปประจ˚าส˚านักงานในท้องที่ท่ีรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ท่ีกลับเข้า รับราชการใหม่ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช้าบ้าน 
(พระราชกฤษฎีกาเช่าบ้าน 2550 (ฉบับที ่ 2 มาตรา 7) 

2.3 ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่เช่าอยู่จริง  แต่ไม่กอ่นวันที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่ (พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 2547 
มาตรา 14) 

2.4 ข้าราชการซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านได้เช่าซ้ือหรือผ่อนช˚าระเงินกู้เพื่อช˚าระราคาบ้านที่ค้างช˚าระอยู่  ในท้องที่ที่ไปประจ˚าส˚านักงานใหม่ 
มีสิทธิน˚าหลักฐานการช˚าระค่าเช่าซ้ือหรือค่าผ่อนช˚าระเงินกู้ฯ มา เบิกได้ (พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 2547 มาตรา 17) 

 
กองทุนบ˚าเหน็จบ˚านาญข้าราชการ (กบข.) 

1. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
1.1 พ.ร.บ.กองทุนบ˚าเหน็จบ˚านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 

(ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง) 
บ˚านาญ หมายความวา่ เงินที่จา่ยให้แก่สมาชิกเป็นรายเดอืนเม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง บ˚าเหนจ็ตกทอด หมายความว่า 
เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิก โดยจา่ยใหค้รั้งเดียวเม่ือสมาชิกภาพ 

ของสมาชิกส้ินสุดลง 
บ˚าเหน็จตกทอด  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้ครั้งเดียวในกรณีท่ีสมาชิก หรือผู้รับบ˚านาญถึงแก่ความตาย 

1.2 พ.ร.บ.กองทุนบ˚าเหน็จบ˚านาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2542 
2. ข้าราชการทุกประเภท (ยกเว้นราชการทางการเมือง) มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กบข. ได้แก่ ข้าราชการคร ูข้าราชการใหม่ ได้แก่ 

ผู้ซึ่งเข้ารับราชการหรือโอนมาเป็นราชการตั้งแต่วนัที่ 27 มีนาคม 2540 เป็นต้น จะตอ้ง เป็นสมาชิก  กบข.  และสะสมเงินเข้ากองทุน  
สมาชิกท่ีจ่ายสะสมเขา้กองทุนในอัตราร้อยละ  3  ของเงินเดือนเป็น ประจ˚าทกุเดือน รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบใหก้ับสมาชิกในอตัราร้อยละ 3 
ของเงินเดือนเป็นประจ˚าทุกเดอืน เช่นเดียวกัน และจะน˚าเงินดังกล่าวไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้กับสมาชิกเม่ือกอกจากราชการ 
ระเบียบส˚านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า 
ด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) 

ในระเบียบนี้  ช.พ.ค.  หมายความว่า  การฌาปนกิจสงเคราะหช่์วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาการ จัดตั้ง ช.พ.ค. 
มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการกุศลและมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกได้ท˚าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกนัในการ จัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก  ช.พ.ค.  
ที่ถึงแก่กรรมหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพและ เงินสงเคราะห์ครอบครัวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ช.พ.ค. ก˚าหนด 

 
ครอบครัวของสมาชิก  ช.พ.ค  หมายถึง  บุคคลตามล˚าดับ  ดังน้ี 

1. คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรที่ชอบดว้ยกฎหมาย บุตรบุญธรรม บุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแล้ว 
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และบิดามารดาของสมาชิก  ช.พ.ค. 
2.  ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก  ช.พ.ค. 
3.  ผู้อุปการะสมาชิก  ช.พ.ค. 
ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะหต์ามวรรคหน่ึงยังมีชีวิตอยู่  หรือมีผู้รับมรดกยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณีใน ล˚าดับหนึ่งๆ 

บุคคลที่อยู่ในล˚าดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวระเบียบนี้ 
การสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก  ช.พ.ค.  ส˚าหรับบุตรให้พิจารณาให้บุตรสมาชิก  ช.พ.ค.  ได้รับ 

ความช่วยเหลือเป็นเงินทุนส˚าหรับการศึกษาเล่าเรียนเป็นล˚าดับแรก 
สมาชิก ช.พ.ค. ต้องระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เปน็ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ สมาชิก ช.พ.ค. มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1. ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
2.  ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  เมื่อสมาชิก  ช.พ.ค.  อ่ืนถึงแก่กรรมศพละหนึ่งบาทภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
3. สมาชิก ช.พ.ค. ที่เป็นข้าราชการประจ˚า ข้าราชการบ˚านาญและผู้ที่มีเงินเดือนหรือรายได้ รายเดือน ตอ้ง 

ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือนหรือเงินบ˚านาญเป็นผู้หักเงินเพื่อช˚าระเงินสงเคราะห์รายศพ  ณ  ท่ีจ่าย ตามประกาศรายช่ือสมาชิก  ช.พ.ค.  ที่ถึงแกก่รรม 
 

ค˚าจ˚ากัดความ 
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฎิบัติงาน และ 

แสดงรายละเอียดการใช้จ ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบัต ิงานของโรงเร ียน  บา้นหว้ยมุ่นในรอบ ปีงบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณ  หมายถึง  การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น เพื่อด˚าเนินตาม 

แผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ˚าป ี

หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรอืกอ่หนี้ผูกพนั ทั้งนี้ อาจ 
ด˚าเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจ˚างวดหรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีส˚านักงบประมาณก˚าหนด 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่การใช้จ่ายงบประมาณต้องการจะให้เกิดต่อนักเรียน  บุคลากร 
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 

แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ในรอบปีงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายส˚าหรับ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 

เพื่อด˚าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 
โครงการ หมายถึง  โครงการที่ก˚าหนดขึ้นเพื่อใช้จ่ายเงินเป็นไปตามในระหว่างปีงบประมาณ 
งบรายจ่าย  หมายถึง  กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย  ที่ก˚าหนดให้จ่ายตามหลักการจ˚าแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ 
จ˚าแนกงบรายจ่ายตามหลักจ˚าแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจ่าย ดังนี ้
งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก˚าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ เงินเดือน ค่าจ้างประจ˚า ค่าจ้างช่ัวคราว 

และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายทีก่˚าหนดให้จ่ายจากงบ รายจ่ายอื่นในลักษณะดังกล่าว 
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งบด˚าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก˚าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ˚า ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก˚าหนดให้จา่ยเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดนิ 

และส่ิงก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก˚าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ˚ารุง หรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการด˚าเนินงาน ของหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

หรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมิใช่ส่วนราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก˚ากับของรัฐองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต˚าบล องค์การระหว่า งประเทศบิ ติ บุคคล   เอกชนหรือกิจการอัน เ ป็นสา ธารณประโยชน์ รวมถึง เงิน อุดหนุนง บ 
พระมหากษัตริย์   เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส˚านักงบประมาณก˚าหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจา่ยใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที ่
ส˚านักงบประมาณก˚าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น 

(1) เงินราชการลับ 
(2) เงินค่าปรับทีจ่่ายคนืให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศกึษา วิจัย ประเมินผล หรอืพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรบัปรุง ครุภัณฑ์ที่ดินหรือส่ิงก่อสร้าง 
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 
(5) ค่าใช้จ่ายส˚าหรับหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 
(6) คา่ใช้จ่ายเพื่อช˚าระหนี้เงินกู ้
(7) ค่าใช้จ่ายส˚าหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 

 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
กลุ่มการบริหารงบประมาณ 

นางกนกวรรณ สุริยะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้าที่ดูแล ก˚ากับติดตาม กล่ันกรอง อ˚านวยความสะดวก 
ให้ค˚าแนะน˚าปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ ตาม 
ขอบข่ายและภารกจิการบริหารงบประมาณ ปฏิบัตหิน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรการประสานงาน และให้บรกิารสนับสนนุ 
ส่งเสริมให้ฝ่ายบรหิารงบประมาณต่างๆ ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการและด˚าเนนิการตาม บทบาทภารกจิ 
อ˚านาจหน้าที่ดว้ยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนนุและใหบ้ริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร ส่ือ อุปกรณ์ 
ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจดัการศกึษาแก่เจา้หนา้ที่ของแต่ละฝ่ายงานเพื่อให้ฝ่ายงานบริหารจัดการได้ 
อย่างสะดวกคล่องตัวมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 
ขอบข่ายกลุ่มการบริหารงบประมาณ มีดังนี้ 
1. การจัดท˚าแผนงบประมาณและค˚าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้รับผิดชอบ นางกนกวรรณ สุริยะ หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้
1) จัดท˚าข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศกึษา ได้แก่ แผนช้ันเรียน ข้อมูลครูนักเรียน และ ส่ิงอ˚านวยความสะดวกของสถานศึกษา 

โดยความร่วมมือของส˚านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 
2)  จัดท˚ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า  และแผนงบประมาณ 
3) เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบตอ่คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นค˚า 

ขอตั้งงบประมาณต่อส˚านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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2. การจัดท˚าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส˚านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานโดยตรง 
ผู้รับผิดชอบ นางกนกวรรณ สุริยะ หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดังนี ้
1) จัดท˚าแผนปฏิบัติการประจ˚าปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ความร่วมมือของส˚านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ นายอุทัย ปานเพชร หน้าที่รับผิดชอบเสนอโครงการดังนี ้
- ผู้อ˚านวยการสถานศึกษาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการที่ก˚าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การประจ˚าปี 

และแผนการใช้จ่ายเงินภายใต้ความร่วมมือของส˚านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ นางกนกวรรณ สุริยะ หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้
1) ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จ˚าเป็นต้องขอโอนหรอืเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกับ สถานศกึษาประเภทที่ 1 

เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน แล้วเสนอ ขอโอนหรือ เปล่ียนแปลงรายการงบประมาณต่อส˚านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อด˚าเนินการต่อไป 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนิษฐา วศ์ไชยรัตน์ หนา้ที่รับผิดชอบปฏิบตัิงานดังนี ้
1 )  รายงานผลการด˚า เนินงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ˚าปี ไปยั งส˚า นักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา 
6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ นางกนกวรรณ สุริยะ หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้
1) จัดการให้มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่ม ฝ่ายงาน ในสถานศึกษา รายงานผลการปฏบิัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

เพื่อจัดท˚ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบที่ส˚านัก งบประมาณก˚าหนด และจัดส่งไปยังส˚านักงานเขตพื้นที่การศกึษาทุกไตรมาส 
ภายในระยะเวลาที่ส˚านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษาก˚าหนด 

2) จัดท˚ารายงานประจ˚าปีที่แสดงถึงความส˚าเร็จในการปฏิบัติงาน และจัดส่งให้ส˚านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีส˚านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก˚าหนด 
7. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ นางกนกวรรณ สุริยะ หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้
1) ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
2)  วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการด˚าเนินงานของสถานศึกษา 
3) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และความคุ้มคา่ในการใช้ทรัพยากรของ หน่วยงานในสถานศึกษา 

8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนษิฐา วงศ์ไชยรัตน์ หนา้ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้
1)  วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้ด˚าเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 
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2) จัดท˚าข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทนุการศึกษาและเพื่อการพัฒนาการศกึษาให้ 
ด˚าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 

3)  สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติ ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่ อการพัฒนา สถานศึกษา 
โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
9. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวดาราภรณ์  โลมา  หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 
1)  จัดท˚ารายการทรัพยากรเพื่อเป็นสารสนเทศได้แก่แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ใน 

ท้องถิ่นทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานประกอบการ เพื่อการรับรู้ของ บุคลากรในสถานศกึษา 
นักเรียนและบุคคลทั่วไปจ˚าได้เกดิการใช้ทรัพยากรร่วมกนัในการจัดการศึกษา 

2)  วางระบบหรือก˚าหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคล หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3) กระตุ้นให้บุคคลในสถานศกึษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก รวมทั้งให้บรกิารการใช้ 

ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศกึษาในชุมชน 
4) ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้าง 

ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
5)  ด˚าเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีสนับสนุนการ ใช้ทรัพยากร ร่วมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

10. การวางแผนพัสดุ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเด่นนภา เพ็งดี หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้
1)  การวางแผนพัสดุล่วงหน้า 3 ปี ให้ด˚าเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ 
2) การจัดท˚าแผนการจัดหาพัสดุให้ฝ่ายที่ท˚าหนา้ที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ด˚าเนนิการ โดยให้ฝ่าย ที่ต้องการใช้พัสด ุ

จัดท˚ารายละเอียดพัสดุที่ต้องการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ หรือ 
แบบรูปรายการและระยะเวลาท่ีต้องการน้ีต้องเปน็ไปตามแผนปฏิบัติการประจ˚าปี (แผนปฏิบัติงาน) และตามท่ีระบุ ไว 
ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ˚าปี ส่งใหฝ่้ายที่ท˚าหนา้ที่จัดซื้อจัดจา้งเพื่อจัดท˚าแผนการ จัดหาพัสดุ 

3) ฝ่ายที่จัดท˚าแผนการจัดหาพัสดุท˚าการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากฝ่ายที่ตอ้งการใช้พัสดุโดยมี 
การสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ˚าปี และความ เหมาะสมของวิธีการจัดหาว่าควรเป็นการซ้ือ 
การเช่าหรือการจัดท˚าเองแล้วจ˚าน˚าข้อมูลที่สอบทานแล้วมาจัดท˚า แผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา 
11.  การก˚าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อ สนองต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวเดน่นภา เพ็งดี หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้
1) ก˚าหนดแบบรูปรายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณ ส่งให้ ส˚านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) กรณีที่เป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้ก˚าหนดแบบรูปรายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะ 

ได้โดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อนหากไม่เหมาะสมก็ให้ก˚าหนดตามความต้องการโดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับทางราชการ 
12. การจัดหาพัสดุ 
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ผู้รับผิดชอบ นางสาวเดน่นภา เพ็งดี หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้
1)  การจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการและค˚าส่ังมอบอ˚านาจของ 

ส˚านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2)    การจัดท˚าพัสดุถือปฏบิัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าดว้ยการให้สถานศึกษารับจดัท˚ารับ 

บริการ 
 

13. การควบคุมดูแล บ˚ารุงรักษาและจ˚าหน่ายพัสดุ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเดน่นภา เพ็งดี หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้
1)  จัดท˚าทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรือการรับบริจาค 
2) ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพรอ้มการใช้งาน 
3)  ตรวจสอบพัสดุประจ˚าปี และให้มีการจ˚าหน่ายพัสดุที่ช˚ารุด เส่ือมสภาพหรือไม่ใช้ในราชการอีก 

ต่อไป 
4) พัสดุที่เปน็ทีด่นิหรอืส่ิงกอ่สรา้ง กรณีที่ได้มาดว้ยเงินงบประมาณให้ด˚าเนินการข้ึนทะเบียน เป็น 

ราชพัสดุ กรณีที่ได้มาจากการรับบรจิาคหรอืจากเงินรายได้สถานศกึษาให้ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 
14. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

ผู้รับผิดชอบ นางกนกวรรณ สุริยะ หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้
1) การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน และการจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก˚าหนด คือ 

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน˚าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ˚าเภอ พ.ศ. 2520  โดยสถานศึกษาสามารถก˚าหนด 
วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบดังกล่าว 

2)  การปฏิบัติ เกี่ยวกับการเก็บ รักษาเงิน ให้ปฏิบั ติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลัง ก˚าหนด 
คือระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน˚าเงินส่งคลังในส่วนของราชการ พ.ศ. 2520 โดยอนุโลม 
15. การน˚าเงินส่งคลัง 

ผู้รับผิดชอบ นางกนกวรรณ สุริยะ หน้าที่รับผิดชอบปฏบิัติงานดังนี ้
1) การน˚าเงินส่งคลังให้น˚าส่งต่อส˚านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก˚าหนดไว้ตาม 

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน˚าเงินส่งคลังในหน้าท่ีของอ˚าเภอพ .ศ . 2520   หากน˚าส่งเป็นเงินสดให้ตั้ ง คณะกรรมการน˚าส่งเงินด้วย 
 

16. การจัดท˚าบัญชีการเงิน 
ผู้รับผิดชอบ นางกนกวรรณ  สุริยะ  หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) ให้จัดท˚าบัญชีการเงินตามระบบที่เคยจัดท˚าอยู่เดิม คือ ตามระบบที่ก˚าหนดไว้ในคู่มือการบัญชี หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 

หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 แล้ว แต่กรณี 
17. การจัดท˚ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนิษฐา วงศ์ไชยรัตน์ หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) จัดท˚ารายงานตามที่ก˚าหนดในคู่มือการบัญชีส˚าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรือ ตามระบบ การควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยพ.ศ. 

2515 แล้วแตก่รณี 
2) จัดท˚ารายงานการรับจา่ยเงินรายได้สถานศกึษา ตามทีส่˚านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้น พื้นฐานก˚าหนด คือ 

ตามประกาศส˚านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการน˚า 
เงินรายได้สถานศกึษาไปจ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยในการจัดการศกึษาของสถานศึกษาที่เปน็นิติบคุคลรายได้สถานศึกษาไป 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
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18. การจัดท˚าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนิษฐา วงศ์ไชยรัตน์ หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและแบบรายงานให้จัดท˚าตามแบบที่ก˚าหนดในคู่มือการบัญชีส˚าหรับ  หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 

หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 
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งานด้านการบริหารท่ัวไป 

เป็นภารกจิหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนนุ ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนให้บรรลุตาม นโยบาย  
และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก˚าหนดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เช่น  การด˚าเนินงาน ธุรการ  
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  งานพัฒนาระบบและเครือข่าย  ข้อมูล สารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจดั 
ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม  สนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทั่วไป  การดูแล 
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  การจัดท˚าส˚ามะโนผู้เรยีน  การรับนักเรียน  การส่งเสริมและประสานงาน การศึกษาในระบบ นอกระบบ  และ 
ตามอัธยาศัย  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  งานส่งเสริมงานกิจการ นักเรียน การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน 
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา งาน ประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน  งาน 
บริการสาธารณะ 

 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มบริหารท่ัวไป 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ปฏบิัติหนา้ทีใ่นฐานะรองผู้อ˚านวยการกลุ่มบรหิารทั่วไปของโรงเรียน 
2. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ˚านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วโรงเรียน 
3. ก˚ากับ ติดตาม การด˚าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปให้ด˚าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมี ประสิทธิภาพ 
4. ก˚าหนดหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป และควบคุมการปฏิบัติงานของส˚านักงานบริหาร 

ทั่วไป  
5. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ก˚ากับ ตดิตาม ให้งานแผนงานและบริหารทั่วไป ประสานฝ่ายต่างๆ  เพื่อด˚าเนินกิจกรรม  งาน 

โครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 
7. ก˚ากับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมขอ้มูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปให้เป็นปัจจุบนั เพื่อน˚าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันา 

และแก้ไขปัญหา 
8. ควบคุม ก˚ากับ ติดตาม การด˚าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหาร ทั่วไป อย่างต่อเนื่อง 
9. ติดตามประสานประโยชน์ของครู  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าที่พิเศษ  เพื่อสร้างขวัญและ 

ก˚าลังใจ  
10.  วินิจฉัยส่ังการงานที่รับมอบหมายไปยังงานที่เก่ียวข้อง 
11. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปปัญหา และอุปสรรคในการด˚าเนินงาน 

เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
12. ก˚ากับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ด˚าเนินการติดตามการปฏิบัติงาน 

ของทุกงานพร้อมรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
13.  ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดนางแก้ว 
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14.  ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป 
15.  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

1. งานสารบรรณกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1.1 จัดท˚าแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทนิงานเสนอรองกลุ่มบริหารทัว่ไป เพื่อจัดสรรงบประมาณ 
1.2 จัดหา จัดซื้อทรัพยากรทีจ่˚าเปน็ในส˚านกังานกลุ่มบริหารทั่วไป 
1.3  จัดท˚าทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของส˚านักงาน 

ให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเร่ืองได้อย่างรวดเร็ว 
1.4 โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถกูต้องตามระเบียบ 

ของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 
1.5  จัดส่งหนังสือราชการ  เอกสารของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้งานที่รับผิดชอบและติดตามเร่ืองเก็บคืน จัดเข้าแฟ้มเรื่อง 
1.6  จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ  ของกลุ่มบริหารทั่วไป เช่น บันทึกข้อความ  แบบ ส˚ารวจแบบสอบถาม 

แบบประเมินผลงานระเบียบและค˚าส่ัง 
1.7 ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

และร่วมมืออันดีต่อกันในการด˚าเนินงานตามแผน 
1.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจ˚าป ี
1.9  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. งานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป 
2.1 ประสานงานในกลุ่มงานบรหิารทั่วไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ˚าเป็นในการ ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อ˚านวยความสะดวกที่ช˚ารุด  โดยประสานงานกับพัสดุ โรงเรียน 
2.2 จัดท˚าบัญชีควบคุมการเบกิจ่ายวัสดุ ยืมวัสดุให้ถูกตอ้งมีระบบและเป็นปัจจุบนั 
2.3 จัดท˚าระเบียบ  แนวปฏิบัติ แบบรายงาน  แบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่จ˚าเป็นในการให้บริการปรับซ่อม 
2.4 ติดตามการปรับซ่อมและบ˚ารุงรักษาสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีอายกุารใช้งานยาวนาน 
2.5  ประเมิน สรุปผลการด˚าเนินงานประจ˚าปีการศึกษาและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
2.6  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
3.1 วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรทีใ่ช้ในงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป 
3.2 ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูล 

สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยที่จะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ 
3.3 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูป การศึกษา 
3.4 จัดท˚าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มงาน ได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ในกลุ่มงานต่อไป 
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3.5 ร่วมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน เผยแพร่งานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
3.6  ประเมิน สรุป รายงานผลการด˚าเนินงานประจ˚าปีการศึกษา 
3.7  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4. งานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
4.1 ประสานงานจัดท˚าแผนพัฒนางาน แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร ท่ัวไป เสนอผู้บริหารเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
4.2 พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและ 

เกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 
4.3 ก˚ากับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ ให้เกิดการด˚าเนนิงานให้เปน็ไปตามแผน 
4.4 ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อน˚าเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มี ประสิทธิภาพ 
4.5  ประเมิน สรุป รายงานผลการด˚าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
4.6 ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1.  วางแผนก˚าหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

ตลอดจนการตดิตามการปฏิบัติงานของนกัการ แม่บ้านท˚าความสะอาด 
2. วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ  เช่น  ห้องเรียน  

ห้องบริการ  ห้องพิเศษให้เพียงพอ  กับการใช้บริการของโรงเรียน 
3. จัดซือ้ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ท˚าความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการห้อง พิเศษ 

ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 
4. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ที่ใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทนัท ี
5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพด ีดูแลสีอาคารตา่ง ๆให้เรียบร้อย 

มีป้ายบอกอาคารและหอ้งต่าง ๆ 
6.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์  โต๊ะ  เก้าอ้ี และอ่ืน ๆ ให้ อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
7. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องน้̊ า หอ้งส้วม ให้สะอาด ปราศจากกล่ินรบกวน 
8.  ติดตาม  ดูแลให้ค˚าแนะน˚าในการใช้อาคารสถานท่ี  โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษา ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจ˚าหน่ายพัสดุเส่ือมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
10. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยน˚าข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตกุารณ์และความ ต้องการของบุคลากรในโรงเรียน 
11. อ˚านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บคุคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดท˚าสถิติการ ให้บริการและรวบรวมข้อมูล 
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12.  ประเมิน สรุปและรายงานผลการด˚าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ˚าปีการศกึษา 
13. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานสาธารณูปโภค 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. จัดท˚าแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพือ่เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อจัดสรรงบประมาณ 
2.  จัดซื้อ  จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา 
3. ก˚าหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้˚า  ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด 
4. จัดบริการและตดิตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยดัและคุ้มค่า 
5. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้˚าดื่ม น้˚าใช้ เคร่ืองกรองน้˚า หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์และ สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ  ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน 
6. จัดท˚าป้ายค˚าขวัญ ค˚าเตือน เกี่ยวกับการใช้น้˚า ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 
7. ร่วมมือกับงานกจิกรรมนกัเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟา้ ใช้โทรศัพท์ 
8.  ส˚ารวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ช˚ารุด 
9. ซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ช˚ารุดใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
10. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
11. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานธุรการ และสารบรรณ 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. รับ-ส่งเอกสาร  ลงทะเบียนหนังสือเข้า – ออก จัดส่งหนังสือ เข้าหรือเอกสารให้หน่วยงานหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดท˚าค˚าส่ังและจดหมายเวียนเร่ืองต่าง ๆ  เพื่อแจ้งให้กับครูและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
3. เก็บ หรือท˚าลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ 
4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค˚าส่ัง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ 

และเวียนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
5. ร่างและพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต้ตอบถึงส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น 
6. ติดตามเอกสารของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การอ้างอิง 
7. ประสานงานการจัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารตา่ง ๆ ของโรงเรียน 
8. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ˚านวยการฝ่ายบริหารทั่วไปในเรื่องงานสารบรรณ 
9. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 
10. บริการทางจดหมายและส่ิงตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียน 
11. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพื่อลงนาม 
1๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งานยานพาหนะ 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. จัดท˚าแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บ˚ารุงรักษา การให้บรกิารยานพาหนะแก่คณะคร ู

และบุคลากรของโรงเรียนตลอดจนก˚าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 
2. ก˚าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้ความรู้ พนักงานขบัรถ  ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการ พาหนะแก่บุคลากร 
3. ก˚ากับ ติดตาม จัดท˚าข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
4. ก˚าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ˚ารุง เพื่อให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา ให้ค˚าแนะน˚า เสนอผู้มีอ˚านาจอนุมัติ 
5. ประเมินสรุปผลการด˚าเนินงานประจ˚าปี 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
งานประชาสัมพันธ์ 

 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ก˚าหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การด˚าเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและ จุดประสงค์ของโรงเรียน 
2. ประสานงาน รว่มมือกับกลุ่มสาระฯ และงานตา่ง ๆ ของโรงเรียนในการด˚าเนินงานด้าน ประชาสัมพันธ์ 
3. ต้อนรับและบริการผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน 
4. ต้อนรับและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาตดิต่อกับนกัเรียนและทางโรงเรียน 
5. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการใหบุ้คลากรในโรงเรียนทราบ 
6. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
7. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ  ของโรงเรียน 
8. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และช่ือเสียงของโรงเรียนทางส่ือมวลชน 
9. จัดท˚าเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและความ 

เคล่ือนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ 
10. รวบรวม สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจดัท˚ารายงานประจ˚าปีของงาน ประชาสัมพันธ์ 
11. งานเลขานุการการประชุมครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
12. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
งานพยาบาลและอนามัย 

 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ก˚าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด˚าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
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โรงเรียน 

2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานตา่ง ๆ ของโรงเรียน ในการด˚าเนินงานด้านอนามัย 
 
3. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
4. จัดเครื่องมือ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
5. จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
6. จัดปฐมพยาบาลนกัเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน˚าส่งโรงพยาบาล 

ตามความจ˚าเป็น 
7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน คร ู– อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
8. จัดท˚าบัตรสุขภาพนักเรียน ท˚าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้˚าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
9. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนกัเรียนเจ็บป่วย 
11. แนะน˚าผู้ป่วย  ญาติ  ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค 
12. ให้ค˚าแนะน˚าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
13. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรกึษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
14. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอืน่หรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่ 

โอกาส 
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม 

ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข 
16. จัดท˚าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท˚ารายงานประจ˚าภาคเรียน ประจ˚าปีของงาน 

อนามัย 
17. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 

พื้นฐาน 

พื้นฐาน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้น 
 
2. สนับสนุนขอ้มูล รับทราบหรือด˚าเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
 
3. ด˚าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. จัดท˚ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบด˚าเนินการหรือถือปฏิบัติ 

แล้วแต่กรณี 
5. ประสานการด˚าเนินงานตามมติการประชุมในเร่ืองการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เร่งรัด การ 

ด˚าเนินการและรายงานผลการด˚าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งานชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. วางแผนก˚าหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน 
2. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพื่อน˚าไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ โรงเรียนและบริการสาธารณะ 
3. ให้บริการชุมชนในดา้นขา่วสาร สุขภาพอนามัย อาคารสถานที่ วสัดุ ครุภัณฑ์ และวิชาการ 
4.  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  เช่น การบริจาควัสดุ สงของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และจัด นิทรรศการ 
5. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานที่เกี่ยวกับชุมชน 
6.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ  เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ 

มูลนิธ 
7.  ประสานและให้บริการแก่คณะคร ูผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในด้าน 

อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ 
8. รวบรวมข้อมูล จัดท˚าสถิติ 
9. ประเมินสรุป รายงาน ผลการการด˚าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ˚าปีการศึกษา 
10. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

งานป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 
 
 
 
 

โรงเรียน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. จัดท˚าแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันอบุัติเหตุและอัคคีภัย ของ 
 
2. ก˚าหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย  ให้ความรู้นักเรียน ครู และบุคลากร 
3. ก˚ากับ ตดิตาม จดัท˚าข้อมูล สถิต ิตา่งๆ เกี่ยวกับการป้องกนัอุบัติเหตุและอัคคีภัย 
4. ก˚าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ˚ารุง เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใช้การได้ และปลอดภัย 

ตลอดเวลา ให้ค˚าแนะน˚า เสนอผู้มีอ˚านาจอนุมัติ 
5. ประเมินสรุปผลการด˚าเนินงานประจ˚าปี 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนบ้านทับกี่ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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การบริหารงานวิชาการ 
 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 
 

การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจที่สำคญัของการบริหารโรงเรียนตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.  2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  ถือเป็นงานที่มีความสำคัญที่สุด เป็นหัวใจ ของการจัดการศึกษา  ซ่ึงทั้งผู้บริหาร โรงเรียน คณะคร ู
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญและ มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ทีจ่ะให้สถานศกึษาดำเนินการได้โดยอิสระ 
คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียนโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปจัจัย 
สำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ เรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล 
รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนนุการพฒันาคุณภาพนกัเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิน่ 
2. เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ ประกันคุณภาพการศกึษา และ 

ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน หน่วยงานภายนอก 
3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนนุการเรียนรู้ที่สนองต่อความ ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น 

โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญไดอ้ย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ 

สถาบันอืน่ๆอย่างกวา้งขวาง 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
คุณธรรมนำความรู้ พัฒนาสู่มาตรฐาน ประสานองค์กรเครือข่าย 

เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ เชิดชู ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. นักเรียนได้รับการพฒันาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ความต้องการของชุมชน  สังคม  และ

ประเทศชาติ 
4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ได้รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าหมาย 

1. นักเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
3. นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านทับกี่ 
นักเรียนมีอาชีพ  มีรายได้ 

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านทับกี่ 

นักเรียนมีสุขภาพดี   มีคุณธรรม  จริยธรรม 
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ขอบข่ายและภารกิจผู้รับผิดชอบ 
1.  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น บทบาทและหน้าที่ 

1. วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำ ไว้ 
2.  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกำหนดจุดเน้น หรือประเด็นที่สถานศึกษาให้ความสำคัญ 
3. ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพื่อน ามาเปน็ข้อมูลจัดทำสาระการ เรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
4.  จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา เพ ื่อนำไปจัดทำรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติมจัดทำ คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ ์ และจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผล และปรับปรุง 
5. ผู้บริหารศึกษาอนุมัต ิ

 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ บทบาทและหน้าท่ี 

1.  วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกำกับดูแล นิเทศและติดตามเก่ียวกับงานวิชาการ ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และ การเทียบโอนผล การเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้  ส่ือ 
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพื่อพฒันา คุณภาพการศึกษา และส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ทางวิชาการ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา บทบาทและหน้าท่ี 
1. จดัทำแผนการเรียนรูทุ้กกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.  จัดการเรียนการสอนทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน ตามแนวปฏิบัติการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ พัฒนาคุณธรรมนำ

ความรู้ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ใช้สื่อการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบตัิการต่างๆ ให้เอื้อตอ่การเรยีนรู ้
5. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนทกุกลุ่มสาระการเรียนรู ้
6.  ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนพิการ ด้อยโอกาสและ มีความสามารถพิเศษ 

 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ 

1. จัดทำหลักสูตรเป็นของตนเองโดยจัดให้มีการวจิัย และพัฒนาหลักสูตร ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทางด้าน เศรษฐกจิและสังคม  จัดทำ
หลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรา่งกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มี ความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถว้นตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
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2. เพิ่มเติมเน้ือหาสาระของรายวิชา  ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬาการศึกษาท่ี ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง 
3. เพิ่มเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปญัหาความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  สังคม และอาเซียน 

 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้บทบาทและหน้าท่ี 

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความ แตกต่างระหว่างบุคคล 
2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุต์ความรู้มาใช้ เพื่อปอ้งกันและแก้ไข 

ปัญหา 
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น  ทำเป็นรักการอ่าน 

และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
4.  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม  

ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระ/วิชา 
5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ 

รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนรู้อาจเรียนรูไ้ปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
6. จัดการเรียนรูใ้ห้เกิดขึ้นได้ทกุเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดาและบุคคลใน ชุมชนทุกฝ่าย 

เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
7. ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรอืการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที ่

 
6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน บทบาทและหน้าที่ 

1. กำหนดระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้ สอดคล้อง กับนโยบายระดับประเทศ 
2. จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษา 
3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุมัตผิลการเรียน 
4. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทกุช่วงช้ัน และจดัให้มีการซอ่มเสริมกรณีที่มีผู้เรียน ไม่ผ่าน เกณฑก์ารประเมิน 
5. ให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
6. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ 

และใช้ประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน 
7. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี รายภาคและตัดสินผลการเรียนผ่าน ระดับช้ันและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
8.  การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอำนาจของสถานศึกษา   ที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก ่ 

คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และวิชาการ พร้อมทั้งให้ผู้บริหาร สถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 



6 
 

7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ 
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้  การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ ทำงานของนักเรียน ครู 

และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
2. พัฒนาครู และนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ ในการ เรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น  ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด  การจัดการ  

การหาเหตุผลในการตอบปัญหา 
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยกระบวนการวจิัย 
4. รวบรวม และเผยแพร่ผลการวจิัยเพื่อการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศกึษา รวมทั้งสนับสนนุให้ครนูำ 

ผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ บทบาทและหน้าท่ี 
1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้พอเพียงเพื่อ 

สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู ้
2.  จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  เช่น พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ มุมหนังสือในห้องเรียน  

ห้องดนตรี  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องพยาบาล  ห้อง ศูนย์วิชาการ  สวนสุขภาพ สวนหนังสือ  เป็นต้น 
3. จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรูใ้นทอ้งถิ่นให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียน ของสถานศึกษาของ 

ตนเอง 
4. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ 

นิเทศ กำกบัติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยา่งต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 

 
9. การนิเทศการศึกษา บทบาทและหน้าที่ 

1. สร้างความตระหนักให้แก่ครู    และผู้เกี่ยวขอ้งให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในวา่เป็นกระบวนการ ทำงานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศ 
เป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานของแต่ละบคุคล ให้มีคุณภาพการนิเทศเป็น ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร  เพือ่ให้ทุกคนเกิดความเช่ือม่ันว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง 
ก้าวหนา้ และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เรียน และตัวครูเอง 

2. จัดการนิเทศภายในสถานศกึษาให้มีคุณภาพทั่วถึง และต่อเนือ่งเป็นระบบและกระบวนการ 
3.  จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 
10. การแนะแนว บทบาทและหน้าที่ 

1. กำหนดนโยบายการจัดการศึกษา ที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยให้ทุกคนใน 
สถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือ 

2.  จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ 
ชัดเจน 

3.  สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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4.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติม เรือ่งจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล ช่วยเหลือนักเรียน  
เพือ่ให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การดำรงชีวิตประจำวัน 

5. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสมทำหน้าที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจำช้ัน 
และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

6. ดูแล  กำกับ  นิเทศ  ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น 
ระบบ  

7.  ส่งเสริมความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู  ผู้ปกครอง และชุมชน 
8. ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศกึษา องค์กร ภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน 

ชุมชนในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 
9.  เช่ือมโยงระบบแนะแนว  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา บทบาทและหน้าที่ 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.  จัดทำแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
3. จัดทำระบบบริหารและสารสนเทศ 
4.   ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้อง สร้างระบบ การทำงานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม 

และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle) หรือที่รู้จักกันว่าวงจร PDCA 
5. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการ สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
6. ประเมินคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานทีก่ำหนด เพื่อรองรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก 
7. จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจำปี โดยความ 

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ บทบาทและหน้าที่ 
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบคุคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน ศาสนา 

สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 
2.   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและ เลือกสรรภูมิปัญญา วิทยาการต่างๆ 
4.  พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุน 

ให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
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13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น บทบาทและหน้าที่ 
1.  ระดมทรัพยากรเพ ื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อ เสริมสร้าง 

พัฒนาการของนกัเรียนทกุด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง ภาครัฐ และเอกชน  

เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง วิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
3.  ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ ในท่ีอื่นๆ 
4. จัดกจิกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสรา้งความสัมพันธ์อนัดีกบัศิษย์เกา่ 

การประชุม ผู้ปกครองนักเรียน  การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนเป็นต้น 
 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
บทบาทและหน้าท่ี 

1.  ประชาสัมพันธ์สร้างความเขา้ใจต่อบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กร 
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน  สังคม 
อ่ืนในเร่ืองเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษา 

2.  จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ  การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคลครอบครัว 
ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  
ที่รว่มจัดการศกึษา 

3. ร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เอกชน 
องค์กร เอกชนองค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัดการศึกษา  และใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างสถานศกึษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน ศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  
ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความ เหมาะสมและจำเป็น 

6.  ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมี ประสิทธิภาพ 
 

15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ 
1.  ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ ผู้ท่ี เกี่ยวข้องรับรู้ 

และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
2. จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รับรู้ 

และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
3.  ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา  และแก้ไข 

ปรับปรุง 
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4.  นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
5.  ตรวจสอบ และประเมินผล การใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ สถานศึกษาและน าไปแก้ไขปรับปรุง ให้เหมาะสมต่อไป 

 
16.  การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่งๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้อง กับ หลักสูตรสถานศึกษา 
เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2. จัดทำหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบ งาน ใบความรู้ 
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

3. ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนังสือเรียนเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่าน ประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน 
ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 
17. การพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา บทบาทและหน้าที่ 

1. จัดให้มีการร่วมกันกำ หนดนโยบาย วางแผนในเร่ืองการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ และ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
2. พัฒนาบุคลากรใสถานศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อ 

การศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้พฒันาและใช้ ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ ความรู้ใหม่ๆเกิดข้ึน  โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือที่เสริมการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และชุมชน 
4.  นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต  ใช้และพัฒนาส่ือ  และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
ด้านบริหารวิชาการ 

 
1. หัวหน้างานบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม กล่ันกรองอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ 

ปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มการบริหารวิชาการตามขอบขา่ยและภารกจิการบริหารวิชาการ 
ปฏิบัติหนา้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรการประสานงานและให้บริการสนับสนนุส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการต่างๆ 
ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการและ ดำเนินการตามบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร 
ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงานเพื่อให้ฝ่าย บริหารจัดการได้อย่างสะดวกคล่องตัว 
มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 

2. หัวหน้าวิชาการสายชั้น ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ มีหน้าที่ช่วยหัวหน้ากลุ่ม การบริหารวิชาการ 
ในการปฏิบัติงานตามภารกจิของงานบริหารงานวิชาการและหน้าที่อืน่ๆที่หัวหน้ากลุ่มบริหาร 
วิชาการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีหัวหน้าบริหารงานวิชาการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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ขอบข่ายงานบริหารวิชาการ มีดังนี ้
1. การพัฒนาหรือการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำ ไว้ 
2)  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ ื่อกำหนดจุดเน้นหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่าย สถานศึกษาให้ความสำคัญ 
3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษาและชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระ 

การเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
4) จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อนำ ไปจัดทำรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชา เพิ่มเติมจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู ้

แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และกจิกรรมการเรียน การสอนให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง 
5)  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ 

 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1) วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกำกับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงาน วิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และการเทียบ โอนผลการเรียนการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรยีนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการ 

2)  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐาน 

 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยความร่วมมือของเครือข่าย 
สถานศึกษา 

2) จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน ตามแนวปฏริูปการเรียนรู้โดยเนน้ผู้เรียน 
เป็นส าคัญ บูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู ้
4) จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัตกิารตา่งๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู ้
5)  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6) ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพกิารด้อยโอกาสและมี ความสามารถพิเศษ 

 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 1  จัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง 
1.1 จัดให้มีการวจิัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทนักับการเปล่ียนแปลงทางด้าน 

เศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 
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1.2  จัดทำหลักสูตรท่ี มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืน่ไดอ้ย่างมีความสุข 

1.3 จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.4 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ได้แก่ การศกึษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศกึษา การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง พิการ และการศึกษาทางเลือก 

1.5 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 
2)  สถานศึกษาสามารถจัดทำหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอ่ืนๆให้เหมาะสมกับ 

ความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาและเครือข่าย สถานศึกษา 
3)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
4) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้สำนกังานเขต พื้นที่การศึกษารับทราบ 

 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนดัของผู้เรียนโดยคำนึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ทำเป็น รัก การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้ง ปลูกฝังคุณธรรม 

ค่านิยมท่ีดีงานและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
5)ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอำนวยความ 

สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู ้ รวมทั้งสามารถใช้การวจิัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี ้
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพรอ้มกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 

6) จัดการเรียนรูใ้ห้เกิดขึน้ได้ทกุเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดาและ บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 
6. การวัดผล ประเมินผลและดำ เนินการเทียบโอนผลการเรียน   หน้าทีรั่บผิดชอบปฏิบตัิงานดังน้ี 

1) กำหนดระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคล้อง กับนโยบายระดับประเทศ 
2) จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
4) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทกุช่วงช้ันและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ ์

การประเมิน 
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5) จัดให้มีการพฒันาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
6)จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง 

ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
7) ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านตา่งๆ รายปี/รายภาคและตัดสินผลการ 

เรียนการผ่านช่วงช้ันและจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8)  การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอำนาจของสถานศึกษาที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ กำหนดหลักเกณฑ์วิธกีาร ได้แก่ 

คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบและตามอธัยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพร้อมทั้งให้ผู้บริหาร สถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

 
7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)    กำ หนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทำ งานของนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
2) พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการวจิัยเป็น สำคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นทำ

ให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผล ในการตอบปัญหา การผสมผสาน ความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 
3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยกระบวนการวจิัย 
4) รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน ใหค้รนูำผลการวจิยัมาใช้ 

เพื่อพฒันาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพ้อเพียงเพื่อ 
สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2) จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนา หอ้งสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคล่ือนที ่
มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์ หอ้งมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ 
สวนธรรมะ เป็นต้น 

3)  จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรยีนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษา ของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนที่ 
และระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

4) ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ นิเทศ กำกับติดตาม ประเมิน 
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
9. การนิเทศการศึกษา 
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู ้เก ี ่ยวข ้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น  กระบวนการ
ทำงานร่วมกนัที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธกีารทำ งานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ 
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การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิาร เพื่อให้ทกุคนเกิดความเช่ือม่ันว่า ได้ปฏิบัติถูกตอ้ง ก้าวหน้า และเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 
2)  จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 
3) จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสำนกังานเขตพื้นที ่

การศึกษา 
 

10. การแนะแนวการศึกษา 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยให้ทุกคนใน 
สถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2)  จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะนำและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3  สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4) ส่งเสริมและพัฒนาให้ครไูด้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้สามารถ บูรณาการ 

ในการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยง สู่การดำรงชีวิตประจำวัน 
5) คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทำหน้าที่ครูแนะแนวครูที ่ปรึกษา ครูประจำ ช้ัน 

และคณะอนุกรรมการแนะแนว 
6) ดูแล กำกับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนนิงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

อย่างเป็นระบบ  
7)  ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน 
8) ประสานงานดา้นการแนะแนว ระหว่างสถานศกึษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสน- 

สถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 
9)  เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาและความต้องการของชุมชน 

2) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพฒันางานและการ 
สร้างระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูล มีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

3)  จัดทำแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
4)ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้าง ระบบการทำงานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม 

และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle)   หรือท่ีรู้จัก กันว่าวงจร PDCA 
5) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุน ให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
6) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อรองรับการประเมิน 

คุณภาพภายนอก 
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7) จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เอกชน  องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

2)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
3) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรร ภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ 
4)  พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมท้ังหาวิธีการสนบัสนุนให้มีการ 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
 

13.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง 
พัฒนาการของนกัเรียนทุกด้านรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

2)  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน 
เพื่อให้สถานศกึษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพฒันาชุมชนและท้องถิ่น 

3) ให้บรกิารด้านวิชาการที่สามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ 
ในที่อื่นๆ 

4)  จัดกิจกรรมร่วมชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกบัศิษย์เกา่การประชุม 
ผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถานบนัการศึกษาอ่ืนเป็นต้น 

 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนในเร่ืองเกี่ยวกับ สิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2) จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมใหก้ับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่ ร่วมจัดการศึกษา 

3) ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร- เอกชน องค์วิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอื่นร่วมกนัจัดการศกึษาและใช้ทรัพยากร ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

4)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร-วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการณ์ และสถาบันสังคมอ่ืน 
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5) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการณ์ และสถาบันสังคมอื่น ได้รับความช่วยเหลือ ทางดา้นวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

6) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่าง มี 
ประสิทธิภาพ 

 
15. การจัดทำ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพ ื่อให้ผู้ท่ี 
เกี่ยวข้องทุกรายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

2) จัดทำร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดา้นวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

3) ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไข 
ปรับปรุง  

4)  นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
5)   ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติ เก ี ่ยวกับงานด้านวิชาการของ 

สถานศึกษาและนำ ไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา มหีน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 
1) ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่งๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกลับ 

หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2) จัดทำหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
3) ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน 

ใบความรู้เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 

17. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบปฏบิัติงานดังนี ้
1) จัดให้มีการร่วมกนักำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจดัหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
2)พัฒนาบคุลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพฒันาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
3)พัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการ 

ศึกษาทีใ่ห้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึน้ โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือที่เสริมการจัดการศึกษา ของ สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
4) พัฒนาหอ้งสมุดของสถานศึกษาให้เปน็แหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 
5) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจดัหา ผลิตใช้และพัฒนาส่ือและ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
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18. การรับนักเรียน 
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  ให้สถานศึกษาประสานงานการด˚าเนินการแบ่งเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาร่วมกัน และเสนอ 
ข้อตกลงให้เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ 

2)  ก˚าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 
3) ดำเนินการรับนักเรียนตามที่แผนกำหนด 
4) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการ 

เข้าเรียน 
5) ประเมินผลและรายงานผลรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพื้นที่การศึกษาทราบ 

 
19. การจัดทำ สำ มะโนนักเรียน 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจขอ้มูล จ˚านวนนักเรียนที่จะเข้ารับบรกิาร 
ทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 

2) จัดท˚าส˚ามะโนผู้เรียนทีจ่ะเข้ารับบริการทางการศกึษาของสถานศกึษา 
3) จัดระบบขอ้มูลสารสนเทศจากส˚ามะโนผู้เรียนให้เขตพืน้ที่การศึกษารับทราบ 

 
20. การทัศนศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) วางแผนการน˚านกัเรยีนไปทัศนศกึษานอกสถานศกึษา 
2) ด˚าเนนิการน˚านักเรียนไปทัศนศกึษานอกสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที ่

กำหนด 
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การบริหารงานวิชาการ 
 

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ 
 

การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจที่สำคญัของการบริหารโรงเรียนตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.  2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  ถือเป็นงานที่มีความสำคัญที่สุด เป็นหัวใจ ของการจัดการศกึษา  ซ่ึงทั้งผู้บริหาร โรงเรียน คณะคร ู
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญและ มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ทีจ่ะให้สถานศกึษาดำเนินการได้โดยอิสระ 
คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียนโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปจัจัย 
สำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ เรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล 
รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนนุการพฒันาคุณภาพนกัเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิน่ 
2. เพื่อให้การบรหิาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ ประกันคุณภาพการศกึษา และ 

ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน หน่วยงานภายนอก 
3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนนุการเรียนรู้ที่สนองต่อความ ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น 

โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญไดอ้ย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ 

สถาบันอืน่ๆอย่างกวา้งขวาง 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
คุณธรรมนำความรู้ พัฒนาสู่มาตรฐาน ประสานองค์กรเครือข่าย 

เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ เชิดชู ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. นักเรียนได้รับการพฒันาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ความต้องการของชุมชน  สังคม  และ

ประเทศชาติ 
4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ได้รับการพัฒนาความรู้

ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าหมาย 

1. นักเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
3. นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านทับกี่ 
นักเรียนมีอาชีพ  มีรายได้ 

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านทับกี่ 

นักเรียนมีสุขภาพดี   มีคุณธรรม  จริยธรรม 
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ขอบข่ายและภารกิจผู้รับผิดชอบ 
1.  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น บทบาทและหน้าที่ 

1. วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำ ไว้ 
2.  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกำหนดจุดเน้น หรือประเด็นที่สถานศึกษาให้ความสำคัญ 
3. ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพื่อน ามาเปน็ข้อมูลจัดทำสาระการ เรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
4.  จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา เพ ื่อนำไปจัดทำรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติมจัดทำ คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ ์ และจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผล และปรับปรุง 
5. ผู้บริหารศึกษาอนุมัต ิ

 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ บทบาทและหน้าท่ี 

1.  วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกำกับดูแล นิเทศและติดตามเก่ียวกับงานวิชาการ ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และ การเทียบโอนผล การเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้  ส่ือ 
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพื่อพฒันา คุณภาพการศึกษา และส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ทางวิชาการ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา บทบาทและหน้าท่ี 
1. จดัทำแผนการเรียนรูทุ้กกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.  จัดการเรียนการสอนทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน ตามแนวปฏิบัติการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ พัฒนาคุณธรรมนำ

ความรู้ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ใช้สื่อการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบตัิการต่างๆ ให้เอื้อตอ่การเรยีนรู ้
5. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนทกุกลุ่มสาระการเรียนรู ้
6.  ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนพิการ ด้อยโอกาสและ มีความสามารถพิเศษ 

 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ 

1. จัดทำหลักสูตรเป็นของตนเองโดยจัดให้มีการวจิัย และพัฒนาหลักสูตร ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทางด้าน เศรษฐกจิและสังคม  จัดทำ
หลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรา่งกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มี ความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถว้นตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
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2. เพิ่มเติมเน้ือหาสาระของรายวิชา  ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬาการศึกษาท่ี ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง 
3. เพิ่มเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปญัหาความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  สังคม และอาเซียน 

 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้บทบาทและหน้าท่ี 

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความ แตกต่างระหว่างบุคคล 
2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุต์ความรู้มาใช้ เพื่อปอ้งกันและแก้ไข 

ปัญหา 
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น  ทำเป็นรักการอ่าน 

และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
4.  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม  

ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระ/วิชา 
5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ 

รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนรู้อาจเรียนรูไ้ปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
6. จัดการเรียนรูใ้ห้เกิดขึ้นได้ทกุเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดาและบุคคลใน ชุมชนทุกฝ่าย 

เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
7. ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรอืการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ 

 
6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน บทบาทและหน้าที่ 

1. กำหนดระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้ สอดคล้อง กับนโยบายระดับประเทศ 
2. จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัด และประเมินผลของสถานศึกษา 
3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุมัตผิลการเรียน 
4. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทกุช่วงช้ัน และจดัให้มีการซอ่มเสริมกรณีที่มีผู้เรียน ไม่ผ่าน เกณฑก์ารประเมิน 
5. ให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
6. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ 

และใช้ประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน 
7. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี รายภาคและตัดสินผลการเรียนผ่าน ระดับช้ันและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
8.  การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอำนาจของสถานศึกษา   ที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก ่ 

คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และวิชาการ พร้อมทั้งให้ผู้บริหาร สถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 
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7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ 
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้  การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ ทำงานของนักเรียน ครู 

และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
2. พัฒนาครู และนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ ในการ เรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น  ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด  การจัดการ  

การหาเหตุผลในการตอบปัญหา 
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยกระบวนการวจิัย 
4. รวบรวม และเผยแพร่ผลการวจิัยเพื่อการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศกึษา รวมทั้งสนับสนนุให้ครนูำ 

ผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ บทบาทและหน้าท่ี 
1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้พอเพียงเพื่อ 

สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2.  จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  เช่น พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ มุมหนังสือในห้องเรียน  

ห้องดนตรี  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องพยาบาล  ห้อง ศูนย์วิชาการ  สวนสุขภาพ สวนหนังสือ  เป็นต้น 
3. จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรูใ้นทอ้งถิ่นให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียน ของสถานศึกษาของ 

ตนเอง 
4. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ 

นิเทศ กำกบัติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยา่งต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 

 
9. การนิเทศการศึกษา บทบาทและหน้าที่ 

1. สร้างความตระหนักให้แก่ครู    และผู้เกี่ยวขอ้งให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในวา่เป็นกระบวนการ ทำงานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศ 
เป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานของแต่ละบคุคล ให้มีคุณภาพการนิเทศเป็น ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร  เพือ่ให้ทุกคนเกิดความเช่ือม่ันว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง 
ก้าวหนา้ และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เรียน และตัวครูเอง 

2. จัดการนิเทศภายในสถานศกึษาให้มีคุณภาพทั่วถึง และต่อเนือ่งเป็นระบบและกระบวนการ 
3.  จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 
10. การแนะแนว บทบาทและหน้าที่ 

1. กำหนดนโยบายการจัดการศึกษา ที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยให้ทุกคนใน 
สถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือ 

2.  จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ 
ชัดเจน 

3.  สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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4.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติม เรือ่งจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล ช่วยเหลือนักเรียน  
เพือ่ให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การดำรงชีวิตประจำวัน 

5. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสมทำหน้าที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจำช้ัน 
และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

6. ดูแล  กำกับ  นิเทศ  ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น 
ระบบ  

7.  ส่งเสริมความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู  ผู้ปกครอง และชุมชน 
8. ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศกึษา องค์กร ภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน 

ชุมชนในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 
9.  เช่ือมโยงระบบแนะแนว  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา บทบาทและหน้าที่ 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.  จัดทำแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
3. จัดทำระบบบริหารและสารสนเทศ 
4.   ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้อง สร้างระบบ การทำงานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม 

และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle) หรือที่รู้จักกันว่าวงจร PDCA 
5. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการ สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
6. ประเมินคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานทีก่ำหนด เพื่อรองรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก 
7. จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจำปี โดยความ 

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ บทบาทและหน้าที่ 
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบคุคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน ศาสนา 

สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 
2.   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและ เลือกสรรภูมิปัญญา วิทยาการต่างๆ 
4.  พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุน 

ให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
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13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น บทบาทและหน้าที่ 
1.  ระดมทรัพยากรเพ ื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อ เสริมสร้าง 

พัฒนาการของนกัเรียนทกุด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง ภาครัฐ และเอกชน  

เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง วิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
3.  ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ ในท่ีอื่นๆ 
4. จัดกจิกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสรา้งความสัมพันธ์อนัดีกบัศิษย์เกา่ 

การประชุม ผู้ปกครองนักเรียน  การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนเป็นต้น 
 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
บทบาทและหน้าท่ี 

1.  ประชาสัมพันธ์สร้างความเขา้ใจต่อบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กร 
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน  สังคม 
อ่ืนในเร่ืองเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษา 

2.  จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ  การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคลครอบครัว 
ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  
ที่รว่มจัดการศกึษา 

3. ร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เอกชน 
องค์กร เอกชนองค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่ร่วมจัดการศึกษา  และใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างสถานศกึษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน ศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  
ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความ เหมาะสมและจำเป็น 

6.  ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมี ประสิทธิภาพ 
 

15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ 
1.  ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ ผู้ท่ี เกี่ยวข้องรับรู้ 

และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
2. จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รับรู้ 

และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
3.  ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา  และแก้ไข 

ปรับปรุง 
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4.  นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
5.  ตรวจสอบ และประเมินผล การใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ สถานศึกษาและน าไปแก้ไขปรับปรุง ให้เหมาะสมต่อไป 

 
16.  การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่งๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้อง กับ หลักสูตรสถานศึกษา 
เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2. จัดทำหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบ งาน ใบความรู้ 
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

3. ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนังสือเรียนเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่าน ประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน 
ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 
17. การพัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา บทบาทและหน้าที่ 

1. จัดให้มีการร่วมกันกำ หนดนโยบาย วางแผนในเร่ืองการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ และ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
2. พัฒนาบุคลากรใสถานศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อ 

การศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้พฒันาและใช้ ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ ความรู้ใหม่ๆเกิดข้ึน  โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือที่เสริมการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และชุมชน 
4.  นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต  ใช้และพัฒนาส่ือ  และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
ด้านบริหารวิชาการ 

 
1. หัวหน้างานบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม กล่ันกรองอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ 

ปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มการบริหารวิชาการตามขอบขา่ยและภารกจิการบริหารวิชาการ 
ปฏิบัติหนา้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรการประสานงานและให้บริการสนับสนนุส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการต่างๆ 
ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการและ ดำเนินการตามบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร 
ส่ือ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงานเพื่อให้ฝ่าย บริหารจัดการได้อย่างสะดวกคล่องตัว 
มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 

2. หัวหน้าวิชาการสายชั้น ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ มีหน้าที่ช่วยหัวหน้ากลุ่ม การบริหารวิชาการ 
ในการปฏิบัติงานตามภารกจิของงานบริหารงานวิชาการและหน้าที่อืน่ๆที่หัวหน้ากลุ่มบริหาร 
วิชาการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีหัวหน้าบริหารงานวิชาการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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ขอบข่ายงานบริหารวิชาการ มีดังนี ้
1. การพัฒนาหรือการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำ ไว้ 
2)  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ ื่อกำหนดจุดเน้นหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่าย สถานศึกษาให้ความสำคัญ 
3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษาและชุมชนเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลจัดท าสาระ 

การเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
4) จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อนำ ไปจัดทำรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชา เพิ่มเติมจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู ้

แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และกจิกรรมการเรียน การสอนให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง 
5)  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ 

 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1) วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกำกับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงาน วิชาการ ได้แก ่
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และการเทียบ โอนผลการเรียนการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรยีนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการ 

2)  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐาน 

 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยความร่วมมือของเครือข่าย 
สถานศึกษา 

2) จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน ตามแนวปฏริูปการเรียนรู้โดยเนน้ผู้เรียน 
เป็นส าคัญ บูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู ้
4) จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัตกิารตา่งๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู ้
5)  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6) ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพกิารด้อยโอกาสและมี ความสามารถพิเศษ 

 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 1  จัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง 
1.1 จัดให้มีการวจิัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทนักับการเปล่ียนแปลงทางด้าน 

เศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 
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1.2  จัดทำหลักสูตรท่ี มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืน่ไดอ้ย่างมีความสุข 

1.3 จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.4 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ได้แก่ การศกึษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศกึษา การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง พิการ และการศึกษาทางเลือก 

1.5 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 
2)  สถานศึกษาสามารถจัดทำหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอ่ืนๆให้เหมาะสมกับ 

ความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาและเครือข่าย สถานศึกษา 
3)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
4) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้สำนกังานเขต พื้นที่การศึกษารับทราบ 

 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนดัของผู้เรียนโดยคำนึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ทำเป็น รัก การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้ง ปลูกฝังคุณธรรม 

ค่านิยมท่ีดีงานและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
5)ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอำนวยความ 

สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู ้ รวมทั้งสามารถใช้การวจิัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี ้
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพรอ้มกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 

6) จัดการเรียนรูใ้ห้เกิดขึน้ได้ทกุเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดาและ บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 
6. การวัดผล ประเมินผลและดำ เนินการเทียบโอนผลการเรียน   หน้าทีรั่บผิดชอบปฏิบตัิงานดังน้ี 

1) กำหนดระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคล้อง กับนโยบายระดับประเทศ 
2) จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
4) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทกุช่วงช้ันและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมิน 
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5) จัดให้มีการพฒันาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
6)จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง 

ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
7) ผู้บริหารสถานศกึษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านตา่งๆ รายปี/รายภาคและตัดสินผลการ 

เรียนการผ่านช่วงช้ันและจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8)  การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอำนาจของสถานศึกษาท่ีจะแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก ่

คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบและตามอธัยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพร้อมทั้งให้ผู้บริหาร สถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

 
7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)    กำ หนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทำ งานของนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
2) พัฒนาครูและนกัเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวจิัยเป็น สำคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นทำ

ให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผล ในการตอบปัญหา การผสมผสาน ความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 
3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยกระบวนการวจิัย 
4) รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน ใหค้รนูำผลการวจิยัมาใช้ 

เพื่อพฒันาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพ้อเพียงเพื่อ 
สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2) จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนา หอ้งสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคล่ือนที ่
มุมหนังสือในห้องเรียน หอ้งพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อนิเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี 
สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็นต้น 

3)  จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรยีนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษา ของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนที่ 
และระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

4) ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ นิเทศ กำกับติดตาม ประเมิน 
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
9. การนิเทศการศึกษา 
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู ้เก ี ่ยวข ้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น  กระบวนการ
ทำงานร่วมกนัที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธกีารทำ งานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ 
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การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิาร เพื่อให้ทกุคนเกิดความเช่ือม่ันว่า ได้ปฏิบัติถูกตอ้ง ก้าวหน้า และเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 
2)  จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 
3) จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสำนกังานเขตพื้นที ่

การศึกษา 
 

10. การแนะแนวการศึกษา 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยให้ทุกคนใน 
สถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2)  จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะนำและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3  สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4) ส่งเสริมและพัฒนาให้ครไูด้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้สามารถ บูรณาการ 

ในการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยง สู่การดำรงชีวิตประจำวัน 
5) คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทำหน้าที่ครูแนะแนวครูที ่ปรึกษา ครูประจำ ช้ัน 

และคณะอนุกรรมการแนะแนว 
6) ดูแล กำกับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนนิงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

อย่างเป็นระบบ  
7)  ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน 
8) ประสานงานดา้นการแนะแนว ระหว่างสถานศกึษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้านศาสน- 

สถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 
9)  เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี ้

1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาและความต้องการของชุมชน 

2) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพฒันางานและการ 
สร้างระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูล มีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

3)  จัดทำแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
4)ดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้าง ระบบการทำงานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม 

และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle)   หรือท่ีรู้จัก กันว่าวงจร PDCA 
5) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุน ให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
6) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อรองรับการประเมิน 

คุณภาพภายนอก 
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7) จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เอกชน  องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

2)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
3) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรร ภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ 
4)  พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมท้ังหาวิธีการสนบัสนุนให้มีการ 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
 

13.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง 
พัฒนาการของนกัเรียนทุกด้านรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

2)  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน 
เพื่อให้สถานศกึษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพฒันาชุมชนและท้องถิ่น 

3) ให้บรกิารด้านวิชาการที่สามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ 
ในที่อื่นๆ 

4)  จัดกิจกรรมร่วมชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกบัศิษย์เกา่การประชุม 
ผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถานบนัการศึกษาอ่ืนเป็นต้น 

 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนในเร่ืองเกี่ยวกับ สิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2) จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมใหก้ับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่ ร่วมจัดการศึกษา 

3) ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องคก์ร- เอกชน องค์วิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอื่นร่วมกนัจัดการศกึษาและใช้ทรัพยากร ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

4)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร-วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการณ์ และสถาบันสังคมอ่ืน 
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5) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการณ์ และสถาบันสังคมอื่น ได้รับความช่วยเหลือ ทางดา้นวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

6) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่าง มี 
ประสิทธิภาพ 

 
15. การจัดทำ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพ ื่อให้ผู้ท่ี 
เกี่ยวข้องทุกรายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

2) จัดทำร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดา้นวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

3) ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไข 
ปรับปรุง  

4)  นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
5)   ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติ เก ี ่ยวกับงานด้านวิชาการของ  

สถานศึกษาและนำ ไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา มหีน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 
1) ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่งๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกลับ 

หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2) จัดทำหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
3) ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน 

ใบความรู้เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 

17. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบปฏบิัติงานดังนี ้
1) จัดให้มีการร่วมกนักำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจดัหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
2)พัฒนาบคุลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพฒันาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
3)พัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการ 

ศึกษาทีใ่ห้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึน้ โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือที่เสริมการจัดการศึกษา ของ สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
4) พัฒนาหอ้งสมุดของสถานศึกษาให้เปน็แหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 
5) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจดัหา ผลิตใช้และพัฒนาส่ือและ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
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18. การรับนักเรียน 
หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  ให้สถานศึกษาประสานงานการด˚าเนินการแบ่งเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาร่วมกัน และเสนอ 
ข้อตกลงให้เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ 

2)  ก˚าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 
3) ดำเนินการรับนักเรียนตามที่แผนกำหนด 
4) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการ 

เข้าเรียน 
5) ประเมินผลและรายงานผลรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพื้นที่การศึกษาทราบ 

 
19. การจัดทำ สำ มะโนนักเรียน 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจข้อมูล จ˚านวนนักเรียนที่จะเข้ารับบรกิาร 
ทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 

2) จัดท˚าส˚ามะโนผู้เรียนทีจ่ะเข้ารับบริการทางการศกึษาของสถานศกึษา 
3) จัดระบบขอ้มูลสารสนเทศจากส˚ามะโนผู้เรียนให้เขตพืน้ที่การศึกษารับทราบ 

 
20. การทัศนศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) วางแผนการน˚านกัเรยีนไปทัศนศกึษานอกสถานศกึษา 
2) ด˚าเนนิการน˚านักเรียนไปทัศนศกึษานอกสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที ่

กำหนด 


