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คานา
โรงเรียนนาบอนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคคลากร โรงเรียนนาบอนได้จัดทาขึ้น
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารในโรงเรียนนาบอนขึ้น ตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตร ๒๗(๔) ซึ่งกาหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดทามาตรฐาน ภาระงานสาหรับข้าราชการครู
และบุคคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓)(๔) กาหนดให้มีการจัดทามาตรฐานการศึกษาทุกระดับและการ
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการส่งเสริมและการกากับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ดาเนินการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงเรียนนาบอนได้ดาเนินการจัดทาให้มีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานวิทยฐานะและประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ เรื่องการแบ่ง
ส่วนราชการภายในโรงเรียนนาบอน ซึ่งเป็นการดาเนินการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมาย
ตามบริบทและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

(นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบอน
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สารบัญ
เรื่อง
โครงสร้างสายงานการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาโรงเรียนนาบอน
บริบทของสถานศึกษา
ส่วนที่ ๑ บทนา
ส่วนที่ ๒ มาตรฐานการศึกษา ระเบียบแนวปฏิบัติและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
ส่วนที่ ๓ มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากรโรงเรียนนาบอน
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โครงสร้างสายงานการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาโรงเรียนนาบอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ( นครศรีธรรมราช – พัทลุง)

ก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารจัดการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1.งานสานักงานวิชาการฝ่าย
2.งานแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ
3.งานทะเบียน
4.งานวัดผลการศึกษา
5.งานรับนักเรียน
6.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. งานพัฒนาหลักสูตร
8. งานสารสนเทศ
9. งานประกันคุณภาพ
10. งานศูนย์สื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา
11. งานบริการห้องสมุด
12. งานแนะแนว
13.งานวิจัย/นวัตกรรมเพือ่ พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
14.งานนิเทศภายใน

1.งานสานักงานฝ่าย
2.งานแผนงานและงบประมาณ
3.งานการเงินและบัญชี
4.งานพัสดุและสินทรัพย์
5.งานเงินเดือนและสวัสดิการ
6.งานธนาคารโรงเรียน
7.งานสารสนเทศกลุ่มบริหาร
งบประมาณ
8.งานวิจัยและประเมินผลกลุ่ม
บริหารงบประมาณ
9.งานจัดทาและเสนอขอ
งบประมาณ
10.งานควบคุมภายใน

1.งานสานักงานฝ่าย
2.งานแผนงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล
3.งานบรรจุแต่งตั้งโอนย้าย
4.งานระบบคุณธรรมวิชาชีพ
5.งานทะเบียนประวัติ
6.งานพัฒนาบุคคล
7.งานส่งเสริมประสิทธิภาพ
8.งานนิตกิ ร วินัยและรักษาวินัย
9.งานลูกจ้าง
10.งานสารสนเทศและกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
11.งานวิจัยและประเมินผลกลุ่ม
บริหารงานบุคคล

กลุ่มกิจการนักเรียนและชุมชน
สัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1.งานบริหารงานกิจการักเรียนและ
ชุมชนสัมพันธ์
2.งานสานักงานฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน
3.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.งานวินยั และและป้องกันแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน
5.งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน
6.งานส่งเสริมประชาธิปไตยและชุมชน
สัมพันธ์
7.งานเครือข่ายผูป้ กครองและชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย
8.งานหัวหน้าระดับชั้น/ทีป่ รึกษา/ครูเวร
ประจาวัน
9.งานเวรยามรักษาความปลอดภัย
10.งานสารสนเทศฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน
11.งานวิจัยและประเมินผล
12.งานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชะยาเสพติด

1.งานสานักงานบริหารงาน
บริหารงานทั่วไป
2. งานเลขานุการ
3.งานแผนงานบริหารทั่วไป
4.งานบริการสุขภาพอนามัย
5.งานบริการโภชนาการ/โรง
อาหาร
6.งานบริการสาธารณะ
7.งานบริหารอาคารสถานที่
8.งานสาธารณูปโภค
9.งานโสตทัศนศึกษา
10.งานยานพาหนะ
11.งานนักการภารโรง
12.งานสหกรณ์/สวัสดิการร้านค้า
13.งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
14.งานสารสนเทศ
15.งานวิจัยและประเมินผล
16.งานระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

บริบทของโรงเรียนนาบอน
อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑

ที่ตั้ง
โรงเรียนนาบอน เลขที่ 7/๑ หมู่ที่ 2 ตาบลแก้วแสน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 802๒0 โทรศัพท์ ๐๗๕-๔๙๑๔๗๕ โทรสาร 075-๔๙๑๑๒๒
อักษรย่อ
น.บ.
สีประจาโรงเรียน
น้าเงิน- เหลือง
ปรัชญาของโรงเรียน
“ CHILDREN ARE PRECIOUS THEY CAN LEARN AND DEVELOP ”
“ เด็ก คือ ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่ายิ่ง ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ ” อุดมการณ์ของโรงเรียนนา
บอน ( เป้าหมายการพัฒนาคน )
“ นักเรียนที่เรียนดีและประพฤติดีอยู่แล้ว ควรส่งเสริมให้ดี ยิ่งขึ้น นักเรียนที่ขาดความรู้ประสบการณ์ ขาด
ทักษะ สร้างปัญหาให้ตนเองและสังคม ขาดความรับผิดชอบและรับเอาเยี่ยงอย่างที่ไม่ดี นี่คือภารกิจของเราที่จะต้อง
ร่วมมือกัน พัฒนาเขาเหล่านั้นไปไว้ในวิถีที่สังคมต้องการ ” โรงเรียนนาบอนจึงมุ่งมั่นสร้างคุณลักษณะในตัวนักเรียนให้
เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ
1. การเรียนดี
2. กีฬาเด่น
3. ทางานเป็น
4. เน้นคุณธรรม
5. นาชุมชน
ปณิธาน
เรียนดี กีฬาเด่น ทางานเป็น เน้นคุณธรรม นาชุมชน
เอกลักษณ์
โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย
อัตลักษณ์
วินัยดี มีสุนทรียภาพ
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนนาบอน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากล มีทักษะชีวิตและวิถีชีวิต
บนพื้นฐานของความเป็นไทย
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๒
พันธกิจ (Mission)
1. เร่งรัดในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถให้บริการผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกประเภท อย่างเสมอภาค
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีวิถีชีวิตบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย
3. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ (Objective)
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ให้สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และ
การดารงชีพ
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต มีวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ
5. ระดมสรรพกาลังในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
6. ใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารการจัดการ
กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นเน้นการบูรณาการ การเรียนรู้
และการดารงชีวิต
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ
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๓

ส่วนที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อการบริหารสถานศึกษา

การพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่คุณภาพนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดวางยุทธศาสตร์การบริหารให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทุกระดับ และบริบทของสถานศึกษา ซึ่งปัจจัยของการบริหารแนวใหม่นั้น
ประกอบไปด้วย เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดย
นากระบวนการบริหารอย่างสอดคล้องเชิงระบบ ทั้งบริบท(Context) ปัจจัย(Input) กระบวนการ (Process)
และผลผลิต (Output) (อารุง จันทวินิช,๒๕๔๗) จะเห็นว่ากระแสของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเริ่มจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติไว้ว่า มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า สิบสองปี ที่รัฐบาลจะต้องจัดให้อย่า งทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
มาตรา ๘๑ รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
สร้ า งเสริ ม ความรู้ แ ละปลู ก จิ ต ส านึ ก ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่างๆ เร่งรัดการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้อ งถิ่นศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ ในขณะที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นแผน
แม่บททางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ ได้กาหนดภาระหน้าที่ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน ในมาตรา ๘ การจัดการ
ศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
๑. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
๒. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๓. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ใช้หลักดังนี้
๑. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความกลากหลายในการปฏิบัติ
๒. มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับประเภทการศึกษา
๔. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๕. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
๖. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ในขณะที่ พ.ร.บ. ระเบียบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรา ๓๙ สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๕ (๒) มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๔
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้มีผู้อานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางราชการ
และของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ
รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
หรือส่วนราชการ
๒. ประสานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่
และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ
๓. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทานิติกรรมสัญญาใน
ราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามสงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามที่ได้รับมอบ
อานาจ
๔. จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
๕. อานาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลักกระทรวง
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งงานอื่นที่ พ.ร.บ. ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาไว้
ตาม มาตรา ๒๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสถานศึกษา และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. ควบคุมดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากาหนด
๒. พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๓. ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดทามาตรฐาน ภาระงานสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๕. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
๖. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย
ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น บุคลากรนับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาใน
ทุกด้าน มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนนาบอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒
ฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดใหม่ทางการบริหาร ให้สอดคล้องกับหลักการแนวคิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา อีกทั้งเพื่อให้การบริหารสถานศึกษา
ตอบสนอง พ.ร.บ. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กาหนดให้มีการจัดทามาตรฐาน ภาระงานสาหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารงานบุคคลส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บรรลุ
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยบุคลากร
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๕
ปฏิบัติภาระหน้าที่ภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานตาแหน่งและภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ได้อย่างมีระบบ

วัตถุประสงค์ของการจัดทามาตรฐานวิชาชีพ
๑. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนนาบอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒
๒. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษาโรงเรียนนาบอน ของผู้บริหารสถานศึกษา
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ส่วนที่ ๒
มาตรฐานการศึกษา ระเบียบแนวปฏิบตั ิและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๖

มาตรฐานการศึกษาของชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ต่างมีอุดมการณ์และหลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมโดยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษาพัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องอัน
เป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจ ฐานความรู้ที่พึงประสงค์
อุดมการณ์สาคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ เป็นไปตามอุดมการณ์ และหลักการในการจัดการศึกษา สานักงานเลขาธิการ สภา
การศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาชาติไว้ ๓ มาตรฐาน ๑๑ ตัวบ่งชี้
ไว้ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” โดยมี
การพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตรงตามต้องการ ทั้งในด้านสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตสานึกที่พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมไทยได้อย่าง
ปกติสุข

ตัวบ่งชี้

 กาลังกาย กาลังใจที่สมบูรณ์
- คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เจริญเติบโต
อย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย
 ความรู้และทักษะที่จาเป็นและเพียงพอในการดารงชีวิตและการพัฒนาสังคม
- คนไทยได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
- คนไทยมีงานทาและนาความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม
 ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว
- คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลกรวมทั้งมีความสามารถในการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
- คนไทยสามารถปรับตัวได้มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้เป็น
อย่างดี
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๗
 ทักษะทางสังคม
- คนไทยเข้าใจและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคม มีทักษะและความสามารถ
ที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
- คนไทยมีความรับผิดชอบ เข้าใจ ยอมรับ และตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน สามารถแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี
 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
- คนไทยดาเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต
- คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสานึกในเกียรติภูมิของความเป็น
คนไทย มีความภูมิใจในความเป็นชาติไทย รักแผ่นดินไทย และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
เป็นสมาชิกที่ดี เป็นอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
มาตรฐานที่ ๒
แนวการจัดการศึกษาจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ
และการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนเห็น แบบอย่างที่ดีได้ฝึกการคิด ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงที่ห ลากหลายตรงตามต้องการ และมีความสุขในการเรียนรู้ ครู คณาจารย์ รู้จักผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล เตรียมการสอนและใช้สื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
จัดหาและพัฒ นาแหล่ งการเรีย นรู้ที่ห ลากหลาย และพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
ความสาเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญขึ้นอยู่กับ ปัจจัย ๒ ด้าน คือ ๑. ปัจจัยด้านบุคคล
ได้แก่ ผู้เรียน ครู คณาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครองและสมาชิ กชุมชน ๒. ปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่ หลักการ
บริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล

ตัวบ่งชี้
 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ
- มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียน ทุกระบบสอดคล้อง
ตามความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีโอกาส สามารถเข้าถึงหลักสูตรต่างๆที่จัดไว้อย่างทั่วถึง
- องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่
มีการส่งเริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
- มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อเพื่อการเรียนรู้และการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและ
มีคุณภาพ
- ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๘
- ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม มีความพึงพอใจ
ในการทางานและผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง
- มีแนวโน้มในการรวมตั้งจัดตั้งองค์กรอิสระ เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่ม
และติดตามการดาเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองค์ความรู้ที่หลากหลาย
 มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
- องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่น สภาพปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน
- ผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการทางการศึกษาขอ
สถานศึกษา
- มีการกาหนดระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
มาตรฐานที่ ๓
แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้
การสร้างวิถีการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง
การเรี ย นรู้ ความรู้ นวั ต กรรม สื่ อ และเทคโนโลยี เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ของการพั ฒ นา สู่ สั ง คมแห่ ง
การเรียนรู้ การส่งเสริมและสร้างกลไกเพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาส และเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัยและการเรียนรู้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ด้ ว ยรู ป แบบและวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย โดยการได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น
ของสังคม จะนามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถจองคนไทยในการพัฒนาประเทศ
ทั้งการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

ตัวบ่งชี้
 การบริหารวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้
- สถานศึกษาร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกระดับ ร่วมจัด
ปัจจัยและกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน และให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคนในชุมชน
เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และคนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรที่ให้บริการทางการศึกษา มีสถานภาพเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีความปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติสุข และมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
 การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้
- ศึกษาวิจัย สารวจ จัดหา และจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
- ระดมทรัพยากร(บุคคล งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก ภูมิปัญญา
และอื่นๆ) และความร่วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการสร้างกลไกการเรียนรู้ทุกประเภท เพื่อให้
ตนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง
- ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาประเทศ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๙
 การสรร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม
- ครอบครัว ชุมชน องค์กรทุกระดับ และองค์กรที่จัดการศึกษามีการสร้างและใช้ความรู้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ในการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดคุณภาพ
ในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้ว่า เป็นบริการที่มีคุณภาพ
ตอบสังคมได้ กฎหมายให้ความสาคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และกาหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเป็น
วิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๙ กาหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ ๓ ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน(จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายความถึง มาตรฐานการปฏิบัติตน ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ พ.ศ. ๒๕๔๘
และพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๐ การกาหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของคุรุสภา

 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับ ความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ ต้องการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะต้องมีและสามารถนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ

1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู
มาตรฐานความรู้
 มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
โดยมีความรู้อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู
(๒) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
(๓) การจัดการเรียนรู้
(๔) จิตวิทยาสาหรับครู
(๕) การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๖) การบริหารจัดการในสถานศึกษา
(๗) การวิจัยทางการศึกษา
(๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(๙) ความเป็นครู

มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๑๐
๐

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ

 ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด
ดังนี้
(๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
(๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา
o
o
o
o
o
o
o

มีความรู้และความเข้าใจในธรรมชาติของผู้เรียน และธรรมชาติของการเรียนรู้
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่สอน
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิชาชีพครู
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้
มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความรู้ความสามารถและทักษะในภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู รวมทั้งมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

๒. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานความรู้
 มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา โดยมีความรู้อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
(๓) การบริหารด้านวิชาการ
(๔) การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
(๕) การบริหารงานบุคคล
(๖) การบริหารกิจการนักเรียน
(๗) การประกันคุณภาพการศึกษา
(๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๙) การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน
(๑๐) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
 ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาที่คุรุสภารับรอง

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
(๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
(๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอน และประสบการณ์เป็นหัวหน้าหมวด / หัวหน้าสาย /
หัวหน้างาน /ตาแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษาอีกไม่น้อยกว่า ๒ ปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และการพัฒนางาน
ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการเรียนรู้
หรือการจัดการศึกษารวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะ หรือความชานาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๑๑
๐

๑. มาตรฐานการปฏิบัติงานครู
มาตรฐานที่ ๑ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษา ค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น
การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน
มาตรฐานที่ ๒ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การเลือกอย่างชาญฉลาด
ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องคานึงถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก
มาตรฐานที่ ๓ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ให้มากที่สุดตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่ ๔ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิ บัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุงหรือสร้าง
แผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้น ผลิตเลือกใช้
ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๖ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้
ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป
มาตรฐานที่ ๗ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิด
จากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครูนาเสนอรายงาน
การปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้
๑) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน
๒) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน และขั้นตอน
วิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ
๓) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กาหนดที่เกิดกับผู้เรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๑๒
๐
๔) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๘ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพ
ทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่าเสมอ ที่ทาให้ผู้เรียนเลื่อมใส
ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง
มาตรฐานที่ ๙ ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสาคัญรับฟังความคิดเห็น
ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทานั้น
มาตรฐานที่ ๑๐ ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสาคัญ รับฟังความคิดเห็น
ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาให้ชุมชน
และสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ
มาตรฐานที่ ๑๑ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจา และรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครูสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล
และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเองพัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ ๑๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์
การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนาเอา
ปัญหาหรือความจาเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนมากาหนดเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะ
นาเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนาครูจาเป็นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปใน
ทางการพัฒนา กาหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ กล้า
ที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครู
สามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นาสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน
๒. มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
คุณสมบัติเบื้องต้นที่สาคัญประการหนึ่งของผู้บริหารมืออาชีพ คือ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
วิชาชีพด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ การเป็นผู้ริเริ่ม ผู้ร่วมงาน
ผู้ร่วมจัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเป็ นผู้เสนอผลงาน และเผยแพร่ผลงานขององค์กรเพื่อให้สมาชิกยอมรับ
และเห็นคุณประโยชน์ของผู้บ ริหารที่มีต่อการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
โดยส่วนรวม
มาตรฐานที่ ๒ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร
ผู้เรียนและชุมชน
ผู้บริหารมืออาชีพแสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อองค์กร ผู้ร่วมงาน ผู้เรียน และชุมชน
ด้วยการตัดสินใจในการทางานต่าง ๆ เพื่อผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย การตัดสินใจของผู้บริหารต้องผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทากับผลของการกระทา เนื่องจากการตัดสินใจของผู้บริหารมีผล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๑๓
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ต่อองค์กรโดยส่วนรวม ผู้บริหารจึงต้องเลือกแต่กิจกรรมที่จะนาไปสู่ผลดี ผลทางบวก ผลต่อการพัฒนาของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และระมัดระวังไม่ให้เกิดผลทางลบโดยมิได้ตั้งใจ ทัง้ นี้เพื่อนาไปสู่ความไว้วางใจ ความศรัทธา และความรู้สึก
เป็นที่พึ่งได้ของบุคคลทั้งปวง
มาตรฐานที่ ๓ มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
ความสาเร็จของการบริหาร อยู่ที่การดาเนินการเพื่อให้บุคลากรในองค์กรหรือผู้ร่วมงานได้มีการพัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ ผู้บริหารมืออาชีพต้องหาวิธีพัฒนาผู้ร่วมงาน โดยการศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของผู้ร่วมงาน กาหนดจุดพัฒนา
ของแต่ละคน และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านนั้น ๆ แล้วใช้เทคนิคการบริหารและการนิเทศภายใน
ให้ผู้ร่วมงานได้ลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน ปรับปรุง ให้ผู้ร่วมงานรู้ศักยภาพ เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตนและลงมือ
ปฏิบัติจนเป็นผลให้ศักยภาพของผู้ร่วมงานเพิ่มพูนพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง นาไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้
มาตรฐานที่ ๔ พัฒนาแผนงานขององค์การให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
ผู้บริหารมืออาชีพวางแผนงานขององค์กรได้อย่างมียุทธศาสตร์ เหมาะสมกับเงื่อนไขข้อจากัดของผู้เรียน
ครู ผู้ร่วมงาน ชุมชน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบาย แนวทาง เป้าหมายของการพัฒนา
เพื่อนาไปปฏิบัติจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง แผนงานต้องมีกิจกรรมสาคัญที่นาไปสู่ผลของการพัฒนา ความ
สอดคล้องของเป้าหมาย กิจกรรม และผลงาน ถือเป็นคุณภาพสาคัญที่นาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงมี
ความคุ้มค่าและเกิดผลอย่างแท้จริง
มาตรฐานที่ ๕ พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลาดับ
นวัตกรรมการบริหารเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้บริหารในการนาไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
สูงขึ้นเป็นลาดับ ผู้บริหารมืออาชีพต้องมีความรู้ในการบริหารแนวใหม่ ๆ เลือกและปรับปรุง ใช้นวัตกรรมได้
หลากหลาย ตรงกับสภาพการณ์ เงื่อนไขข้อจากัดของงานและองค์กร จนนาไปสู่ผลได้จริง เพื่อให้องค์กรก้าวหน้า
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้ร่วมงานทุกคนได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน
มาตรฐานที่ ๖ ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร
ผู้บริหารมืออาชีพเลือกและใช้กิจกรรมการบริหารที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของบุคลากรและ
องค์กร จนบุคลากรมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอผู้บริหารต้องมีความเพียรพยายาม กระตุ้น ยั่วยุ ท้าทายให้
บุ ค ลากรมี ค วามรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของ และชื่ น ชมผลส าเร็ จ เป็ น ระยะๆ จึ ง ควรเริ่ ม จากการริ เ ริ่ ม การร่ ว มพั ฒ นา
การสนับสนุนข้อมูล และให้กาลังใจ ให้บุคลากรศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติ และปรับปรุงงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
จนเกิดเป็นค่านิยม ในการพัฒนางานตามภาวะปกติ อันเป็นบุคลิกภาพ ที่พึงปรารถนาของบุคลากรและองค์กร
รวมทั้งบุคลากรทุกคนชื่นชมและศรัทธาในความสามารถของตน
มาตรฐานที่ ๗ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
ผู้บริหารมืออาชีพสามารถนาเสนอผลงานที่ได้ทาสาเร็จแล้วด้วยการรายงานผลที่แสดงถึงการวิเคราะห์งาน
อย่างรอบคอบ ครอบคลุมการกาหนดงานที่จะนาไปสู่ผลแห่งการพัฒนา การลงมือปฏิบัติจริง และผลที่ปรากฏมี
หลักฐานยืนยันชัดเจน การนาเสนอรายงานเป็นโอกาสที่ผู้บริหารจะได้คิดทบทวนถึงงานที่ได้ทาไปแล้วว่ามีข้อจากัด
ผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่มิได้ระวังไว้อย่างไร ถ้าผลงานเป็นผลดี จะชื่นชม ภาคภูมิใจได้ในส่วนใด นาเสนอให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างไร ถ้าผลงานยังไม่สมบูรณ์จะปรับปรุงเพิ่ มเติมได้อย่างไร และจะนาประสบการณ์ที่ได้พบไป
ใช้ประโยชน์ในการทางานต่อไปอย่างไร คุณประโยชน์อีกประการหนึ่งของรายงานที่ดี คือ การนาผลการประเมินไปใช้
ในการประเมินตนเอง รวมทั้งการทาให้เกิดความรู้สึกชื่นชมของผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกคน การที่ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้
เกีย่ วกับความสามารถและศักยภาพของตน เป็นขั้นตอนสาคัญอย่างหนึ่งที่จะนาไปสู่การรู้คุณค่าแห่งตน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๑๔
๐
มาตรฐานที่ ๘ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ผู้บริหารมีหน้าที่แนะนา ตักเตือน ควบคุม กากับดูแลบุคลากรในองค์กร การที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้
ได้ผลดี ผู้บริหารต้องประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี มิฉะนั้นคาแนะนาตักเตือน หรือ การกากับดูแลของผู้บริหารจะ
ขาดความสาคัญ ไม่เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในองค์กร ผู้บริหารที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้าน เช่น ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม และบุคลิกภาพจะมีผลสูงต่อการยอมรับของบุคลากร ทาให้เกิดความเชื่อถือ
ศรัทธาต่อการบริหารงานจนสามารถปฏิบัติตามได้ด้วยความพึงพอใจ
มาตรฐานที่ ๙ ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์
หน่วยงานการศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่ในชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม ซึ่งมีองค์กรอื่น ๆ เป็น
องค์ประกอบ ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ร่วมมือกันพัฒนาสังคมตามบทบาทหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้บริหาร
การศึกษาเป็นบุคลากรสาคัญของสังคมหรือชุมชนที่จะชี้นาแนวทางการพัฒนาสังคม ให้เจริญก้าวหน้าตามทิศทางที่
ต้องการ ผู้บริหารมืออาชีพต้องร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นในการเสนอแนวทางปฏิบัติ แนะนา ปรับปรุงการ
ปฏิบัติ และแก้ปั ญหาของชุมชนหรื อหน่ วยงานอื่น เพื่อให้ เกิดผลดีต่อสังคมส่ วนรวม ในลั กษณะร่วมคิด
ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ พร้อมทั้งยอมรับความสามารถ รับฟังความคิดเห็น
และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยและการ
ร่วมมือกันในสังคมนาไปสู่การยอมรับและศรัทธาอย่างภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๑๐ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
ความประทับใจของผู้ร่วมงานที่มีต่อผู้บริหารองค์กรอย่างหนึ่ง คือ ความเป็นผู้รอบรู้ ทันสมัย ทันโลก รู
อย่างกว้างขวางและมองไกล ผู้บริหารมืออาชีพจึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุก ๆ ด้าน จนสามารถ
สนทนากับผู้อื่นด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และนาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับ มาใช้ในการพัฒนางานและผู้ร่วมงาน
การตื่นตัว การรับรู้ และการมีข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศเหล่านี้ นอกจากเป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาแล้ว ยังนามาซึ่ง
การยอมรับและความรู้สึกเชื่อถือของผู้ร่วมงาน อันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ลึกซึ่งต่อเนื่องต่อไป
มาตรฐานที่ ๑๑ เป็นผู้นาและสร้างผู้นา
ผู้บริหารมืออาชีพสร้างวัฒนธรรมขององค์กรด้วยการพูดนา ปฏิบัตินา และจัดระบบงาน ให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรม โดยการให้รางวัลแก่ผู้ที่ทางานได้สาเร็จแล้ว จนนาไปสู่การพัฒนาตนเอง คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนา
ได้เองของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้บริหารมืออาชีพจึงต้องแสดงออกอย่างชัดเจน และสม่าเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
องค์กร เพื่อให้ผู้ร่วมงานมีความมั่นใจในการปฏิบัติ จนสามารถเลือกการกระทาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม แสดงออก
และชื่นชมได้ด้วยคนเอง ผู้บริหารจึงต้องสร้างความรู้สึกประสบความสาเร็จให้แก่บุคลากรแต่ละคน และทุกคนจน
เกิดภาพความเป็นผู้นาในทุกระดับนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
มาตรฐานที่ ๑๒ สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์
การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่
หยุดยั้ง ผู้บริหารจาเป็นต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการ
กับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้สอดคล้อง สมดุลและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ผู้บริหารมืออาชีพจึงต้องตื่นตัวอยู่เสมอ
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และกล้าที่จะตัดสินใจดาเนินการเพื่อผลใน
อนาคต อย่างไรก็ตามการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้ ย่อมเป็นสิ่งประกันได้ว่า การเสี่ยงในอนาคตจะมีโอกาสผิดพลาด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน
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น้อยลง การที่องค์กรปรับได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ย่อมเป็นผลให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของโลกตลอดไป
 มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
จรรยาบรรณวิชาชีพที่กาหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง
ปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือ
ศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อั นจะนามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา คุรุสภาได้กาหนดไว้ ดังนี้
 จรรยาบรรณต่อตนเอง
(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ
และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจแก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
(๔) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์
และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
(๖) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ
อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ
(๗) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
(๘) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
 จรรยาบรรณต่อสังคม
(๙) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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๑๖
๐

๓. พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ กาหนดให้คณะกรรมการ
สถานศึกษามีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษา ดังต่อไปนี้
๑. กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ กาหนด
๒. เสนอความต้องการจานวนและอัตราตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
๓. ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ ก.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
มอบหมายให้นาความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการสถานศึกษาโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ กาหนด
๒. พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
๔. จัดทามาตรฐาน ภาระงานสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๕. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย

๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตราที่ ๓๙ กาหนดให้
สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตราที่ ๓๔ (๒) มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วน ราชการ
นั้นๆ โดยให้มีผู้อานวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และมี
อานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. การบริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือ
ส่วนราชการ
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๑๗
๐
๒. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ
สถานที่และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษา หรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทาง
ราชการ
๓. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทานิติกรรมสัญญา
ในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามที่ได้รับ
มอบอานาจ
๔. จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
๕. อานาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่น

๕. ภาระหน้ าทีข่ องสถานศึกษาตามประกาศการแบ่ งส่ วนราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒
สถานศึกษามีผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบการบริหารงานของ
สถานศึกษา ที่มีโครงสร้างการบริหารงานตามกฎหมายมีขอบข่ายภารกิจที่กาหนด การแบ่งส่วนราชการภายใน
สถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงและระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้ นที่การศึกษากาหนด ซึ่งจะแบ่งส่วนราชการ
เป็นกลุ่ม หรือฝ่าย หรืองาน ตลอดจนกาหนดอานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ จะต้องครอบคลุมขอบข่ายและ
ภารกิจของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ทั้งด้าน บริหาร
วิชาการ บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล บริหารทั่วไป และกิจการนักเรียน ซึ่งมีขอบข่ายและภารกิจ
ดังต่อไปนี้
๑. กลุ่มบริหารวิชาการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑.๑. คณะกรรมการบริหารวิชาการ
๑.๒. งานสานักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
๑.๓. งานแผนงานบริหารวิชาการ
๑.๔. งานทะเบียน
๑.๕. งานวัดผลการศึกษา
๑.๖. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑.๗. งานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑.๘. งานศูนย์พัฒนาหลักสูตร
๑.๙. งานศูนย์สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
๑.๑๐. งานบริการห้องสมุด
๑.๑๑. งานบริการแนะแนว
๑.๑๒. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ
๑.๑๓. งานวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๑๘
๐
๒. กลุม่ บริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
๒.๒ งานสานักงานฝ่าย
๒.๓ งานแผนงานและงบประมาณ
๒.๔ งานการเงินและบัญชี
๒.๕ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
๒.๖ งานเงินเดือนและสวัสดิการ
๒.๗ งานธนาคารโรงเรียน
๒.๘ งานสารสนเทศบริหารงบประมาณ
๒.๙ งานวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารงบประมาณ
๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๓.๑ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
๓.๒ งานสานักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล
๓.๓ งานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
๓.๔ งานบรรจุแต่งตั้งโอนย้าย
๓.๕ งานระบบคุณธรรมวิชาชีพ
๓.๖ งานทะเบียนประวัติ
๓.๗ งานพัฒนาบุคลากร
๓.๘ งานส่งเสริมประสิทธิภาพ
๓.๙ งานนิติกร
๓.๑๐ งานสารสนเทศบริหารงานบุคคล
๓.๑๑ งานวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารงานบุคคล
๔ กลุ่มบริหารทั่วไป
๔.๑ คณะกรรมการบริหารทั่วไป
๔.๒ งานสานักงานฝ่ายบริหารทั่วไป
๔.๓ งานเลขานุการ
๔.๔ งานรับนักเรียน/สามโนนักเรียน
๔.๕ งานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป
๔.๖ งานบริการสุขภาพอนามัย
๔.๗ งานบริการโภชนาการ/โรงอาหาร
๔.๘ งานบริการสาธารณะ
๔.๙ งานบริหารอาคารสถานที่
๔.๑๐ งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
๔.๑๑ งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๑๒ งานศูนย์สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
๔.๑๓ งานสหกรณ์/สวัสดิการร้านค้า
๔.๑๔ งานควบคุมภายใน
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๔.๑๕ งานที่ประกันคุณภาพภายใน
๔.๑๖ งานวิจัยและประเมินผล
๕. กลุ่มกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์
๕.๑ คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน
๕.๒ งานสารบัญฝ่าย
๕.๓ งานแผนงานกลุ่มกิจการนักเรียน
๕.๔ งานระดับชั้น
๕.๕ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕.๖ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
๕.๗ งานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
๕.๘ งานวินัยและแก้ไขพฤติกรรม
๕.๙ งานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
๕.๑๐ งานคณะสี
๕.๑๑ งานกิจกรรมนอกหลักสูตร
๕.๑๒ งานสารสนเทศกลุ่มกิจการนักเรียน
๕.๑๓ งานวิจัยและประเมินผลกลุ่มกิจการนักเรียน

๑๙
๐

มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๒๐
๐

ส่วนที่ ๓
มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากรโรงเรียนนาบอน
มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากรโรงเรียนนาบอน
การจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุ คลากรโรงเรียนนาบอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 จัดทาขึ้นโดยการวิเคราะห์ภารกิจของใยงานต่างๆ และสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานแนวใหม่
เพื่อให้ สอดคล้ องกับบริ บทการพัฒ นาคุณภาพของโรงเรียน จึงได้กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงเรียนนาบอน ดังต่อไปนี้

ขอบข่ายและภารกิจของคณะกรรมการ
๑. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่ และความรับผิดชอบบังคับบัญชา
บุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดู แลเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ
๑.๑ บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอานาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของทางราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
๑.๒ วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
๑.๓ จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
๑.๔ ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย
๑.๕ จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๕ บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
๑.๕ วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้งการส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์
๑.๖ จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๗ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๑.๘ ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
๑.๙ จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
๑.๑๐ จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๑.๑๑ เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งที่ได้รับมอบอานาจสัญญาในราชการ
ของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามที่ได้รับมอบอานาจ
๑.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๒. รองผู้อานวยการสถานศึกษา

๒๑
๐

มีหน้ าที่และความรั บผิดชอบรองจากผู้ อานวยการสถานศึกษาโดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อานวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหารกิจกรรมของสถานศึกษา การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานจากผู้อานวยการสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้ คือ
๒.๑ บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา
๒.๒ วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
๒.๓ จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
๒.๔ ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย
๒.๕ จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๕ การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น ๆ
๒.๖ วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้งการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
๒.๗ จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๘ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒.๙ ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและ
ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน

๓. ครู – อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆ
๓.๑ ครูผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริม
การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาและมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้
คือ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓.๒ ครู มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิช าการและด้านวิชาชีพ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๒๒
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิ๐ธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอยการเพื่อนร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการผู้เรียนเพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓.๓ พนักงานราชการ ลูกจ้ า งประจา และลูกจ้า งชั่วคราว มีห น้าที่ และความรับผู้ รับผิ ดชอบตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ

๔. ผู้ปกครองและชุมชน
๔.๑ ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๔.๒ ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
๔.๓ เสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนางานของสถานศึกษา
๔.๔ ดูแล เอาใจใส่นักเรียน นักศึกษาในปกครองในด้านการเรียน และความประพฤติ
๔.๕ เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษา
๔.๕ ร่วมพัฒนาปรับปรุงเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

๕. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ภาระหน้าที่งานบริหารงานวิชาการมีดังนี้
๑. หัวหน้างานบริหารวิชาการ มีหน้าที่
๑.๑ ดูแลงานในฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๑.๒ ร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน จัดทาปฏิทินงาน คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
๑.๓ ประสานงานการดาเนินงานด้านวิชาการของกลุ่มสาระ ฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ ดูแลและร่วมดาเนินกิจการ การรับนักเรียนเข้าเรียน การจัดห้องเรียน การจัดตารางสอนและ
การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของครูด้านการจัดการเรียนการสอน
๑.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
๑.๖ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
๑.๗ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและทันสมัย
๑.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒. งานสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ มีหน้าที่
๒.๑ งานสารบรรณกลาง
๒.๒ งานธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ
๒.๓ งานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ
๒.๔ งานพัฒนาสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๒๓
๒.๕ ระบบ ๕ ส.
๓. งานแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ มีหน้าที่
๓.๑ งานสรรหางบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ
๓.๒ งานแผนงาน/โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ
๔. งานทะเบียนนักเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่
๔.๑ จัดทาและตรวจสอบค่า GPA และ PR ของนักเรียน
๔.๒ จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น ตามแนวทางที่
หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
๔.๓ ออกเลขประจาตัวนักเรียนที่เข้าใหม่
๔.๔ จัดทาและรวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน บันทึกข้อมูลประวัติลงโปรแกรม Student
๔.๕ ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
๔.๖ จัดทาสถิติจานวนนักเรียนและการจาหน่ายนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
๔.๗ จัดทาทะเบียนรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียน สาหรับการใช้งานและบริการแก่
๔.๘ จัดทาทะเบียนนักเรียนที่แขวนลอย
๔.๙ จัดทาแบบฟอร์มและใบคาร้องในการดาเนินงานทุกประเภทของงาน
ทะเบียนนักเรียน
๔.๑๐ จัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ประกาศนียบัตรของ
นักเรียนที่จบการศึกษา (ปพ.๒) แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) และใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗)
๔.๑๑ ตรวจสอบการจบหลักสูตรเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อกลุ่มบริหาร
๕. งานวัดผลและประเมินผลการเรียน มีหน้าที่
๕.๑ กาหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
๕.๒ ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
๕.๓ พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
๕.๔ ประสานงานจัดทา จัดเก็บข้อสอบ และดาเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่า ด้วย
การ วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
๕.๕ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการวั ด ผล
ประเมินผลการเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา
๕.๖ จัดทาตารางสอบระหว่างภาค ปลายภาคเรียนและตารางการสอบแก้ตัว
๕.๗ สารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้ บริหารสถานศึกษาและประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ
๕.๘ ดาเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
๕.๙ ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
๕.๑๐ จัดทาระบบฐานข้อมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน
๕.๑๑ รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงาน การพัฒนา
คุณภาพ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.๖)
๕.๑๒ ดาเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว
๕.๑๓ ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๒๔
๕.๑๔ จัดทาข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา
๕.๑๕ ดูแลและประสานงานกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึง ประสงค์ การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ การประเมินกิจกรรม สาธารณประโยชน์ ของ
นักเรียน
๕.๑๖ จัดทาหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรายงานผลการเรียน ของนักเรียน
ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. งานรับนักเรียน มีหน้าที่
๖.๑ สารวจนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่และวางแผนการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
๖.๒ ดาเนินการจัดทาแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน
๖.๓ ดาเนินการรับสมัครนักเรียนใหม่ทั้งประเภทโควต้าและรอบทั่วไป
๖.๔ ประสานงานการดาเนินการการรับนักเรียนในเขตพื้นที
๖.๕ กาหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
๖.๖ ดาเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กาหนด จัดทาทะเบียนนักเรียน
๖.๗ ประเมินผลและรายงานผลรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพื้นที่การศึกษาทราบ
๗. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีหน้าที่
๗.๑. จัดทาโครงสร้างหลักสูตร
๗.๒. วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๗.๓ ดูแลและรับผิดชอบการนิเทศบุคลากรเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร
๗.๔ จัดทาเอกสารหลักสูตร
๗.๕ ให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน
๗.๖ ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
และประเมินผลให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๗.๗ จัดทาตารางสอนและตารางเรียน
๗.๘ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
๘. งานสารสนเทศ มีหน้าที่
๘.๑ จัดทาแผนและโครงการสาหรับแผนพัฒนาคุณภาพงานงานสารสนเทศโรงเรียน
๘.๒ วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศโรงเรียนและสารสนเทศด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
๘.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๘.๔ นาข้อมูล ที่ได้จ ากการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของกลุ่ ม
บริหารต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘.๕ รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลง DMC และ โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๘.๖ ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๘.๗ จัดทาข้อมูลสาสรเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน
๘.๘ พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
๘.๙ ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการประเมินคุณภาพงานสารสนเทศประจาปี
๘.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทที่ได้รับมอบหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๒๕
๙. งานประกันคุณภาพ มีหน้าที่
๙.๑ พัฒนามาตรฐานทางการศึกษา
๙.๒ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๙.๓ ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๙.๔ ประเมินคุณภาพการศึกษา
๙.๕ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี
๑๐. งานศูนย์สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มีหน้าที่
๑๐.๑ จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของงานสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
๑๐.๒ ศึกษา วิเคราะห์ ความจาเป็นในการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
๑๐.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และการประกวดสื่อ
๑๐.๔ ประสานการจัดหาสื่อและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๑๐.๕ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการ
สอน
๑๑. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหน้าที่
๑๑.๑ จัดทาแผนงานและโครงการของกลุ่มสาระฯ
๑๑.๒ ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการสอนของครูรวมทั้งพิจารณาแบบเรียน
๑๑.๓ รวบรวมข้อมูล ความต้องการในด้านวัสดุ สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งแบบเรียนหนังสื อ
อ้า งอิ ง ให้ แ ก่ ฝ่ า ยที่เ กี่ ย วข้อ ร่ ว มกั บ ครู และครู พิเ ศษส าหรั บ การใช้ ในกลุ่ ม สาระฯ ในกรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารจัด ซื้ อ ให้
ประสานงานกับงานจัดซื้อ หากเป็นการเบิกวัสดุเพื่อจัดทาอุปกรณ์ให้ประสานกับงานพัสดุ
๑๑.๔ พัฒนานิเทศและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สาเร็จตรงตามที่กาหนด
๑๑.๕ มอบหมายและดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ให้สาเร็จตรงตามที่กาหนด
๑๑.๖ เตรียมครูและนักเรียนเพื่อการแข่งขันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
๑๑.๗ กาหนดเป้าหมายผลการแข่งขันของสาขาวิชา และดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
๑๒. งานบริการห้องสมุด มีหน้าที่
๑๒.๑ ดาเนินการจัดห้องสมุดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ หนังสือ วารสารและสิ่งที่พิมพ์ต่างๆเพียงพอ แก่
การบริการครูและนักเรียน
๑๒.๒ ดาเนินการและหาวิธีส่งเสริมสนับสนุนให้ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนาก้าวหน้าเป็น
ห้องสมุดดีเด่น ตามอุดมการณ์ของการจัดห้องสมุด
๑๒.๓ รับผิดชอบการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องสมุด
๑๒.๔ รับผิดชอบการติดตามดูแลการจัดห้องสมุดให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มี
บรรยากาศของห้องสมุดที่ดี
๑๒.๕ สอนและให้คาแนะนาในการค้นคว้าหนังสือในห้องสมุดแก่นักเรียน
๑๒.๖ รวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับงานห้องสมุดให้เป็นปัจจุบัน
๑๒.๗ ประสานงานด้านห้องสมุดกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๑๓. งานแนะแนว มีหน้าที่
๑๓.๑ สนับสนุนการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นและระดับสถานศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๒๖
๐
๑๓.๒ ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา เพื่อ
ความร่วมมือในการดาเนินงานแนะแนว
๑๓.๓ ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการจัดให้นักเรียนเลือกวิชาเรียนและเลือกแนวทางการศึกษา
ต่อ
๑๔. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่
๑๔.๑ ส่งเสริม สนั บสนุน นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์
ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
๑๔.๒ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตรผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
๑๔.๓ รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษาการบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๔.๔ ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๖. กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
๑. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่
๑.๑ บริหารงานแผนงานและงบประมาณ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับแผนงานและ
งบประมาณ
๑.๒ ประสานการดาเนินงานเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณทั้งในและนอกสถานศึกษา
๑.๓ กากับติดตาม และนิเทศงานกลุ่มงานงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑.๔ พัฒนางานในกลุ่มบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
๑.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อานวยการทราบ
๑.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
๒. งานจัดทาและเสนอของบประมาณ มีหน้าที่
๒.๑ ดาเนินงานปรับแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจาปี
๒.๒ จัดทาแผนงบประมาณรายรับรายจ่ายระยะกลาง (MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบาย
หน่วยเหนือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อ
ปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดาเนินการ ใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน/โครงการและกิจกรรมหลัก ให้
สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๒.๓ จัดทารายละเอียดแผนงานงบประมาณ แผนงาน/โครงการ ให้มีความเชื่อมโยง
กับผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความสาเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของ
แผนงาน /โครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์
ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ
๒.๔ ประสานงาน กากับ ควบคุมการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติราชการประจาปี
(แผนงานโครงการ/ กิจกรรม)
๒.๕ วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทากับเขตพื้นที่การศึกษาด้าน
ปริมาณ คุณภาพ ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคานวณผลผลิตขององค์กรและผลผลิตของงาน/โครงการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๒๗
๒.๖ จัดทาคาขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะ
ปานกลาง เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย
๒.๗ จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อได้รับงบประมาณ โดย
มีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
๒.๘ ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจาปี
๓. งานแผนงานและควนคุมภายใน มีหน้าที่
๓.๑ ศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณการจัดสรรงบประมาณใน
สถานศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่านเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒ ตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่การศึกษา
แจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากแผนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๓.๓ วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดาเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และตาม
แผนงาน/โครงการ ของสถานศึกษา เพื่อจัดลาดับความสาคัญและกาหนดงบประมาณทรัพยากรของแต่ละงาน/
โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร
๓.๔ ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ( MTEF ) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่
ได้รับและจัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับวงเงิน
งบประมาณและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับ
๓.๕ นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณและร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา
๓.๖ แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทาข้อตกลงผลผลิตให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
๓.๗ จัดทาแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยกาหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือน
ให้เป็นไป ตาม แผนปฏิบัติ การประจาปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบ
ลงทุน (แยกเป็นค่า ครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้าง ) และงบดาเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ )
๓.๘ เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจางวด เป็นรายไตรมาสผ่านเขต
พื้นที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมเสนอต่อสานักงบประมาณ
๓.๙ เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีและอนุมัติการใช้
งบประมาณของ สถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ
๓.๑๐ การโอนเงินงบประมาณให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
๓.๑๑ จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีและรายงานการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน
๓.๑๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔. งานบริหารการเงิน มีหน้าที่
๔.๑ เบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนาส่งเงิน การโอนเงิน
การกันเงินไว้ เบิกจ่ายเหลื่อมปี ให้เป็นตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
๔.๒ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินบารุงการศึกษาและอื่น ๆ ให้ทันตามที่กาหนดเวลาถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
๔.๓ เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่ต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมให้เป็นไป
ตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์และไม่กาหนดวัตถุประสงค์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๒๘
๔.๔ จัดทาและเก็บเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี ทุกประเภทให้เป็นระบบปลอดภัย
๔.๕ ออกใบเสร็จรับเงิน นาฝากเงินในกรณีที่เกินอานาจการเก็บรักษาของโรงเรียน และรับการ
บริจาคโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับเก็บเงินบารุงการศึกษา
๔.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. งานบริหารบัญชี มีหน้าที่
๕.๑ การจัดทาบัญชีการเงิน
๕.๑.๑ ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปี
ก่อน และการตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน
๕.๑.๒ จัดทากระดาษทาการโดยปรับปรุงบัญชีงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอก
งบประมาณเข้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุ หรือบัญชีสินค้า
คงเหลือ และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดทาใบสาคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จานวนเงินตามรายการหลัง
การปรับปรุง
๕.๑.๓ บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย) โดยบันทึกรายการด้านเดบิต ในบัญชีแยก
ประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้ )
๕.๑.๔ บันทึกบัญชีประจาวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการ
ขายสินค้า หรือการบริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่าย เงินนอก
งบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจา และค่าปรับรายได้จากเงินกู้ของรัฐ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทางละเมิด
๕.๑.๕ สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวัน ทาการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านบัญชีแยก
ประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สาหรับรายการอื่น ๆและรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่าน
รายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทาการสุดท้ายของเดือน
๕.๑.๖ ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณ
ค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับที่ได้รับล่วงหน้า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
๕.๑.๗ ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า(ต่ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวด
บัญชี และปิดรายการรายได้สูง(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีเข้าบัญชีรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอน
บัญชีรายได้แผ่นดินนาส่งคลังเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้ารายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
๕.๑.๘ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือ
ประจาวัน และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของบุญชีย่อยและทะเบียน
๕.๑.๙ แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข้อความผิดหรือ
ตัวเลขผิด จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิดลงลายมือชื่อ
กากับพร้อมวัน เดือนปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง
๕.๒ การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
๕.๒.๑ จัดทารายงานประจาเดือน ส่งหน่วยงานต้นสังกัดสานักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และรายงานเงิน
ประจางวด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๒๙
๕.๒.๒ จัดทารายงานประจาปี โดยจัดทางบแสดงฐานะการเงิน จัดทางบแสดงผลการ
ดาเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดทาโดยวิธีตรง จัดทาหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงาน
ประจาปีให้สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นที่การศึกษาและจัดส่งสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนด
๕.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มีหน้าที่
๖.๑ การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
๖.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินอาคาร สิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพื่อ
ทราบสภาพการใช้งาน
๖.๑.๒ จาหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือ
ใช้ไม่ได้
๖.๑.๓ จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหา
ด้วยเงินงบ ประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึก
ทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ได้สินทรัพย์
๖.๑.๔ จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสาหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่
ดาเนินการและยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์จังหวัดเพื่อดาเนินการให้เป็นปัจจุบัน
๖.๒ การจัดหาพัสดุ
๖.๒.๑ วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ที่จัดทากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อ
ตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีทะเบียนคุมทรัพย์สินและเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่กาหนดตามมาตรฐาน
กลาง
๖.๒.๒ จัดทาแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและ
ร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา
๖.๓ การกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
๖.๓.๑ จัดทาเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างใน
กรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน
๖.๓.๒ ตั้งคณะกรรมการขึ้นกาหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็น
แบบมาตรฐานโดยดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
๖.๓.๓ จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศ จ่าย/ขาย แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะพิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทาสัญญาและเมื่อตรวจรับ
งานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้างกฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖.๔ การควบคุม บารุงรักษา และจาหน่ายพัสดุ
๖.๔.๑ จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
๖.๔.๒ กาหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
๖.๔.๓ กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีอย่างสม่าเสมอทุกปี
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๓๐
๖.๔.๔ ตรวจสอบสภาพและบารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสาหรับ
ทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทาจาหน่ายหรือขอรื้นถอนกรณีเป็นสิ่ง
ปลูกสร้าง
๖.๕ หน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย
๗. งานธุรการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่
๗.๑ ตอบ – รับหนังสือราชการฝ่ายบริหารงบประมาณ
๗.๒ จัดทาระบบการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ทาทะเบียนคุมพัสดุ ตรวจสอบพัสดุประจาปีและ
รายงานผล
๗.๓ พัฒนางานธุรการในฝ่ายบริหารงบประมาณ
๗.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
๗.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. กลุ่มบริหารงานบุคคล
๑. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่
๑.๑ บริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล และดูแลงานในกลุ่ม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ
๑.๒ จัดทาแผนปฏิบัติงาน/โครงการประจาปีของฝ่ายบริหารงานบุคคล
๑.๓ จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของฝ่าย
๑.๔ ประสานกับทุกงานในกลุ่มงาน และกลุ่มงานอื่น ๆ เพื่อดาเนินการประสบความสาเร็จ
๑.๕ ดูแลครู และบุคลากรทางการศึกษาในการไปราชการ อบรม สัมมนา มาปฏิบัติราชการ
๑.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานรับผิดชอบต่อหัวหน้าสถานศึกษา
๑.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
๒. การวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง มีหน้าที่
๒.๑ การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลัง
๒.๑.๑ วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของ
สถานศึกษา
๒.๑.๒ จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑.๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ กศจ.
กาหนด
๒.๑.๔ นาเสนอแผนอัตรากาลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ อกศจ.
๒.๑.๕ นาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
๒.๒ การกาหนดตาแหน่ง
๒.๒.๑ สถานศึกษาจัดทาภาระงานสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑.๒ นาแผนอัตรากาลัง มากาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อนาเสนอ อ.กศจ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ กศจ. แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติ
๒.๓ การขอเลื่อนตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู
๒.๓.๑ สถานศึกษาขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขตาแหน่ง/ขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สถานศึกษาไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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๓๒
๒.๓.๒ ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง/ขอกาหนด
ตาแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ กศจ. กาหนด
๒.๔ ส่งคาขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่ง /เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง/ ขอ
กาหนดตาแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานกษาไปยังสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
เพื่อนาเสนอ อกศจ. และหรือ กศจ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ และเสนอผู้มีอานาจแต่งตั้ง
๓. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
๓.๑ ดาเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีได้รับอานาจ อกศจ.
๓.๑.๑ การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจาเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ ในตาแหน่งครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษาให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ กศจ. กาหนด
๓.๑.๒ การบรรจุแต่งตั้งผู้ชานาญการหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง
๓.๒ การจ้างลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
๓.๒.๑ กรณีการจ้างลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดาเนินการ
ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกาหนด
๓.๒.๒ กรณีการจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอื่น นอกเหนือจาก สถานศึกษา
สามารถดาเนินการจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากาหนด
๓.๓ การแต่งตั้ง การย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๓.๑ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เสนอคาร้องขอไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการเสนอ อกศจ.
เพื่อพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับการย้ายแล้วแต่กรณี
- บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจาก
สถานศึกษาอื่น ในเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
- รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อจัดทาทะเบียนประวัติต่อไป
๓.๓.๒ การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- เสนอคาร้องโอนของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
ดาเนินการต่อไป
- บรรจุแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่ กศจ. หรือ อกศจ. กาหนด
๓.๓.๓ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
๓.๓.๔ การรักษาราชการแทนและรักษาการในตาแหน่ง
๔. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีหน้าที่
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๑ การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่
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๓๓
๔.๑.๑ ผู้อานวยการสถานศึกษาดาเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหา และบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๔.๑.๒ แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพเกณฑ์
การประเมินประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน
๔.๑.๓ ดาเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง
๔.๒ การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ ( ม.79)
๔.๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู และ
บุคลากร ทางการศึกษาและสถานศึกษา
๔.๒.๒ กาหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
ตนเอง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
๔.๒.๓ ดาเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
๔.๒.๔ ติดตาม ประเมินการพัฒนา
๔.๒.๔ รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔.๓ การพัฒนาก่อนเลื่อนตาแหน่ง ( ม.80 )
๔.๓.๑ ศึกษาวิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ลักษณะงานตามตาแหน่งที่
ได้รับ
การปรับปรุงกาหนดตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๔.๓.๒ ดาเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาที่เหมาะสม
๔.๓.๓ ติดตาม ประเมินการพัฒนา
๔.๔ การพัฒนากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ (ม.55)
๔.๔.๑ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กศจ. กาหนด
๔.๔.๒ รายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕. งานวินัยและการรักษาวินัย มีหน้าที่
๕.๑ ให้ความรู้เดี่ยวกับเรื่องวินัย การรักษาวินัย การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๕.๒ ดาเนินการดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถาศึกษาให้ประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
๕.๓ จัดทาสถิติข้อมูลการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๕.๔ ดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๕.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. การออกจากราชการ มีหน้าที่
๖.๑ การเกษียณอายุราชการ
๑. ประสานการดาเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๓๔
๒. ส่งรายชื่อให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ประกาศใน
เดือนมีนาคมของทุกปี
๓. แจ้งประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้า ตัว
ทราบ
๖.๒ การลาออกจากราชการ
๑. รับเรื่องการลาออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. เสนอผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
๖.๓ การให้ออกจากราชการ
๑. ตรวจสอบข้อมูลของผู้ออกจากราชการ
๒. เสนอผู้มีอานาจพิจารณาออกคาสั่ง
๓. แจ้งสถานศึกษาและผู้ออกให้ลงนามรับทราบคาสั่งและแจ้งกลุ่มงานบริหาร
การเงินและสินทรัพย์
๔. สถานศึกษาส่งคาสั่งที่รับทราบกลับคืนพร้อมบัตรประจาตัวข้าราชการ
๕. รายงาน กศจ.ให้ทราบ
๖.๔ การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๑. รับข้อมูลการไม่ผ่านการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. ตรวจสอบข้อมูลและเสนอผู้มีอานาจสั่งบรรจุให้มีคาสั่งให้ออกจากราชการ
๓. แจ้งสถานศึกษาและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ลงนามรับทราบคาสั่งและแจ้ง
กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ทราบ
๗. งานธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล มีหน้าที่
๗.๑ ตอบ – รับหนังสือราชการฝ่ายบริหารบุคคล
๗.๒ พัฒนางานธุรการในฝ่ายบริหารบุคคล
๗.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
๗.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

๘. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์
๑. หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ มีหน้าที่
๑.๑ ดูแลงานภายในกลุ่มบริหารงานส่งเสริมกิจการนักเรียนให้เป็นด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ
๑.๒ จัดทาคู่มือปฏิบัติงานและแผนภูมิสายงาน และระเบียบแนวปฏิบัติของกลุ่มบริหารงาน
ส่งเสริมกิจการนักเรียน เผยแพร่ให้ ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
๑.๓ ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน
๑.๔ อานวยความสะดวกและประสานงานผู้ที่มาติดต่อราชการ
๑.๕ ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริการด้านต่าง ๆ บังเกิด
ผลดีแก่ทางราชการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๓๕
๑.๖ จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ปัญหา เสนอต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
๑.๗ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน มีหน้าที่
๒.๑ วางแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนทุกประเภท เช่น กิจกรรมวันสาคัญ
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
๒.๒ ดาเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมการจัด
กิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
๒.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น
ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
๒.๔ สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้การจัด
กิจกรรมเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง
๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
๓. งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน มีหน้าที่
๓.๑ รับผิดชอบ สอดส่องดูแล และติดตามความประพฤติ วินัยนักเรียน การมาโรงเรียนสาย
การหนีเรียน การแต่งกาย
๓.๒ ดูแล ควบคุม ติดตามนักเรียนที่มีปัญหายาเสพติด หรือปัญหาอื่น ๆ และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน
๓.๓ ศึกษาและติดตามระเบียบของทางราชการ ทีเกี่ยวข้องกับงานบริหารกิจการนักเรียน
เผยแพร่แก่บุคลากร เพื่อนาไปใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
๓.๔ ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้อง และเกิดผลดีแก่
ทางราชการ
๓.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. งานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน มีหน้าที่
๔.๑ วางแผนและพัฒนารูปแบบ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์
๔.๒ จัดกิจกรรมตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์
๔.๓ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
และโรคเอดส์และรายงานต่อหัวหน้าสถานศึกษา
๔.๔ ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
๕. งานคณะกรรมการสภานักเรียน มีหน้าที่
๕.๑ วางแผนกาหนดแนวทางการส่งเสริม การจัดกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนโดย
สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
๕.๒ ดาเนินการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
๕.๓ จัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทาได้
คิดเป็นแก้ปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง
๕.๔ สรุป และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการสภา
นักเรียนเพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๓๖
๕.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีหน้าที่
๖.๑ กากับ ดูแล สนับสนุน ติดตาม ประสานการช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล
๖.๒ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน
๖.๓ พฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล ประสานงานการให้คาปรึกษาของครูที่ปรึกษา
๖.๔ กาหนดการเยี่ยมบ้าน การจัดทาข้อมูลประวัตินักเรียน แยกเป็นกลุ่ม ๆ
๖.๕ นาเสนอข้อมูลเพื่อการแก้ไขและสนับสนุนส่งเสริมนักเรียน
๖.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและจัดทาสามโนผู้เรียน มีหน้าที่
๗.๑ ตอบ – รับหนังสือราชการกลุ่มบริหารงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
๗.๒ ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสารวจข้อมูล จานวนนักเรียนที่เข้ารับบริการ
ทาง การศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา
๗.๓ จัดทาสามะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
๗.๔ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการสามะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถนาข้อมูลมาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๕ เสนอข้อมูลสารสนเทศการสามะโนผู้เรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
๗.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. งานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ มีหน้าที่
๘.๑ ประสานการจัดกิจกรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมตามเทศกาลและประเพณี
๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในโอกาสต่าง ๆ
๘.๓ ประสานงานกับผู้ปกครองและครู มูลนิธิ องค์กรชุมชน
๘.๔ ให้บริการชุมชนทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ
๘.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า มีหน้าที่
๙.๑ ควบคุมดูแลการดาเนินงานของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ และมติของที่ประชุม
๙.๒ รับนโยบายจากหัวหน้าสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาปรับปรุง
กิจกรรมสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายที่รับมา
๙.๓ ดูแลให้คาปรึกษา และคาแนะนาคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ในการบริหารจัดการ
๙.๔ ปรับปรุงและจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนนาบอน
๙.๕ เป็นตัวแทนคณะกรรมการดาเนินการและลงนามในเอกสารต่าง ๆ ของกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียนนาบอน
๙.๖ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ นักเรียนที่มาช่วยงาน
๙.๗ จัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆของกิจกรรม สหกรณ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ
๙.๘ ตรวจตราการรับ – จ่าย เงินของกิจกรรมสหกรณ์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๓๗
๙.๙ รักษาเงินสดในจานวนที่คณะกรรมการกาหนดเพื่อสารองไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมสหกรณ์
และจัดส่งเงินส่วนที่เกินจานวนดังกล่าวฝากธนาคารเป็นประจา
๙.๑๐ ตรวจตรา ดูแลสถานที่ สานักงาน ทรัพย์สิน เครื่องใช้ อุปกรณ์ ตลอดจนสินค้า ให้
อยู่ในสภาพอันดี และ ปลอดภัย
๑๐.๑๑ ทาบัญชีรับ - จ่ายรายวันทุกวัน
๑๐. งานประกันภัยนักเรียน มีหน้าที่
๑๐.๑ ประชาสัมพันธ์การประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองและสิทธิ
ประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
๑๐.๒ ประสานงานกับบริษัทประกันภัยจัดทาแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับค่าสินไหม
ทดแทนของนักเรียนตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเป็นหลักฐานในการให้บริการและการรายงานผล
๑๐.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขและ
แนวปฏิบัติในการบริการทั้งที่โรงพยาบาล/โรงเรียน รวมทั้งการรับเงินค่าสินไหมกรณีมีอุบัติเหตุ
๑๐.๔ ประสานงานกับผู้ปกครองและบริษัทประกันภัยเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรับเงินค่าสินไหม
ทดแทนในกรณีเสียชีวิต
๑๐.๕ ประสานงานกับบริษัทประกันภัยหรือวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ
แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
๑๐.๖ ประเมินผลและสรุปรายงานผลประจาปี
๑๐.๗ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๙. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
๑. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่
๑. ดูแลงานภายในกลุ่มบริหารงานให้เป็นด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๒. จัดทาคู่มือปฏิบัติงานและแผนภูมิสายงาน และรวบรวมระเบียบแนวปฏิบัติของกลุ่มงาน
บริหารทั่วไปเผยแพร่ให้ ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
๓. อานวยความสะดวกและประสานงานผู้ที่มาติดต่อราชการ
๔. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริการด้านต่าง ๆ บังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ
๕. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ปัญหา เสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. งานธุรการโรงเรียน มีหน้าที่
๑. งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทั้งระบบ E – Office E- filing Obec
๒. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
๓. งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสารวจและการบันทึก
ข้อมูล การจัดทารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
๓. งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการ
แก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๓๘
๕. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. งานธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่
๑. ตอบ – รับ หนังสือราชการของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒. พัฒนางานธุรการในกลุ่มบริหารงานทั่วไป
๓. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีให้ผู้บริหารทราบ
๔. อานวยความสะดวกและให้บริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
๕. จัดทาแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับงานธุรการ
๖. ติดตามเรื่องและประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้งาน
ดาเนินไป ตามกาหนดและได้ผลดี
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่
๑. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๒. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดาเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ดาเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. จัดทารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบดาเนินการหรือถือ
ปฏิบัติแล้วแต่กรณี
๕. ประสานการดาเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการ
ดาเนินการและรายงานผลกการดาเดินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ
๕. งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่
๑. สารวจระบบเครือข่ายข้อมูลและจัดทาทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
๒. จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา
๓. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติภารกิจ
๔. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง
๕. นาเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์
๖. ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ
๖. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร มีหน้าที่
๑. ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การดาเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา
๒. วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในระบบการทางานและการ
บริหารของสถานศึกษา
๓. นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการ
ใน สถานศึกษา
๔. ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจนให้ประชาชนทั่วไปทราบ
๕. ดาเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่กาหนด
๖. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้ประสิทธิภาพระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๓๙
๗. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่
๑. กาหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
๒. บารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง
ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์
๓. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของการศึกษา เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
๔. จัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ต่างๆในบริเวณโรงเรียน พร้อมทั้งจัดทา
เอกสารเกี่ยวกับเวรยามทั้งกลางวันและกลางคืน
๕. สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
๘. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีหน้าที่
๑. จัดทาแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกาหนดวิธีการ แหล่งการ
สนับสนุน เป้าหมาย เวลาดาเนินการ และผู้รับผิดชอบ
๒. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
ขอความเห็นชอบและดาเนินการในรูปคณะกรรมการ
๓. ระดมทรัพย์สินเพื่อส่งเสริมการศึกษาภายในสถานศึกษา
๔. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนในการส่งเสริมการศึกษา
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
๙. งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา มีหน้าที่
๑. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารและผลงานของสานศึกษารวมทั้งความต้องการในการ
ได้รับข่าวสารทางการศึกษาของชุมชน
๒. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบัน
และสื่อมวลชนในท้องถิ่น
๓. จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์
๔. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา
๕. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
๖. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับและนาไปดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่
๑. สารวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
๒. วางแผน กาหนดนโยบายและแนวทางการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการ
บริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
๓. ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้งานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๔. สนับสนุนให้บุคลากรนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนา
การศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนนาบอน

๔๐
๕. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๖. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๗. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้
๑๑. งานอนามัยโรงเรียนและงานป้องกันการแก้ปัญหาโรคเอดส์ มีหน้าที่
๑. สารวจเวชภัณฑ์ยาที่ขาดแคลน
๒. จัดทาโครงการจัดชื้อ และดาเนินการจัดชื้อตามโครงการ
๓. ดูแลความสะอาดห้องงานอนามัย
๔. บริการด้านเวชภัณฑ์ยา เตียงนอนสาหรับนักเรียนและบุคลากรที่ป่วย
๕. สารวจภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน
๖. จัดทาโครงการเสริมสุขภาพ
๗. ติดตามและนาส่งนักเรียนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยกะทันหันและการแก้ปัญหาเอดส์
๘. จัดทาโครงการอบรมผู้นาเยาวชนสาธารณสุขโรงเรียน
๙. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนามัยโดยวิธีการต่างๆอย่างทั่วถึง
๑๐. ควบคุมดูแลการขายอาหารของแม่ค้า ที่โรงอาหาร
๑๑. จัดอบรมแม่ค้าในการประกอบอาหาร ตามความเหมาะสม
๑๒. ดาเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๑๓. สรุปผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าสถานศึกษา
๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. งานอาหารและโภชนาการ มีหน้าที่
๑. ควบคุมดูแลการขายอาหารของผู้จาหน่ายอาหาร ที่โรงอาหาร
๒. จัดเตรียมอาหาร และบริการแก่แขกผู้มาเยี่ยมโรงเรียน
๓. จัดอบรมผู้จาหน่ายอาหารในการประกอบอาหาร ตามความเหมาะสม
๔. ดูแลคุณภาพของอาหารและภาชนะใส่อาหาร
๕. เก็บเงินค่าบริการขายอาหารส่งงานการเงินโรงเรียน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. งานประกันภัยนักเรียน มีหน้าที่
๑. วิเคราะห์งานประกันภัยนักเรียน วางแผนการประกันภัยนักเรียน
๒. ดาเนินการติดต่อบริษัทประกัน ก่อนมอบตัวนักเรียน
๓. ติดต่อบริษัทเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับนักเรียน
๔. ประสานความร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
๑๔. งานกิจกรรมสวัสดิการร้านค้า มีหน้าที่
๑. วางแผนดาเนินงานสวัสดิการร้านค้า ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
๒. จัดพิมพ์แนวทางปฏิบัติงานกิจกรรมสวัสดิการร้านค้าเผยแพร่
๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมสวัสดิการร้านค้าแก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ
๔. จัดและดาเนินการให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวัสดิการร้านค้า
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๔๑
๕. จัดซื้อสินค้าเพื่อให้บริการแก่สมาชิก
๖. ดูแลรักษาสินค้าและทรัพย์สินในร้านค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
๗. บริการจาหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิก
๘. ลงทะเบียนการซื้อสินค้าของสมาชิกเพื่อการปันผลคืน
๙. จัดทาทะเบียนสมาชิก
๑๐. จัดทาทะเบียนตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
๑๑. จัดทาบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน
๑๒. สรุปรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมสวัสดิการร้านค้า เมื่อสิ้นปีการศึกษา
๑๓. ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้สมาชิกทราบ
๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
๑๕. งานที่ไม่ได้ระบุในงานอื่น มีหน้าที่
๑. จัดบุคคลนับผิดชอบตามความเหมาะสม
๒. จัดระบบงานเฉพาะกิจ
๓. นิเทศและกากับติดตามงาน
๔. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
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