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ค ำน ำ 

 
  ความมุ่งหวงั  และความคาดหวงัสูงสุดของโรงเรียน  คือ  การสร้างเยาวชนในความรับผิดชอบให้
เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  และมีความภูมิใจในรากเหงา้บรรพบุรุษของตน  โดยปลูกฝังใหน้กัเรียนของเรามี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ คือ  เป็นผูใ้ฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  มีคุณธรรม   จริยธรรม  ขยนั  
ประหยดั  ซ่ือสัตย ์ อดทน  มีวินยั  และความรับผิดชอบ  รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  เทคโนโลย ี และ
ปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งกลมกลืน  แกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล  มีศกัยภาพพร้อมท่ีจะแข่งขนัและร่วมมือ
อยา่งสร้างสรรคใ์นชุมชนของตน  และสังคมโดยรวมทั้งปัจจุบนัและอนาคต 
  คู่มือปฏิบติังานขา้ราชการครู  จะเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของครู  ในปีการศึกษา  2565  เป็น
เคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนใหโ้รงเรียน  และนกัเรียนอนัเป็นท่ีรักของเรา  กา้วไปสู่ความส าเร็จ  ตามความ
มุ่งหวงัท่ีตั้งเป้าไวร่้วมกนั  ตอ้งขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน  ทั้งผูร่้วมด าเนินการจดัท า  โดยเฉพาะผูท่ี้จะน า
แนวทางท่ีก าหนดไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงัและมีประสิทธิภาพ  ต่อไป 
 
 
 
       นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์ 
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แผนผังการบริหารโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพจิิตร  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร์ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (9 คน) 

หวัหนา้งานวิชาการ 
นางธมนวรรณ  ประสาร 

หวัหนา้งานบริหารบุคคล 
นางสาววิรยา  รักบุญ 

หวัหนา้งานบริหางบประมาณ
นายณฐักิตต์ิ  วนัประเสริฐ 

หวัหนา้งานบริหารทัว่ไป
นายชลชรัส  นุกอง 

 



4 

 

 
แผนภูมิการบริหารงาน 
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ส่วนท่ี  1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.2  
สถานที่ตั้ง 

 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่   258  หมู่ 7  ตำบลโพธิ์ไทรงาม  อำเภอบึงนาราง  จังหวัด
พิจิตร 66130 อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 49-50 ถนนสายนครสวรรค์-พิษณุโลก  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา
พิจิตรโทรศัพท์ 0-5690-3077  โทรสาร 0-5690-3077 

   

 

  อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ  ติดกับ  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง    จังหวัดพิจิตร 
ทิศใต ้   ติดกับ  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันออก  ติดกับ  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 
ทิศตะวันตก  ติดกับ  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
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  พื้นที่ 

 มีเนื้อที่ 38  ไร่  8 งาน 58   ตารางวา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2527  เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตามความ
ต้องการของชุมชน โดย การนำของกำนันสมบุญ  ศรีประเสริฐ  พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้พร้อมใจกันจัดหา
ที่ดิน ซึ่งได้รับการบริจาคจาก นายสำราญ  เขียวยิ่ง และนายจันทร์    กองสินแก้ว  ชาวบ้านหมู่ที่ 7 ได้ร่วมกันบริจาค
ที่ดินให้สร้างโรงเรียน    
 

 

แผนผังอาคารเรียน 

 

 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 

 ผู้บริหารโรงเรียน  ดร.จิรัฐิติกาล  บุญอินทร์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  ได้แต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานการบริหารโรงเรียนแบบนิติบุคคล  ดังนี้ 

 1.  นางธมนวรรณ  ประสาร  หัวหน้าบริหารงานวิชาการ 
 2.  นายณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ  หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ 
 3.  นางสาววิรยา  รักบุญ  หัวหน้าบริหารงานบุคคล 
 4.  นายชลชรัส  นุกอง บุญเพ่ิม  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป    
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ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 

รายการ 

เพศ 

รวม 
ระดับการศึกษา 

คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผู้ช่วย 
ชาย หญิง 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อำนวยการ 1 - 1 - - 1 1 - - - 
ครูประจำการ 4 8 12  9 3 2 3 6 1 
พนักงานราชการ - 1 1 - 1 - - - - - 
ครูอัตราจ้าง - 1 1 - 1 - - - - - 
ลูกจ้างประจำ 1 - 1 1 - - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - - - - - 
รวม 7 10 16 1 11 4 3 3 6 1 
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ที ่ อาคาร จำนวน (หลัง) 
1 อาคารเรียน 3 
2 โรงฝึกงาน  1 
3 หอประชุม 1 
4 บ้านพักคร ู 4 
5 บ้านพักนักเรียน  หอนอน 1 
6 ส้วม 3 
7 สนามกีฬา 1 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 

(ข้อมูล ณ 14  กันยายน 2564) 
 

จำนวนนักเรียน ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 7 18 25 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 16 18 34 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 12 9 21 

รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 34 34 68 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 10 12 22 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 110 11 21 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 14 20 34 

รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 34 43 77 

รวมนักเรียนทั้งหมด 69 88 157 
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ครูคือ  ? 
 

 “ครู”  คือปุถุชนคนหน่ึง  ซ่ึงตอ้งต่อสู้กบัความเยา้ยวนทางวตัถุ  และตอ้งแกปั้ญหาของชีวิต  
เช่นเดียวกบัผูป้ระกอบอาชีพอ่ืน  ครูมีความเขม้แขง็และทอ้ถอย  มีอารมณ์และความรู้สึก  เป็นสุขและ
ทุกขร้์อนในแต่ละวนั  แต่ในเวลาเดียวกนัสถานภาพของความเป็นครู  ความเป็นปูชนียบุคคล  และ
ลกัษณะของวิชาชีพครู  ท าใหค้รูตอ้งฝึกอบรมตนเองอยา่งหนกั  เพื่อธ ารงไวซ่ึ้งคุณธรรมของความเป็น
ครูไวใ้หไ้ด ้ เปรียบประดุจเปลวเทียนซ่ึงตา้นลมท่ีโหมกระหน ่า  บางคร้ังแสงเทียนนั้นอาจจะวบูวาบ
หวัน่ไหว  แต่เปลวไฟจะตอ้งไม่มีวนัดบั   แสงแห่งปัญญาและคุณธรรมของครูจะดบัลงมิได ้ ครูจะไม่
ยอมใหอ้นาคตของชาติอ่อนลา้  และไม่ยอมใหมื้ดมนอนธการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ความรู้ลึกและรู้รอบ               -   รัก  เมตตา              -   แต่งกายสะอาด    สอนเตม็หลกัสูตร                
-     เขา้ใจ เอาใจใส่                       -   มนุษยสัมพนัธ์ดี 

เตม็เวลา                                 -   มีศีลและมีธรรม      -   มองตน มองคน    
เตม็ความสามารถ                         และมองโลก 

- พฒันานกัเรียน                        ในแง่ดี 
ทั้งกายและใจ 

 
 
 
 
 

ครูในฐานะท่ีเป็นปูชนียบุคคล 

ความรู้ดีและสอนดี ประพฤติดีมีคุณธรรม บุคลิกภาพ 
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ระเบียบคุรุสภำ 
ว่ำด้วยจรรยำบรรณครู  พ.ศ.  2539 

********************* 
ขอ้  3  ใหย้กเลิกระเบียบคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยามารยาทและวินยัตามระเบียบประเพณีครู  พ.ศ. 2536  และใหใ้ช้

ระเบียบน้ีแทน 
ขอ้  4  ก าหนดให้ครูมีจรรยาบรรณดงัต่อไปน้ี 

1. ครูตอ้งรักและเมตตาศิษย ์ โดยใหค้วามเอาใจใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  ใหก้ าลงัใจในการศึกษา 
เล่าเรียนแก่ศิษยโ์ดยเสมอหนา้ 

2. ครูอบรม  สั่งสอน  ฝึกฝน  สร้างเสริมความรู้  ทกัษะและนิสัยท่ีถูกตอ้ง  ดีงาม  ใหเ้กิดแก่ศิษยอ์ยา่ง 
เตม็ความสามารถ  ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

3. ครูตอ้งประพฤติ  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษยท์ั้งทางกาย  วาจา  และจิตใจ  
4. ครูตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต์่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์และสังคม 

ของศิษย ์
5. ครูตอ้งไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามปกติ  และไม่ 

ใชใ้หศิ้ษยก์ระท าการใดๆ  อนัเป็นการหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนโดยมิชอบ 
6. ครูยอ่มตอ้งพฒันาตนเองทั้งในดา้นวิชาชีพ  ดา้นบุคลิกภาพ  และวิสัยทศัน์  ใหท้นัต่อการพฒันา 

ทางวิชาการ  เศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองอยูเ่สมอ 
7. ครูยอ่มรักและศรัทธาในวิชาชีพครู  และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวิชาชีพครู 
8. ครูพึงช่วยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค ์
9. ครูพึงประพฤติ  ปฏิบติัตน  เป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย 
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เรียนรู้อยา่งมีความสุข 
เรียนรู้ดว้ยการคิดและปฏิบติัจริง 
เรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืน 
เรียนรู้แบบองคร์วม 
เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของตนเอง 

 
 
 
 

การเรียนรู้อยา่งมีความสุข  จ าเป็นตอ้งจดัให้เกิดขึ้นตลอดเวลา  ทั้งในระหวา่งการเรียนรู้ 
และหลงัจากเรียนรู้แลว้  ดว้ยการจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีผอ่นคลาย  เป็นอิสระ  ทุกคนมีความห่วงอาทรกนัและกนั  
ยอมรับในความแตกต่างของกนัและกนั  เช่ือมัน่ในศกัยภาพของกนัและกนั  เปิดโอกาสใหแ้สดงความสามารถและ
พฒันาตนเองเตม็ท่ี  ตามแบบของตนเอง  ใหก้ารเสริมแรง  และสนบัสนุนใหเ้กิดความส าเร็จ  ซ่ึงจะมีผลท าใหบุ้คคล
เกิดความสุข  การยอมรับ  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีความกลา้ท่ีจะเผชิญกบัปัญหา  กลา้ท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่  มีทศันคติท่ี
ดีต่อตนเอง  บุคคลอ่ืน  และส่ิงต่างๆ รอบตวั 
 การท่ีครูจะจดัการเรียนรู้ใหเ้ด็กมีความสุขนั้น  ครูจะตอ้งมีความสุขในการจดัการเรียนรู้  ยอมรับใน
ความส าคญัของเด็ก  พร้อมท่ีจะเปิดโอกาสใหเ้ด็กทุกคน  และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ร่วมกบัเด็กดว้ย 
 
 
 
 เป็นการแสวงหาความรู้จากแหล่ง  ส่ือ  ประสบการณ์ต่างๆ  รอบตวั  โดยผา่นการสังเกต  คิด  พิจารณา  
วางแผน  และปฏิบติัจริงตามท่ีไดว้างแผน  หลงัจากนั้นจึงวิเคราะห์ส่ิงท่ีท าและผลท่ีเกิดขึ้น  ปรับปรุงแนวทางปฏิบติั
ใหเ้หมาะสม  จนเกิดผลตามเป้าหมาย  แลว้จึงสรุปสร้างความรู้  เป็นความรู้ของตนเองท่ีสามารถน าไปใชใ้น
สถานการณ์การเรียนรู้  และสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิต 

 
 
 
 

การเรียนรู้    5   ลกัษณะ 

การเรียนรู้อย่างมีความสุข 

การเรียนรู้ด้วยการคิดและปฏิบัติจริง 
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 การเรียนรู้จากการคิดและปฏิบติัจริงนั้น  ส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีผูจ้ดัใหมี้การเรียนรู้แบบน้ีตอ้งตระหนกั  
คือ    การท างานของสมองในการคิด  ทั้งในเร่ืองส่วนของสมองท่ีควบคุมการท างานในดา้นต่างๆ ความสามารถของ
ส่วนนั้นๆ  วิธีการพฒันาสมองแต่ละส่วน  วิธีการพฒันาสมองทั้งซา้ยและขวาใหส้มดุลเพื่อท่ีจะสามารถคิดไดร้อบ
ดา้น  เกิดการบูรณาการความคิด  ใหเ้กิดผลผลิต  หรือความคิดท่ีดีเหมาะสม  เฉียบคม  นอกจากน้ีผูจ้ดัการเรียนรู้ตอ้ง
วิเคราะห์ลกัษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาของผูเ้รียนแต่ละคน  เพื่อดูวา่มีความบกพร่องในการพฒันาสมองส่วน
ไหน  เพื่อการจดักิจกรรมให้สมองส่วนนั้นๆ  พฒันาขึ้น  และมีการพิจารณาวา่ผูเ้รียนมีการพฒันาสมองส่วนใดเป็น
พิเศษ  เพื่อจะไดจ้ดักิจกรรมพฒันาสมองส่วนนั้นใหพ้ฒันาสูงสุดเตม็ตามศกัยภาพ  การจดั 
กิจกรรมพฒันาสมอง  ก็เพื่อใหเ้กิดความคิดอยา่งมีประสิทธิภาพ  หลากหลาย  บูรณาการรอบดา้น 
 
 
 
 
 การเรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืน  เป็นการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์กนัของบุคคล  การไดมี้โอกาสถ่ายทอดรับ
และแลกเปล่ียนความรู้  ความคิด  ประสบการณ์จากกนัและกนั  การเรียนรู้ร่วมกนัท าใหเ้กิดผลดีหลายประการทั้งการ
เรียนรู้เน้ือหา  ความรู้  การสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดีกวา่  การเรียนรู้วิธีการร่วมกบัคนอ่ืน  และท่ีส าคญัคือ  การท่ีจะ
สามารถเรียนรู้จากบุคคลอ่ืนทุกแง่มุม  ทั้งการเรียนรู้ท่ีจะเลือกส่ิงดีของบุคคล  มาปรับใชก้บัตน  เลือกมองส่ิงไม่ดีของ
คนอ่ืน  เพื่อปรับปรุงตน  ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
  
 
 
 การเรียนรู้แบบองคร์วม  เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการสัมพนัธ์เช่ือมโยง  ต่อเน่ืองกลมกลืนกนัทุกอยา่งทั้ง
เน้ือหาวิชา  ทกัษะพื้นฐาน  วิธีการเรียนรู้  กิจกรรม  เร่ืองราวของตนเอง  ทอ้งถ่ิน   
ส่ิงแวดลอ้ม  เร่ืองท่ีเป็นสากลเร่ืองราวทั้งในอดีต  ปัจจุบนั   และแนวโนม้ในอนาคต  ซ่ึงมีผลใหเ้กิดความรู้  ความ
เขา้ใจ  อยา่งลึกซ้ึง  ชดัเจน  มีความหมาย  น าไปใชใ้นการด ารงชีวิตและแกปั้ญหาในสภาพสังคมได ้

 
 
   
 การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง   เป็นการพิจารณาทบทวนส่ิงท่ีเรียนรู้แนวทางท่ีใชใ้นการเรียนรู้  
ปัญหา  อุปสรรค  เง่ือนไขต่างๆ ในการเรียนรู้  เพื่อสร้างเป็นแนวทาง  รูปแบบ  วิธีการท่ีเหมาะสมกบัตนเองในการ
เรียนรู้  แกปั้ญหา  และท างานต่อไป 
 
 

การเรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืน 

การเรียนรู้แบบองค์รวม 

การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
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บทบำทหน้ำท่ีครูผู้สอน 
ข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอนในโรงเรียนโพธิ์ไทรงำมวิทยำคมมีบทบำทหน้ำที่ดังนี้ 
1. งานท่ีตอ้งปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
2. งานครูประจ าชั้น/อาจารยท่ี์ปรึกษา 
3. งานครูประจ าวิชา 
4. งานครูเวรประจ าวนั 
5. งานจดัการประชุมอบรมนกัเรียนวนัสุดสัปดาห์ 
6. งานพฒันาตน/พฒันางาน 
7. งานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
1. งำนท่ีต้องปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

1.1 การมาปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ตอ้งลงเวลามาปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ก่อน/หลงั ทุกคร้ัง 
1.2 ไม่มาปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตอ้งส่งใบลาตามระเบียบการลาทุกคร้ัง (คร่ึงปี ลาไม่เกิน 6 คร้ัง  

             ไม่เกิน 15  วนัท าการ) 
1.3 การออกจากสถานศึกษาในเวลาราชการ ตอ้งขออนุญาตต่อผูบ้งัคบับญัชาเป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกคร้ัง 
1.4 ปฏิบติัตามระเบียบคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539 
1.5 ปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมาย มติ ครม. กฎกระทรวง กฎ ก.พ. กฎ ก.ค. โดยเคร่งครัด 
1.6 ปฏิบติัตนตามนโยบายกระทรวง  กรม เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา ท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย 
1.7 ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ 

2. งำนครูประจ ำช้ัน/อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
2.1. งานธุรการชั้น 

1. จดัท า ปพ.ต่าง ๆ, บตัรสุขภาพ ใหถู้กตอ้งครบถว้น   เรียบร้อยและเป็นปัจจุบนั 
2. จดัท าหลกัฐานการวดัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ หลกัฐานการวดัประเมินผลใหถู้กตอ้งครบถว้นเรียบร้อย

และเป็นปัจจุบนั 
3. จดัท าทะเบียน/บญัชี วสัดุ ครุภณัฑ/์การด่ืมนม/ประจ าชั้นใหเ้รียบร้อยเป็นปัจจุบนั 
4. จดัท าสถิติผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนประจ าชั้นทุกสาระวิชา 
5. จดัท าแผนการสอน/แผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใหเ้รียบร้อยเป็นปัจจุบนั 
6. จดัท าบนัทึกการนิเทศ ใหเ้รียบร้อยเป็นปัจจุบนั 
7. จดัท าเอกสารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย ใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 
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2.2. งานการจดัชั้นเรียน 
1.  จดัหอ้งเรียนไดต้ามเกณฑก์ารจดัชั้นเรียนและสามารถเป็นแบบอยา่งได ้

  2.  จดั ตกแต่ง ห้องเรียนใหส้ะอาด เป็นระเบียบสวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.  ควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรมเชา้หนา้เสาธง 
4.  ควบคุม ดูแลการแปรงฟันและความเป็นระเบียบของนกัเรียน ก่อนเขา้เรียนภาคบ่าย 
5.  จดั ตกแต่ง ป้ายนิเทศในชั้นเรียน หนา้ชั้นเรียน ใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
6.  งานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย เก่ียวกบัการจดัชั้นเรียน 

 7.  งานความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัการพฒันางานในหนา้ท่ี 
3.   งำนครูประจ ำวิชำ 

3.1. จดัท าแบบ ปพ.ต่างๆ ใหเ้รียบร้อยและเป็นปัจจุบนั 
3.2. จดัท าหลกัฐานการวดัจุดประสงค ์หลกัฐานการวดัและประเมินผล ใหเ้รียบร้อยและเป็นปัจจุบนั 
3.3. จดัท าแผนการสอน/แผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใหเ้รียบร้อยและเป็นปัจจุบนั 
3.4. จดัท าบนัทึกการนิเทศ ใหเ้รียบร้อยและเป็นปัจจุบนั 
3.5. จดัท าสถิติผลการเรียนของนกัเรียนประจ ากลุ่มสาระวิชาท่ีสอน 
3.6. จดัท าเอกสารและงานอ่ืนท่ีมอบหมาย ใหเ้รียบร้อยและเป็นปัจจุบนั  
3.7. งานความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัการพฒันางานในหนา้ท่ี 

4.    งำนครูเวรประจ ำวัน 
4.1  งานกิจกรรมตอนเชา้ 
1. ใหส้ัญญาณเขา้แถวหนา้เสาธงตอนเชา้ 
2. ควบคุม ดูแล และด าเนินการใหก้ารอ่านข่าวประจ าวนั  โครงการรักการอ่านภาษาไทย  ภาษาองักฤษวนั

ละค า   ออกก าลงักายหนา้เสาธง  
3. ควบคุม ดูแล การเดินแถวเขา้หอ้งประชุม  น านกัเรียนด่ืมนม  นัง่สมาธิ  อบรมเหตุการณ์ประจ าวนั 
4. ควบคุม ดูแล การแต่งกาย ตลอดจนความสะอาดของร่างกายของนกัเรียน 
5. งานความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัการพฒันางานในหนา้ท่ี 
4.2 งานกิจกรรมตอนเยน็ 
1. ใหส้ัญญาณเลิกเรียน 
2. ควบคุม ดูแล และด าเนินการใหน้กัเรียนเขา้แถวก่อนเลิกเรียน 
3. ควบคุม ดูแล การแต่งกาย ตลอดจนความเป็นระเบียบของนกัเรียนก่อนกลบับา้น 
4. งานความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัการพฒันางานในหนา้ท่ี 
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            4.3 งานทัว่ไป 
1. มาปฏิบติัหนา้ท่ีก่อนเวลา 07.30 น.และรับนกัเรียน 
2. ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทัว่ไปของโรงเรียน 
3. ควบคุม ดูแล การปฏิบติังานของนกัเรียนเวรห้องน ้า อาคารเรียน และบริเวณทัว่ไปใหส้ะอาดเรียบร้อย

ก่อนเขา้แถว 
4. บนัทึกสถิตินกัเรียนในแบบและตรวจสอบความถูกตอ้งของป้ายสถิตินกัเรียนของโรงเรียน 
5. พิจารณาอนุญาตใหน้กัเรียนออกนอกสถานศึกษาในเวลาพกักลางวนั 
6. งานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายและความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัการพฒันางานในหนา้ท่ี 

   5. งำนจัดกำรประชุมอบรมนักเรียนวันสุดสัปดำห์ 
5.1. งานใหก้ารอบรมนกัเรียนประจ าสัปดาห์ 

1. ใหก้ารอบรมในเร่ืองท่ีก าหนด 
2. ใหค้  าแนะน านกัเรียนในกิจวตัรประจ าวนัหยดุสุดสัปดาห์ 

การรักษาความสะอาดของร่างกาย เคร่ืองแต่งกาย 
การท าการบา้นหรืองานท่ีไดรั้บการมอบหมาย 

3. ใหค้วามรู้ แนวทางการปฏิบติัตนต่อเหตุการณ์ประจ าวนั 
4. บนัทึกการใหก้ารอบรม เหตุการณ์การประชุมอบรมประจ าสัปดาห์ 

5.2. การควบคุม ดูแลนกัเรียนขณะด าเนินการประชุมอบรม 
1. จดัหอ้งประชุม ดูแลความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมท่ีจะใชจ้ดักิจกรรม 
2. จดั ดูแลนกัเรียนเขา้ ขณะให้การอบรม และออกห้องประชุมใหอ้ยูใ่นระเบียบวินยั 
3. จดั เก็บห้องประชุมให้เรียบร้อย หลงัเสร็จส้ินการประชุมอบรม  

6. งำนพฒันำตน/พฒันำงำน 
3.1 อุทิศเวลาใหส้ถานศึกษาตามสภาพและโอกาสอนัควร 

             3.2 ศึกษาหาความรู้จากเอกสาร 
3.3 ศึกษาหาความรู้ และหาประสบการณ์เพิ่มเติมจากการประชุม อบรม สัมมนา 
3.4 ปฏิบติังานเตม็ความรู้ ความสามารถอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางดงัน้ี 

การสอนตรงเวลา และเตม็เวลา 
การแสวงหาความรู้ใหม่ๆในการจดัการเรียนการสอน 
การค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ปฏิบติัตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและสถานศึกษา 
ปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน เสมอตน้เสมอปลายสม ่าเสมอ 
การมุ่งมัน่ประโยชน์ต่อสังคม สถาบนั ในฐานะปูชนียบุคคล 
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7. งำนอ่ืนท่ีได้รับมอบหมำย 
7.1 จดัใหมี้แผนงาน/โครงการ ในการด าเนินงานและสรุปโครงการนั้นๆ 
7.2 จดัท าเอกสารทะเบียนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ถูกตอ้งครบถว้น เรียบร้อย เป็นปัจจุบนั 
7.3 ปฏิบติัตนตามปฏิทินการปฏิบติังาน ของงาน/โครงการ และกิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย 
7.4 งานความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัการพฒันางานในหน้าท่ีนั้นๆ 
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กำรบริหำรวิชำกำร 

 การบริหารวิชาการ เป็นการจดักิจกรรมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้ไดผ้ลดี และมีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

หลกักำรและกระบวนกำรบริหำรงำนวิชำกำร 

1. จดัท าแผนงานวิชาการท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือนโยบายหลกั 

2. การบริหารงานวิชาการมุ่งความร่วมมือการท างาน 

3. การมีเอกภาพในจุดมุ่งหมาย จะท าใหก้ารด าเนินการสอดคลอ้งสัมพนัธ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

4. ควรกระจายอ านาจไปใหผู้ป้ฏิบติั 

5. ส่งเสริมใหผู้ร่้วมงานปรับปรุงตนเองดว้ยวิชาการ 

6. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และการพฒันางานด าเนินไปไดด้ว้ยดี 

7. การมีวินยัของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิชาการจะสามารถท าใหง้านด าเนินไปไดด้ว้ยดี 

8. ผูบ้ริหารควรใชเ้ทคนิคส่งเสริมคนอ่ืนมากกวา่การสอนคนอ่ืน 

9. บุคลากรทุกคนตอ้งการขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน 

10. ควรมีคณะกรรมการประสานงานวิชาการ 

11. ใหค้รูตั้งวตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายของการสอนทุกวิชาท่ีรับผิดชอบ 

12. การประสานงานความสามคัคี ความมีมนุษยสัมพนัธ์ และความร่วมมือยอ่มน ามาซ่ึงความส าเร็จของ

หน่วยงาน 

13. การติดตามประเมินผล เป็นส่ิงจ าเป็นในการบริหารงานวิชาการ 

14. การบริหารงานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ดงันั้นการบริหารวิชาการจ าเป็นตอ้งใชท้ั้งศาสตร์ ศิลป์ทกัษะ 

และเทคนิคในการบริหารงาน 

ขอบข่ำยกำรบริหำรงำนวิชำกำร 

 (ปริยาพร วงศอ์นุตรโรจน์. 2535 : 17 – 19 : พิชยั เสง่ียมจิตร. 2542 :9 – 55 : รุจิร์ ภู่สาระ และจนัทรานี สงวน

งาม.2545:58- 79) 

 
 

1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย 
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1.1 หลกัสูตรสาระการเรียนรู้ ของหลกัสูตรและการจดัระบบ 

สถานศึกษาตอ้งจดัท าสาระการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของชุมชนและ 

สังคมและค านึงถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สาระการเรียนรู้มี 8 กลุ่มสาระหลกั เพื่อเสริมสร้างการคิด การเรียนรู้และการ

แกปั้ญหา ตลอดจนการเสริมสร้างความเป็นมนุษย ์ศกัยภาพพื้นฐานในการคิด การท างาน และการพฒันาตนเอง 

  1.2  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
 การพฒันากระบวนการเรียนรู้หรือท่ีเรียกวา่ การปฏิรูปการเรียนรู้ ครูตอ้งยดึผูเ้รียนเป็นส าคญัเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดวิเคราะห์และศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฝึกใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัวิธีคิด
วิธีการด าเนินชีวิตและมีทกัษะในการเผชิญกบัปัญหาต่างๆได ้
  1.3 ส่ือการเรียนรู้เป็นส่ิงจ าเป็นช่วยใหค้รูและผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้ะดวก
ยิง่ขึ้น เช่น เอกสารหลกัสูตร คู่มือครู บนัทึกการสอน แหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ เทคโนโลยตี่างๆ 
  1.4 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียนผูเ้รียนมี
ความกา้วหนา้ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ คุณธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค ์                                               
การประเมิน แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 
   - การประเมินผลระดบัชั้นเรียนเป็นหนา้ท่ีของครูผูส้อน 
   - การประเมินผลระดบัสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบความกา้วหนา้รายปีและช่วงชั้นของ
สถานศึกษา 
   - การประเมินผลระดบัชาติ ผูเ้รียนทุกคนตอ้งเขา้ประเมินผลระดบัชาติในช่วงชั้นท่ี 1 ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 และช่วงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

2. กำรวิจัยในช้ันเรียน 
  ผลจากการประเมินผูเ้รียน ท าใหค้รูทราบขอ้บกพร่องของผูเ้รียนแต่ละคนและคิดหาวิธีพฒันาผูเ้รียน 
วิธีแกผู้เ้รียนอยา่งเป็นระบบ ไดแ้ก่การน าเอาวิจยัมาใชเ้พื่อแกปั้ญหา ท่ีเรียกวา่ วิจยัในชั้นเรียน (Classroom Research) 
 

3. กำรสอนซ่อมเสริม 
  เป็นอีกวิธีหน่ึงในการแกข้อ้บกพร่อง และเสริมทกัษะการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนเม่ือครูพบวา่ความสามารถ
ของผูเ้รียนไม่บรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั หรือส าหรับผูเ้รียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือกรณีพิเศษ วิธีสอนซ่อม
เสริมมีหลายวิธี เช่น การสอนแบบตวัต่อตวั การสอนแบบกลุ่มยอ่ย นกัเรียนเก่งสอนนกัเรียนอ่อน สอนโดยบทเรียน
ส าเร็จรูป ใหท้ าแบบฝึกหัด หรือเรียนดว้ยตนเอง ฯลฯ 
 

คู่มือการบริหารสถานศึกษา  8 
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4. กำรจัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

  การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เป็นวิธีการช่วยพฒันาคุณลกัษณะและนิสัยใจคอของผูเ้รียนใหเ้ป็น
คนดีมีความเสียสละมีความซ่ือสัตย ์กตญัญู มีความเมตตากรุณา รักใคร่กลมเกลียว สมคัรสมาน สามคัคีมีวินยั มีภาวะ
ของการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกิจกรรมห้องสมุด ฯลฯ 
 

5. กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 
  เป็นความพยายามท่ีจะปรับปรุงส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ภายในสถานศึกษาใหดี้ขึ้น 
เป็นการเพิ่มพลงัการปฏิบติังานของครู ท าใหค้รูสอนไดต้รงเป้าหมาย ท าใหค้วามเคล่ือนไหวทางวิชาการของ
สถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีระบบและต่อเน่ือง ท าใหบุ้คลากรเห็นความส าคญัของงานวิชาการช่วยใหส้ถานศึกษาแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
 กิจกรรมการนิเทศ ด าเนินการไดห้ลายอยา่ง การน ามาใชค้วรค านึงถึงสภาพปัญหา และความตอ้งการของ
สถานศึกษา เช่น การประชุม อบรม ปฐมนิเทศ การสังเกตการณ์สอน การศึกษาเอกสารทางวิชาการ การใหค้  าปรึกษา
เป็นรายกลุ่มรายบุคคล การสัมมนา ฯลฯ 
 

6. กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
   พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั สถานศึกษาจึงตอ้งจดัใหมี้การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร การศึกษา ท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งรายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั 
 
ขั้นตอนกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
 1. ขั้นก่อนด ำเนินกำร โดยมีงานต่อไปน้ี 
  1.1 จดัท าแผนงานวิชาการ ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
  1.2 จดัสภาพงานวิชาการ และวิธีการท างาน 
  1.3 จดัครูเขา้สอน 

1.4 จดัท าโครงการสอน 
  1.5 จดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน 
  1.6 จดัตารางสอน 
  1.7 ปฐมนิเทศนกัเรียน 
  1.8 การลงทะเบียนการเรียน 
 2. ขั้นกำรด ำเนินงำน 
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  2.1 การด าเนินงานการสอนตามหลกัสูตร 
  2.2 ด าเนินงานเก่ียวกบักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น กิจกรรมสอนซ่อมเสริม โครงส่งเสริมเด็กเรียนดี 
กิจกรรมศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การจดัชุมนุมต่างๆการแนะแนวการศึกษาอาชีพ การใหบ้ริการหอ้งสมุด ฯลฯ 
  2.3 งานเก่ียวกบัการบริหาร ส่งเสริม และใหบ้ริการเก่ียวกบัส่ือการสอน จดัใหมี้การรวบรวมเอกสาร
การสอน คู่มือครู รวมทั้งการอ านวยความสะดวกดา้นอาคารสถานท่ี ตูเ้อกสารต่างๆ 
 3. ขั้นส่งเสริมและติดตำมผล ดา้นงานวิชาการ เพื่อใหไ้ดม้าตรฐาน เช่น ส่งเสริมใหค้รูไดป้รับปรุงตนเอง 
ดา้นวิชาการ จดัใหมี้คณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นวิชาการ จดัตั้งคณะท างานวิชาการ สนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัตาม
มาตรฐานวิชาการ จดับรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา ฯลฯ 
 4. กำรประเมินผล/ปรับปรุงงำนวิชำกำร ในการด าเนินงานวิชการสถานศึกษาตอ้งจดัให้มีการประเมินผล ทั้ง
ก่อนด าเนินการ ขณะด าเนินการและเม่ือส้ินสุดการด าเนินการโดยคณะกรรมการเพื่อน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรบริหำรงำนกจิกำรนักเรียน 
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 งานกิจการนกัเรียนเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัขึ้นนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ เพื่อพฒันานกัเรียน
ทางดา้นอารมณ์ สังคม ร่างกายและจิตใจ 
 
ขอบข่ำยงำนกจิกำรนักเรียน 
 1. ภำรกจิกำรบริหำรกจิกำรนักเรียนเกีย่วกบักำรควบคุม 
  1.1 การปฏิบติัการรับนกัเรียน จดัท าคู่มือการรับสมคัร 
  1.2 การจดัท าทะเบียนนกัเรียน 
  1.3 ระเบียบสะสมขอ้มูลเก่ียวกบัตวันกัเรียน 
  1.4 การรักษาระเบียบวินยัและควบคุมความประพฤติ 
 2. ภำรกจิกำรบริหำรกจิกำรนักเรียนเกีย่วกบังำนสวัสดิกำร 
  2.1บริการแนะแนวมีงานท่ีส าคญั คือ บริการส ารวจนกัเรียนเป็นราบุคคล บริการสารสนเทศ ดา้น
การศึกษาดา้นอาชีพ ดา้นสังคม บริการใหค้  าปรึกษา ช่วยเหลือบุคคลท่ีมีปัญหา บริการติดตามผล 
  2.2 บริการทางการเงิน ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดแคลน 
  2.3 บริการสุขภาพอนามยั การจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน การสอนสุขศึกษาแบบผสมผสานการ
ตรวจสุขภาพอนามยั 
  2.4 การบริการอาหารในโรงเรียน 
  2.5 บริการดา้นความปลอดภยั 
  2.6 บริการร้านคา้ในโรงเรียน (สหกรณ์ในโรงเรียน) 
 3. ภำรกจิกำรบริหำรกจิกำรนักเรียนเกีย่วกบักำรจัดกจิกรรมนักเรียน 
  กิจกรรมการเรียนการสอนจดัขึ้นเพื่อประกอบความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของหลกัสูตร เช่น กิจกรรม
สหกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนนัทนาการ สภานกัเรียน กิจกรมลูกเสือ-เนตร
นารี ชุมนุมหรือชมรม กิจกรรมแสดงละครและดนตรี 
 4. ภำรกจิกำรบริหำรกจิกำรนักเรียนเกีย่วกบักำรสอน 
  เป็นภารกิจบริการท่ีจดัขึ้นเป็นการบริการพิเศษ นอกเวลาเรียนตามปกติ กิจกรรมท่ีจดัไดแ้ก่ กิจกรรม
ปฐมนิเทศ การสอนพิเศษ การสอนเสริม 
 

 
 
 

กำรบริหำรงำนธุรกำร กำรเงิน และพสัดุ 
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 งานธุรการ การเงิน และพสัดุจะมีลกัษณะเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กบังานวิชาการ และยงัสัมพนัธ์กบังานอ่ืนๆ 
เพราะมีลกัษณะท่ีเป็นฐานของการปฏิบติังานอ่ืน 
 
กำรบริหำรงำนธุรกำร 
 งานธุรการเป็นงานท่ีเก่ียวกบัการบริหาร อ านวยความสะดวกแก่งานต่างๆรวมทั้งงานท่ีเก่ียวกบัระบบขอ้มูล
ของงาน ระบบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง หรืองานสารบรรณ การดูแลความปลอดภยั ติดตาม ก ากบั 
ดูแลงานใหเ้ป็นไปตามแผน 

ขอบข่ำยงำน 
 1. พฒันาระบบสารสนเทศ 

2. งานสารบรรณ ระบบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งการออกหนงัสือไปยงัหน่วยงานอ่ืน 
3. งานทะเบียน จดัท าแบบฟอร์มต่างๆ จดัท าหลกัฐานการรับนกัเรียน การจ าหน่าย จดัเก็บหลกัฐานงาน

ทะเบียนนกัเรียนใหถู้กตอ้งและสะดวกแก่การน ามาใช ้
4. จดัท าสถิติ สรุปจ านวนนกัเรียนเป็นรายวนัและปลายปี 
5. ด าเนินการตอบค าร้องขอของผูป้กครอง ในการเขา้เรียน การยา้ยโรงเรียน 
6. งานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
กำรบริหำรกำรเงิน 
 งานการเงิน แบ่งเป็น เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
 เงินงบประมาณ เป็นเงินท่ีไดรั้บจากรัฐตามนโยบายและแผนพฒันาการศึกษาของชาติและภารกิจของ
สถานศึกษา นอกจากน้ียงัมีเงินท่ีจดัสรรโดยออ้ม เช่น เงินกองทุนกูย้มืใหแ้ก่ผูเ้รียน กองทุนส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินท่ีไม่ใช่เงินงบประมาณแผน่ดิน เช่น เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงิน
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาเงินบริจาค 
 

กำรด ำเนินงำนกำรเงินและบัญชี 
1.  จดัหาและจดัท าเอกสารการเงิน 
2.  จดัท าบญัชีรายรับ รายจ่ายของโรงเรียน 
3.  น าเงินสดเขา้บญัชีธนาคาร 
4.  จดัท าบญัชีเงินเดือน (รายเดือน) ของบุคลากรในโรงเรียน 
5.  จ่ายเงินเดือนบุคลากรในโรงเรียน 
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6.  ส่งภาษีรายเดือนของครู 
7.  ใหบ้ริการการด าเนินงานเบิกค่ารักษาพยาบาล 
8.  ใหบ้ริการการด าเนินงานเบิกเงินช่วยเหลือบุตร 
9.  ใหบ้ริการการด าเนินงานเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 
 

งำนพสัดุ 
 งานพสัดุ คือ ทรัพยสิ์นส่วนหน่ึงของสถานศึกษา 
 แนวทำงกำรบริหำรงำนพสัดุ 
 1. วางแผนการจดัหาพสัดุโดยก าหนดความตอ้งการออกเป็นประเภทต่างๆงบประมาณท่ีตอ้งใชจ้ากแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ของสถานศึกษา ก าหนดบุคคลผูรั้บผิดชอบ 
 2. จดัหาใหพ้สัดุท่ีมีความเหมาะสมตรงความตอ้งการ ทนัเวลาและเพียงพอ 
 3. พสัดุทุกช้ินท่ีส่งมอบตอ้งมีการตรวจรับตามระเบียบมีหลกัฐานครบถว้นดว้ยความถูกตอ้งรวดเร็ว 
 4. จดัเก็บรักษาพสัดุอยา่งเป็นระบบเม่ือน าไปใชต้อ้งมีการบนัทึกขอ้มูลการใชร้วมทั้งการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีดี รวมทั้งดูแลจดัหาเพิ่มเติมหรือจ าหน่าย 
 5. การจ าหน่ายพสัดุ เม่ือหมดอายหุรือเส่ือมสภาพตอ้งด าเนินการตามระเบียบและขั้นตอน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรบริหำรงำนบุคคล 
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 การบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจในการใชศิ้ลปะและกลยทุธ์ด าเนินกิจกรรมทั้งปวงท่ีเก่ียวกบับุคคลเพื่อให้
ปัจจยัดา้นบุคลากรขององคก์ารเป็นทรัพยย์ากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ขอบข่ำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
 โรงเรียนไดก้ าหนดขอบข่ายงานตามความเหมาะสมกบัสภาพอ านาจและขอบเขตของโรงเรียนสังกดัองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน 
 1. การวิเคราะห์งานเป็นกระบวนการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพื่อทราบปริมาณงาน ขอบเขต หนา้ทีและ
ความรับผิดชอบของงาน ความเก่ียวพนัของงานท่ีเก่ียวกบักิจกรรมอ่ืนๆภายในองคก์ร 
 2. การวางแผนและการพยากรณ์ก าลงัคนเพื่อบรรจุต าแหน่งท่ีวางหรือขาดไปในอนาคต 
 3. การสรรหา เป็นกระบวนการท่ีชกัจูงใจและกระตุน้ใหผู้ส้มคัรท่ีมีศกัยภาพมาสมคัรงาน 
 4. การปฐมนิเทศและการบรรจุ 
  - การปฐมนิเทศ พนกังานใหม่เพื่อช่วยใหพ้นกังานไดมี้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในระยะท่ีเร่ิม
ท างาน 
  - การบรรจุพนกังาน เป็นการมอบหมายงานตลอดจนการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง การโยกยา้ย หรือ
การลดต าแหน่ง 
 5. การฝึกอบรมและการพฒันาเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและทศันคติเพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดดี้ขึ้น มี
ความกระฉบักระเฉง มัน่ใจในการท างาน มีการปรับปรุงการท างานท าใหเ้ป็นพนกังานท่ีมีคุณภาพมีความเขา้ใจถึง
ความสัมพนัธ์ของงานต่างๆลดความขดัแยง้ในการท างาน 
 6. การประเมินการปฏิบติังานวา่สามารถปฏิบติังานไดป้ระสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 
 7. การวางแผนและการพฒันาอาชีพ เป็นการส่งเสริมความกา้วหนา้ของพนกังาน เป็นหลกัประกนัช่วยใหแ้ต่
ละคนมีแผนส าหรับอาชีพของตนในอนาคต การเล่ือนต าแหน่งระดบัสูงขึ้นไป 
 8. การบริหารค่าตอบแทนเป็นส่ิงจ าเป็นต่อชีวิตของพนกังาน เป็นเคร่ืองแสดงคุณค่าของบุคคลในองคก์าร 
บ่งบอกถึงความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังาน 
 9. ความปลอดภยัและสุขภาพ เป็นการดูแลพนกังานจากการบาดเจ็บ จากอนัตราย และส่งเสริมสุขภาพดา้น
ร่างกาย อารมณ์ของพนกังาน 
 10. การจูงใจในการท างาน ขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
 
 

 
 

กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนที่ 
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ขอบข่ำยงำนอำคำรสถำนท่ี 
 1. การวางแผนงานดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
  - ศกัยภาพปัจจุบนัดา้นอาคารสถานท่ี 
  - ประสิทธิภาพการใชอ้าคารสถานท่ี 
  - แนวโนม้ความตอ้งการในอนาคต 
  - ปัญหาท่ีเคนเกิดขึ้น 
 2. การควบคุมดูแลและการบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
  - ควรมีขอ้มูลเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีท่ีตอ้งซ่อมแซมและบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

    ใชก้ารได ้
  - เสนองบประมาณ ส่วนอาคารท่ีตอ้งการเพิ่มควรระบุในแผนงานใหช้ดัเจน 
  - จดัใหมี้เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หพ้อเพียง 
  - ใชป้ระโยชน์จากอาคารใหเ้ตม็ศกัยภาพ 
  - จดัสภาพแวดลอ้มบริเวณโรงเรียนและรอบอาคารให้ร่มร่ืน น่าอยู ่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
  - ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณรอบอาคาร เช่น ท าท่ีนัง่ใตต้น้ไม ้จดัสวนหยอ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรบริหำรงำนควำมสัมพนัธ์ชุมชน 
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บทบำทและหน้ำท่ีของโรงเรียนต่อชุมชน 
 1. ถ่ายทอดความรู้ ศิลปะ วิทยาการ ใหชุ้มชน โรงเรียนมีหนา้ท่ีอบรมผูเ้รียน สร้างบุคลิกภาพหรือคุณสมบติั
ของผูเ้รียนตามความตอ้งการของชุมชน 
 2. เป็นแหล่งวิทยากรและวิทยาการ จดัประสบการณ์ใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพอนามยั ความเป็นอยูท่ ั้งส่วนตวั
และชุมชนตลอดจนการบนัเทิงและการกีฬา 
 3. ส่งเสริมความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของชุมชน สร้างความส านึกในทอ้งถ่ิน ส านึกในความเป็นชาติ 
 4. น าความเปล่ียนแปลงมาสู่ชุมชน มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 
 5. เปิดโอกาสใหชุ้มชน (คณะกรรมการสถานศึกษา) เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 
แนวทำงปฏิบัติงำนสัมพนัธ์ชุมชน 
 1. จดัท าจุลสาร แผ่นพบั ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนใหชุ้มชนทราบ 
 2. เชิญกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมวางแผนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจดัการศึกษา 
 3. จดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อทราบความตอ้งการและน าความคิดเห็นมา
พฒันางานจดัการศึกษา 
 4. จดัประชุมผูป้กครองเพื่อช้ีแจงนโยบายและร่วมแสดงความคิดเห็น 
 5. เขา้ร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆท่ีชุมชนจดั 
 6.ใหบ้ริการสถานท่ี อุปกรณ์ของสถานศึกษา ตามความเหมาะสม 
 7. ด าเนินกิจกรรมเยีย่มบา้นเพื่อติดตามนกัเรียนและพบปะผูป้กครอง 
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ภาคผนวก 
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แบบการประเมินตนเอง  งาน / กจิกรรมท่ีต้องปฏิบัติ 
 

ของ…………………………………………..ประจ าชั้น…………../ วิชา………………………….. 

ท่ี รายการ 
การปฏิบติั 

ไม่ได้
ปฏิบติั 

หมายเหตุ ดี ปาน
กลาง 

ควร
แกไ้ข 

1. กำรจัดอำคำร / สภำพแวดล้อม     

 1.1 ภำยในห้องเรียน     

    - สัญลกัษณ์   ชาติ   ศาสนา   พระมหากษตัริย ์     

    - ป้ายนิเทศประจ าหอ้งเรียน     

    - ส่ือ / อุปกรณ์ประจ าห้อง     

    - ขอ้ตกลงของหอ้งเรียน     

    - แผนการสอน / แผนการจดัการเรียนรู้     

    - แฟ้มสะสมงานนกัเรียน     

    - แฟ้มสะสมงานครู     

    - ความสะอาดภายในห้องเรียน     

 1.2 ภำยนอกห้องเรียน     

    - จุดภูมิใจ / จุดพฒันา     

    - ป้ายแสดงชั้นเรียน     

    - ป้ายช่ือครูประจ าชั้น     

    - ป้ายสมาชิกภายในชั้นเรียน     

    - ป้ายสถิตินกัเรียน     

    - ป้ายนิเทศหนา้ชั้นเรียน     

    - ความสะอาดนอกหอ้งเรียน     

 1.3 กำรจัด  ดูแลห้องพเิศษต่ำงๆ       

    - หอ้งปฏิบติัการทางภาษา     

    - หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์     

    - หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์     

    - หอ้งสมุด     
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ท่ี รายการ 
การปฏิบติั 

ไม่ได้
ปฏิบติั 

หมายเหตุ ดี ปาน
กลาง 

ควร
แกไ้ข 

    - หอ้งพยาบาล     

    - หอ้งครัว     

    - โรงอาหาร /อาคารเอนกประสงค ์     

    - หอ้งน ้าหอ้งส้วม     

    - หอ้งสหกรณ์     

    - หอ้ง……………………………………     

    - หอ้ง ……………………………………     

    - ความสะอาดของหอ้งพิเศษ     

    - ตารางการใชห้อ้งพิเศษ     

    - ทะเบียนบนัทึกการใชห้้องพิเศษ     

    - ทะเบียนวสัดุครุภณัฑป์ระจ าหอ้งพิเศษ     

 1.4 กำรจัดบริเวณโรงเรียน     

    - การจดัถงัขยะตามจุดต่างๆ     

    - ป้ายค าขวญั / ป้ายอ่ืนๆ     

    - จดั  ตกแต่ง  สวนหยอ่ม  พื้นท่ีสีเขียว     

    -  ความสะอาดของพื้นท่ีบริเวณโรงเรียน     

2. งำนเอกสำร / แบบพมิพ์     

    2.1 เอกสำรแบบพมิพ์ประจ ำห้องเรียน     

    - เอกสาร ปพ. 1 – ปพ. 3     

    - เอกสารปพ. 4 – ปพ. 6     

    - บตัรสุขภาพ     

    - หลกัฐานการผา่นจุดประสงค ์     

    - หลกัฐานแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน     

    - สมุดนิเทศประจ าห้องเรียน     
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ท่ี รายการ 
การปฏิบติั 

ไม่ได้
ปฏิบติั 

หมายเหตุ ดี ปาน
กลาง 

ควร
แกไ้ข 

 2.2 เอกสำรงำน / กจิกรรมท่ีได้รับมอบหมำย     

    - บญัชีการเงิน     

    - บญัชีพสัดุ     

    - ทะเบียนครุภณัฑ ์     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
          ผูรั้บประเมิน................................................ 
     (                                             ) 
 

                                        ผูต้รวจสอบประเมิน............................................................ 
                                            (                                            ) 
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             ………./…………./……….. 

 

 

 

 

 

1.  การบริหารท่ีมีคุณภาพ 

➢ ทุกคนมีส่วนร่วม 

➢ ท าอย่างต่อเน่ือง 
➢ เป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ 

2.  จดัระบบประกนัคุณภาพภายใน 

➢ ต้องคิด 

➢ ต้องท า 
➢ ต้องเขียน 

3.  มีระบบบริหารที่ดี 
➢ มีแผน  P 

➢ ท าตามแผน D 

➢ ประเมิน  C 

➢ ปรับปรุง  A 

4.  ต้องด าเนินการเป็นปกติ 
➢ ต้องท าทุกคน 

➢ ต้องท าทุกวัน 

 

 

 

คุณลกัษณะของโรงเรียนที่คาดหวงั 

ต้องสร้างเด็กให้ 
- มีความรู้มากข้ึน 
- มีความสุขมากข้ึน 
- มีคุณภาพมากข้ึน 


