คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ กิจ กรรม และการท างาน อันนาไปสู่การพัฒ นาผู้เรียนให้ครบทุ กด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งรวมไปถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานของครู
พัฒนาไปสู่ครูอาชีพที่มีความมุ่ งมั่ นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาให้ครบทุกด้าน ทั้งความดี ความเก่ง สุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีความมั่นคงทางอารมณ์ ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ครูจึงควรมีคู่มือ มีแนวทางในการปฏิบัตงิ าน จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่า ยในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่

การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ เป็นโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต
3 จัดการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียน 150 คน บุคลากร
ภายในโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 13 คน ได้แก่ ผู้บริหาร 1 คน เป็นครูประจาการ จานวน 9 คน ครู
อัตราจ้าง 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
คาขวัญ
“ วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นาสังคมพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม ”
สีประจาโรงเรียน
“ เขียว-ขาว ”
อักษรย่อของโรงเรียน
“ มพ. ”
วิสัยทัศน์
ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
บุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้คคู่ ุณธรรม ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความรู้ นาพา
โรงเรียนและสังคมมุง่ สูส่ ังคมอาเซียน มุ่งเพียรดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน และบุคลากร
2. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3.ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูล สร้างสื่อการเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
4.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทัง้ ระบบ
5.จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผเู้ รียนและบุคลากร นาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน ชีวิตประจาวัน
6. นาโรงเรียนและชุมชนมุง่ สูส่ ังคมอาเซียน

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกคนได้รบั การพัฒนาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ทุกคน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป
ต้องอ่าน
คล่องเขียนคล่อง และสื่อความหมายได้
3. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู้ รียนและชุมชน
6. บุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลายเพือ่
นามาใช้ใน
การปฏิบัตงิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
7.ผู้เรียนและบุคลากรรู้และเข้าใจแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนามา
ประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจาวัน
8. ผู้เรียนและบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
9. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี สุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
10.ผู้เรียนมีความรู้และความพร้อมเข้าสู่สงั คมอาเซียน
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา”
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
1. ผู้บริหาร ครูและชุมชนร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงสถานศึกษาให้มีแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้ รียนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
2.ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นและบุคคลภายนอก
เข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลงานด้านวิชาการประเภทโครงงาน และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนให้สูงขึ้น

4. ปลูกฝังให้ผู้เรียน เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยชื่นชมในกิจกรรมด้านดนตรีไทย
5. ส่งเสริมให้ผเู้ รียน มีน้าใจ มีสัมมาคารวะ และมีจิตสาธารณะ
กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนด
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics) รับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและห่างไกลจากยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้า ผู้เรียนได้รบั โอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap)และลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์โดยระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
จุดเน้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดจุดเน้นการดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ดังนี้
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูห้ ลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 (Student Achievement)
2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient)
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ( Literacy
,Numeracy & Reasoning Abilities)

4. นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง
(Sufficiency & Public Mind)
5. นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ทกุ คน
ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence)
6. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกทีห่ ลากหลาย เพื่อ
ลดอัตราเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ (Alternative Access)
7. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสถานศึกษาทุกแห่ง ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตน
(Southern – Border Provinces)
8. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม (ASEAN Community)
9. สถานศึกษาทุกแห่งได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)
10. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Effective Service Areas)
ผลผลิต
ผลผลิตของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) เด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ

ฝ่ ำยบริหำรวิชำกำร

ฝ่ ำยบริหำรงบประมำณ

- การบริ หารหลักสู ตรและ
งานวิชาการ
- งานวัดผลประเมินผล
- งานทะเบียน
- งานห้องสมุด
- งานพัฒนาสื่ อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
- งานศูนย์การเรี ยน
- งานแนะแนว
- งานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
- การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
- การวิจยั เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

- การจัดทาแผนและ

- การจัดทาทะเบียน

บริ หารงบประมาณ

ประวัติบุคลากร

- งานบริ หารการเงิน

- การเสริ มสร้าง

และบัญชี

ประสิ ทธิภาพในการ

- การบริ หารพัสดุและ

ฝ่ ำยบริหำรงำนบุคคล

ปฏิบตั ิงาน

สิ นทรัพย์

- วินยั และการรักษาวินยั

- งานสหกรณ์

- งานรักษาความปลอดภัย

สถานศึกษา

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ฝ่ ำยบริหำรทั่วไป
- งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานสารสนเทศ
- งานกิจการนักเรี ยน
- งานอาคารสถานที่
- งานอนามัยและบริ การ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานความสัมพันธ์
ชุมชน
-งานที่ไม่ได้ระบุในงาน
อื่นๆ

ฝ่ายบริหารวิชาการ
งานวิชาการถือเป็นงานที่มีความสาคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหาร
โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสาคัญและมีส่วนร่วมใน
การวางแผน กาหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
งานวิชาการของโรงเรียนประกอบด้วยงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ซึ่งโรงเรียน
จะต้องสร้างหลักสูตรของตนเอง เรียกว่า หลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้น ครูจะต้องทาหน้าที่ในการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งงานวิชาการที่ครูจะต้องปฏิบัติ
จะประกอบด้วยภารกิจหลัก ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารวิชาการ
มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการกาหนดทิศทาง และแนวนโยบายใน
การดาเนินงานของฝ่ายวิชาการ วางแผนนาแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านวิชาการไปสู่การปฏิบัติ ร่วม
ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้คาปรึกษาหารือในการพัฒนางาน
ตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้คาแนะนางานทั่วไปของฝ่าย ในด้านต่าง ๆ
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้
สัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ประกอบด้วย
1. นางสุพญ
ิ เอี่ยมแสงวัฒนา
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
2. นางสาวยลดา แก้วพะเนาว์
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่
3. นางสาวเพ็ญนภา บุญแย้ม
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
4. นางสาวธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย
ครู คศ. 3
กรรมการ
5. นางสาวนิรมล พรมใจ
ครูอัตราจ้าง กรรมการ
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา
มีหน้าที่ดังนี้
(1) วางแผนดาเนินงานวิชาการ กาหนดสาระ รายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา และ
แนวการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2563) ตามบริบท
ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
(2) จัดทาคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กากับ ติดตาม ให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล และการแนะ
แนวให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร

(3) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากร เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการ
ดาเนินการของหลักสูตร
(4) ประสานความร่วมมื อ จากบุ คคล หน่วยงาน องค์ ก รต่าง ๆ และชุม ชนเพื่ อให้ก ารใช้
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
(5) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
และนาข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
(7) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้น ระดับช่วงชั้นและระดับกลุ่มวิชาในแต่
ละปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
(8) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการ
บริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป
(9) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นผลการพัฒนา
คุณภาพนัก เรียนต่อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานคณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรระดับเหนือ
สถานศึกษา สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
ครู คศ.3
2. เจ้าหน้าที่
นางสาวยลดา แก้วพะเนาว์
ครู คศ.1
3. นางสาวนิรมล พรมใจ
3. คณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา มีหน้าที่พัฒนาบุคลากร
ในการทาแผนการสอน การออกแบบเรียนรู้ เทคนิคการสอน และผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรมมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการแนะนา สอนแนะ ประชุมเชิงปฏิบัติการและนิเทศการจัดการเรียน
การสอน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี พร้อมรายงานผลต่อผู้อานวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
ครู คศ.3
2. เจ้าหน้าที่
นางสาวยลดา แก้วพะเนาว์
ครู คศ.1
4. คณะกรรมการประเมิ นคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ข องสถานศึกษา มีห น้าที่ ประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ลักษณะที่ส ถานศึก ษากาหนด โดยประเมินเป็นรายคุณลักษณะ สรุป ผลเป็นรายภาค / รายปี และ
ตัดสินผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ประกอบด้วย
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
ครู คศ.3
2. เจ้าหน้าที่
นางสาวยลดา แก้วพะเนาว์
ครู คศ.1

5. คณะกรรมการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน มีหน้าที่ ประเมินศักยภาพ
ของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ เอกสารและสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว แล้วนามาสรุปเป็น
ความคิดของตน สามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระจากเรื่องที่อ่านนามาสู่การสังเคราะห์สร้างสรรค์ และ
แสดงความคิดเห็นในเรือ่ งต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความคิดด้วยการเขียนสื่อความโดยกาหนดประเมิน 2
ลักษณะ คือ ประเมินระหว่างเรียนและสร้างแบบประเมินตัดสินผลรายปี / ช่วงชั้น ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ประกอบด้วย
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
ครู คศ.3
2. เจ้าหน้าที่
นางสาวยลดา แก้วพะเนาว์
ครู คศ.1
6. คณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล
มีหน้าที่วางแผนดาเนินงานวิชาการในข่ายงานการวัดและประเมินผล จัดทาคู่มอื การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ประสานงานบุคคล/หน่วยงาน พัฒนาวิธีการวัดและประเมินผล รวบรวม ป.พ. 5
เสนอผู้บริหาร ประสานกับกลุ่มสาระต่าง ๆ ในการจัดทาข้อสอบ กาหนดตารางสอบ กรรมการคุมสอบ
วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลพัฒนาการของนักเรียน เพือ่ การปรับปรุงและพัฒนา ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
รายงานผลการปฏิบัตงิ าน และปฏิบัตหิ น้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
ครู คศ.3
2. เจ้าหน้าที่
นางสาวยลดา แก้วพะเนาว์
ครู คศ.1
7. งานทะเบียนโรงเรียน
มีหน้าที่ ดาเนินการเกี่ยวกับ งานทะเบียน จัดทาแผนปฏิบัติการและโครงการต่างๆ ของงาน
ทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติการ และ ประเมินผลการดาเนินงานงานทะเบียน ทาทะเบียนนักเรียน ทะเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ. 1) กรอกและตรวจทานผลการเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจัดทาแบบพิมพ์
ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน ให้เลขประจ าตัวนักเรียน และจัดทารายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน จัดทาสถิติ
จานวนนักเรียนออกหลัก ฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรส ารวจ
นักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน และขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน เพื่อดาเนินการ
จาหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครองจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใช้งาน
จัดทาทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1, 2, 3, 4, 7) สาหรับผู้ที่ขอรับเอกสารเป็นฉบับที่ 2
หรือฉบับต่อ ๆไป ทั้ งที่ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Transcript) ปฏิบัติห น้าที่อื่น ๆ ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
ครู คศ.3
2. เจ้าหน้าที่
นางสาวยลดา แก้วพะเนาว์
ครู คศ.1

8. คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
มีหน้าที่ กาหนดสาระ จัดสร้างเครื่องมือสาหรับการเทียบโอนผลการเรียน และดาเนินการ
เทียบโอนผลการเรียนดังนี้กรณีที่ ผู้เรียนย้ายสถานศึกษา ให้เทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ ผู้ เรียนศึกษามา
ก่อน ดังนี้
(1) ให้ดาเนินการให้เสร็จในภาคเรียนแรกทีผ่ ู้เรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
(2) ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา
(3) ผู้เรียนยื่นคาร้องเป็นลายลักษณ์อักษรขอเทียบความรู้ตามรายวิชา ตามหลักสูตร ของ
สถานศึ ก ษา ตามจ านวนรายวิชาที่ ส ถานศึก ษาก าหนดไว้ในระเบียบการเที ยบโอนผลการเรีย นของ
สถานศึกษา ให้ผู้เรียนยื่นคาร้อง พร้อมเอกสารหลักสูตรที่นามาขอเทียบ และเอกสารการศึกษาที่ได้รับมา
(ถ้าผู้เรียนมี)
(4) คณะกรรมการดาเนินการเที ยบโอนผลการเรียน พิ จ ารณาหลัก สูตรและหลัก ฐาน
เอกสารเดิมของผู้เรียน เพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรที่เรียนมากับหลักสูตรของสถานศึกษาในรายวิชาที่ขอ
เทียบ ถ้ามีจุดประสงค์และเนื้อหาสาระตรงกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ให้รับเทียบโอนได้และให้ได้ระดับ
ผลการเรียน ตามที่ได้มา ใช้ในกรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษา แต่ถ้าเป็นกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
การศึก ษาต่างระบบ ให้คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอน พิจารณาว่าควรยอมรับ ผลการเรียนเดิม
หรือไม่ ถ้าไม่ยอมรับก็ต้องประเมินให้ใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เมื่อดาเนินการเทียบโอนแล้วการ
ให้หน่วยการเรียน(หน่วยน้าหนัก) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึกษานี้
(5) คณะกรรมการด าเนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย น จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียนใหม่ ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่ผู้เรียนขอเทียบ
ในกรณีที่ผู้เรียนไม่มีเอกสาร หลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง หรือหลักสูตรที่ผู้เรียนนามาขอเทียบโอน มี
ความสอดคล้องของจุดประสงค์และเนื้อหาสาระของหลักสูตรทีข่ อเทียบไม่ถึงร้อยละ 60 ผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินจะได้รับการเทียบโอนผลการเรียนให้ โดยได้ระดับผลการเรียนตามที่ประเมินได้ และให้หน่วยการเรียน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึกษา ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินจะไม่ได้รับการเทียบโอน
ผลการเรียน คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
ครู คศ.3
2. เจ้าหน้าที่
นางสาวยลดา แก้วพะเนาว์
ครู คศ.1

9. งานห้องสมุด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทาแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบาย
ของโรงเรียน
2. จัดและพัฒนาสถานที่ห้องสมุดให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้
ตลอดเวลาและหลากหลาย
3. จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องอานวยความสะดวกทีเ่ พียงพอกับจานวนสมาชิก
4. ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบารุง ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอด
5. จัดหา ซื้อ ทาเอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหา
ความรู้และความบันเทิง
6. จัดบรรยากาศ สถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริการให้ชักจูงบุคคลภายนอกให้เห็น
ประโยชน์ และเข้ามาใช้บริการ
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นกั เรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
8. จัดทาสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงาน รวมทั้งประเมินผลงานที่ปฏิบัติตลอดภาค
เรียน/ปี
9. ให้บริการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน ครู และบุคคลภายนอก
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย ประกอบด้วย
นางสาวเพ็ญนภา บุญแย้ม ครูผู้ช่วย
10. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ ความจาเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน และการบริหารงานวิชาการ
2. ส่งเสริมให้ครูผลิตสือ่ นวัตกรรมการเรียนการสอน และจัดประกวดสื่อ
3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้าน
วิชาการ
4. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สอื่ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียน การสอน และการพัฒนางานวิชาการกับ
สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ
5. การประเมินผลการพัฒนาการใช้สอื่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ประกอบด้วย
นางสาวธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย ครู คศ.3

12. งานแนะแนว
มีหน้าทีความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) รวบรวมข้อมูล บริการสนเทศ ให้คาปรึกษานักเรียนที่มปี ัญหาทางเรื่อง การเรียน
การสอน ปัญหาส่วนตัว และติดตามประเมินผล
(2) จัดระบบและการจัดทาระเบียนสะสม
(3) จัดเก็บรวบรวม ข้อมูลจากทุกสภาพแวดล้อม เพื่อนามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลการ
แนะแนว
(4) ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดแนะแนว
ให้กับนักเรียน
(5) ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และทุนการศึกษาของนักเรียน
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
นางสาวยลดา แก้วพะเนาว์ ครู ค.ศ.1
13. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
(1) ประชุมคณะทางานการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
(2) สารวจแหล่งเรียนรู้ทเี่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา
ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นทีก่ ารศึกษาใกล้เคียง
(3) ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ให้ร่วมงานพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้
(4) จัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทงั้ ในและนอกโรงเรียน และชุมชน เผยแพร่แก่กลุ่มสาระ
ฯ และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) จัดทารายงานการใช้แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่แก่กลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(6) ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูใช้แหล่งเรียนรูท้ ั้งในและนอกโรงเรียนในการจัด
กระบวนการเรียนรูโ้ ดยครอบคลุมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
(7) จัดทาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และประสานความร่วมมือ
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษาในการสร้าง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ร่วมกัน
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย ประกอบด้วย
นางสาวเพ็ญนภา บุญแย้ม ครูผู้ช่วย

14. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ
(2) จัดทาการประเมินทบทวน การประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา
(3) ประเมินและจัดทาเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจาปี
(4) ประสานงานการประเมินตนเองทั้งภายนอกและภายใน
(5) ให้ข้อเสนอและในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามผลการประเมิน
(6) ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาโรงเรียน
(7) จัดทามาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
ครู คศ.3
2. เจ้าหน้าที่
นางสาวยลดา แก้วพะเนาว์
ครู คศ.1
15. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้
(2) ส่งเสริมให้ครูศกึ ษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
(3) ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
ครู คศ.3
2. เจ้าหน้าที่
นางสาวยลดา แก้วพะเนาว์
ครู คศ.1

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการ
มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมา
ใช้บ ริห ารจัดการเพื่ อ ประโยชน์ ท างการศึก ษา ส่ง ผลให้เกิ ดคุณ ภาพที่ ดีขึ้นต่อ ผู้เรียน โดยปฏิบัติตาม
ระเบี ยบเงิน รายได้ของสถานศึก ษาและระเบี ยบพั ส ดุ รวมทั้ ง กฎหมาย ระเบีย บต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วของ
ประกอบด้วยภารกิจหลัก ดังนี้
1. การจัดทาแผนและบริหารงานงบประมาณ
มีการดาเนินงานดังนี้
(1) ประชุมฝ่าย รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบจานวนนักเรียนทั้งหมด และยอดวงเงินงบประมาณที่
โรงเรียนได้รับการจัดสรร
(2) พิ จ ารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปีภายใต้กรอบการใช้วงเงินงบประมาณที่ ได้รับ การ
จัดสรร
(3) สรุปสาระสาคัญของโครงการ และงบประมาณ แจ้งให้บุคลากรทุกท่านทราบประจาเดือน
รวมทั้งปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วกัน
(4) จัดท าแผนงบประมาณ และเสนอของงบประมาณตลอดจนรายงานแผนการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนให้กองศึกษาเทศบาลท่างิ้วทราบ
(5) รายงานความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้อานวยการสถานศึกษารับทราบ
(6) ตรวจสอบ ประเมินผลเกี่ยวกับงานงบประมาณและสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ นางกิตติยา เปรยะโพธิเดชะ ครู ค.ศ.3
2. เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
น.ส.วราภรณ์ เนตรแสงศรี
ครู ค.ศ.1
3. เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
น.ส.ชลิตา แก้วเกษศรี
ครูผู้ช่วย
2. การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
มีการดาเนินงาน ดังนี้
(1) จัดทารายการ พร้อมรายละเอียดประกอบการขออนุมัติตามรูปแบบที่กาหนดตามรายการ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
(2) จัดทารายผลการดาเนินการขออนุญาตตามแผนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและจัดเก็บ
รวบรวมผลการใช้งบประมาณของงานแต่ละฝ่าย ผูร้ ับผิดชอบ ประกอบด้วย
1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ นางกิตติยา เปรยะโพธิเดชะ
ครู ค.ศ.3

2. เจ้าหน้าที่ นางสาวธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย
3. การตรวจสอบ และรายงานการใช้งบประมาณ

ครู ค.ศ.3

มีการดาเนินงาน ดังนี้
(1) ตรวจสอบการรายงานผลการจัดทารายละเอียดการขออนุมัติงบประมาณว่าเป็นไปตาม
รายละเอียดที่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณหรือไม่
(2) ตรวจสอบการประเมินผลการใช้เงินของงบประมาณแต่ละฝ่าย
(3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้รบั ผิดชอบ
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ นางกิตติยา เปรยะโพธิเดชะ ครู ค.ศ.3
2. เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
น.ส.วราภรณ์ เนตรแสงศรี
ครู ค.ศ.1
3. เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
น.ส.ชลิตา แก้วเกษศรี
ครูผู้ช่วย
4. งานบริหารการเงิน และบัญชี
มีหน้าที่
(1) ตรวจสอบวงเงินที่ได้รบั อนุมัติ และยอดที่ได้รบั การจัดสรร
(2) ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการ
(3) จัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวด และควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน
(4) จัดทาฎีกาการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และหมวดรายจ่ายอื่นๆ พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้อง ของเอกสาร
(5) รายงานเงินคงเหลือประจาวัน รายงานเกี่ยวกับการเงินของโรงเรียนทุกประเภท
(6) จัดทาบัญชีเงินสด และบัญชีแยกประเภท
(7) ทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
(8) รวบรวมเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท
(9) รับ - จ่ายเงินงบประมาณ
(10) จัดทารายงานสรุปการใช้จ่ายเงินให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบ
(11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้รบั ผิดชอบ
ประกอบด้วย
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ นางกิตติยา เปรยะโพธิเดชะ ครู ค.ศ.3
2. เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
น.ส.วราภรณ์ เนตรแสงศรี
ครู ค.ศ.1
3. เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
น.ส.ชลิตา แก้วเกษศรี
ครูผู้ช่วย

5. เจ้าหน้าที่นาฝาก – ถอน เงินธนาคารของสถานศึกษา
ประกอบด้วย
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ นางกิตติยา เปรยะโพธิเดชะ ครู ค.ศ.3
2. เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
น.ส.วราภรณ์ เนตรแสงศรี
ครู ค.ศ.1
3. เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
น.ส.ชลิตา แก้วเกษศรี
ครูผู้ช่วย
6. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
มีหน้าที่
(1) สารวจความต้องการ/ความขาดแคลน และดาเนินการจัดหา จัดสรร พัสดุครุภัณฑ์ ให้ตรงกับ
ความต้องการ และให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
(2) จาหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการ
(3) มีการลงทะเบียนบัญชีพสั ดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้อง บันทึกรหัสครุภัณฑ์อย่างครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
(4) มีการควบคุมตรวจสอบ การจัดซื้อ จัดจ้าง และจัดสรรพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ
(5) มีการตรวจสอบ และรายงานการบริหารพัสดุ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของทางราชการ
ประกอบด้วย
1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ นางกิตติยา เปรยะโพธิเดชะ
ครู ค.ศ.3
2. เจ้าหน้าที่ นางสาวธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย
ครู ค.ศ.3
7. งานสหกรณ์สถานศึกษา
มีหน้าที่วางแผน ประชุม บริหารกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน ดาเนินการจัดซื้อ – บริการ
จาหน่ายสินค้า จัดทาหลักฐานการบัญชี หลักฐานการเงิน สมุดคู่ฝากธนาคาร ทะเบียนสมาชิก และ
งานอื่น ๆ ประกอบด้วย
น.ส.วราภรณ์ เนตรแสงศรี
ครู ค.ศ.1

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรนั้น ๆ ให้ทางานได้ผลดี
ที่สุด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถทาให้ผู้ร่วมงานมีความสุขมีความพอใจที่จะ
ให้ ค วามร่ ว มมื อ และท างานร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ ให้ ง านขององค์ ก รนั้ น ๆ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี
ประกอบด้วยขอบข่าย ภารกิจ ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคลากร
มีหน้าที่ วางแผนการปฏิบัติงาน กาหนดบุคลากร วิธีดาเนินการ ติดตาม ประเมินผล รายงาน
เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ในการปฏิ บั ติ ทุ ก ด้ านในงานบุ ค ลากรตามค าสั่ ง และตามโครงสร้า งงาน
ประกอบด้วย การจัดองค์กร การเพิ่มศักยภาพของครู ส่งครูเข้ารับการอบรม การสร้างขวัญกาลังใจแก่
ครู วินัยการรัก ษาวินั ย เวรยามรัก ษาการณ์ เวรประจ าวัน และอื่น ๆ ที่ ท าให้ งานเกิ ดคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบด้วย
นางกัลยา ชัยพิลา ครูคศ.3
2. การจัดทาทะเบียนประวัติบุคลากร
มีหน้าที่ จัดท าและจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้าง การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ดูแล
ตรวจสอบผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วน สมควรได้ รับ การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริย าภรณ์
ดาเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด จัดทาทะเบียนผู้ได้รับ
เครื่องราชอิส ริยาภรณ์และเหรียญจัก รพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ และผู้คืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย
นางกัลยา ชัยพิลา ครูคศ.3
3. หัวหน้าระดับ
มีหน้าที่ ประสานงานกับผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะครู เพื่อดาเนินการพัฒนาปรับปรุงในงานด้าน
บริหารวิชาการ โครงการหรือกิจกรรม ต่าง ๆ กาหนดให้มีครูสอนแทนในส่วนของช่วงชั้นที่รับผิดชอบ
กรณีครูไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ในวันหรือชั่วโมงนั้น ๆ โดยจัดทาเอกสารหลักฐานการสอนแทนไว้ด้วย
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับก่อนประถมศึกษา
นางสาวนิรมล พรมใจ ครูอัตราจ้าง

ระดับประถมศึกษา
นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา ครู ค.ศ.3
4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(1) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการพัฒนาก่อนการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่
โดยส่งเข้ารับการอบรม และจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้ทไี่ ด้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แจ้งภาระงานตามมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน และมีการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนา
อย่างเข้ม
(2) การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็น
ในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา มีการส่งครูเข้ารับการอบรมจัด
อบรมภายในสถานศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรดาเนินการพัฒนา ติดตามประเมินผล และรายงาน
ผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา
(3) การพั ฒ นาก่ อ นเลื่อ นตาแหน่ง /วิท ยฐานะ โดยการศึก ษาวิเคราะห์ คุณ ลัก ษณะเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง ลักษณะงานตามตาแหน่งที่ ขอเลื่อนตาแหน่ง/วิทยฐานะ ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จัดส่งเข้ารับการอบรมหรือดาเนินการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
(4) การสร้างขวัญ กาลังใจ โดยจัดกิจกรรมนันทนาการ งานเลี้ยงสร้างสรรค์เชื่อมความสามัคคี
การมอบของขวัญ อวยพรเนื่อ งในโอกาสงานมงคล การมอบของขวัญ เยี่ยมเยียนยามเจ็บ ป่วย เป็นต้น
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย
นางกัลยา ชัยพิลา ครูคศ.3
5. งานวินัยและการรักษาวินัย
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
(1) ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินการโดย
ผู้อานวยการสถานศึกษา และรายงานต่อต้นสังกัดเพือ่ พิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีต่อไปนี้
- กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
- กรณีความผิดวินัยร้ายแรง
- การอุทธรณ์
- การร้องทุกข์
(2) การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทาผิดวินัย ดาเนินการโดยผู้อานวยการสถานศึกษา

และผูบ้ ริหารแต่ละระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ดาเนินการให้ความรู้
ฝึกอบรม สร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตสานึก และ
พฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยตามควรแก่กรณี
(3) ดูแลการออกจากราชการ ดาเนินการโดยผู้อานวยการสถานศึกษา และรายงานต่อต้นสังกัด
เพื่อพิจารณาสัง่ การต่อไป ในกรณีต่อไปนี้
- การขอลาออกจากราชการ
- การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัตหิ น้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม
ความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
- การออกจากราชการไว้ก่อน
- การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน
 กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่าเสมอ
 กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ
 กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่ง
กฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย กรณีเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่ กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี กรณีเป็น
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือกรณี เป็นบุคคลล้มละลาย
 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมเี หตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลือ่ มใสในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
 กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม
- กรณีมีมลทินมัวหมอง
- กรณีได้รับโทษจาคุก โดยคาสั่งของศาล หรือรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ยกเว้นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
นางกัลยา ชัยพิลา ครูคศ.3
6. งานรักษาความปลอดภัย
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
(1) ดูแลเรื่องการรักษาเวรยามกลางวันของครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) ดูแลเรื่องการรักษาเวรยามกลางคืนของและบุคลากรทางการศึกษา
(3) ดูแลและดาเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจาวันในวันทาการ
(4) จัดให้มผี ู้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เวรยามเพื่อควบคุมดูแลการอยูเ่ วรยามอย่างต่อเนือ่ ง

(5) ติดตามผลการอยู่เวรยามและสรุปผลงานทุกภาคเรียนเสนอผูอ้ านวยการสถานศึกษา
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
นางกัลยา ชัยพิลา ครูคศ.3
7. ครูเวรประจาโรงอาหาร
เพื่อให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนในการรับประทานอาหาร ช่วงพักกลางวันของนักเรียน ดาเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดี จึงกาหนดหน้าที่และบุคคลรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
7.1 คณะกรรมการด้านอาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย
นางสาววรภรณ์ เนตรแสงศรี ครู ค.ศ. 1
มีหน้าที่
(1) จัดครูเวรโรงอาหารประจาวัน สารวัตรนักเรียนเพื่อดูแลความเรียบร้อยในการรับประทาน
อาหารของนักเรียนแต่ละวัน
(2) ประสานงานการปฏิบัตหิ น้าที่ของครูเวร ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงาน และ
เกิดผลดีต่อนักเรียนและทางราชการ
7.2 ครูเวรโรงอาหารประจาวัน
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

นางกิตติยา เปรยะโพธิเดชะ
นางสุพญ
ิ เอี่ยมแสงวัฒนา
นางกัลยา ชัยพิลา
นางสาววรภรณ์ เนตรแสงศรี
นายโกสินทร์ เศรษฐบุปผา

นางสาวมาริสา กุลศิริ
นางสาวชลิตา แก้วเกษศรี
นางสาวเพ็ญนภา บุญแย้ม
นางสาวยลดา แก้วพะเนาว์
นางสาวธนพร วรชินา

มีหน้าที่
(1) ควบคุม ดูแลให้นักเรียนรับประทานอาหารตามเวลาที่กาหนด การเข้า - ออกของนักเรียน
ที่ใช้บริการโรงอาหาร ห้ามไม่ให้นักเรียนนาอาหารรับประทานนอกเขตโรงอาหาร
(2) ควบคุม ดูแลนาภาชนะไปวางไว้ในที่ ที่ทางโรงเรียนกาหนด ไม่ทิ้งไว้ตามโต๊ะ
(3) ควบคุมให้นักเรียนมีวินัยในการเข้าแถวรับอาหาร ตามลาดับก่อน หลัง และมีมารยาทใน
การรับประทานอาหาร
(4) ดูแลเรื่องอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย

8. ครูเวรประจาวัน
เพื่ อ ให้ก ารปฏิบัติง านในหน้าที่ ครูป ระจ าวัน ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิ ดผลดี จึง
กาหนดหน้าที่และบุคคลรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
วัน
รายชื่อ
จันทร์ นางกิตติยา เปรยะโพธิเดชะ

หน้าที่
- หัวหน้าเวร อบรมนักเรียนหน้าแถวในตอนเช้า
- ดูแลการทาความสะอาดทั่วบริเวณโรงเรียน
- ดูแลการเล่น และความเรียบร้อยของนักเรียน
- จัดทาบันทึกเวรประจาวัน และสถิตินักเรียน
- อบรมนักเรียนเข้าแถวกลางวัน
- ดูแลการทาความสะอาดกลางวัน
- ดูแลการเล่นของนักเรียนและรับประทานอาหารกลางวัน
ของนักเรียน
- ส่งนักเรียนกลับบ้านที่หน้าประตูโรงเรียน (เวลาเย็น)

วัน
รายชื่อ
อังคาร นางสุพญ
ิ เอี่ยมแสงวัฒนา

หน้าที่
- หัวหน้าเวร อบรมนักเรียนหน้าแถวในตอนเช้า
- ดูแลการทาความสะอาดทั่วบริเวณโรงเรียน
- ดูแลการเล่น และความเรียบร้อยของนักเรียน
- จัดทาบันทึกเวรประจาวัน และสถิตินักเรียน
- อบรมนักเรียนเข้าแถวกลางวัน
- ดูแลการทาความสะอาดกลางวัน
- ดูแลการเล่นของนักเรียนและรับประทานอาหารกลางวัน
ของนักเรียน
- ส่งนักเรียนกลับบ้านที่หน้าประตูโรงเรียน (เวลาเย็น)

นางกัลยา ชัยพิลา

- หัวหน้าเวร อบรมนักเรียนหน้าแถวในตอนเช้า
- ดูแลการทาความสะอาดทั่วบริเวณโรงเรียน
- ดูแลการเล่น และความเรียบร้อยของนักเรียน
- จัดทาบันทึกเวรประจาวัน และสถิตินักเรียน
- อบรมนักเรียนเข้าแถวกลางวัน
- ดูแลการทาความสะอาดกลางวัน
- ดูแลการเล่นของนักเรียนและรับประทานอาหารกลางวัน
ของนักเรียน
- ส่งนักเรียนกลับบ้านที่หน้าประตูโรงเรียน (เวลาเย็น)

พฤหัส นางสาววรภรณ์ เนตรแสงศรี

- หัวหน้าเวร อบรมนักเรียนหน้าแถวในตอนเช้า
- ดูแลการทาความสะอาดทั่วบริเวณโรงเรียน
- ดูแลการเล่น และความเรียบร้อยของนักเรียน
- จัดทาบันทึกเวรประจาวัน และสถิตินักเรียน
- อบรมนักเรียนเข้าแถวกลางวัน
- ดูแลการทาความสะอาดกลางวัน
- ดูแลการเล่นของนักเรียนและรับประทานอาหารกลางวัน
ของนักเรียน
- ส่งนักเรียนกลับบ้านที่หน้าประตูโรงเรียน (เวลาเย็น)

พุธ

วัน
ศุกร์

รายชื่อ
นายโกสินทร์ เศรษฐบุปผา

หน้าที่
หัวหน้าเวร อบรมนักเรียนหน้าแถวในตอนเช้า
- ดูแลการทาความสะอาดทั่วบริเวณโรงเรียน
- ดูแลการเล่น และความเรียบร้อยของนักเรียน
- จัดทาบันทึกเวรประจาวัน และสถิตินักเรียน
- อบรมนักเรียนเข้าแถวกลางวัน
- ดูแลการทาความสะอาดกลางวัน
- ดูแลการเล่นของนักเรียนและรับประทานอาหารกลางวัน
ของนักเรียน
- ส่งนักเรียนกลับบ้านที่หน้าประตูโรงเรียน (เวลาเย็น)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริห ารทั่ วไป เป็นภารกิ จ หนึ่งของโรงเรียนในการสนับ สนุน ส่ง เสริม การปฏิบัติง านของ
โรงเรี ย นให้ บ รรลุต ามนโยบาย และมาตรฐานการศึ ก ษาที่ โ รงเรี ยนก าหนดให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล เช่น การดาเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพัฒนา
ระบบและเครือข่ายข้อมู ลสารสนเทศ การประสานและพัฒ นาเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการ
บริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ
บุคลากร และบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดทาสามะโนผู้เรียน การรับ
นักเรียน การส่งเสริม และประสานงาน การศึก ษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม
สนับสนุน และสถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษา งานประสานราชการกับกองการศึกษาและหน่วยงานอื่น มี
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ประกอบด้วย
1. นายโกสินทร์
เศรษฐบุปผา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
2. นางกัลยา
ชัยพิลา
กรรมการ
3. นางสาวธัญญ์วรัศม์
เหมือนศรีชัย
กรรมการ
6. นางสาวยลดา
แก้วพะเนาว์
กรรมการ
7. นางสาวมาริสา
กุลศิริ
กรรมการ
มีหน้าที่ วางแผนการปฏิบัติงาน กาหนดบุคลากร วิธีดาเนินการ ติดตาม ประเมินผล รายงาน
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในการปฏิบัติทุกด้านในฝ่ายบริหารทั่วไป ตามโครงสร้างงานหรือตามคาสั่งที่
ได้รับมอบหมาย
2. งานธุรการ
มีขอบข่ายงานในเรื่อง การรับนักเรียน การจัดทาสามะโนผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุน ด้าน
วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) วางแผนการดาเนินงานด้านธุรการ
(2) รับนักเรียน การจัดทาสามะโนผู้เรียน
(3) จัดหาอุปกรณ์ และสิง่ อานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน
(4) ลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือราชการ และเอกสารอื่นๆ ผ่านระบบ Internet (e-filing)
(5) โต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ
(6) เก็บรักษาและทาลายหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ
(7) จัดบริการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานทางราชการ

(8) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
(9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นายโกสินทร์
เศรษฐบุปผา
ครู คศ. 2
หัวหน้า
2. นางสาวมาริสา กุลศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. งานสารบรรณ
มีการดาเนินงาน ดังนี้
(1) จัดทาแผนงาน ปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี และคู่มือปฏิบัติงาน
(2) จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ โดยจัดให้มีแฟ้มงานกาหนดรหัสของหนังสือให้เป็นหมวดหมู่
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
(3) มีการลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือเป็นปัจจุบัน
(4) ดาเนินงานสารบรรณของโรงเรียนตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
(5) ติดตาม และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข
(6) สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินงาน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ผู้รบั ผิดชอบ ประกอบด้วย
1. นายโกสินทร์ เศรษฐบุปผา ครู ค.ศ.3 หัวหน้างานบริหารทั่วไป
2. นางกัลยา ชัยพิลา ครู ค.ศ.3
3. นางสาวเพ็ญนภา บุญแย้ม ครูผู้ช่วย
4. นางสาวมาริสา กุลศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
4. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) วางแผนการดาเนินงานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย
(2) กาหนดบุคลากรรับผิดชอบ
(3) สารวจจัดทาข้อมูลความต้องการของชุมชน ในการรับบริการการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย
(4) ให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชน
(5) ประสานงานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการศึกษา ด้านอุปกรณ์
งบประมาณบุคคล และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
(6) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทยแก่ชุมชน
(7) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย ประกอบด้วย

1. นางสาวยลดา
แก้วพะเนาว์
2. นางสาวเพ็ญนภา บุญแย้ม
5. งานสารสนเทศ
มีขอบข่ายงานในเรื่อง แผนงานสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วางแผนการดาเนินงานและจัดทาปฏิทินของกลุม่ งาน
(2) ประสานงานในการกากับติดตามงาน โครงการของกลุม่ งานเพื่อนาเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง
ๆ
(3) ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้วางแผนและพัฒนางาน
(4) ให้ความร่วมมือกับงานแผนงานโรงเรียนในเรื่องข้อมูลของกลุม่ งาน
(5) ร่วมทาแผนพัฒนา แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี และปฏิทินของโรงเรียน
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
ประกอบด้วย
1. นางสาวยลดา
แก้วพะเนาว์
2. นางสาวเพ็ญนภา บุญแย้ม
6. งานกิจการนักเรียน
มีหน้าที่ วางแผนปฏิบัติงาน กาหนดบุคลากร วิธีดาเนินการติดตาม ประเมินผล รายงานเผยแพร่
ประชาสัม พันธ์ ในการปฏิบัติทุ กด้านในงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมนัก เรียน กรรมการ
นักเรียน สวัส ดิภาพ สารวัตรนัก เรียน ปฏิบัติงานปกครอง งานกิจกรรมสภานักเรียน การแข่ งขันกีฬา
ภายใน / ภายนอก นาฎศิลป์ งานทัศนศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
ลูกเสือ - เนตรนารี งานที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้าง และงานอื่น ๆ ที่มอบหมาย ประกอบด้วย
1. นายโกสินทร์
เศรษฐบุปผา
หัวหน้า
2. นางสาวอรญา
จันทะคุณ
ผู้ช่วย
7. งานฝ่ายปกครอง
มีหน้าที่ควบคุมดูแลความประพฤติ ของนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎ อยู่ในระเบียบ ข้อบังคับของ
โรงเรียน และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดงี าม หากนักเรียนกระทาผิดระเบียบวินัย หรือ
กรณีพิพาท ให้ทาการสอบสวนและลงโทษนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2543 ตามแต่กรณี โดยให้ยึดระเบียบเป็นหลักใน การลงโทษ และให้
ทาการ กาหนดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนโดยให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มแต่ละ
ขั้นตอน โดย ให้ปฏิบัติงานมีการประสานงานติดต่อกับครูหรือผู้รบั ผิดชอบงานกิจการนักเรียน ตามข้อ 12

ให้ประสานสัมพันธ์กัน แล้วจัดทาคู่มือระเบียบ ข้อบังคับและบทลงโทษของโรงเรียนเขียนติดไว้ แจ้งให้
นักเรียนทราบทั้งด้วยวาจาและอักษร ประกอบด้วย
นายโกสินทร์
เศรษฐบุปผา
8. งานอาคารสถานที่
มีหน้าที่ งานในขอบข่ายงานอาคารสถานที่ เช่น ปรับ ปรุงแต่งบรรยากาศอาคารสถานที่ จัด
นิทรรศการ และจัดสถานที่งานพิธีการต่างๆ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ควบคุม ดูแลรักษาความสะอาด
ประดับธงทิว ตราสัญลักษณ์ในวันสาคัญ ควบคุมดูแลงานก่อสร้างทุกชนิด และอื่น ๆ ประกอบด้วย
นายโกสินทร์
เศรษฐบุปผา
9. งานอนามัยและบริการ
มี ห น้าที่ บ ริก าร จั ดกิ จ กรรม งานเกี่ ยวกั บ ขอบข่ายอนามั ยโรงเรียน นัก เรียน บุคลากรใน
โรงเรียน และควบคุมดูแลให้บริการด้านสุขภาพของนักเรียน จัดให้มีห้องพยาบาลที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
ประกอบด้วย เตียง ยารักษาโรค อุปกรณ์เครื่องมือในการปฐมพยาบาล และมีผู้ รับผิดชอบตลอดเวลา
การป้องกันโรคติดต่อ การป้องกันยาเสพย์ติด จัดทาบัตรหรือให้คาแนะนาในการทาบัตรแก่นักเรียนปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน ก่อนนาส่งโรงพยาบาล รวมทั้งการกาจัดเหาให้กับนักเรียนจัดหายาและ
เครื่ อ งเวชภั ณ ฑ์ ให้ เ พี ย งพอน านั ก เรีย นเข้ า รับ การตรวจสุ ข ภาพในส่ วนต่ าง ๆ ของร่ า งกายที่ ศู น ย์
สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลให้คาแนะนาตลอดจนการรับวัคซีนประเภทต่าง ๆ ตามที่ กาหนด จัดท า
ทะเบียนเอกสารต่าง ๆ ท าสถิติ รายงานการใช้ห้องพยาบาลจัดท าบัญ ชีก ารเบิก จ่ายที่ เกี่ยวกั บ งาน
อนามัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
นางกัลยา
ชัยพิลา
10. งานประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่ วางแผนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ กาหนดบุคลากรรับผิดชอบ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องอานวยการสะดวกในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ รับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
และผู้ ที่ เกี่ยวข้อ งได้ท ราบ จัดท าป้ ายประชาสัม พันธ์กิ จ กรรมของโรงเรียนผ่านสื่อที่ ห ลากหลาย เช่น
โทรทัศน์ website เป็นต้น จัดทา วารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารอื่น ๆ จัดทาป้ายให้การต้อนรับ
ผู้มาติดต่อประสานงานเยี่ยมชมโรงเรียนและผู้มาประชุม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้อานวยการสถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
นางสาวมาริสา
กุลศิรริ

10. งานความสัมพันธ์ชุมชน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) วางแผนการดาเนินงานสัมพันธ์ชุมชน
(2) กาหนดบุคลากรรับผิดชอบ
(3) ให้ความรู้และรณรงค์ด้านสาธารณสุข ภัยจากสารเสพติด
(4) จัดกิจกรรมร่วมกับวัด ชุมชน และหน่วยงานราชการทีใ่ กล้เคียง
(5) มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและวันสาคัญอื่น ๆ
(6) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
(7) ประสานกับชุมชนในการให้การสนับสนุนโรงเรียนด้านต่าง ๆ
(8) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
นางสาวเพ็ญนภา
บุญแย้ม
11. คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ให้ความเห็น เสนอแนะและให้คาปรึกษาใน
การจัดทานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน ของต้นสังกัด
รวมทั้ง ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น รับทราบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และ
พัฒ นาคุณภาพการศึกษาและกิ จการของสถานศึก ษาให้ส อดคล้องกับ กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ
คาสั่ง ตลอดจนนโยบาย ของเทศบาลเมื องพนัสนิ คม และความต้องการ ของชุม ชนและท้ องถิ่น ให้
ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึก ษา แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา รวมทั้งการจัดหา
รายได้ จากทรัพย์สิน ของสถานศึกษา ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและให้คาปรึกษาในการส่งเสริมความ
เข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆในชุมชนและท้องถิ่น ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒ นาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน และ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริม สนับสนุนในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
คุณ ภาพการจัดการศึก ษาของสถานศึก ษาอย่างต่อเนื่อง รับ ทราบ และ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การ
จัดระบบและการดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้
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ชื่อ - สกุล
นายคาดี สีหะวงษ์
นางดวงดาว บุญพรหม
นางสาวธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย
นายระเบียบ จันดาหาร
นายสังรวม จันทะคุณ
นายมนัส มณีโชติ
พระครูสุธรรมโศภณ
นายภูวเนศวร์ จันทรมาศ

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขานุการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
การปฏิบัตกิ ิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพื่อ
พัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์กรหรือ
หน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ
เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเ้ รียน
การตัดสินใจปฏิบัติกจิ กรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเ้ รียน หมายถึง การเลือกอย่าง
ชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องคานึงถึงประโยชน์ทจี่ ะเกิดแก่ผเู้ รียนเป็นหลัก
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
การมุ่งมั่นพัฒนาผูเ้ รียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูทจี่ ะให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัย
ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของผูเ้ รียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนทีจ่ ะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผูเ้ รียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือ
สร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือ เตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพอยู่เสมอ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น ผลิต เลือกใช้
ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ประสบผลสาเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุป
ความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัตจิ นเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัว
ผู้เรียนตลอดไป
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนได้อย่างมีระบบ
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการ
พัฒนาผูเ้ รียนที่เกิดจากการปฏิบัตกิ ารเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้อง โดยครูนาเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้
(1) ปัญหาความต้องการของผูเ้ รียนที่ต้องได้รบั การพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน
(2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นามาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ
(3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอตนตามวิธีการที่กาหนดที่เกิดกับผูเ้ รียน
(4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู้ รียน
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในด้าน
บุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่าเสมอ
ที่ทาให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง
มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์

การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสาคัญรับฟัง
ความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกจิ กรรมต่าง ๆ ของเพื่อน
ร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทา
นั้น
มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน
การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักในความสาคัญ รับฟังความ
คิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัตงิ านเพื่อพัฒนางานของ
สถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึง่ กันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจา และ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปญ
ั หา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์
การสร้างโอกาสให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนาเอาปัญหา
หรือความจาเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนมา
กาหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ นาไปสูก่ ารพัฒนาของผูเ้ รียนที่ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
ของครูอีกแบบหนึ่งทีจ่ ะนาเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูจาเป็นต้องมอง มุมต่าง ๆ
ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา กาหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึง
ต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปญ
ั หา มิได้
ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มมุ แบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมใน ทุก ๆ โอกาส
มองเห็นแนวทางที่นาสูผ่ ลก้าวหน้าของผู้เรียน

จรรยาบรรณของวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่อตนเอง
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่ สมอ
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สจุ ริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
(1) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจ
แก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
(2) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดี
งามแก่ศิษย์และผู้รบั บริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสทุ ธิ์ใจ
(3) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย
วาจา และจิตใจ
(4) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผูร้ ับบริการ
(5) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียก
รับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
(6) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่น
ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
จรรยาบรรณต่อสังคม
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมัน่ ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จิตวิญญาณของการเป็นครูที่ดี
ครูดีมีค่ากว่าสิ่งใด
ครูที่ดีต้องมี 11 ข้อและต้องไม่ 12 ข้อ
จึงถือว่าเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของการเป็นครูที่ดี
11 ข้อที่ครูควรปฏิบัติ
1. ต้อง รู้ก่อน
3. ต้อง ทาให้เห็น
5. ต้อง จัดเสริมกาลังใจ
7. ต้อง ทาตัวใกล้ชิดศิษย์
9. ต้อง รักษากติกาอย่างเคร่งครัด
11. ต้อง มั่นคงในอารมณ์
12 ข้อที่ครูที่ดีไม่ควรปฏิบัติ
1. หน้าบึ้ง หน้างอ
3. มาสอนสายเป็นประจา
5. พูดอย่างทาอย่าง
7. ลืมเตรียมการสอน
9. แต่งกายหวือหวา
11. ก่อทุกข์ให้ผู้อื่น

2. ต้อง สอนทวนซ้า
4. ต้อง เน้นปฏิบัติ
6. ต้อง ชี้พิษภัยให้กลัว
8. ต้อง กล่อมจิตให้เกิดศรัทธา
10. ต้องวัดและประเมินผลอย่างเที่ยงตรง

2. ด่าทอ หยาบคาย
4. ชักนาให้เชื่อโชคลาง
6. วางท่าหรือเซือ่ งซึม
8. ลืมนาอุปกรณ์มาใช้
10. วิ่งหาอบายมุข
12. ฝืนใจเวลาสอน

