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คู่ มือการปฏิบัติงานข้ าราชการครู
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
อาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ประจาปี 2565
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คำนำ
ความมุ่งหวัง และความคาดหวังสูงสุดของโรงเรี ยน คือ การสร้างเยาวชนในความรับผิดชอบให้
เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข และมีความภูมิใจในรากเหง้าบรรพบุรุษของตน โดยปลูกฝังให้นกั เรี ยนของเรามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีคุณธรรม จริ ยธรรม ขยัน
ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีวินยั และความรับผิดชอบ รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เทคโนโลยี และ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างกลมกลืน แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีศกั ยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและร่ วมมือ
อย่างสร้างสรรค์ในชุมชนของตน และสังคมโดยรวมทั้งปั จจุบนั และอนาคต
คู่มือปฏิบตั ิงานข้าราชการครู จะเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของครู ในปี การศึกษา 2565 เป็ น
เครื่ องมือหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โรงเรี ยน และนักเรี ยนอันเป็ นที่รักของเรา ก้าวไปสู่ความสาเร็จ ตามความ
มุ่งหวังที่ต้ งั เป้าไว้ร่วมกัน ต้องขอขอบคุณผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งผูร้ ่ วมดาเนินการจัดทา โดยเฉพาะผูท้ ี่จะนา
แนวทางที่กาหนดไปสู่การปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและมีประสิ ทธิภาพ ต่อไป

นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร์
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แผนผังการบริหารโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร์

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (9 คน)

หัวหน้างานวิชาการ
นางธมนวรรณ ประสาร

หัวหน้างานบริ หารบุคคล
นางสาววิรยา รักบุญ

หัวหน้างานบริ หางบประมาณ
นายณัฐกิตติ์ วันประเสริ ฐ

หัวหน้างานบริ หารทัว่ ไป
นายชลชรัส นุกอง
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แผนภูมิการบริหารงาน

5
ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลพื้นฐำน
1.1 ข้ อมูลทั่วไป
1.2
สถานที่ตั้ง
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 258 หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัด
พิจิตร 66130 อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 49-50 ถนนสายนครสวรรค์-พิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
พิจิตรโทรศัพท์ 0-5690-3077 โทรสาร 0-5690-3077

 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
อำเภอบรรพตพิสัย
อำเภอโพทะเล
อำเภอบรรพตพิสัย

จังหวัดพิจิตร
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดนครสวรรค์
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 พื้นที่
มีเนื้ อ ที่ 38 ไร่ 8 งาน 58 ตารางวา ก่อ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2527 เป็ น โรงเรีย นที่ เปิด สอนตามความ
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.
2.
3.
4.

นางธมนวรรณ ประสาร หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ
นางสาววิรยา รักบุญ หัวหน้าบริหารงานบุคคล
นายชลชรัส นุกอง บุญเพิ่ม หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
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ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร

รายการ
ผู้อำนวยการ
ครูประจำการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

เพศ
ชาย หญิง

1
4
1
7

8
1
1
10

ระดับการศึกษา
รวม
1
12
1
1
1
16

ต่ำกว่า
ป.ตรี
1
1

ป.ตรี
9
1
1
11

สูงกว่า
ป.ตรี
1
3
4

คศ.3 คศ.2 คศ.1
1
2
3

3
3

6
6

ครูผู้ช่วย
1
1

8

ที่
1
2
3
4
5
6
7

อาคาร

จำนวน (หลัง)
3
1
1
4
1
3
1

อาคารเรียน
โรงฝึกงาน
หอประชุม
บ้านพักครู
บ้านพักนักเรียน หอนอน
ส้วม
สนามกีฬา

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน
(ข้อมูล ณ 14 กันยายน 2564)
จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7

18

25

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

16

18

34

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

12

9

21

รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

34

34

68

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

10

12

22

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

110

11

21

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

14

20

34

รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

34

43

77

รวมนักเรียนทั้งหมด

69

88

157
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ครูคือ ?
“ครู ” คือปุถุชนคนหนึ่ง ซึ่งต้องต่อสู ้กบั ความเย้ายวนทางวัตถุ และต้องแก้ปัญหาของชีวิต
เช่นเดียวกับผูป้ ระกอบอาชีพอื่น ครู มีความเข้มแข็งและท้อถอย มีอารมณ์และความรู ้สึก เป็ นสุ ขและ
ทุกข์ร้อนในแต่ละวัน แต่ในเวลาเดียวกันสถานภาพของความเป็ นครู ความเป็ นปูชนียบุคคล และ
ลักษณะของวิชาชีพครู ทาให้ครู ตอ้ งฝึ กอบรมตนเองอย่างหนัก เพื่อธารงไว้ซ่ ึ งคุณธรรมของความเป็ น
ครู ไว้ให้ได้ เปรี ยบประดุจเปลวเทียนซึ่ งต้านลมที่โหมกระหน่า บางครั้งแสงเทียนนั้นอาจจะวูบวาบ
หวัน่ ไหว แต่เปลวไฟจะต้องไม่มีวนั ดับ แสงแห่งปัญญาและคุณธรรมของครู จะดับลงมิได้ ครู จะไม่
ยอมให้อนาคตของชาติอ่อนล้า และไม่ยอมให้มืดมนอนธการ

ครูในฐานะที่เป็ นปูชนียบุคคล

บุคลิกภาพ

ความรู้ดีและสอนดี

ประพฤติดีมีคุณธรรม

- ความรู ้ลึกและรู ้รอบ
- เข้าใจ เอาใจใส่
เต็มเวลา
เต็มความสามารถ
- พัฒนานักเรี ยน
ทั้งกายและใจ

- รัก เมตตา
- แต่งกายสะอาด สอนเต็มหลักสู ตร
- มนุษยสัมพันธ์ดี
- มีศีลและมีธรรม - มองตน มองคน
และมองโลก
ในแง่ดี
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ระเบียบคุรุสภำ
ว่ำด้วยจรรยำบรรณครู พ.ศ. 2539
*********************
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยามารยาทและวินยั ตามระเบียบประเพณีครู พ.ศ. 2536 และให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 กาหนดให้ครู มีจรรยาบรรณดังต่อไปนี้
1. ครู ตอ้ งรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริ ม ให้กาลังใจในการศึกษา
เล่าเรี ยนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
2. ครู อบรม สั่งสอน ฝึ กฝน สร้างเสริ มความรู ้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้อง ดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์อย่าง
เต็มความสามารถ ด้วยความบริ สุทธิ์ใจ
3. ครู ตอ้ งประพฤติ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ท้ งั ทางกาย วาจา และจิตใจ
4. ครู ตอ้ งไม่กระทาตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
ของศิษย์
5. ครู ตอ้ งไม่แสวงหาประโยชน์อนั เป็ นอามิสสิ นจ้างจากศิษย์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามปกติ และไม่
ใช้ให้ศิษย์กระทาการใดๆ อันเป็ นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
6. ครู ยอ่ มต้องพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทนั ต่อการพัฒนา
ทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเ่ สมอ
7. ครู ยอ่ มรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
8. ครู พึงช่วยเหลือเกื้อกูลครู และชุมชนในทางสร้างสรรค์
9. ครู พึงประพฤติ ปฏิบตั ิตน เป็ นผูน้ าในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
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การเรียนรู้ 5 ลักษณะ
เรี ยนรู ้อย่างมีความสุข
เรี ยนรู ้ดว้ ยการคิดและปฏิบตั ิจริ ง
เรี ยนรู ้ร่วมกับบุคคลอื่น
เรี ยนรู ้แบบองค์รวม
เรี ยนรู ้วิธีการเรี ยนรู ้ของตนเอง

การเรียนรู้อย่ างมีความสุ ข
การเรี ยนรู ้อย่างมีความสุข จาเป็ นต้องจัดให้เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งในระหว่างการเรี ยนรู ้
และหลังจากเรี ยนรู ้แล้ว ด้วยการจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ผอ่ นคลาย เป็ นอิสระ ทุกคนมีความห่วงอาทรกันและกัน
ยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน เชื่อมัน่ ในศักยภาพของกันและกัน เปิ ดโอกาสให้แสดงความสามารถและ
พัฒนาตนเองเต็มที่ ตามแบบของตนเอง ให้การเสริ มแรง และสนับสนุนให้เกิดความสาเร็จ ซึ่งจะมีผลทาให้บุคคล
เกิดความสุข การยอมรับ เห็นคุณค่าของตนเอง มีความกล้าที่จะเผชิญกับปัญหา กล้าที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ มีทศั นคติที่
ดีต่อตนเอง บุคคลอื่น และสิ่ งต่างๆ รอบตัว
การที่ครู จะจัดการเรี ยนรู ้ให้เด็กมีความสุ ขนั้น ครู จะต้องมีความสุขในการจัดการเรี ยนรู ้ ยอมรับใน
ความสาคัญของเด็ก พร้อมที่จะเปิ ดโอกาสให้เด็กทุกคน และพร้อมที่จะเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ ร่ วมกับเด็กด้วย

การเรียนรู้ด้วยการคิดและปฏิบัติจริง
เป็ นการแสวงหาความรู ้จากแหล่ง สื่ อ ประสบการณ์ต่างๆ รอบตัว โดยผ่านการสังเกต คิด พิจารณา
วางแผน และปฏิบตั ิจริ งตามที่ได้วางแผน หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์สิ่งที่ทาและผลที่เกิดขึ้น ปรับปรุ งแนวทางปฏิบตั ิ
ให้เหมาะสม จนเกิดผลตามเป้าหมาย แล้วจึงสรุ ปสร้างความรู ้ เป็ นความรู ้ของตนเองที่สามารถนาไปใช้ใน
สถานการณ์การเรี ยนรู ้ และสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต
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การเรี ยนรู ้จากการคิดและปฏิบตั ิจริ งนั้น สิ่ งสาคัญประการหนึ่งที่ผจู ้ ดั ให้มีการเรี ยนรู ้แบบนี้ตอ้ งตระหนัก
คือ การทางานของสมองในการคิด ทั้งในเรื่ องส่ วนของสมองที่ควบคุมการทางานในด้านต่างๆ ความสามารถของ
ส่ วนนั้นๆ วิธีการพัฒนาสมองแต่ละส่วน วิธีการพัฒนาสมองทั้งซ้ายและขวาให้สมดุลเพื่อที่จะสามารถคิดได้รอบ
ด้าน เกิดการบูรณาการความคิด ให้เกิดผลผลิต หรื อความคิดที่ดีเหมาะสม เฉียบคม นอกจากนี้ผจู ้ ดั การเรี ยนรู ้ตอ้ ง
วิเคราะห์ลกั ษณะพฤติกรรมที่แสดงออกมาของผูเ้ รี ยนแต่ละคน เพื่อดูวา่ มีความบกพร่ องในการพัฒนาสมองส่วน
ไหน เพื่อการจัดกิจกรรมให้สมองส่ วนนั้นๆ พัฒนาขึ้น และมีการพิจารณาว่าผูเ้ รี ยนมีการพัฒนาสมองส่วนใดเป็ น
พิเศษ เพื่อจะได้จดั กิจกรรมพัฒนาสมองส่ วนนั้นให้พฒั นาสู งสุ ดเต็มตามศักยภาพ การจัด
กิจกรรมพัฒนาสมอง ก็เพื่อให้เกิดความคิดอย่างมีประสิ ทธิภาพ หลากหลาย บูรณาการรอบด้าน

การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
การเรี ยนรู ้ร่วมกับบุคคลอื่น เป็ นการเรี ยนรู ้จากการมีปฏิสัมพันธ์กนั ของบุคคล การได้มีโอกาสถ่ายทอดรับ
และแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิด ประสบการณ์จากกันและกัน การเรี ยนรู ้ร่วมกันทาให้เกิดผลดีหลายประการทั้งการ
เรี ยนรู ้เนื้ อหา ความรู ้ การสร้างสรรค์ผลงานที่ดีกว่า การเรี ยนรู ้วิธีการร่ วมกับคนอื่น และที่สาคัญคือ การที่จะ
สามารถเรี ยนรู ้จากบุคคลอื่นทุกแง่มุม ทั้งการเรี ยนรู ้ที่จะเลือกสิ่ งดีของบุคคล มาปรับใช้กบั ตน เลือกมองสิ่ งไม่ดีของ
คนอื่น เพื่อปรับปรุ งตน ซึ่งเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะทาให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข

การเรียนรู้แบบองค์ รวม
การเรี ยนรู ้แบบองค์รวม เป็ นการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการสัมพันธ์เชื่อมโยง ต่อเนื่องกลมกลืนกันทุกอย่างทั้ง
เนื้อหาวิชา ทักษะพื้นฐาน วิธีการเรี ยนรู ้ กิจกรรม เรื่ องราวของตนเอง ท้องถิ่น
สิ่ งแวดล้อม เรื่ องที่เป็ นสากลเรื่ องราวทั้งในอดีต ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต ซึ่งมีผลให้เกิดความรู ้ ความ
เข้าใจ อย่างลึกซึ้ง ชัดเจน มีความหมาย นาไปใช้ในการดารงชีวิตและแก้ปัญหาในสภาพสังคมได้

การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
การเรี ยนรู ้กระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง เป็ นการพิจารณาทบทวนสิ่ งที่เรี ยนรู ้แนวทางที่ใช้ในการเรี ยนรู ้
ปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขต่างๆ ในการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างเป็ นแนวทาง รู ปแบบ วิธีการที่เหมาะสมกับตนเองในการ
เรี ยนรู ้ แก้ปัญหา และทางานต่อไป
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บทบำทหน้ ำที่ครู ผ้ สู อน
ข้ ำรำชกำรครู สำยผู้สอนในโรงเรียนโพธิ์ไทรงำมวิทยำคมมีบทบำทหน้ ำที่ดังนี้
1. งานที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. งานครู ประจาชั้น/อาจารย์ที่ปรึ กษา
3. งานครู ประจาวิชา
4. งานครู เวรประจาวัน
5. งานจัดการประชุมอบรมนักเรี ยนวันสุดสัปดาห์
6. งานพัฒนาตน/พัฒนางาน
7. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
1. งำนที่ต้องปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร
1.1 การมาปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ต้องลงเวลามาปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ก่อน/หลัง ทุกครั้ง
1.2 ไม่มาปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต้องส่ งใบลาตามระเบียบการลาทุกครั้ง (ครึ่ งปี ลาไม่เกิน 6 ครั้ง
ไม่เกิน 15 วันทาการ)
1.3 การออกจากสถานศึกษาในเวลาราชการ ต้องขออนุญาตต่อผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครั้ง
1.4 ปฏิบตั ิตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539
1.5 ปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎหมาย มติ ครม. กฎกระทรวง กฎ ก.พ. กฎ ก.ค. โดยเคร่ งครัด
1.6 ปฏิบตั ิตนตามนโยบายกระทรวง กรม เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
1.7 ตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู ้ความสามารถ
2. งำนครู ประจำชั้น/อำจำรย์ที่ปรึกษำ
2.1. งานธุรการชั้น
1. จัดทา ปพ.ต่าง ๆ, บัตรสุขภาพ ให้ถูกต้องครบถ้วน เรี ยบร้อยและเป็ นปัจจุบนั
2. จัดทาหลักฐานการวัดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ หลักฐานการวัดประเมินผลให้ถูกต้องครบถ้วนเรี ยบร้อย
และเป็ นปัจจุบนั
3. จัดทาทะเบียน/บัญชี วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์/การดื่มนม/ประจาชั้นให้เรี ยบร้อยเป็ นปัจจุบนั
4. จัดทาสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนประจาชั้นทุกสาระวิชา
5. จัดทาแผนการสอน/แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ให้เรี ยบร้อยเป็ นปัจจุบนั
6. จัดทาบันทึกการนิเทศ ให้เรี ยบร้อยเป็ นปัจจุบนั
7. จัดทาเอกสารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
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2.2. งานการจัดชั้นเรี ยน
1. จัดห้องเรี ยนได้ตามเกณฑ์การจัดชั้นเรี ยนและสามารถเป็ นแบบอย่างได้
2. จัด ตกแต่ง ห้องเรี ยนให้สะอาด เป็ นระเบียบสวยงาม เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
3. ควบคุม ดูแลความเป็ นระเบียบของนักเรี ยนขณะปฏิบตั ิกิจกรรมเช้าหน้าเสาธง
4. ควบคุม ดูแลการแปรงฟันและความเป็ นระเบียบของนักเรี ยน ก่อนเข้าเรี ยนภาคบ่าย
5. จัด ตกแต่ง ป้ายนิเทศในชั้นเรี ยน หน้าชั้นเรี ยน ให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้
6. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการจัดชั้นเรี ยน
7. งานความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
3. งำนครู ประจำวิชำ
3.1. จัดทาแบบ ปพ.ต่างๆ ให้เรี ยบร้อยและเป็ นปัจจุบนั
3.2. จัดทาหลักฐานการวัดจุดประสงค์ หลักฐานการวัดและประเมินผล ให้เรี ยบร้อยและเป็ นปัจจุบนั
3.3. จัดทาแผนการสอน/แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ให้เรี ยบร้อยและเป็ นปัจจุบนั
3.4. จัดทาบันทึกการนิเทศ ให้เรี ยบร้อยและเป็ นปัจจุบนั
3.5. จัดทาสถิติผลการเรี ยนของนักเรี ยนประจากลุ่มสาระวิชาที่สอน
3.6. จัดทาเอกสารและงานอื่นที่มอบหมาย ให้เรี ยบร้อยและเป็ นปัจจุบนั
3.7. งานความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
4. งำนครู เวรประจำวัน
4.1 งานกิจกรรมตอนเช้า
1. ให้สัญญาณเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. ควบคุม ดูแล และดาเนินการให้การอ่านข่าวประจาวัน โครงการรักการอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษวัน
ละคา ออกกาลังกายหน้าเสาธง
3. ควบคุม ดูแล การเดินแถวเข้าห้องประชุม นานักเรี ยนดื่มนม นัง่ สมาธิ อบรมเหตุการณ์ประจาวัน
4. ควบคุม ดูแล การแต่งกาย ตลอดจนความสะอาดของร่ างกายของนักเรี ยน
5. งานความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
4.2 งานกิจกรรมตอนเย็น
1. ให้สัญญาณเลิกเรี ยน
2. ควบคุม ดูแล และดาเนิ นการให้นกั เรี ยนเข้าแถวก่อนเลิกเรี ยน
3. ควบคุม ดูแล การแต่งกาย ตลอดจนความเป็ นระเบียบของนักเรี ยนก่อนกลับบ้าน
4. งานความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
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4.3 งานทัว่ ไป
1. มาปฏิบตั ิหน้าที่ก่อนเวลา 07.30 น.และรับนักเรี ยน
2. ดูแลความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยบริ เวณทัว่ ไปของโรงเรี ยน
3. ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนเวรห้องน้ า อาคารเรี ยน และบริ เวณทัว่ ไปให้สะอาดเรี ยบร้อย
ก่อนเข้าแถว
4. บันทึกสถิตินกั เรี ยนในแบบและตรวจสอบความถูกต้องของป้ายสถิตินกั เรี ยนของโรงเรี ยน
5. พิจารณาอนุญาตให้นกั เรี ยนออกนอกสถานศึกษาในเวลาพักกลางวัน
6. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายและความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
5. งำนจัดกำรประชุมอบรมนักเรียนวันสุ ดสั ปดำห์
5.1. งานให้การอบรมนักเรี ยนประจาสัปดาห์
1. ให้การอบรมในเรื่ องที่กาหนด
2. ให้คาแนะนานักเรี ยนในกิจวัตรประจาวันหยุดสุดสัปดาห์
การรักษาความสะอาดของร่ างกาย เครื่ องแต่งกาย
การทาการบ้านหรื องานที่ได้รับการมอบหมาย
3. ให้ความรู ้ แนวทางการปฏิบตั ิตนต่อเหตุการณ์ประจาวัน
4. บันทึกการให้การอบรม เหตุการณ์การประชุมอบรมประจาสัปดาห์
5.2. การควบคุม ดูแลนักเรี ยนขณะดาเนินการประชุมอบรม
1. จัดห้องประชุม ดูแลความสะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยพร้อมที่จะใช้จดั กิจกรรม
2. จัด ดูแลนักเรี ยนเข้า ขณะให้การอบรม และออกห้องประชุมให้อยูใ่ นระเบียบวินยั
3. จัด เก็บห้องประชุมให้เรี ยบร้อย หลังเสร็ จสิ้ นการประชุมอบรม
6. งำนพัฒนำตน/พัฒนำงำน
3.1 อุทิศเวลาให้สถานศึกษาตามสภาพและโอกาสอันควร
3.2 ศึกษาหาความรู ้จากเอกสาร
3.3 ศึกษาหาความรู ้ และหาประสบการณ์เพิ่มเติมจากการประชุม อบรม สัมมนา
3.4 ปฏิบตั ิงานเต็มความรู ้ ความสามารถอย่างมีประสิ ทธิภาพ ตามแนวทางดังนี้
การสอนตรงเวลา และเต็มเวลา
การแสวงหาความรู ้ใหม่ๆในการจัดการเรี ยนการสอน
การคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ปฏิบตั ิตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและสถานศึกษา
ปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั เรี ยน เสมอต้นเสมอปลายสม่าเสมอ
การมุ่งมัน่ ประโยชน์ต่อสังคม สถาบัน ในฐานะปูชนียบุคคล
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7. งำนอื่นที่ได้ รับมอบหมำย
7.1 จัดให้มีแผนงาน/โครงการ ในการดาเนินงานและสรุ ปโครงการนั้นๆ
7.2 จัดทาเอกสารทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องครบถ้วน เรี ยบร้อย เป็ นปัจจุบนั
7.3 ปฏิบตั ิตนตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน ของงาน/โครงการ และกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
7.4 งานความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่น้ นั ๆ
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กำรบริหำรวิชำกำร
การบริ หารวิชาการ เป็ นการจัดกิจกรรมทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่อให้
เกิดการเรี ยนรู ้ได้ผลดี และมีประสิ ทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน
หลักกำรและกระบวนกำรบริหำรงำนวิชำกำร
1. จัดทาแผนงานวิชาการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อนโยบายหลัก
2. การบริ หารงานวิชาการมุ่งความร่ วมมือการทางาน
3. การมีเอกภาพในจุดมุ่งหมาย จะทาให้การดาเนินการสอดคล้องสัมพันธ์และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
4. ควรกระจายอานาจไปให้ผปู ้ ฏิบตั ิ
5. ส่งเสริ มให้ผรู ้ ่ วมงานปรับปรุ งตนเองด้วยวิชาการ
6. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และการพัฒนางานดาเนิ นไปได้ดว้ ยดี
7. การมีวินยั ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการจะสามารถทาให้งานดาเนินไปได้ดว้ ยดี
8. ผูบ้ ริ หารควรใช้เทคนิคส่งเสริ มคนอื่นมากกว่าการสอนคนอื่น
9. บุคลากรทุกคนต้องการขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
10. ควรมีคณะกรรมการประสานงานวิชาการ
11. ให้ครู ต้ งั วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการสอนทุกวิชาที่รับผิดชอบ
12. การประสานงานความสามัคคี ความมีมนุษยสัมพันธ์ และความร่ วมมือย่อมนามาซึ่งความสาเร็จของ
หน่วยงาน
13. การติดตามประเมินผล เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการบริ หารงานวิชาการ
14. การบริ หารงานเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ดังนั้นการบริ หารวิชาการจาเป็ นต้องใช้ท้ งั ศาสตร์ ศิลป์ ทักษะ
และเทคนิคในการบริ หารงาน
ขอบข่ำยกำรบริหำรงำนวิชำกำร
(ปริ ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2535 : 17 – 19 : พิชยั เสงี่ยมจิตร. 2542 :9 – 55 : รุ จิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวน
งาม.2545:58- 79)

1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย
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1.1 หลักสูตรสาระการเรี ยนรู ้ ของหลักสูตรและการจัดระบบ
สถานศึกษาต้องจัดทาสาระการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและ
สังคมและคานึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น สาระการเรี ยนรู ้มี 8 กลุ่มสาระหลัก เพื่อเสริ มสร้างการคิด การเรี ยนรู ้และการ
แก้ปัญหา ตลอดจนการเสริ มสร้างความเป็ นมนุษย์ ศักยภาพพื้นฐานในการคิด การทางาน และการพัฒนาตนเอง
1.2 การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้หรื อที่เรี ยกว่า การปฏิรูปการเรี ยนรู ้ ครู ตอ้ งยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง รู ้จกั วิธีคิด
วิธีการดาเนินชีวิตและมีทกั ษะในการเผชิญกับปัญหาต่างๆได้
1.3 สื่ อการเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งจาเป็ นช่วยให้ครู และผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้สะดวก
ยิง่ ขึ้น เช่น เอกสารหลักสูตร คู่มือครู บันทึกการสอน แหล่งเรี ยนรู ้ทุกรู ปแบบ เทคโนโลยีต่างๆ
1.4 การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ เป็ นองค์ประกอบที่ช่วยตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รี ยนผูเ้ รี ยนมี
ความก้าวหน้าทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
การประเมิน แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ
- การประเมินผลระดับชั้นเรี ยนเป็ นหน้าที่ของครู ผสู ้ อน
- การประเมินผลระดับสถานศึกษา เป็ นการตรวจสอบความก้าวหน้ารายปี และช่วงชั้นของ
สถานศึกษา
- การประเมินผลระดับชาติ ผูเ้ รี ยนทุกคนต้องเข้าประเมินผลระดับชาติในช่วงชั้นที่ 1 ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 และช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
2. กำรวิจัยในชั้นเรียน
ผลจากการประเมินผูเ้ รี ยน ทาให้ครู ทราบข้อบกพร่ องของผูเ้ รี ยนแต่ละคนและคิดหาวิธีพฒั นาผูเ้ รี ยน
วิธีแก้ผเู ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ ได้แก่การนาเอาวิจยั มาใช้เพื่อแก้ปัญหา ที่เรี ยกว่า วิจยั ในชั้นเรี ยน (Classroom Research)
คู่มือการบริ หารสถานศึกษา 8
3. กำรสอนซ่ อมเสริม
เป็ นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ขอ้ บกพร่ อง และเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยนเมื่อครู พบว่าความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนไม่บรรลุตามผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง หรื อสาหรับผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือกรณีพิเศษ วิธีสอนซ่อม
เสริ มมีหลายวิธี เช่น การสอนแบบตัวต่อตัว การสอนแบบกลุ่มย่อย นักเรี ยนเก่งสอนนักเรี ยนอ่อน สอนโดยบทเรี ยน
สาเร็จรู ป ให้ทาแบบฝึ กหัด หรื อเรี ยนด้วยตนเอง ฯลฯ
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4. กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสู ตร
การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร เป็ นวิธีการช่วยพัฒนาคุณลักษณะและนิสัยใจคอของผูเ้ รี ยนให้เป็ น
คนดีมีความเสี ยสละมีความซื่อสัตย์ กตัญญู มีความเมตตากรุ ณา รักใคร่ กลมเกลียว สมัครสมาน สามัคคีมีวินยั มีภาวะ
ของการเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริ มประชาธิปไตยกิจกรรมห้องสมุด ฯลฯ
5. กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ
เป็ นความพยายามที่จะปรับปรุ งส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอน ภายในสถานศึกษาให้ดีข้ นึ
เป็ นการเพิ่มพลังการปฏิบตั ิงานของครู ทาให้ครู สอนได้ตรงเป้าหมาย ทาให้ความเคลื่อนไหวทางวิชาการของ
สถานศึกษาเป็ นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ทาให้บุคลากรเห็นความสาคัญของงานวิชาการช่วยให้สถานศึกษาแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
กิจกรรมการนิเทศ ดาเนินการได้หลายอย่าง การนามาใช้ควรคานึงถึงสภาพปัญหา และความต้องการของ
สถานศึกษา เช่น การประชุม อบรม ปฐมนิเทศ การสังเกตการณ์สอน การศึกษาเอกสารทางวิชาการ การให้คาปรึ กษา
เป็ นรายกลุ่มรายบุคคล การสัมมนา ฯลฯ
6. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ สถานศึกษาจึงต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้
เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หาร การศึกษา ที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสถานศึกษาจาเป็ นต้องรายงาน
ประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ขั้นตอนกำรบริหำรงำนวิชำกำร
1. ขั้นก่อนดำเนินกำร โดยมีงานต่อไปนี้
1.1 จัดทาแผนงานวิชาการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 จัดสภาพงานวิชาการ และวิธีการทางาน
1.3 จัดครู เข้าสอน
1.4 จัดทาโครงการสอน
1.5 จัดทาปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
1.6 จัดตารางสอน
1.7 ปฐมนิเทศนักเรี ยน
1.8 การลงทะเบียนการเรี ยน
2. ขั้นกำรดำเนินงำน
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2.1 การดาเนินงานการสอนตามหลักสูตร
2.2 ดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเสริ มหลักสูตร เช่น กิจกรรมสอนซ่อมเสริ ม โครงส่งเสริ มเด็กเรี ยนดี
กิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดชุมนุมต่างๆการแนะแนวการศึกษาอาชีพ การให้บริ การห้องสมุด ฯลฯ
2.3 งานเกี่ยวกับการบริ หาร ส่ งเสริ ม และให้บริ การเกี่ยวกับสื่ อการสอน จัดให้มีการรวบรวมเอกสาร
การสอน คู่มือครู รวมทั้งการอานวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ ตูเ้ อกสารต่างๆ
3. ขั้นส่ งเสริมและติดตำมผล ด้านงานวิชาการ เพื่อให้ได้มาตรฐาน เช่น ส่งเสริ มให้ครู ได้ปรับปรุ งตนเอง
ด้านวิชาการ จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึ กษาด้านวิชาการ จัดตั้งคณะทางานวิชาการ สนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานวิชาการ จัดบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา ฯลฯ
4. กำรประเมินผล/ปรับปรุงงำนวิชำกำร ในการดาเนินงานวิชการสถานศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผล ทั้ง
ก่อนดาเนินการ ขณะดาเนินการและเมื่อสิ้ นสุ ดการดาเนินการโดยคณะกรรมการเพื่อนาผลการดาเนิ นงานมาปรับปรุ ง
ต่อไป

กำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
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งานกิจการนักเรี ยนเป็ นกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดขึ้นนอกเหนื อจากการเรี ยนการสอนปกติ เพื่อพัฒนานักเรี ยน
ทางด้านอารมณ์ สังคม ร่ างกายและจิตใจ
ขอบข่ำยงำนกิจกำรนักเรียน
1. ภำรกิจกำรบริหำรกิจกำรนักเรียนเกีย่ วกับกำรควบคุม
1.1 การปฏิบตั ิการรับนักเรี ยน จัดทาคู่มือการรับสมัคร
1.2 การจัดทาทะเบียนนักเรี ยน
1.3 ระเบียบสะสมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรี ยน
1.4 การรักษาระเบียบวินยั และควบคุมความประพฤติ
2. ภำรกิจกำรบริหำรกิจกำรนักเรียนเกีย่ วกับงำนสวัสดิกำร
2.1บริ การแนะแนวมีงานที่สาคัญ คือ บริ การสารวจนักเรี ยนเป็ นราบุคคล บริ การสารสนเทศ ด้าน
การศึกษาด้านอาชีพ ด้านสังคม บริ การให้คาปรึ กษา ช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหา บริ การติดตามผล
2.2 บริ การทางการเงิน ช่วยเหลือนักเรี ยนที่ขาดแคลน
2.3 บริ การสุ ขภาพอนามัย การจัดสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน การสอนสุ ขศึกษาแบบผสมผสานการ
ตรวจสุขภาพอนามัย
2.4 การบริ การอาหารในโรงเรี ยน
2.5 บริ การด้านความปลอดภัย
2.6 บริ การร้านค้าในโรงเรี ยน (สหกรณ์ในโรงเรี ยน)
3. ภำรกิจกำรบริหำรกิจกำรนักเรียนเกีย่ วกับกำรจัดกิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมการเรี ยนการสอนจัดขึ้นเพื่อประกอบความเข้าใจในเนื้ อหาสาระของหลักสูตร เช่น กิจกรรม
สหกรณ์ กิจกรรมส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ สภานักเรี ยน กิจกรมลูกเสื อ-เนตร
นารี ชุมนุมหรื อชมรม กิจกรรมแสดงละครและดนตรี
4. ภำรกิจกำรบริหำรกิจกำรนักเรียนเกีย่ วกับกำรสอน
เป็ นภารกิจบริ การที่จดั ขึ้นเป็ นการบริ การพิเศษ นอกเวลาเรี ยนตามปกติ กิจกรรมที่จดั ได้แก่ กิจกรรม
ปฐมนิเทศ การสอนพิเศษ การสอนเสริ ม

กำรบริหำรงำนธุรกำร กำรเงิน และพัสดุ
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งานธุรการ การเงิน และพัสดุจะมีลกั ษณะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กบั งานวิชาการ และยังสัมพันธ์กบั งานอื่นๆ
เพราะมีลกั ษณะที่เป็ นฐานของการปฏิบตั ิงานอื่น
กำรบริหำรงำนธุรกำร
งานธุรการเป็ นงานที่เกี่ยวกับการบริ หาร อานวยความสะดวกแก่งานต่างๆรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับระบบข้อมูล
ของงาน ระบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรื องานสารบรรณ การดูแลความปลอดภัย ติดตาม กากับ
ดูแลงานให้เป็ นไปตามแผน
ขอบข่ำยงำน
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
2. งานสารบรรณ ระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องการออกหนังสื อไปยังหน่วยงานอื่น
3. งานทะเบียน จัดทาแบบฟอร์มต่างๆ จัดทาหลักฐานการรับนักเรี ยน การจาหน่าย จัดเก็บหลักฐานงาน
ทะเบียนนักเรี ยนให้ถูกต้องและสะดวกแก่การนามาใช้
4. จัดทาสถิติ สรุ ปจานวนนักเรี ยนเป็ นรายวันและปลายปี
5. ดาเนินการตอบคาร้องขอของผูป้ กครอง ในการเข้าเรี ยน การย้ายโรงเรี ยน
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กำรบริหำรกำรเงิน
งานการเงิน แบ่งเป็ น เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ เป็ นเงินที่ได้รับจากรัฐตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของชาติและภารกิจของ
สถานศึกษา นอกจากนี้ยงั มีเงินที่จดั สรรโดยอ้อม เช่น เงินกองทุนกูย้ มื ให้แก่ผเู ้ รี ยน กองทุนส่ งเสริ มครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินที่ไม่ใช่เงินงบประมาณแผ่นดิน เช่น เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงิน
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาเงินบริ จาค
กำรดำเนินงำนกำรเงินและบัญชี
1. จัดหาและจัดทาเอกสารการเงิน
2. จัดทาบัญชีรายรับ รายจ่ายของโรงเรี ยน
3. นาเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร
4. จัดทาบัญชีเงินเดือน (รายเดือน) ของบุคลากรในโรงเรี ยน
5. จ่ายเงินเดือนบุคลากรในโรงเรี ยน

23
6.
7.
8.
9.

ส่งภาษีรายเดือนของครู
ให้บริ การการดาเนินงานเบิกค่ารักษาพยาบาล
ให้บริ การการดาเนินงานเบิกเงินช่วยเหลือบุตร
ให้บริ การการดาเนินงานเบิกค่าเล่าเรี ยนบุตร

งำนพัสดุ
งานพัสดุ คือ ทรัพย์สินส่วนหนึ่งของสถานศึกษา
แนวทำงกำรบริหำรงำนพัสดุ
1. วางแผนการจัดหาพัสดุโดยกาหนดความต้องการออกเป็ นประเภทต่างๆงบประมาณที่ตอ้ งใช้จากแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ของสถานศึกษา กาหนดบุคคลผูร้ ับผิดชอบ
2. จัดหาให้พสั ดุที่มีความเหมาะสมตรงความต้องการ ทันเวลาและเพียงพอ
3. พัสดุทุกชิ้นที่ส่งมอบต้องมีการตรวจรับตามระเบียบมีหลักฐานครบถ้วนด้วยความถูกต้องรวดเร็ ว
4. จัดเก็บรักษาพัสดุอย่างเป็ นระบบเมื่อนาไปใช้ตอ้ งมีการบันทึกข้อมูลการใช้รวมทั้งการบารุ งรักษาให้อยูใ่ น
สภาพที่ดี รวมทั้งดูแลจัดหาเพิ่มเติมหรื อจาหน่าย
5. การจาหน่ายพัสดุ เมื่อหมดอายุหรื อเสื่ อมสภาพต้องดาเนิ นการตามระเบียบและขั้นตอน

กำรบริหำรงำนบุคคล
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การบริ หารงานบุคคลเป็ นภารกิจในการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ดาเนินกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคคลเพื่อให้
ปัจจัยด้านบุคลากรขององค์การเป็ นทรัพย์ยากรมนุษย์ที่มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
ขอบข่ ำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคล
โรงเรี ยนได้กาหนดขอบข่ายงานตามความเหมาะสมกับสภาพอานาจและขอบเขตของโรงเรี ยนสังกัดองค์กร
ปกครองท้องถิ่น
1. การวิเคราะห์งานเป็ นกระบวนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อทราบปริ มาณงาน ขอบเขต หน้าทีและ
ความรับผิดชอบของงาน ความเกี่ยวพันของงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆภายในองค์กร
2. การวางแผนและการพยากรณ์กาลังคนเพื่อบรรจุตาแหน่งที่วางหรื อขาดไปในอนาคต
3. การสรรหา เป็ นกระบวนการที่ชกั จูงใจและกระตุน้ ให้ผสู ้ มัครที่มีศกั ยภาพมาสมัครงาน
4. การปฐมนิเทศและการบรรจุ
- การปฐมนิ เทศ พนักงานใหม่เพื่อช่วยให้พนักงานได้มีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องในระยะที่เริ่ ม
ทางาน
- การบรรจุพนักงาน เป็ นการมอบหมายงานตลอดจนการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย หรื อ
การลดตาแหน่ง
5. การฝึ กอบรมและการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดีข้ นึ มี
ความกระฉับกระเฉง มัน่ ใจในการทางาน มีการปรับปรุ งการทางานทาให้เป็ นพนักงานที่มีคุณภาพมีความเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ของงานต่างๆลดความขัดแย้งในการทางาน
6. การประเมินการปฏิบตั ิงานว่าสามารถปฏิบตั ิงานได้ประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงใด
7. การวางแผนและการพัฒนาอาชีพ เป็ นการส่งเสริ มความก้าวหน้าของพนักงาน เป็ นหลักประกันช่วยให้แต่
ละคนมีแผนสาหรับอาชีพของตนในอนาคต การเลื่อนตาแหน่งระดับสู งขึ้นไป
8. การบริ หารค่าตอบแทนเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อชีวิตของพนักงาน เป็ นเครื่ องแสดงคุณค่าของบุคคลในองค์การ
บ่งบอกถึงความสาเร็จในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
9. ความปลอดภัยและสุขภาพ เป็ นการดูแลพนักงานจากการบาดเจ็บ จากอันตราย และส่งเสริ มสุขภาพด้าน
ร่ างกาย อารมณ์ของพนักงาน
10. การจูงใจในการทางาน ขวัญและกาลังใจในการทางาน

กำรบริหำรงำนอำคำรสถำนที่
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ขอบข่ำยงำนอำคำรสถำนที่
1. การวางแผนงานด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
- ศักยภาพปัจจุบนั ด้านอาคารสถานที่
- ประสิ ทธิภาพการใช้อาคารสถานที่
- แนวโน้มความต้องการในอนาคต
- ปัญหาที่เคนเกิดขึ้น
2. การควบคุมดูแลและการบารุ งรักษาอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
- ควรมีขอ้ มูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่ตอ้ งซ่อมแซมและบารุ งรักษาให้อยูใ่ นสภาพดี
ใช้การได้
- เสนองบประมาณ ส่ วนอาคารที่ตอ้ งการเพิ่มควรระบุในแผนงานให้ชดั เจน
- จัดให้มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ให้พอเพียง
- ใช้ประโยชน์จากอาคารให้เต็มศักยภาพ
- จัดสภาพแวดล้อมบริ เวณโรงเรี ยนและรอบอาคารให้ร่มรื่ น น่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้
- ปรับปรุ งพื้นที่บริ เวณรอบอาคาร เช่น ทาที่นงั่ ใต้ตน้ ไม้ จัดสวนหย่อม

กำรบริหำรงำนควำมสั มพันธ์ ชุมชน
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บทบำทและหน้ ำที่ของโรงเรียนต่ อชุมชน
1. ถ่ายทอดความรู ้ ศิลปะ วิทยาการ ให้ชุมชน โรงเรี ยนมีหน้าที่อบรมผูเ้ รี ยน สร้างบุคลิกภาพหรื อคุณสมบัติ
ของผูเ้ รี ยนตามความต้องการของชุมชน
2. เป็ นแหล่งวิทยากรและวิทยาการ จัดประสบการณ์ให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพอนามัย ความเป็ นอยูท่ ้ งั ส่ วนตัว
และชุมชนตลอดจนการบันเทิงและการกีฬา
3. ส่ งเสริ มความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน สร้างความสานึกในท้องถิ่น สานึกในความเป็ นชาติ
4. นาความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน
5. เปิ ดโอกาสให้ชุมชน (คณะกรรมการสถานศึกษา) เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
แนวทำงปฏิบัติงำนสั มพันธ์ ชุมชน
1. จัดทาจุลสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนให้ชุมชนทราบ
2. เชิญกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมวางแผนร่ วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
3. จัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถานศึกษาเพื่อทราบความต้องการและนาความคิดเห็นมา
พัฒนางานจัดการศึกษา
4. จัดประชุมผูป้ กครองเพื่อชี้แจงนโยบายและร่ วมแสดงความคิดเห็น
5. เข้าร่ วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆที่ชุมชนจัด
6.ให้บริ การสถานที่ อุปกรณ์ของสถานศึกษา ตามความเหมาะสม
7. ดาเนินกิจกรรมเยีย่ มบ้านเพื่อติดตามนักเรี ยนและพบปะผูป้ กครอง
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ภาคผนวก
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แบบการประเมินตนเอง งาน / กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ
ของ…………………………………………..ประจาชั้น…………../ วิชา…………………………..
การปฏิบตั ิ
ไม่ได้
ที่
รายการ
หมายเหตุ
ดี ปาน ควร
ปฏิบตั ิ
กลาง แก้ไข

1. กำรจัดอำคำร / สภำพแวดล้อม

1.1 ภำยในห้ องเรียน

- สัญลักษณ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์

- ป้ายนิเทศประจาห้องเรี ยน

- สื่ อ / อุปกรณ์ประจาห้อง

- ข้อตกลงของห้องเรี ยน

- แผนการสอน / แผนการจัดการเรี ยนรู ้

- แฟ้มสะสมงานนักเรี ยน

- แฟ้มสะสมงานครู

- ความสะอาดภายในห้องเรี ยน

1.2 ภำยนอกห้ องเรียน

- จุดภูมิใจ / จุดพัฒนา

- ป้ายแสดงชั้นเรี ยน

- ป้ายชื่อครู ประจาชั้น

- ป้ายสมาชิกภายในชั้นเรี ยน

- ป้ายสถิตินกั เรี ยน

- ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรี ยน

- ความสะอาดนอกห้องเรี ยน

1.3 กำรจัด ดูแลห้ องพิเศษต่ ำงๆ

- ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา

- ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์

- ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์

- ห้องสมุด
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ที่

รายการ

- ห้องพยาบาล
- ห้องครัว
- โรงอาหาร /อาคารเอนกประสงค์
- ห้องน้ าห้องส้วม
- ห้องสหกรณ์
- ห้อง……………………………………
- ห้อง ……………………………………
- ความสะอาดของห้องพิเศษ
- ตารางการใช้หอ้ งพิเศษ
- ทะเบียนบันทึกการใช้ห้องพิเศษ
- ทะเบียนวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ประจาห้องพิเศษ
1.4 กำรจัดบริเวณโรงเรียน
- การจัดถังขยะตามจุดต่างๆ
- ป้ายคาขวัญ / ป้ายอื่นๆ
- จัด ตกแต่ง สวนหย่อม พื้นที่สีเขียว
- ความสะอาดของพื้นที่บริ เวณโรงเรี ยน
2. งำนเอกสำร / แบบพิมพ์
2.1 เอกสำรแบบพิมพ์ประจำห้ องเรียน
- เอกสาร ปพ. 1 – ปพ. 3
- เอกสารปพ. 4 – ปพ. 6
- บัตรสุขภาพ
- หลักฐานการผ่านจุดประสงค์
- หลักฐานแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
- สมุดนิเทศประจาห้องเรี ยน

การปฏิบตั ิ
ไม่ได้
ดี ปาน ควร
ปฏิบตั ิ
กลาง แก้ไข

หมายเหตุ

























30

ที่

รายการ

การปฏิบตั ิ
ไม่ได้
ดี ปาน ควร
ปฏิบตั ิ
กลาง แก้ไข

2.2 เอกสำรงำน / กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย
- บัญชีการเงิน
- บัญชีพสั ดุ
- ทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์

ผูร้ ับประเมิน................................................
(
)
ผูต้ รวจสอบประเมิน............................................................
(
)

หมายเหตุ
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คุณลักษณะของโรงเรียนที่คาดหวัง
1. การบริหารที่มีคุณภาพ
➢ ทุกคนมีส่วนร่ วม
➢ ทาอย่างต่ อเนื่อง
➢ เป็ นการปฏิรูปการเรียนรู้
2. จัดระบบประกันคุณภาพภายใน
➢ ต้ องคิด
➢ ต้ องทา
➢ ต้ องเขียน
3. มีระบบบริหารที่ดี
➢ มีแผน
P
➢ ทาตามแผน
D
➢ ประเมิน
C
➢ ปรับปรุง
A
4. ต้ องดาเนินการเป็ นปกติ
➢ ต้ องทาทุกคน
➢ ต้ องทาทุกวัน

ต้ องสร้ างเด็กให้
- มีความรู ้มากขึ้น
- มีความสุขมากขึ้น
- มีคุณภาพมากขึ้น

