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ค าน า 
คู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยเล่มนี้  เป็นเอกสารที่กล่าวถึงรายละเอียด

ต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ภาระงานของแต่ละฝุาย 4 ฝุายคือ ฝุายอ านวยการ ฝุายบริหาร
ทั่วไป ฝุายวิชาการ ฝุายกิจการนักเรียน เพ่ือให้การบริหารงานในแต่ละฝุายมีความชัดเจน บุคลากรแต่
ละฝุายรู้บทบาทหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นไปในทางเดียวกันทางโรงเรียนจึงจัดท าคู่มือใน
การปฏิบัติงานขึ้นมา โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลและ น ามาปรับให้เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา ทางสถานศึกษาขอขอบคุณที่บุคลากรทุกท่านให้ความร่วมมือ 
ไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
 
  
 

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
   25 สิงหาคม 2565 
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สารบัญ 
           หนา้ 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย      ค 
การมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ        5 
มาตรฐานการปฏิบัติงานฝุายอ านวยการ        6 
มาตรฐานการปฏิบัติงานฝุายบริหารทั่วไป        25 
มาตรฐานการปฏิบัติงานฝุายวิชาการ        41   
มาตรฐานการปฏิบัติงานฝุายกิจการนักเรียน       64  
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การมอบหมายงานในหนา้ทีข่องขา้ราชการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ด้วยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  ได้จัดโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 ฝุายบริหาร   
ตามโครงสร้างของการบริหารสถานศึกษา คือ ฝุายอ านวยการ ฝุายบริหารทั่วไป ฝุายวิชาการ และ
ฝุายกิจการนักเรียน ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษา เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องและทางราชการ  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 และมาตรา 45 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการ  
บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  
พ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 จึงมอบหมายให้มี  
ผู้รับผิดชอบในหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสถานศึกษา บริหารกิจกรรมของหน่วยงานการศึกษา การวางแผนการ 

ฝุายอ านวยการ ฝุายบริหารทั่วไป ฝุายวิชาการ และฝุายกิจการนักเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

    1. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 

    2. ดูแล ชว่ยเหลือผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  ในการก ากับติดตาม เร่งรัดให้
ค าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของฝุายอ านวยการ ฝุายบริหารทั่วไป ฝุายวิชาการ และ
ฝุายกิจการนักเรียน 

    3. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน  มีหนา้ที่ดงันี ้

    1. ควบคุมบริหารงานของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  ให้เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง กฎหมาย 
ข้อบังคับของทางราชการ  
    2. ดูแลให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี 
ประสิทธิภาพ 
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ฝาุยอ านวยการ 
 

 ฝุายอ านวยการรับผิดชอบก ากับดูแล และปฏิบัติราชการด้านงานบุคลากรและงบประมาณ ให้
สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคณะกรรมการ
ฝุายบุคลากรและงบประมาณก าหนดแผนงาน / โครงการ และแผนปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ปูองกันและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนในส่วนของฝุายบุคลากรและงบประมาณ โดยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบก ากับดูแล ดังนี้ 
1. ส านักงานฝาุยอ านวยการ 

มาตรฐานการปฏบิัตงิานหวัหนา้ฝุาย 

  
1. วตัถปุระสงค ์

  เพ่ือให้หัวหน้าฝุายทุกคน ฝุายถือปฏิบัติเป็นประจ าได้ถูกต้อง 

2.  ขอบเขต  
  หัวหน้าฝุายครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
หัวหน้าส านักงาน  

4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1 บริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินค าสั่งของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน  
     4.2 ตรวจสอบ ก ากับติดตาม ดูแลงานในฝุายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
และเป็น ปัจจุบัน 

     4.3 ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
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2.  งานบคุลากร 

มาตรฐานการปฏบิัตงิานอัตรากาลัง/ก าหนดต าแหนง่ 

  
1.  วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือเป็นการวางแผนความต้องการก าลังคน โดยยึดหลักความต้องการและการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องให้ สอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียนและ ก าหนดต าแหน่งภารงานให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้ข้าราชการครูเลื่อนต าแหน่ง
หรือวิทยฐานะสูงข้ึนตามโอกาส  
2.  ขอบเขต  
  ครูและบุคลากร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  งานบุคลากร  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1 วิเคราะห์และการวางแผนอัตราก าลังคน  
     4.2 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของโรงเรียน  
     4.3 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  ตามเกณฑ์ 
     4.4 น าเสนอแผนอัตราก าลังต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     4.5 น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
5.  ก าหนดต าแหน่ง 

     5.1  งานบุคลากรจัดท าข้อมูลครูที่จะเกษียณอายุราชการล่วงหน้า5  ปี     
     5.2  งานบุคลากรส ารวจความต้องการวิชาเอกที่โรงเรียนขาดแคลนจากฝุายวิชาการ  
     5.2  น าข้อมูลข้างต้นมาจัดท าแผนอัตราก าลังก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของ สถานศึกษาเพ่ือน าเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
6.  ขอเลื่อนตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 
      6.1  ครูและบุคลากรที่ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะจัดท าบันทึกข้อความพร้อมทั้ง
แนบเอกสาร ประกอบการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเสนอผ่านงานบุคลากรตรวจสอบ            
      6.2  เจ้าหน้าที่งานบุคลากรน าบันทึกข้อความพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการขอมีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทย ฐานะเสนอรองผู้อ านวยการฝุายอ านวยการและผู้อ านวยการทราบตามล าดับ 

      6.3  เจ้าหน้าที่งานบุคลากรประสานงานสารบรรณเพ่ือจัดท าหนังสือราชการน าส่งแบบค าขอมีวิทย
ฐานะหรือ เลื่อนวิทยฐานะพร้อมทั้งเอกสารประกอบ  ของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา  
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มาตรฐานการปฏบิตัิงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 

  
1.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้โรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างพอเพียงส าหรับการ
ด าเนินงานเพ่ือ พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป  
2.  ขอบเขต  
  ครูและบุคลากร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  งานบุคลากร  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     1.  ด าเนินการจัดทาแผนอตัรากาลัง 

1.1  งานบุคลากรจัดท ารายงานแผนอัตราก าลัง ตามแบบรายงานส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามก าหนด  
  1.2 กรณีการจ้างลูกจ้างของโรงเรียนโดยใช้เงินรายได้ของโรงเรียน ให้ด าเนินการภายใน
หลักเกณฑ์วิธีการ ที่โรงเรียนก าหนดและระเบียบพัสดุ 
      2.  บรรจแุตง่ตัง้ 

  2.1 รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ค าสั่งให้มา ด ารงต าแหน่งณ  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยมาปฏิบัติงาน  
     3.  จ้างลกูจา้งชัว่คราวโดยใชเ้งนิรายไดข้องโรงเรยีน  
  3.1 ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
  3.2 เมื่อผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ท าหนังสือแจ้งขออนุญาตจ้างไปยัง
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา  
  3.3 เมื่อส านักงานเขตแจ้งอนุญาต โรงเรียนด าเนินการจ้างตามระเบียบฯ  
     4.  ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  4.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือ ต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  - เสนอค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรที่ประสงค์ขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
  - รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีค าสั่ง
ย้ายมาด ารง ต าแหน่งมาปฏิบัติงาน ณ  โรงเรียน  
  - ท าหนังสือราชการน าส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมรายงานวันลาส่ง
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา  เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีค าสั่งให้ย้ายไปด ารง
ต าแหน่ง 
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5. บรรจุกลบัเข้ารับราชการ  
  5.1 การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา 56) ออกจาก
ราชการเพ่ือขอรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (มาตรา 66) และลาออกจา
พนักงานท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 67)  
  5.2 กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) เสนอผู้ขอกลับเข้ารับราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  เพ่ือขออนุมัติอ.ก.ศ.จ. ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้มี
อ านาจตามมาตรา 53 สั่ง บรรจุและแต่งตั้ง 

  5.3 กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา 65) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับ
ราชการภายใน ก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกิน4 ปีให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่ง
บรรจุและแต่งตั้ง 

  5.4 กรณีออกจากราชการเพ่ือรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
มาตรา 66 ให้ ยื่นเรื่องขอกลับตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

  5.5 กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการที่ไม่ใช่ราชการครูและบุคลากรทาง
หารศึกษาใน เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและสั่งแต่งตั้งตามมาตรา 53 ที่ต้องการจะเข้ารับ
ราชการเสนอเรื่องไปให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ก.ค.ศ.มอบหมายพิจารณาอนุมัติเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้มี
อ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและ 

แต่งตั้ง 

6.  รักษาราชการแทนและรักษาการตาแหน่ง 

  6.1 กรณีท่ีมีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รอง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาการแทน ถ้ารองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่ การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้ให้โรงเรียนเสนอข้าราชการ 
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ รักษาการแทน (มาตรา 54) แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
  6.2 กรณีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาต าแหน่งว่างลง หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่
สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษาในต าแหน่ง(มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา)  
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มาตรฐานการปฏบิัตงิานประเมนิผลปฏบิตังิานบุคลากร  
  
1.  วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนให้ไปในทิศทาง
เดียวกันและเพ่ือ ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ มีการพัฒนาตน พัฒนา งาน และเพ่ือให้โรงเรียนน าผลสรุปการด าเนินงานมาปรับปรุงและ
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป  
2.  ขอบเขต  
  ครูและบุคลากร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยทุกคน  
3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  งานบุคลากร  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1  การลงเวลาการปฏิบัติงาน  
  4.1.1 เมื่อมาถึงโรงเรียนให้ลงลายมือชื่อมาปฏิบัติราชการก่อนทุกครั้ง 

  4.1.2 การลงเวลาปฏิบัติราชการหลัง8.15 น. ถือว่ามาปฏิบัติราชการสาย (ใต้เส้นแดง)   
  4.1.3 ลงเวลากลับได้ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป  
  4.1.4 การมาปฏิบัติราชการแล้วลืมลงลายมือชื่อให้บันทึกชี้แจง  

     4.2  วางแผนก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกคน  
     4.3  ประสานงานกับฝุายกลุ่มสาระ และงานต่างๆ ในวิธีประเมินผล  
     4.4  คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลงานของบุคลากรเป็นรายบุคคลโดยใช้หลักฐาน
เอกสารในการ ปฏิบัติงาน เช่นรายงานการปฏิบัติงาน  แฟูมสะสมงาน ภาพถ่ายค าสั่งแบบประเมิน
เป็นต้น 

     4.5  รวบรวมผลการประเมินเพ่ือสรุปและจัดท ารายงานเสนอเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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มาตรฐานการปฏบิตัิงานการออกจากราชการ 

  
1.  วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบและวางแผนในอนาคตในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจาก ราชการตามวาระหรือกรณีอ่ืนๆ โดยโรงเรียนสามารถด าเนินงานทั้งด้านการเรียนการสอน งาน
สนับสนุนการสอน  รวมถึงภาระงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างต่อเนื่องมีคุณภาพ รวมถึงการดูแลสิทธิ
ผลประโยชน์ของบุคลากร อันเป็นผลสืบเนื่องจากการออกจากราชการ  
2.  ขอบเขต  

ครูและบุคลากร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยทุกคน  
3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หัวหน้างานการออกจาราชการ  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1  การลาออกจากราชการ  
  4.1.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วยครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาอ่ืน 

  4.1.2 รายงานการอนุญาตการออกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     4.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชกาหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก.ค.ศ. ก าหนด  
  4.2.1 ผู้ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
เข้ารับ การพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ก าหนด  
  4.2.2 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดขอบที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง 
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3. งานการเงนิและบญัชี 

มาตรฐานปฏบิตัิงานเจ้าหน้าทีร่ับเงนิบ ารุงการศึกษาและออกใบเสรจ็ 

  
1.  วัตถุประสงค ์

  รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  
2.  ขอบเขต  
  ท าการรับและออกใบเสร็จรับเงินนอกงบประมาณ  
3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
      4.1  เจ้าหน้าที่รับเงินนอกงบประมาณทุกประเภท พร้อมตรวจสอบและออกใบเสร็จ
ให้ถูกต้อง  
      4.2 กรณีรับเงินบ ารุงการศึกษา  

4.2.1  ให้เจ้าหน้าที่รับเงินจัดเตรียมใบรายชื่อนักเรียน พร้อมจัดเตรียมเงินส าหรับทอน (ถ้ามี)  
  4.2.2 ให้ครูที่ปรึกษารับเงินบ ารุง การศึกษาและเช็คชื่อนักเรียนที่ช าระเงินแล้วในใบรายชื่อ 

4.2.3 ครูที่ปรึกษาน าส่งเงินพร้อมใบรายชื่อนักเรียน แก่เจ้าหน้าที่รับเงินและตรวจนับให้ถูกต้อง
ตรงกัน 

  4.2.4 เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน 

      4.3  เมื่อรับเงินและออกใบเสร็จแล้วน าส่งเงินให้เจ้าหน้าที่การเงิน 

      4.4 เจ้าหน้าที่รับเงินท าทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน/
ขอเบิก  
ใบเสร็จรับเงินไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

มาตรฐานปฏบิตัิงานจดัทาทะเบยีนคุมเงินนอกงบประมาณฯ 

  
1.  วัตถุประสงค ์ 

 เพ่ือแจ้งการจ่ายเงินนอกงบประมาณในแต่ละประเภทของแต่ละเดือน  

2.  ขอบเขต  
  ท าทะเบียนรับและจ่ายและยอดคงเหลือในแต่ละเดือนคุมเป็นเล่มๆ แต่ละประเภท  
3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีและทะเบียนคุม 
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4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1  ท าทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณจ านวน 36 เล่มและสรุปรายเดือนทุกเดือน   
     4.2 หัวเจ้างานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง 

     4.3 เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนตรวจสอบ  โดยผ่านรองผู้อ านวยการฝุายอ านวยการ  

  
มาตรฐานปฏบิตัิงานการจดัทาบัญชเีงนิสดและรายงานเงินคงเหลือประจาวนั 

  
1.  วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือท าบัญชีเงินสดและรายเงินคงเหลือประจ าวันให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็น
ปัจจุบัน  
2.  ขอบเขต   
  จดท าบัญชีเงินสดและรายงานเงินคงเหลือประจ าทุกวันที่มีการรับและจ่ายเงิน 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีและทะเบียนคุม 

4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1  ท าบัญชีเงินสดทุกวันที่มีการรับและจ่ายเงิน 

     4.2  ท าทะเบียนเงินคงเหลือประจ าวันทุกครั้งที่มีการรับและจ่ายเงิน 

     4.3 ท าทะเบียนคุมบัญชีกระแสรายวันที่มีการจ่ายเงินในบัญชีกระแสรายวัน 

     4.4 ทะเบียนคุมสัญญายืมเงินเมื่อสัญญายืมเงินลงเลขที่สัญญาและรับที่ท าสัญญา  
     4.5 เสนอรองผู้อ านวยการฝุายอ านวยการ  
     4.6 ผู้อ านวยการอนุมัติ 
 

มาตรฐานปฏบิตัิงานการจา่ยเงนิ 

  
1.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้โรงเรียนได้ด าเนินการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินนอก
งบประมาณทุก ประเภท  ถูกต้องตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.  ขอบเขต  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโรงเรียน (ค่าวัสดุครุภัณฑ์ค่าตอบแทน)  
3.  ผูร้ับผดิชอบ  

งานการเงิน/งานพัสดุ/บุคลากร  
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4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงานการจ่ายเงนิ 

     4.1  การจ่ายเงินนอกงบประมาณ (จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน) ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
  4.1.1 เจ้าของกิจกรรมท าบันทึกข้อความ ขออนุญาตจัดกิจกรรมเสนอผู้อ านวยการโดยผ่าน
ฝุายแผนงานและ งานพัสดุ 
  4.1.2 งานบุคลากรจัดท าสัญญาการจ้างระหว่างผู้รับจ้างและโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยโดย
ผู้อ านวยการ โรงเรียน  
  4.1.3 งานพัสดุจัดท ารายงานขอจ้างของลูกจ้างทุกคนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหาร พัสดุภาครัฐระเบียบและกฎที่เกี่ยวข้อง 

4.1.2  เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบยอดเงินค่าจ้างของลูกจ้าง  
  4.1.3 เสนอผ่านรองผู้อ านวยการ ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างต่อ
ผู้อ านวยการ  

  4.1.4 เมื่อผู้อ านวยการอนุมัติการจ่ายเงินเจ้าหน้าที่การเงินจัดท าเอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงิน  
  4.1.5 จ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้าง 

  4.1.6 จัดเก็บเอกสารการจ่ายไว้เป็นหลักฐาน  
     4.2  การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
  4.2.1 เจ้าของกิจกรรมท าบันข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมเสนอผู้อ านวยการโดยผ่านฝุาย
แผนงานและ งานพัสดุ 

4.2.2  งานพัสดุจัดท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ ระเบียบและกฎที่เกี่ยวข้อง 

  4.2.2 งานการเงินเสนอผู้อ านวยการลงนามอนุมติการจ่ายเงินผ่านรองผู้อ านวยการฝุาย
อ านวยการ   
  4.2.3 เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเงิน/เช็คให้แก่เจ้าหนี้ 

  4.2.4 เจ้าหน้าที่บัญชีน าชุดเบิกไปลงบัญชีการรับ-จ่ายเงิน 

  4.2.5 เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินภาษีหักณ ที่จ่ายส่งสรรพากรอ าเภอภายใน 7 วันของเดือนถัดไป   
  4.2.6 เจ้าหน้าที่น าเงินรายได้แผ่นดินส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  4.2.7 กรณีมีสัญญายืมเงินต้องสลักหลังสัญญายืมเงินและจัดท าทะเบียนคุม 

  4.2.8 เจ้าหน้าที่การเงินเก็บเอกสาร การเบิก-จ่ายทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน  
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มาตรฐานปฏบิตัิงานรายงานการรบั-จ่าย 

  
1.  วัตถุประสงค ์

  เพ่ือท ารายงานการรับ-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ  
2.  ขอบเขต  
  จัดท ารายงานการรับ-จ่ายประจ าเดือน งบรายละเอียดใบส าคัญตามใบส าคัญการจ่ายจัดท า
รายงานเงิน คงเหลือประจ าเดือน  
3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  งานการเงินและบัญช  ี 
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงานการทารายงานการรับ-จา่ย  
     4.1  เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการรับ-จ่ายประจ าเดือน งบรายละเอียดใบส าคัญรายงาน ประเภทเงิน
คงเหลือ งบเทียบยอด รายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน  
     4.2  เสนอผู้อ านวยการโดยผ่านรองผู้อ านวยการฝุาย 

     4.3  ผู้อ านวยการเซ็นอนุมัติ 
     4.4  ส่งรายงาน การรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา งบรายละเอียดใบส าคัญรายงานประเภทเงิน
คงเหลืองบ เทียบยอด รายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินภายในวันที่15 ของเดือนถัดไป  
     4.5  ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา งบรายละเอียดใบส าคัญรายงานประเภทเงินคงเหลือ
งบ เทยีบยอด รายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม (งวดที่1) และเดือนกันยายน (งวดที2่) ต่อ
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณและอธิบดี
กรมบัญชีกลาง  
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4. งานบรหิารพสัดุและสนิทรพัย์ 

มาตรฐานการปฏบิตัิงานพัสดุและสนิทรัพย  ์ 
  
1.  วัตถุประสงค ์

  1) จัดซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ แต่ไม่รวมถึงการ
จัดการพัสดุ ในลักษณะการจ้าง 

  2) จัดจ้างท าของ และการรับของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการจ้างเหมาบริการ 
แต่ไม่ รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  
  3) จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา จ าหน่ายบริจาค หรือขายทอดตลาดให้
เป็นไปตาม ระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
  4) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้รับจาการบริจาค  
  5) จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ส าหรับที่ดินอาคาร และสิ่งก่อสร้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ,
เจ้าหน้าที่พัสดุฝุาย, งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  งานพัสดุ 
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงานพัสดสุินทรัพย  ์  
      งานพัสดุและสินทรัพย์มีหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาซื้อพัสดุภายในสถานศึกษา
เพ่ือให้ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. การซื้อหรือจ้าง (ตั้งแต่5,000 บาทขึ้นไป ให้จัดท าในระบบ e-GP)  
1.1  จัดท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้างเสนอผู้อ านวยการ  
1.2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
1.3  จัดท าร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน  ตรวจสอบคุณลักษณะและราคากลาง/ราคา

ท้องตลาด ประกาศเชิญชวน  บริษัทร้านค้าแหล่งจ าหน่าย 

1.4  รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาและพิจารณา
คุณลักษณะ ของพัสดุตามคุณภาพ/ราคาต่ําสุด 

1.5  จัดท าและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
1.6  จัดท าร่างสัญญา  
1.7  ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดท าสัญญา  
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ตรวจสอบหลักประกันสัญญา (หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เงิน
สด  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ  หรือพันธบัตร 
รัฐบาลไทย  หลักประกันสัญญาของเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรกรณีเป็นเงินสดให้น าส่งส านักงาน
เขต พ้ืนที่การศึกษา  โดยจัดท าสมุดคู่ฝากไว้เป็นหลักฐาน)  
 ลงนามในหนังสือสัญญา ผู้อ านวยการและคู่สัญญาลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างแล้วแต่  
กรณีจ านวน  2 ฉบับ 

หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญา  โดยเร็ว(ไม่เกิน15  วันนับจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ  
ผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การจ้างตั้งแต่200,000  บาทขึ้นไปต้องตีตราสาร ประกอบสัญญาจ้าง  
1.8 ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ 

เลขที่โครงการ  
ชื่อโครงการ  
รหัสหน่วยงาน  
ชื่อหน่วยงาน   
เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้เสนอราคา  
ชื่อผู้เสนอราคา   
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  
วันที่ท าสัญญา  
จ านวนเงิน  

  เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP  

  1.9 บริหารสัญญา  
  คู่สัญญาส่งมอบพัสดุในเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุ ณ โรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัยตรวจรับพัสดุให้ ถูกต้องครบถ้วน เมื่อครบถ้วนแล้วให้ลงชื่อในใบตรวจรับไว้เป็น
หลักฐานและเพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินตาม ระเบียบการบริหารงานพัสดุ(งานจ้างทุกกรณีควร
แนบภาพถ่ายด้วย)   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

  18 Integrity and Transparency Assessment Online 2022 

5. งานตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานการปฏบิตัิงานตรวจสอบตดิตาม ประเมินผลการใชเ้งินและผลด าเนินงาน  
  
1.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้การปฏิบัติงานการตรวจสอบติดตาม ประเมนผลการใช้เงินและผลการด าเนินงานใน
โครงการของ กลุ่มสาระและฝุายต่างๆ ด าเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
2.  ขอบเขต  
  หัวหน้างานตรวจสอบติดตาม ประเมนผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  
3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หัวหน้างานตรวจสอบติดตาม ประเมนผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1  จัดท าแผนการตรวจสอบ ตอมตามการใช้เงินงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส  

4.2  บันทึกยอดการใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามที่เสนอบันทึกขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง      
4.3  ประสานฝุายแผนด าเนินการตรวจสอบติดตามให้เป็นไปตามแผนของโรงเรียน  

     4.4  สรุปผลการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส  
     4.5  รายงานผลด าเนินการตรวจสอบต่อฝุายงานนโยบายและแผนงาน  
     4.6  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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6. งานระดมทรัพยากรและจดัหารายได้ 

มาตรฐานการปฏบิัตงิานหวัหนา้งานระดมทรัพยากรและการลงทนุ 

  
1.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้โรงเรียนได้ด าเนินการใช้จ่ายเงินระดมทรัพยากร และการลงทุนในการพัฒนาโรงเรียนทั้ง
ด้านเรียน การสอน และการบริหารทั่วๆไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียงและมีประโยชน์สูงสุด 

2.  ขอบเขต  
  นักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุน 

4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1  ฝุายบริหารประชุมเพ่ือสรุปการเก็บเงินระดมทรัพยากรและการลงทุนจากนักเรียนตามความ
เหมาะสม และความจ าเป็นการจัดการบริหารในด้านการเรียนการสอน และการบริหารทั่วไป  
     4.2  โรงเรียนออกหนังสือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     4.3  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วโรงเรียนก าหนดวันเวลา ในการเรียกเก็บระดมทรัพยากร และการ
ลงทุนจาก นักเรียนโดยเรียกเก็บในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่1และ 2 ของทุกปี 
     4.4  โรงเรียนออกหนังสือชี้แจงการเรียกเก็บเงินนักเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนทุกคน  
     4.5  โรงเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการเรียกเก็บเงินระดมทรัพยากร
และการลงทุน 

     4.6  โรงเรียนออกค าสั่งให้ครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นด าเนินการเรียกเก็บเงินระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนจาก นักเรียนพร้อมกับออกใบเสร็จรับเงินให้นักเรียนไว้เป็นหลักฐานทุกคน  
     4.7  เจ้าหน้าที่การเงินอ านวยความสะดวกให้แก่ครูที่ปรึกษาด้านการเตรียมใบเสร็จรับเงินและเอกสาร
ต่างๆ ตลอดจนเงินทอน ตัวอย่างการเขียนใบเสร็จรับเงินไว้ให้เรียบร้อย 

     4.8  เมื่อครูที่ปรึกษาเก็บเงินจากนักเรียนแล้วน าเงินส่งเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน  
     4.9  เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินมาเก็บรักษาไว้ที่ธนาคาร โดยมีการเซ็นรับ-ส่งเงินให้ถูกต้อง 

     4.10  เจ้าหน้าที่การเงินเบิกเงินให้กับฝุายกลุ่มสาระ และงานต่างๆ ด าเนินการใช้จ่ายเมื่อได้รับการ
อนุมัติจาก ผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว 

     4.11  เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีรับ-จ่ายเงินระดมทรัพยากรและการลงทุน 
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7. งานสารบรรณ 

มาตรฐานปฏบิตัิงานดาเนินงานธรุการ  
  
1.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้การบริหารส านักงานของ ฝุายอ านวยการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะดวก รวดเร็วและ
มี ประสิทธิภาพ  
2.  ขอบเขต  
 งานธุรการฝุายต่างๆ และบุคลากรของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
 หัวหน้างานธุรการและงานสารบรรณ  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1  งานธุรการ  
  4.1.1 พัฒนางานธุรการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

  4.1.2 จัดส านักงานให้เหมาะสม เอ้ือต่อการปฏิบัติงานส านักงาน  
  4.1.3 ประสานงานกับหน่วยงานย่อยในฝุายอ่ืน 

  4.1.4 ควบคุมดูแลวัสดุและครุภัณฑ์ในส านักงาน  
  4.1.5 ติดตามเอกสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรในโรงเรียน  
  4.1.6 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
   4.2 งานสารบรรณ  
  4.2.1 ท าหน้าที่รับ– ส่งหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  4.2.2 ลงทะเบียนและแยกประเภทหนังสือ 

            4.2.3 ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ท าส าเนา จัดเก็บค้นหา ให้ยืมและท าลาย
เอกสารตาม ระเบียบ  
  4.2.4 ร่างหนังสือโต้ตอบ  
  4.2.5 ท าบันทึกย่อเรื่องและสรุปความเห็นของเอกสารหลักฐาน  

 4.2.6 ตรวจสอบความถูกต้องของเกสารหลักฐาน  
  4.2.7 ออกเลขที่และดูแลสมุดค าสั่งโรงเรียน  
  4.2.8 ท าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมครูอาจารย์จัดระเบียบวาระและบันทึกการประชุม  
    4.2.9 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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8. งานส านักงานผู้อ านวยการ 

 มาตรฐานปฏบิตัิงานสานักงานผู้อานวยการ  

1. วตัถปุระสงค ์ 
เพ่ือบริหารจัดการงานภายในส านักงานผู้อ านวยการให้บรรลุภารกิจเกิดประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับ นโยบายของโรงเรียน ก ากับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานพัฒนาปรับปรุงงาน
ของส านักงานผู้อ านวยการ อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. ขอบเขต  

บุคลากรโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

3. ผูร้บัผิดชอบ  
  หัวหน้างานส านักงานผู้อ านวยการ  
4. ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
  4.1 เลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยวิเคราะห์เนื้อหาพร้อมทั้งการตรวจสอบและ
การ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดล าดับความส าคัญของงาน ในเบื้องต้นก่อนน าเสนอผู้บริหาร   

4.2 เลขานุการน าเสนอเอกสารต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือ
พิจารณาสั่งการ   

 4.2.1 กรณีหนังสือภายใน/หนังสือภายนอก น าเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา หากเห็นชอบให้  
ด าเนินการต่อในข้อ5.4 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุง 

 4.2.2 กรณีหนังสือภายในของฝุายที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้มอบอ านาจให้กับผู้ดูแลให้
เสนอ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบให้ด าเนินการต่อในข้อ 

4.3 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงถ้าหากนอกเหนือจาก
อ านาจการอนุมัติให้ผ่านเรื่องไปยังผู้อ านวยการ สถานศึกษาเพ่ือพิจารณาต่อไป   

4.3 เลขานุการบันทึกค าวินิจฉัยสั่งการของผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เพ่ือใช้ ในการตรวจสอบและติดตามงานก่อนส่งเรื่องออก   

4.4 เลขานุการด าเนินการตามค าวินิจฉัยสั่งการ กรณีผู้บริหารมอบหมายให้เลขานุการด าเนินการ
เอง    

4.5 ส่งหนังสือคืนหน่วยงาน/กลุ่มเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามค าสั่งต่อไป  

 4.6 บริหารจัดการตารางนัดหมายของผู้อ านวยการโรงเรียน  
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9.  งานนโยบายและแผน  

มาตรฐานปฏบิตัิงานนโยบายและแผน  

1. วตัถปุระสงค ์

เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ให้หัวหน้าฝุายทุกคนฝุายถือ
ปฏิบัติเป็น ประจ าได้ถูกต้อง 

2.  ขอบเขต  
  หัวหน้าฝุายครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หัวหน้าส านักงาน  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
  4.1 การวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนานโยบายทางการศึกษา  
  4.2 รวบรวมข้อมูลสถิติเพ่ือใช้ในการวางแผน ปรับปรุงพัฒนา  

4.3 การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา  
4.4 การวิเคราะห์เหมาะสมของการเสนอของงบประมาณ  
4.5 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
4.6 การขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ / กิจกรรม   
4.7 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  
4.8 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  

4.9 การจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
4.10 ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
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10. งานมาตรฐานปฏบิตัิงานงานสวสัดิการ  
มาตรฐานปฏบิตัิงานงานสวสัดกิาร  

  
1. วตัถปุระสงค ์

เพ่ือให้ความสะดวกการท างานของบุคลากร  ในเรื่องงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกเงินในระบบได้
และยัง สามารถช่วยเหลืองานต่างๆ  ในชุมชนรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวก  รวดเร็ว 

2.  ขอบเขต  
  บุคลากรโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หัวหน้างานสวัสดิการ  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1 รับเงินบริจาค จากชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีความประสงค์จะมอบให้กับทางโรงเรียน  
     4.2 น ายอดเงินบริจาค จากชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ เขียนลงในใบ “การรับบริจาค” เพ่ือน าเสนอ
รอง ผู้อ านวยการฝุายอ านวยการและเสนอต่อผู้อ านวยการเป็นล าดับต่อไป  
     4.3 น าใบการรับบริจาคมาท าบัญชีการเงินสวัสดิการด้านรายการรับบริจาค  
     4.4 บุคลากรท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะใช้เงินสวัสดิการให้เขียนบันทึกข้อความ เรื่อง“การขออนุญาต 
ด าเนินการและอนุมัติจ่ายเงิน”  น าเสนอต่อรองผู้อ านวยการฝุายอ านวยการและผู้อ านวยการตามล าดับ
เพ่ือรับการ อนุมัติ 
      4.5  เมื่อผู้อ านวยการอนุมัติแล้วบุคลากรที่แจ้งความประสงค์ไว้รับเงินได้ที่เจ้าหน้าที่งานการเงิน
สวัสดิการ ของโรงเรียน  
      4.6  จัดท าบัญชีการเงินสวัสดิการด้านรายการจ่ายเงิน 

      4.7  ในแต่ละเดือน  สรุปบัญชีรายการรับ-รายการจ่ายเงินสวัสดิการ  เพ่ือน าเสนอต่อรองผู้อ านวยการ
ฝุายอ านวยการและผู้อ านวยการเป็นล าดับต่อไป  
     4.8 ท าหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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มาตรฐานปฏบิตัิงานงานประกนัชวีติ 

1.  วัตถุประสงค ์

  เพ่ือต้องการให้นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุได้มีค่ารักษาพยาบาลสามารถแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองได้ 
2.  ขอบเขต  
  งานประกันอุบัติเหตุของโรงเรียน  
3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  งานประกัน 

4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
    4.1 กรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุนักเรียนสามารถเบิกได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน6,000 บาทต่อครั้ง 

    4.2 กรณีนักเรียนมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนสถานพยาบาลมาเป็นของโรงพยาบาลของรัฐบาล   
โรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  นักเรียนจะต้องมีใบเสร็จและใบรับรองแพทย์             
ทุกที่ที่ท าการรักษา เช่นการท าแผล  ล้างแผล เป็นต้นใบเสร็จกับใบรับรองแพทย์ต้องเป็นตัวจริง
เท่านั้น 

    4.3 กรณีนักเรียนอุบัติเหตุแล้วใช้พ.ร.บ. ไม่สามารถเบิกประกันอุบัติเหตุกับทางโรงเรียนได้ยกเว้นใน 
กรณีท่ีรักษาในวงเงินของ พ.ร.บ. จนครบแล้วจึงสามารถน าใบเสร็จในค่าใช้จ่ายที่เหลือน ามาเบิกกับทาง
โรงเรียนได้ โดยใช้ใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ตัวจริงเท่านั้น 

    4.4 นักเรียนเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งเสียชีวิตญาติของผู้เสียชีวิตต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุมา
ยืน ได้รับเงิน60,000  บาท  ซึ่งใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 50 วันนับจากวันที่ส่งเอกสารให้กับบริษัท 

    4.5 เมื่อนักเรียนรักษาตัวจนหายดีแล้วให้นักเรียนหรือผู้ปกครองมาติดต่อเพ่ือเขียนค าร้องขอค่าสินไหม  
ทดแทนค่ารักษาพยาบาลได้ที่ห้องงบประมาณและบุคลากร  พร้อมแนบใบเสร็จค่ารักษาและใบรับรอง
แพทย์   
    4.6 บริษัทตรวจสอบรายชื่อและเอกสารที่แนบ และจะอนุมัติแจ้งโอนเงินมาให้กับผู้ดูแลประกัน
อุบัติเหตุ ของโรงเรียน  ซึ่งการโอนเงินจะอยู่ช่วงระยะเวลาประมาณ  10-15 วันนับจากวันส่งเอกสาร  

 4.7 ผู้ดูแลประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนจะน าเงินประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนที่ประสบเหตุทันท ี 
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ฝาุยบรหิารทัว่ไป 
  ฝุายบริหารทั่วไป เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของการบริหารโรงเรียน เพราะเป็นงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบก ากับดูแลบ ารุงรักษาซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียนให้
สอดคล้องนโยบายของโรงเรียนและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคณะกรรมการ 
บริหารงานทั่วไปให้ค าปรึกษา ก าหนดแผนงานโครงการ แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการปูองกัน
และการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนให้ส่วนงานบริหารทั่วไป โดยมีหน่วยงานในความรับผิดชอบก ากับ 
ดูแล ดังนี้ 

 
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน งานหวัหนา้ฝุาย 

 
1. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือให้หัวหน้าฝุายทุกคนฝุายถือปฏิบัติเป็นประจ าได้ถูกต้อง 
2.  ขอบเขต 
 หัวหน้าฝุาย ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
3.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานฝุาย 
4.  ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
      4.1 บริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ค าสั่งของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 
      4.2 ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ดูแล งานในฝุายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และเป็นปัจจุบัน 
      4.3 ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบตังิาน งานสารบรรณฝาุย 
 

1.  วตัถปุระสงค์ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานส านักงานฝุาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2.  ขอบเขต 
 ประสานงานในฝุายบริหารทั่วไป และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้มาติดต่องาน
ของฝุาย 
3.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานสารบรรณฝุาย 
4.  ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
      4.1  ท าหน้าที่ รับ – ส่ง ลงทะเบียนหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานของฝุาย 
      4.2  ติดต่อ ประสานงานในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในฝุายและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
      4.3  ติดตามเอกสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรในโรงเรียน 
      4.4  ก ากับติดตามงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดท าข้อมูล  รายงานต่าง ๆ ของฝุายให้
ทันตามวัน เวลาที่ก าหนด 
      4.5  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบตังิาน งานอาคารสถานที ่
 
1. วตัถปุระสงค์ 
 1.1 เพ่ือดูแล รักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
 1.2 เพ่ือดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น และมีความปลอดภัย 
 1.3 เพ่ือจัดการ ดูแลงานสาธารณูปโภคให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
 1.4 เพ่ือความคุม ดูแลการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
2.  ขอบเขต 
 2.1 ดูแลซ่อมบ ารุงสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ 
 2.2 ดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
 2.3 ดูแล จัดการระบบสาธารณูปโภคให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
 2.4 ควบคุม ดูแลการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
3.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
4.  ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
4.1 การปฏบิตังิานประจ า 

4.1.1 ประชุมวางแผน การด าเนินงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.1.2 จัดท าบันทึกขออนุญาตด าเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
4.1.3 ด าเนินการตามกิจกรรม โครงการตามที่ก าหนด 
4.1.4 ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน 
4.1.5 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
4.1.6 น าผลการปฏิบัติงานมาวางแผนเพื่อพัฒนางานในอนาคต 

4.2 การปฏบิตังิานพิเศษ 
4.2.1 ประชุมวางแผน การด าเนินงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.2.2 จัดท าบันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรมนอกแผนปฏิบัติการ 
4.2.3 ด าเนินการตามกิจกรรม โครงการตามที่ก าหนด 
4.2.4 ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน 
4.2.5 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
4.2.6 ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน 
4.2.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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มาตรฐานปฏบิตังิาน งานสัมพันธช์มุชน 

1.วตัถปุระสงค์ 
 1.1 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  

1.2 เพ่ือให้บริการชุมชน 
1.3 เพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
1.4 เพ่ือได้รับการสนับสนุน หรือขอความร่วมมือจากชุมชน 

2.ขอบเขต 
           2.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยการให้ความร่วมมือ สนับสนุน 
ชุมชนตามโอกาส และแลกเปลี่ยนความรู้ที่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ของโรงเรียน  
          2.2 ประสานงานกับ ฝุาย/งาน/กลุ่มสาระ ที่เก่ียวข้องภายในโรงเรียน เพื่อให้บริการชุมชน
ตามความจ าเป็น 

2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
3.ผูร้บัผิดชอบ 

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 

4.ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
 4.1 จัดให้มีคณะกรรมการครู ก าหนดบทบาทหน้าที่ ให้คณะกรรมการ ในการด าเนินงานใน
ส่วนของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 4.2 ควบคุม ดูแลให้การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 
 4.3 วางแผน และจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานและด าเนินการการจัดกิจกรรม 
 4.4 จัดกิจกรรมพิเศษตามวันส าคัญ และโอกาสส าคัญต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน  
 4.5 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความส าพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 4.6 ส่งเสริมกิจกรรมที่ได้รับการร้องขอจากชุมชน 
 4.7 เมื่อมีการร้องขอความร่วมมือจากชุมชน ด าเนินการติดต่อหน่วยงานในโรงเรียนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนตามการร้องขอนั้น ๆ 
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มาตรฐานการปฏิบตังิาน งานประชาสมัพนัธ์ 
 

1. วตัถปุระสงค์  
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ     
2. ขอบเขต   
   ประสานงาน และปฏิบัติงาน เผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน                                                                              
3.  ผูร้บัผดิชอบ 
  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
4. ขัน้ตอนการปฏบิตัิงานประชาสมัพนัธ์ 

4.1 ติดตามความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมทุกอย่างภายในและภายนอกโรงเรียนน ามา
ประชาสัมพันธ์ 
     4.2 ต้อนรับแขกของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ติดตามตัวบุคคล
ตามท่ีผู้มาเยี่ยม ต้องการพบ 
     4.3 จัดท าโปสเตอร์ ใบประกาศ เขียนปูายประกาศ เพ่ือประกาศให้ชัดเจนว่า ในแต่ละวันมี
กิจกรรมอะไรบ้างเพ่ือความเข้าใจร่วมกัน 
     4.4 ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและความต้องการของโรงเรียน 
     4.5 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อกระจายข่าวความเคลื่อนไหวให้ครู และนักเรียนทราบ
โดยจัดท าเป็นวารสารของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
     4.6 จัดท าคู่มือนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนและครูใช้เป็นฐานข้อมูลในการประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบของโรงเรียน 
     4.7 ร่วมมือกับงานโสตทัศนศึกษา ในการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบเสียงตามสายในโรงเรียนให้ดี
ขึ้น 
     4.8 ท าหน้าที่บ ารุงขวัญและให้ก าลังใจแก่บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน เช่น การ
ประกาศเกียรติคุณ การติดปูายประกาศหน้าโรงเรียนและ  การจัดปูายนิเทศส่งความสุขจากครูถึง
นักเรียน เนื่องในวันส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฯลฯ 
   4.9 เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ประชาชนทราบโดยผ่าน
สื่อ แขนงต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์และวารสารของโรงเรียน และอ่ืน ๆ 
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มาตรฐานการปฏิบตังิาน งานโสตทัศนศกึษา 

1.  วตัถปุระสงค ์ 
 เพ่ือให้ครู,นักเรียน,ชุมชนและหน่วยงานราชการ ได้ใช้บริการงานสื่อทัศนูปกรณ์และห้องโสต
ทัศนศึกษาของโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
2.  ขอบเขต 
 ครอบคลุมเนื้อหาการปฏิบัติงานการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ,ห้องโสตทัศนศึกษา, 
หอประชุม1 ในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เริ่มต้นตั้งแต่ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง จัดซื้อทดแทนอุปกรณ์
ก่อนเปิดภาคการศึกษา การตรวจสอบ ความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนเริ่มการเรียนการสอน ตามตาราง
การใช้ห้อง การแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ในขณะท าการเรียนการสอน และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 
4.  ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 

4.1  จัดท าแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการ ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้บริหาร
จัดสรรงบประมาณ 

4.2 จัดหาทรัพยากรที่ใช้ในงานโสตทัศนศึกษา เช่น อุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอกับความต้องการและอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัย 

4.3 จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เก่ียวกับโสตฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
4.4 จัดห้องโสตทัศนูปกรณ์ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จูงใจให้เข้าไปใช้บริการ 
4.5 จัดระเบียบการใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์และยืมวัสดุอุปกรณ์ให้ชัดเจน  
4.6 ซ่อมบ ารุง รักษาโสตทัศนอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
4.7 บันทึกภาพกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียน 
4.8 สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
4.9 อ านวยความสะดวกในการที่โรงเรียนมีการประชุม อบรม สัมมนาในโอกาสต่าง ๆ และ

การให้บริการชุมชน หน่วยงานที่มาใช้บริการ 
4.10 จัดท าสถิติการใช้บริการ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
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มาตรฐานการปฏิบตังิาน งานยานพาหนะ 
1. วตัถปุระสงค์ 
 1. เพ่ือจัดการระบบยานพาหนะให้มีความคล่องตัว มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือให้มีการบริหารจัดการงานยานพาหนะ ในการรับส่งบุคลากรและนักเรียนในการติดต่อ
ราชการ การรับ – ส่งหนังสือราชการ การไปเข้าประชุม สัมมนา เพียงพอกับการให้บริการและ
ทันเวลา  

3. เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรรถยนต์ราชการ มีความประหยัดคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด  
4. เพ่ือบ ารุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  
5. เพ่ีอให้สอดคล้องตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ขอบเขต 
 ผู้บริหาร ครู  บุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
3.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานยานพาหนะ 
4.  ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 

 การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการของโรงเรียน ให้มีข้ันตอนในการปฏิบัติ ดังนี้  
4.1 ให้ผู้ขอใช้รถยนต์ราชการ เขียนบันทึกขอใช้รถยนต์โรงเรียน ตามแบบรายงานการขอใช้

รถยนต์ราชการในเล่มเอกสารของงานยานพาหนะ พร้อมแนบเอกสารการไปราชการ หรือเอกสารอื่น
ที่เก่ียวข้องกับการไปราชการประกอบค าขออนุญาตด้วยทุกกรณี กรณีเดินทางไปราชการในจังหวัด
สุพรรณบุรี ให้ผู้ขอใช้รถยนต์ราชการ ยื่นใบค าขอใช้รถยนต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ยกเว้นกรณีเป็น
งานราชการเร่งด่วน กรณีเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือจังหวัดอ่ืนที่มี
ระยะทาง 100 กิโลเมตรขึ้นไป ให้ผู้ขอใช้รถยนต์ราชการ ยื่นใบค าขอใช้รถยนต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
วัน  

4.2 หัวหน้างานยานพาหนะรับใบขออนุญาตใช้รถยนต์จากผู้ขอใช้บริการและลงบันทึกใน
ทะเบียนการใช้รถ โดยตรวจเช็คจ านวนรถว่ามีหรือไม่  

4.3 หัวหน้างานยานพาหนะด าเนินการจัดรถยนต์เพ่ือใช้ในการไปราชการให้กับผู้ขอใช้บริการ
ตามความเหมาะสมกรณีมีรถยนต์ให้หัวหน้างานยานพาหนะ จัดรถยนต์ของโรงเรียนให้ผู้ขอใช้และ
เสนอใบค าขออนุญาตใช้รถต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ลงนามอนุมัติการใช้รถยนต์ กรณีไม่มีรถยนต์และ
ไม่สามารถจัดรถยนต์ของโรงเรียนให้กับผู้ขอใช้รถให้หัวหน้างานยานพาหนะแจ้งผู้ขอใช้รถทราบและ
ให้ผู้ขอใช้รถขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือหากมีการ
ขอใช้รถในเส้นทางเดียวกันและระยะเวลาในการไปราชการใกล้เคียงหรือเวลาเดียวกันให้ผู้ขอใช้
รถยนต์ของโรงเรียนร่วมเดินทางไปด้วยกัน  
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4.4 หัวหน้างานยานพาหนะด าเนินการแจ้งพนักงานขับรถยนต์ทราบ และมอบหมาย
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามที่ผู้ขอใช้บริการขอ และให้พนักงานขับรถตรวจสอบรายละเอียด
ของผู้ใช้บริการก่อนปฏิบัติงาน ดังนี้ ชื่อผู้ขอใช้บริการ เวลาไป กลับ สถานที ่ให้ถูกต้อง หากมีข้อสงสัย
ให้สอบถามผู้ขอใช้บริการ และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พนักงานขับรถยนต์ให้ผู้ขอใช้
บริการเซ็นชื่อในใบอนุญาตใช้รถยนต์ให้เรียบร้อย  

4.5 พนักงานขับรถยนต์ของโรงเรียน บันทึกระยะทาง เลขไมล์ไป – กลับ ลงในทะเบียนคุม
การใช้รถยนต์ราชการ  

4.6 หัวหน้างานยานพาหะเก็บรวบรวมใบใช้รถยนต์ของโรงเรียนเพ่ือเป็นหลักฐาน ในการไป
ราชการและส่งเบิกบิลค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในแต่ละรอบเดือน 

 
การดูแลรกัษารถยนตร์าชการของโรงเรยีนธรรมโชตศิึกษาลยั 
เพ่ือเป็นการยึดอายุการใช้งานรถยนต์ราชการ ให้มีอายุการใช้งาน ที่ยาวนานและคุ้มค่าต่อ

การใช้บริการ จึงมีแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติที่จะท าให้รถยนต์ของโรงเรียนให้มีอายุการใช้งานได้
นาน และก่อนที่พนักงานขับรถยนต์จะปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะน ารถยนต์
ราชการไปให้บริการกับผู้ขอใช้และหลังจากการเลิกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วก็
ควรมีการเตรียมความพร้อมหลังการเลิกปฏิบัติงานด้วย  

การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ ต้องตรวจเช็คสภาพรถยนต์ว่า
พร้อมจะใช้งานหรือไม่ มีน้ ามันส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเพียงพอไหม รถยนต์ที่จะใช้ไป
การเดินทางสะอาดน่าโดยสารหรือไม่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในรถยนต์มีสภาพสมบูรณ์ช ารุดหรือไม่  

การเตรียมความพร้อมหลังการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ ต้องตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน หากตรวจพบว่ารถมีปัญหาให้รีบแก้ไขในเบื้องต้น หรือแจ้งผู้บังคับบัญชาให้
ทราบในทันที ควรดูแลความสะอาดตัวรถยนต์ราชการส่วนกลางทั้งภายนอกและภายในให้สะอาด
เรียบร้อยพร้อมตรวจสภาพความเรียบร้อยของรถยนต์อีกครั้งเมื่อเสร็จภารกิจ  และตรวจเช็คสภาพ
เครื่องยนต์และน้ ามันเชื้อเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในวันต่อไป น ารถไปจอดไว้ในที่เก็บรถยนต์ 
หน้าที่สุดท้ายที่พนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลางจะต้องด าเนินการ คือ ลงบันทึกการใช้รถยนต์
ราชการประจ าวันตามแบบฟอร์มที่งานยานพาหนะได้จัดท าเอกสารก าหนดไว้ 
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การบ ารุงรกัษาและซอ่มแซม  
การซ่อมบ ารุงยานพาหนะของโรงเรียนส าหรับการใช้งาน ก็ย่อมมีปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องการ

ซ่อมแซม การบ ารุงดูแลรักษายานพานะเกิดขึ้นเสมอ ส าหรับการซ่อมบ ารุงและดูแลรักษายานพาหนะ
ให้มีอายุการใช้งาน คือ เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลาตรวจสภาพควรน ารถยนต์เข้าตรวจสภาพ หรือ
เมื่อยานพาหนะช ารุดเสียหายพนักงานขับรถยนต์ต้องรายงานให้หัวหน้ายานพาหนะทราบและบันทึก
แจ้งซ่อมทันที และเม่ือท าการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการจัดท ารายละเอียดการซ่อมบ ารุง หมั่นดูแล
อุปกรณ์ภายในรถ และควรท าความสะอาดรถหลังการเลิกใช้งานแล้วทุกครั้ง 
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มาตรฐานการปฏิบตังิาน งานอนามยั 

1. วตัถปุระสงค์ 
งานอนามัยมีเป้าหมายและบทบาทท่ีส าคัญในการดูแลสุขภาพนักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนเพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมีครูอนามัยโรงเรียนปฏิบัติงาน ประสานความ
ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องจากหลายๆ ภาคส่วน ได้แก่โรงเรียน โรงพยาบาล ส านักงานเขต ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

2. ขอบเขต 
โรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน โรงพยาบาล และชุมชน 

3.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานอนามัย 

4.  ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
4.1 ประเมินสถานภาพทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรอ่ืนๆภายในโรงเรียน 
4.2 จัดสถานที่เพ่ือการปฐมพยาบาลและพักฟ้ืนส าหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตาม 

สภาพแวดล้อมและความจ าเป็น 
           4.3 จัดหายา เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฐมพยาบาลพร้อมที่จะใช้ได้ทันที 
           4.4 ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อเจ็บปุวยหรือได้รับอุบัติเหตุ
ตามนโยบายของโรงเรียน 
           4.5 ส่งต่อผู้ปุวยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของครูพยาบาลจะด าเนินการรักษา
ต่อไปโดยจะเป็นผู้ประสานงานในการน าส่งโรงพยาบาล พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
          4.6 ด าเนินการให้มีการควบคุมและปูองกันการระบาดของโรคติดต่อและเชื้อโรคต่างๆพร้อม
แนะน าช่วยเหลือในการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 
          4.7 ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ทั้งส่วน
บุคคลและชุมชน เช่น การจัดการอบรมให้ความรู้ จัดท าแผ่นพับ โปสเตอร์ จัดบอร์ดนิทรรศการ 
          4.8 ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
         4.9 ติดต่อประสานงานกับครูประจ าชั้น ในกรณีที่นักเรียนเจ็บปุวยหนักต้องรักษาตัวที่
โรงพยาบาลหรือประสบอุบัติเหตุ เพ่ือที่ครูประจ าชั้นจะได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
         4.10 ปฏิบัติงานทางวิชาการ การพยาบาล เช่น ค้นคว้าหาความรู้เพื่อปรับปรุงการพยาบาล 
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มาตรฐานการปฏิบตังิาน งานโภชนาการและปฏคิม 
 
1. วตัถปุระสงค์ 
  1  เพ่ือให้มีอุปกรณ์ครบส าหรับให้บริการกับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ  
               2  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
          3. เพ่ือความเป็นระเบียนเรียบร้อยของโรงอาหาร 
2.  ขอบเขต 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
3.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานโภชนาการและปฏิคม 
4.  ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
          4.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการและก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
          4.2 จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน 
          4.3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ ก ากับ ติดตามตรวจสอบ การด าเนินงาน 
          4.4 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
                4.4.1 วิเคราะห์หาแนวทางและวิธีการปรับปรุงแก้ไข 
                4.4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
 

มาตรฐานการปฏิบตังิาน งานสิง่แวดลอ้มและธนาคารขยะ 
1. วตัถปุระสงค ์

1.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 
1.3 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการขยะ 
1.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการขยะร่วมกันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
1.5 เพ่ือสร้างคุณภาพผู้เรียนให้ใช้ชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.ขอบเขต 
       คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
3. ผูร้บัผดิชอบ 

หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมและธนาคารขยะ 
4. ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 

4.1 การวางแผน (Plan) 
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จัดคณะกรรมการ วางแผนขั้นตอนการท างาน ก าหนดขั้นตอน จัดท าข้อมูลเพ่ือกาด าเนินงาน 
 4.2 การด าเนนิงาน (Do) 
      - คณะกรรมการปฏิบัติงานร่วมกันตามหน้าที่ 
 4.3 การตรวจสอบ/ประเมนิผล (Check)  
      - จัดการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4.4 การปรบัปรงุพฒันา (Action) 
      - น าผลการประเมินผลมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนา  
 

มาตรฐานการปฏิบตังิาน งานธนาคารโรงเรียน 
1. วตัถปุระสงค์ 
     เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถด ารงชีวิตแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  ให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร
พยายาม ขยันอดทน ละเอียด รอบคอบในการท างาน และเสียสละเพ่ือส่วนรวม เปิดโอกาสให้
นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บ
ไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น 
2.  ขอบเขต 
     ครู นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
3.  ผูร้บัผดิชอบ 
     หัวหน้างานธนาคารโรงเรยีน 
4.  ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
      4.1  ขั้นตอนการเปิดบัญชีใหม่ START- ลูกค้ากรอกรายละเอียดในใบสลิปเปิดบัญชีใหม่บัญชี
ในสลิปฝาก  -ติดต่อพนักงานตรวจสอบเอกสารที่กรอกให้เรียบร้อย  -พนักงานการเงินตรวจนับเงิน
ตรงตามสลิป ฝาก-พนักงานลงรายการบันทึกข้อมูลในระบบ/ข้อมูลขอเปิดบัญชีใหม่ -ส่งเอกสารให้
ผู้จัดการอนุมัติ/การขอเปิดบัญชี –ส่งเอกสารให้พนักงานบัญชีตรวจเก็บแยกตามสลิป -ส่งสมุดบัญชีให้
พนักงานติดต่อมอบให้ลูกค้า -END 
      4.2  ขั้นตอนการฝากเงิน   START -ลูกค้ากรอกรายละเอียดในสลิบใบฝากเงิน – ติดต่อพนักงาน
ติดต่อตรวจสอบรับเงินพนักงานการเงินตรวจนับเงิน-พนักงานลงรายการบันทึกข้อมูลในระบบ  -ส่ง
สมุดบัญชีให้พนักงานติดต่อมอบให้ลูกค้า- END 
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      4.3  ขั้นตอนการถอนเงิน   START –ลูกค้ากรอกรายละเอียดในสลิบใบถอนเงิน  -ติดต่อ
พนักงานติดต่อตรวจสอบ –พนักงานลงรายการบันทึกข้อมูลในระบบ- พนักงานการเงินตรวจสอบการ
จ่ายเงิน-ส่งสมุดบัญชีและเงินถอนให้พนักงานติดต่อมอบให้ลูกค้า- END 
 4.4  ปิดบัญชีประจ าวัน น าเงินฝากธนาคารออมสิน 
 

มาตรฐานการปฏิบตังิาน งานสมาคมศิษยเ์กา่โรงเรียนธรรมโชตศิึกษาลยั 

1. วตัถปุระสงค์ 
 1.1   วัตถุประสงค์ที่มีต่อสมาชิกเพ่ือสนับสนุนให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 1.2  วัตถุประสงค์ที่มีต่อนักเรียนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียน
อย่างเต็มก าลังของสติปัญญา  ตรงตามความถนัดและความสามารถ 
 1.3  วัตถุประสงค์ที่มีต่อโรงเรียนเพื่อหาวัสดุ  อุปกรณ์ท่ีโรงเรียนยังขาดแคลนหรือสนับสนุน
ในกิจกรรมและกิจการของโรงเรียนที่เป็นไปเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น 
 1.4 วัตถุประสงค์ที่มีต่อชุมชนเพ่ือสนับสนุนในกิจกรรมของชุมชนที่สมาคมตั้งอยู่ที่เป็นไปเพ่ือ
พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
 1.5  ไม่แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
2.  ขอบเขต 
 สมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
3.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
4.  ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
 4.1  จัดประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยเพื่อหาตัวแทนในการบริหารสมาคม 
 4.2  จัดตั้งสมาคมเพ่ือขอจดทะเบียนสมาคมต่อนายอ าเภอเดิมบางนางบวช 
 4.3 จัดเตรียมเอกสาร  ข้อบังคับของสมคมและสถานที่เพ่ือรับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการอ าเภอเดิมบางนางบวช 
 4.4  จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร  ที่ปรึกษา  ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นที่ 1-25และคณะครูที่
เกี่ยวข้อง 
 4.5  รายงานการประชุมต่อนายอ าเภอเดิมบางนางบวชทุกครั้ง 
 4.6  รับสมัครสมาชิกสมาคมและระดมทรัพยากรของสมาคม 
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มาตรฐานการปฏิบตังิานงานสหกรณ์และร้านค้าสวสัดกิาร 

1.วตัถปุระสงค์ 
1.1 จัดหาสิ่งของและบริการที่สมาชิกต้องการ 
1.2 ช่วยจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก 
1.3 ส่งเสริมความรู้ทางการค้าและสหกรณ์แก่สมาชิก 
1.4 ส่งเสริมให้รู้จักการประหยัด การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
1.5 ร่วมมือกับสหกรณ์และสถาบัน อ่ืน ๆ 

2. ขอบเขต 
ครู ลูกจ้าง นักการภารโรง นักเรียนและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

3. ผูร้บัผดิชอบ 
หัวหน้างานสหกรณ์และร้านค้าสวัสดิการ 

4. ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
4.1 ขายสินค้าตามราคาท้องตลาดหรือถูกกว่าบ้างเล็กน้อย 
4.2 จัดหาสินค้าคุณภาพดี ไม่ปลอมปนและอยู่ในความต้องการของสมาชิกมาจ าหน่าย 
4.3 เที่ยงตรงในการชั่ง ตวง วัด 
4.4 จัดหาสินค้าที่จ าเป็นในการครองชีพมาจ าหน่าย และมีสินค้าให้เลือกมากชนิด 
4.5 ขายสินค้าด้วยตัวเอง 

 

มาตรฐานการปฏิบตังิาน งานควบคุมภายใน 

1. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือด าเนินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีตามท่ี สตง.ก าหนด 
และชี้แจง ให้หัวหน้าฝุายทุกคนฝุายถือปฏิบัติเป็นประจ าได้ถูกต้อง 
2.  ขอบเขต  
 หัวหน้าฝุาย ครู และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
3.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานควบคุมภายใน 
4.  ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 

4.1 จัดด าเนินการวางระบบเพ่ือควบคุมความเสี่ยงของงานทุกงาน 
4.2 ตรวจสอบ และประเมินตามรายการควบคุมความเสี่ยงของงาน 
4.3 ประสานหน่วยงานก าหนดมาตรการปูองกันความเสี่ยงที่ใช้ในสถานศึกษา 
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4.4. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายในน าเสนอฝุายบริหารเพื่อด าเนินการต่อไป 

มาตรฐานการปฏิบตังิาน งานสารสนเทศ 
1. วตัถปุระสงค์ 
 1.1 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลของทุกฝุายในโรงเรียน 
 1.2 เพ่ือให้โรงเรียนได้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูลเดียวกันทั้งโรงเรียน 
2.  ขอบเขต 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
3.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานสารสนเทศ 
4.  ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 

4.1 ประสานงานกับทุกฝุายของโรงเรียนเพื่อขอข้อมูล 
4.2 เรียบเรียบข้อมูล 
4.3 จัดท าเล่มสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 

 
 

มาตรฐานการปฏิบตังิาน งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
1. วตัถปุระสงค์ 
 1.1 เพ่ือประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา ในการประชุม รายงาน ชี้แจง เกี่ยวกับ
การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 1.2 เพ่ือประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา ในการประชุม รายงาน ชี้แจง ผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
           1.3 เพ่ือประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนสถานศึกษา และชุมชน 
2.  ขอบเขต 
 ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา 
3.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษา 
4.  ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 

4.1 ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
 4.2 จัดท าข้อมูล เอกสารเพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 4.3 วางแผนและด าเนินการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
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 4.4 ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
 4.5 ส่งเสริมบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา 
 4.6 ประสานงานการด าเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏิบตังิาน งานจดัระบบบรหิารและพฒันาองค์กร 
1. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือวางแผน ออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการท างาน
และการบริหารงานของสถานศึกษา ให้หัวหน้าฝุายทุกคนฝุายถือปฏิบัติเป็นประจ าได้ถูกต้อง 
2.  ขอบเขต  
 หัวหน้าฝุาย ครู และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
3.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
4.  ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
 4.1 ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของ
สถานศึกษา 
 4.2 วางแผน ออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการท างาน
และการบริหารงานของสถานศึกษา 
 4.3 น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการแบ่งส่วนราการในสถานศึกษา 
 4.4 ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ทั่วไปรับทราบ 
ด าเนินการบริหารจัดการงานให้เป็นไปตามโครงสร้างที่แบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 
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ฝาุยวชิาการ 
ฝุายวิชาการ รับผิดชอบ ก ากับดูแลและปฏิบัติราชการด้านวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของโรงเรียน และส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคณะกรรมการฝุายวิชาการ ก าหนด
แผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา และแก้ปัญหาของโรงเรียน ในส่วนของฝุาย
วิชาการโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบก ากับดูแล ดังนี้ 
1. ส านักงานฝาุยวชิาการ 

มาตรฐานการปฏบิัตงิานหวัหนา้สานักงานฝาุยวชิาการ 

  
1.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้การปฏิบัติงานหัวหน้าส านักงานฝุายวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ   
2.  ขอบเขต  

งานในส านักงานฝุายวิชาการ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หัวหน้าส านักงานฝุายวิชาการ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1  บริหารงานในส านักงานฝุายวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ค าสั่งของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียน  
     4.2  ตรวจสอบ ก ากับติดตาม ดูแลงานในฝุายส านักงานฝุายวิชาการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมี ประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 

     4.3  ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
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2. งานหลกัสูตรและการสอน 

มาตรฐานการปฏบิัตงิานหวัหนา้งานหลักสตูรและการสอน 

  
1.  วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตร ที่หลากหลายตามความเหมาะสมของผู้เรียนตามช่วงชั้นให้
สอดคล้อง ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ  
2.  ขอบเขต  
  งานหลักสูตรและการสอน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
      4.1  ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุงพ.ศ.2560) 
และหลักสูตร สถานศึกษา โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

       4.2  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจเปูาหมาย  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   4.3  จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ ภารกิจเปูาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
      4.4  น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
ปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรตามความเหมาะสม  
      4.5  วางแผนการท างาน  ท าโครงการและปฏิทินงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล 
ศึกษาปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป  
      4.6  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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3.  กลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละกิจกรรรมพฒันาผูเ้รียน 

 มาตรฐานปฏบิตัิงานหวัหนา้กลุม่สาระการเรียนรูแ้ละหวัหนา้กจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน  
  
1.  วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลการจัดการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระ การเรียนรู้ของตน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.  ขอบเขต  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  ฝุายวิชาการโรงเรียน  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
      4.1  ช่วยฝุายวิชาการในการศึกษาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้และหาทางส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนตาม แผนการจัดการเรียนรู้ 

4.2  ควบคุมและติดตามดูแลการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของตน  
      4.3  จัดอัตราก าลังของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      4.4  จัดให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและจัดท าบันทึกการ
เรียนรู้รายวิชา รายชั่วโมงทุกรายวิชา 

      4.5  ช่วยวางแผนงานวิชาการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
      4.6  วิเคราะห์จุดหมาย หลักการ หลักสูตรและวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ รับผิดชอบทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
กิจกรรมที่ส่งเสริมหลักสูตร  
      4.7  นิเทศการจัดการเรียนวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
กิจกรรมที่ส่งเสริม หลักสูตรและกิจกรรมตามนโยบายที่รับผิดชอบตามตารางสอน/ตารางเรียน  
      4.8  รับผิดชอบด าเนินการ การจัดซื้อจัดจ้างการสร้างการซ่อมการผลิตหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์
สื่อการ เรียนการสอนต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมที่ส่งเสริม
หลักสูตรและกิจกรรม ตามนโยบาย  
      4.9  จัดท าบัญชีสื่อการเรียนการสอน  
      4.10  จัดให้มีการพัฒนาครูทางด้านวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
กิจกรรมที่ ส่งเสริมหลักสูตรและกิจกรรมตามนโยบาย  
      4.11  ติดตามดูแลการจัดครูเข้าสอนแทนในกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      4.12  การจัดครูสอนซ่อมเสริม 

      4.13  พิจารณาความดีความชอบของครูอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  



 
 
 

 

  44 Integrity and Transparency Assessment Online 2022 

มาตรฐานปฏบิตัิงานกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
  
1. วตัถปุระสงค ์

เพ่ือให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแลการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมถึงปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับ มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.  ขอบเขต   

ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูที่ท าหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่ได้รัมอบหมาย  

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝุายวิชาการโรงเรียน  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1) ประสานงานกับฝุายวิชาการด าเนินงาน เกี่ยวกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
นโยบายของโรงเรียน  
  2) จัดอัตราก าลังครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดครูผู้สอนให้เหมาะสมตามความรู้
ความสามารถและ ประสบการณ์ท าการสอนในรายวิชาต่างๆ  
  3) วิเคราะห์จัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้แต่
ละช่วงชั้น  
  4) จัดท าแผนปฏิบัติการ ก าหนดงบประมาณ ปฏิทินการปฏิบัติงาน และดูแลการ
ปฏิบัติงานตามแผน  ปฏิบัติการของกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  5) จัดตารางสอนร่วมกับฝุายวิชาการ  
  6) ก ากับดูแลการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระฯ ให้เป็นไปตามตารางสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
  7) จัดหาและจัดท าบัญชีสื่อการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์การเรียนการสอน 
จัดระบบเก็บ รักษา การนไปใช้การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่สภาพใช้ได้ดีเสมอ  
  8) นิเทศงานวิชาการและพัฒนาครูในกลุ่มสาระการเรียนรี่รับผิดชอบร่วมกับฝุายวิชาการ
และพิจารณา หาแนวทางปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
  9) ตรวจสอบความถูกต้องของการวัดผลประเมินผลของครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

10) ติดตามดูแลการสอบแก้ตัวจัดให้มีการซ่อมเสริมจัดให้นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน 
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4.   งานทะเบยีน 

มาตรฐานการปฏบิัตงิานหวัหนา้งานทะเบยีน 

1.  วัตถุประสงค ์

  เพ่ือให้งานทะเบียน ที่นักเรียนจ าเป็นต้องใช้ในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่ และจบการศึกษาไป
แล้วรวมทั้ง ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.  ขอบเขต  
  งานทะเบียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หัวหน้างานทะเบียน  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1 วางแผนการบริหารงานและจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/งาน ปฏิทินงานกลุ่มงานทะเบียน   
     4.2 ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียน   
     4.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานงานทะเบียน   
     4.4 ด าเนินการ รับมอบตัวลงทะเบียนประวัตินักเรียน และจ าหน่ายนักเรียน   
     4.5 จัดท าตรวจสอบและออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และใบประกาศนียบัตร   
         1) บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา แก้ไขหลักฐานต่างๆ และการลาออกของนักเรียน    
         2) จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาและงานทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน  
         3) จัดท าแบบฟอร์มสถิติข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน   

         4) จัดท าระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน   
         5) วิเคราะห์งาน รวบรวมปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา   
     4.6  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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5. งานวดัและประเมนิผล 

มาตรฐานการปฏบิตัิงานวดัและประเมินผล 

  
1.  วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานหัวหน้างานวัดและประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ   
2.  ขอบเขต  

  งานวัดและประเมินผลโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หัวหน้างานวัดและประเมินผลโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
      4.1 วางแผนการบริหารงานวัดผลและจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/งาน ปฏิทินงานวัดและ
ประเมินผล      
      4.2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผล   

      4.3 จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลแนวทางปฏิบัติงานวัดและประเมินผล   
      4.4 ด าเนินงานพัสดุของงานวัดผล   
      4.5 ประสานงานเกี่ยวกับงานวัดผลกับเจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯ   
     4.6 รับผล ตรวจสอบความถูกต้องกับงานคอมพิวเตอร์และเก็บหลักฐานผลการเรียน   
      4.7 จัดท าตารางสอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบแก้ตัว 

      4.8  จัดท าแบบฟอร์มงานวัดผลเอกสารการวัดและประเมินผล   
      4.9 จัดสอบวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล   
      4.10 วิเคราะห์งาน รวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา   
      4.11 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการมอบหมาย       
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6. งานแนะแนว 

มาตรฐานการปฏบิัตหิวัหนา้งานแนะแนว 

  
1.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้หัวหน้าและงานแนะแนวสามารถปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ด้วยความเรียบร้อยและสามารถ
ให้บริการ แก่นักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.  ขอบเขต  
  งานแนะแนว โรงเรียนธรรมโชตศึกษาลัย 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หัวหน้างานแนะแนว  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
      4.1   จัดสรรงบประมาณ เขียนแผนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามแผนปฏิบัติโรงเรียน และด าเนิน
ตาม แผนการปฏิบัติงานแนะแนวภายในโรงเรียน ให้ประสบผลความส าเร็จตามนโยบายของโรงเรียน  
       4.2 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุงานบุคลากร ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว  
       4.3   ดูแลเรื่องงานสถิตินักเรียนทุนทางวิชาการ พิจารณานักเรียนเข้าศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้นด้วยกรณีพิเศษ  (โควตานักเรียนเข้าต่อในระดับที่สูงขึ้น) 
      4.4   รายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ชอบด้วย ระเบียบแบบแผนทางราชการ                                                                                

4.5 ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับแนะแนวโดย
ประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
  4.6 ติดต่อประสานงานกับทุกฝุายเพ่ือวางแผน การจัดหาระดมทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มี
ฐานะ ครอบครัวขาดแคลนยากจน  
  4.7 เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารโรงเรียน ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของครูในสาย
งาน   
  4.8 จัดสรรพิจารณานักเรียนและติดต่อประสานงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้นักเรียน
ได้กู้ยืมเงินเรียน  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและช่วยกระตุ้นสร้างจิตส านึกให้นักเรียน
ตั้งใจเรียนและคืนเงินทุนเมื่อส าเร็จการศึกษา  

  4.9 ประสานงานให้ความร่วมมือกับฝุายต่างๆ คณะครูนักเรียน และบุคลากรหรือสถาบัน
ต่างๆ ภายใน  
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7. งานสง่เสริมการมรีายไดร้ะวา่งเรยีน 
มาตรฐานการปฏบิัตงิานหวัหนา้งานส่งเสริมการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 

  
1.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้หวัหน้างานส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน ได้จัดกิจกรรมที่ช่วยเหลือนักเรียนให้มี
รายได้พิเศษ ระหว่างเรียน เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการท างาน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.  ขอบเขต  

งานส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน ส าหรับนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยที่ต้องการ
ความรู้และ ต้องการหารายได้เสริมระหว่างเรียน  
3.  ผูร้ับผดิชอบ  
 หัวหน้างานงานส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน ที่ช่วยส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนแก่นักเรียน  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
      4.1  วางแผนการท างาน  ท าโครงการและปฏิทินงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล 
ศึกษาปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป  
      4.2 ประสานงานให้ความร่วมมือกับฝุายบริหาร คณะครูนักเรียนในโรงเรียนในขอบข่ายของงาน
ส่งเสริมให้ นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน  
      4.3 ให้ค าปรึกษา แนะน านักเรียนในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายได้
ระหว่างเรียน   
      4.4 ประสานงานกับครูผู้ปกครองนักเรียนและสถานประกอบการในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ เพ่ือ การมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียนใน
การประกอบอาชีพอิสระ และการท างานกับนายจ้าง 

     4.5 นิเทศ ติดตาม และรายงานผล การด าเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพ่ือการมี
รายได้ระหว่างเรียน ของนักเรียนและการรับจ้างท างานต่อฝุายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     4.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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8. งานผลติสื่อเอกสาร 

มาตรฐานการปฏบิัตงิานหวัหนา้งานผลิตสือ่เอกสาร 

  
1.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ครูผู้สอนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานและใช้งานได้
ประหยัด และคุ้มค่าที่สุด 

2.  ขอบเขต  
  บริการสื่อเอกสารให้ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หัวหน้างานและงานผลิตสื่อเอกสาร  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
      4.1  วางแผนการท างาน  ท าโครงการและปฏิทินการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล 
ศึกษาปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป  
      4.2 ประสานงานให้คณะครูจัดท ารูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ข้อสอบตามรูปแบบที่งานวัดและ
ประเมินผลก าหนด และ ในรูปแบบที่ประหยัด 

      4.3 กระบวนการในการผลิตวัสดุสิ่งพิมพ์สามารถท าได้หลายแบบ เปิดโอกาสให้เลือกวิธีผลิตที่
เหมาะสมกับ สถานการณ์นั้นๆ และสามารถผลิตสื่อได้ทันเวลาใช้งาน  
      4.4 สามารถจัดพิมพ์สื่อได้หลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ที่จะน าไปใช้เช่นใบปลิวจดหมายเวียน 
และเอกสาร เผยแพร่และสามารถผลิตสื่อได้ทันเวลาใช้งาน  
      4.5 ตรวจสอบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ครูผลิตขึ้นเช่นสื่อที่ผลิตขึ้นเองหรือสิ่งพิมพ์ที่ถ่ายเอกสาร หรือจาก
ต ารา หนังสือ แบบเรียน ใบปลิวหนังสือราชการ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความประหยัดและรูปแบบที่ทางฝุาย
วิชาการก าหนด หรือ วัตถุประสงค์ของงานที่ใช้ 
      4.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

  50 Integrity and Transparency Assessment Online 2022 

9.  งานห้องสมุด 

มาตรฐานการปฏบิัตงิานห้องสมุด 

  
1.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้งานห้องสมุดสามารถปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ด้วยความเรียบร้อยและสามารถ
ให้บริการแก่ครู นักเรียน และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบ
รวมถึงการปฏิบัติงานตาม ภาระหน้าที่ที่ได้รับอย่างมีคุณภาพ  
2.  ขอบเขต  
  งานบริการห้องสมุดแก่ครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องสมุด 

4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1  ห้องสมุดเปิดท าการเวลา 07.00 – 17.00 น.  
     4.2  ให้บริการ ยืม– คืนหนังสือ 

     4.3  ให้บริการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 

     4.4  ให้บริการตอบค าถาม ช่วยค้นหาหนังสือ 

     4.5  ให้บริการสื่อการเรียนการสอน  
     4.6  ให้บริการใช้ห้องและสื่อการเรียนการสอนส าหรับครูที่จะให้
ห้องในการสอน   
     4.7  จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

     4.8  แนะน าหนังสือใหม่ 
     4.9  บรรณานิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
     4.10  จัดท าแผ่นปูายความรู้ส่งเสริมการอ่าน 

     4.11  จัดหาวัสดุสารนิเทศต่างๆ เช่นวารสาร หนังสือสื่อการเรียน
การสอน   
     4.12  ลงทะเบียนวัสดุสารนิเทศต่างๆ เช่นวารสาร หนังสือสื่อการ
เรียนการสอน   
     4.13  เตรียมวัสดุสารนิเทศต่างๆ ออกบริการ  
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10. งานขอ้มลูสารสนเทศ 

มาตรฐานปฏบิตัิงานหวัหนา้งานข้อมลูสารสนเทศ 

  
1.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ความสะดวก ในด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการปฏิบัติงานของบุคลากร   
ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ บริหารทั่วไป บุคลากร กิจการนักเรียน งบประมาณและแผนงาน รวมถึง
ปฏิบัติ หน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.  ขอบเขต  
  งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
    4.1  วางแผนการท างาน  ท าโครงการและปฏิทินงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล ศึกษา
ปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป จัดท าปรับปรุงดูแลระบบสารสนเทศของโรงเรียน  
    4.2 จัดหา วัสดุอุปกรณ์สื่อบันทึกและเผยแพร่สารสนเทศ  
    4.3 รวบรวมข้อมูลจัดท าเป็นสารสนเทศ   
    4.4 เผยแพร่สารสนเทศ ในรูปแบบต่างๆ  
    4.5 สนับสนุนการใช้สารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการเรียนรู้ 
    4.6 สนับสนุนการจัดท าการสารสนเทศของฝุาย/กลุ่มสาระการเรียนร/ ู้งานต่างๆของโรงเรียน  
    4.7 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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11.  งานห้องเรยีนพเิศษ 

มาตรฐานการปฏบิตัิงานห้องเรยีนพิเศษ 

1.  วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือให้ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ความสามารถพิเศษและมีความโดดเด่นทางคณิตศาสตร์-

วิทยาศาสตร์  
ของโรงเรียน ปีละไม่เกิน 36 คน โดยปลูกฝังให้มีความรู้ คู่คุณธรรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักการ
เรียนรู้รักการ อ่านรักการเขียน ส านึกความเป็นไทย มีทักษะความสามารถที่ดีเยี่ยม ในการใช้ภาษาสากล
และเทคโนโลยีที่ ทันสมัยตลอดจนเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.  ขอบเขต   
  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในห้องเรียนพิเศษมีศักยภาพทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์และมี
ความรู้คู่ คุณธรรมผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  
3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษและคณะครูห้องเรียนพิเศษ  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1  วางแผนการท างาน  ท าโครงการและปฏิทินงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล ศึกษา
ปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป  
      4.2 การพัฒนานักเรียนให้มีความโดดเด่นในด้านทักษะความรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์สติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม  
      4.3 การจัดสาระการเรียนรู้ให้ครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      4.4 เพ่ิมเติมความเข้มข้นของรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
      4.5 เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาตามความโดดเด่นทางวิชาการ  
      4.6 เน้นการจัดสาระการเรียนรู้ให้หลากหลายและมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาการ
เรียนรู้เต็ม ความสามารถตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  
      4.7 จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และเปูาหมายของการพัฒนานักเรียน  
      4.8 มุ่งเน้นไปสู่การต่อยอดในการผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับนานาชาติ(World Class)  
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12.  งานจดัการศึกษาทางไกล 

มาตรฐานการปฏบิตัิงานจดัการศึกษาทางไกล 

1.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ครูผู้สอนพัฒนาวิธีการจัดการศึกษาทางไกลมีลักษณะที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้อยู่ประจัน 

กัน ผู้สอนจะอยู่ห่างไกลจากชั้นเรียนออกไป ที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้มาเรียนหรือสอนกันซึ่งๆหน้าแต่เป็น
การจัดโดย ใช้ระบบการสื่อสารแบบสอง การปฏิสัมพันธ์ด าเนินการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์และ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นโดยที่ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องเข้าชั้นเรียน
ปกติเป็นการเรียนการสอนแบบไม่ มีชั้นเรียน แต่อาศัยสื่อต่างๆ ที่เรียกว่าสื่อประสม ได้แก่เอกสาร สื่อโสต
ทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงสื่อ บุคคลช่วยในการจัดการ เรียนการสอนการศึกษาทางไกลเข้ามามี
บทบาทส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาทั่วการศึกษา ในระบบและการศึกษานอกระบบ  
2.  ขอบเขต   
  ครูผู้สอนจัดการศึกษาทางไกลให้นักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  
3.  ผูร้บัผดิชอบ   
  หัวหน้างานจัดการศึกษาทางไกลและครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1  วางแผนการท างาน  ท าโครงการและปฏิทินงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล ศึกษา
ปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป  
      4.2 จัดอบรมและพัฒนาครูให้มีความรู้และประสบการณ์ในการท าสื่อการสอนแบบออนไลน์ท าให้
ผู้เรียนได้ เรียนกับผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ  
      4.3 รวบรวมสื่อการสอนออนไลน์ที่ครูผลิตสื่อขึ้นมาใช้เองในรูปแบบบันทึกค าบรรยายหรือการ
สอนส่งผ่าน คอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ไปยังผู้เรียนได้โดยสะดวก ผู้เรียนที่อยู่ที่บ้านสามารถเรียนได้
โดย ไม่จ าเป็นต้องเดินทาง มายังสถานศึกษาเหมือนปกติและยังสามารถท างานหารายได้ระหว่าง
เรียนได้ 
     4.4 โรงเรียนส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการในการแสวงหา
ความรู้เพ่ือ พัฒนาคน และพัฒนางานในวิชาชีพของบุคคลได้โดยไม่ต้องเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาใน
ระบบปกติ 
     4.5 การจัดระบบบริหารและบริการ เป็นการจัดโครงสร้างอ่ืนมาเสริมการสอนทางไกลโดยตรง เช่นอาจ
มีครูที่ ปรึกษาประจ าตัวผู้เรียน มีศูนย์บริการการศึกษาที่ใกล้ตัวผู้เรียน รวมทั้งระบบการผลิตและจัดส่ง
สื่อให้ผู้เรียน โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ   
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13.  งานวจิยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา 

มาตรฐานการปฏบิัตงิานวจิยัเพือ่พัฒนาคณุภาพการศึกษา 

  
1.  วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือให้ครูผู้สอนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐาน  เพ่ือเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางที่ก าหนด ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542  มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
ผู้เรียนเป็นคนเก่งดีมีสุขและให้ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับเกิดความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและสังคม  
2.  ขอบเขต  
  งานวิจัยในชั้นเรียนและงานวิจัย 5 บทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  
3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1 วางแผนการท างาน  ท าโครงการและปฏิทินงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล ศึกษา
ปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป  
     4.2 งานวิจัยในชั้นเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการวิจัยที่เป็นความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์กรในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน     

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  3) จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  
     4.3 งานเผยแพร่งานวิจัยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยผลการวิจัยและพัฒนาสังคม  
  2) ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน  

 3) เป็นแหล่งกลางในการท าวิจัยและประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน   
  4) รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับ
โรงเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 

  4.4 ประเมินผล สรุปผล/รายงานการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผู้บริหาร
โรงเรียน   
 4.5 อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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14.  งานนเิทศและพฒันาคุณภาพครู 

มาตรฐานการปฏบิัตงิานนเิทศและพฒันาคุณภาพครู 
  
1.  วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติการสอนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสร้าง
วัฒนธรรมการ สอนใหม่ให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

2.  ขอบเขต  
  ครูผู้สอนทุกสาระทั้ง 8 สาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนโรงเรียนในโรงเรียนธรรมโชติ
ศึกษาลัยทุก ชั้นเรียน  
3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หัวหน้างานนิเทศและพัฒนาคุณภาพครู 
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
           4.1 ประสานงาน จัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  4.2 จัดตั้งคณะกรรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของคณะครู
เพ่ือเป็น แนวทางพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปสู่ผลงานทางวิชาการ  
  4.3 ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการผลิตสื่อการเรียนการสอน การวัดหรือปรับปรุง
แผนการจัดการ เรียนรู้และโครงการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนนักเรียน และท้องถิ่น 

4.4 จัดกิจกรรมพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนใหม่ๆเพ่ือ
พัฒนาทักษะ การสอน  

4.5 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีโอกาสในการสร้างผลงาน เผยแพร่ผลงานและความรู้ความสารมารถ
ทางวิชาการ ของครูตลอดปีการศึกษา  
  4.6 จัดโครงการศึกษาดูงานภายนอกโรงเรียนของคณะครู 
  4.7 ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครู 
  4.8 ส่งเสริมให้ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงาน นวัตกรรม สื่อการเรียน การ
สอนใหม่ๆ ส่งผลงานของครูและนักเรียนเข้าประกวด  
  4.9 ส่งเสริมให้ครูจัดท าผลงานทางวิชาการ เข้ารับการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยานะ  
  4.10 ด าเนินการนิเทศการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามความเหมาะสม  
  4.11 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่รับมอบหมาย  
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15.  งานสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

มาตรฐานการปฏบิตัิงานสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

1.  วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้โรงเรียนและบุคลากรโรงเรียนสามารถใช้งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในด้านการ บริหารงานและการเรียนการสอนมากขึ้นและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.  ขอบเขต  

จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมสื่อการจัดการเรียนรู้มาใช้ในด้านการ
บริหารงาน และจัดการเรียนการสอน  
3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หัวหน้างานและคณะครูงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1  ศึกษาส ารวจ ข้อมูลความต้องการใช้วัสดุสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตลอดจนความ ต้องการตามแนวนโยบายและหาแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม 

     4.3  วางแผนการท างาน  ท าโครงการและปฏิทินงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล ศึกษา
ปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป       
     4.4  ติดตาม ประเมินผลการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
     4.5  น าผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้มีการ
ยืดหยุ่น คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ   
     4.6 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่รับมอบหมาย  
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16. งานสง่เสรมิความสามารถพเิศษและยกระดับคุณภาพนักเรยีน 

มาตรฐานปฏบิตัิงานส่งเสริมความสามารถพเิศษ และยกระดบัคุณภาพนักเรียน 

  
1.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ และยกระดับคุณภาพ
นักเรียนให้มี  
ประสิทธิภาพ ตามความเหมาะสมของช่วงวัยและตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2.  ขอบเขต  
ส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละบุคคล และส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพของครู

และนักเรียน ให้เห็นความส าคัญและสามารถพัฒนาตนเอง ให้มีศักยภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านตามความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.  ผูร้ับผดิชอบ  
 หน้างานและคณะครูงานส่งเสริมความสามารถพิเศษ และยกระดับคุณภาพ
นักเรียน   
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  

     4.1  ด าเนินงานเกี่ยวกับการวัดแววนักเรียน ส ารวจความสามารถพิเศษ จัดท าสารสนเทศข้อมูลและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามแววที่มี 
     4.2  วางแผนการท างาน  ท าโครงการและปฏิทินงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล ศึกษา
ปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป  
     4.4  ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการระดับชั้นจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ  และช่วยเหลือนักเรียนที่ควรได้รับการช่วยเหลือทางวิชาการ  
     4.5  จัดกิจกรรมการสอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และ
นักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3เพ่ือเตรียมสอบ O-NET, V-NET, GAT และ PAT ประสานงาน
กับกลุ่มสาระการ เรียนรู้ต่างๆ ในการเสริมประสบการณ์ 

     4.6  จัดกิจกรรมการสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนใหม่ที่เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 

     4.7 ส่งเสริมสนับสนุนครูและนักเรียนในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพตนเอง และส่งเสริม
สนับสนุนการ เข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
เป็นต้น 

     4.8  ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 



 
 
 

 

  58 Integrity and Transparency Assessment Online 2022 

17.  งานเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบเครอืขา่ย 

มาตรฐานการปฏบิตัหิัวหน้างานเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบเครือข่าย 

  
1.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้โรงเรียนและบุคลากรโรงเรียนน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายใช้
ในด้านการ บริหารงานและการเรียนการสอนมากขึ้นและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.  ขอบเขต  
  ครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย 

4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
      4.1  ศึกษาข้อมูลทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายตลอดจนความ
ต้องการนโยบาย และหาแนวทางการพัฒนา  

4.2  วางแผนการท างาน ท าโครงการและปฏิทินงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล 
ศึกษาปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป  
      4.3 ประสานงานกับฝุายวิชาการ ฝุายบริหารงานทั่วไป อ านวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร คณะครู
และนักเรียน ในโรงเรียน รวมถึงผู้มาติดต่องานทั้งภายนอกโรงเรียนและภายในโรงเรียน  
      4.4 การจัดหาทรัพยากรเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและระบบ
อินเตอร์เน็ต  
      4.5 การพัฒนาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตให้
สามารถใช้งาน ทั่วถึงและครอบคลุม 

      4.6 จัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและระบบ
อินเตอร์เน็ต  
      4.7  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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18.  งานแหลง่เรยีนรูแ้ละภมูปิัญญาทอ้งถิน่ 

มาตรฐานปฏบิตัิงานแหลง่เรยีนรู้และภูมปิญัญาทอ้งถิ่น 

  
1.  วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือให้งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้มี
ปริมาณ มากยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคุณภาพ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนร  ู้ 
2.  ขอบเขต  
  ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก  
3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หน้างานและคณะครูงานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
      4.2 สนับสนุนประสานงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ/งาน การจัดหาสร้างแหล่งเรียนรู้วิทยากร
ท้องถิ่นภูมิปัญญา   
      4.3 สนับสนุนประสานงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ/งาน การจัดท าเอกสาร หลักฐานการจัดท า
กิจกรรมเกี่ยวกับ  
แหล่งการเรียนรู้วิทยากรท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนรวบรวม สรุปรายงานผล   

      4.4 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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19.  การจัดการความรูแ้ละเครือข่าย PLC 

มาตรฐานการปฏบิัตงิานจดัการความรู้และเครือขา่ยPLC 

  
1.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ครูผู้สอนร่วมมือร่วมใจ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครูผู้บริหาร บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์
แบบกัลยาณมิตรมีวิสัยทัศน์คุณค่าเปูาหมาย และภารกิจร่วมกันโดยครูเป็นผู้น าร่วมกันและผู้บริหารเป็น
ผู้ดูแล สนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นความส าเร็จ หรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิก
ในชุมชนการเรียนร  ู้ 
2.  ขอบเขต  
  ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
  4.1 ศึกษาปัญหา ก าหนดเปูาหมาย อภิปราย สะท้อนผล แลกเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือ
ก าหนดวิธีการด าเนินการ โดยพิจารณาและสะท้อนผลในประเด็นต่อไปนี้ 
             4.1.1 หลักการที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
             4.1.2 การเริ่มด าเนินการลงมือปฏิบัติ 
             4.1.3 การออกแบบเครื่องมือตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรู้ 
       4.2 การวางแผนด้วยความร่วมมือ(Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่มก าหนด
สารสนเทศที่ต้องใช้ในการ ด าเนินการ  

4.3 การวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้โดยหาวิธีการที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด 

   4.3.1 ทดสอบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลังจากได้มีการจัดเตรียมต้นแบบที่
เป็นการวางแผนระยะยาว 

4.3.2   จัดใหม้ํช่วงเวลาของการชี้แนะ โดยเน้นการน าไปใช้ในชั้นเรียน  
  4.3.3 ให้เวลาส าหรับครูที่มีความยุ่งยากในการสังเกตการณ์ปฏิบัติในชั้นเรียนของครูที่สร้าง
บรรยากาศใน การเรียนรู้อย่างประสบผลส าเร็จ 

4.4  เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ  
      4.5  ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับ โรงเรียน  
      4.6  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของโรงเรียนในเครือข่าย
หน่วยงานต่างๆ  และเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

     4.7  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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20.  งานบริการวชิาการสูช่มุชน 

มาตรฐานการปฏบิัตงิานบริการวชิาการสูชุ่มชน 

 
1.  วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการ ทั้งในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี 

ตอบสนองความต้องการของชุมชน  
2.  ขอบเขต  
  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน หน่วยงานราชการที่ต้องการให้โรงเรียนได้ช่วยเหลือ 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  หัวหน้างานบริการวิชาการสู่ชุมชน  
4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
     4.1 รวบรวม จัดเก็บข้อมูล     
     4.3  ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐเอกชน และองกร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณใกล้เคียงภายในเขต
พ้ืนที่กาศึกษา ต่างเขต  
พ้ืนที่การศึกษา  

  1) ให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน องค์กรหน่วยงานต่างๆ  
  2) สนับสนุนความรู้ทางวิชาการแก่สถานศึกษาต่างๆ ตามความเหมาะสม  
  3) การด าเนินการบริการความรู้ทางวิชาการให้ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

     4.4  ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้าน
วิชาการของ บุคคล ครอบครัวองค์กรหน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
     4.5  จัดท าข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของฝุายวิชาการ เพ่ือใช้ในการวางแผน น าเสนอ
ข้อมูลต่อรอง ผู้อ านวยการฝุายวิชาการ และให้หน่วยงานต่างๆที่ต้องการ  
     4.6  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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21.  งานคณะกรรมการวชิาการระดับชัน้ 
 
มาตรฐานการปฏบิัตงิานงานคณะกรรมการวชิาการระดบัชัน้ 

  
1.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบบูรณาการ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์คิดเป็นท าเป็น
แก้ปัญหา เป็นผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ให้ได้
มาตรฐาน   
2.  ขอบเขต  
  ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

3.  ผูร้ับผดิชอบ  
  คณะกรรมการวิชาการ ระดับชั้น 

4.  ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
      4.1   จัดคณะกรรมการวิชาการ ระดับชั้นร่วมในการตัดสินใจบริหารการจัดการเรียนการสอน 
โดยจัด ตารางสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรตามช่วงชั้นรวมถึงจัดกิจกรรมผู้เรียน และการวัดผลและ
การประเมินผลตาม สภาพจริงอย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  
     4.2 ร่วมมือกันด าเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นให้มีคุณภาพ ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องเป็น บูรณาการการสอน และ คัดกรองนักเรียนเพ่ือส่งเสริมและช่วยเหลือทางวิชาการ  
     4.3 ร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการบริหารงานเรื่องการแลกชั่วโมงสอนในระดับชั้น
เดียวกนัจัดกิจกรรม ส่งเสริมคิดอ่านศตวรรษที่21   
     4.4 ส่งเสริมและช่วยเหลือแก้ปัญหาทางการเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกันให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเป็น บูรณาการการสอน และคัดกรองนักเรียนเพ่ือส่งเสริมและช่วยเหลือทางวิชาการ เช่นการอ่าน
ออกเขียนได้การมี ผลการเรียนไม่พึงประสงค์ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ 
     4.5  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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22.  งานประกนัคุณภาพการศกึษา 

มาตรฐานการปฏบิัตงิานประกนัคณุภาพการศึกษา  
1. วตัถปุระสงค ์

เพ่ือให้การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  
2. ขอบเขต  

หัวหน้าฝุาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครูผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ในโรงเรียนธรรมโชติ
ศึกษาลัยสพม  สมศ.   
3. ผูร้บัผิดชอบ  
 หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา  
4. ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
   4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร  
    4.2 วิเคราะห์ข้อมูลและผลการด าเนินงานรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  
    4.3 จัดท ามาตรฐานการศึกษา  ประเด็นพิจารณาระดับโรงเรียน  และสอดคล้องกับมาตรฐาน
ของหน่วยงานต้น สังกัด 

    4.4  ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
    4.6  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  
    4.7  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการพัฒนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
    4.8  แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
    4.9 จัดท าเครื่องมือส าหรับประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย  
    4.10  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา   
    4.11 ออกแบบการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวมไว้ในแต่ละมาตรฐาน  ประเด็นพิจารณา  
    4.12 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
    4.13 วิเคราะห์และแปลผลเพ่ือการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
    4.14 เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
    4.15 จัดท ารูปเล่มการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รายงานสรุปผลการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการจัด การศึกษาต่อสาธารณชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสังกัดภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  



 
 
 

 

  64 Integrity and Transparency Assessment Online 2022 

ฝาุยกจิการนกัเรยีน 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้ 
บริหารจัดการในการบริหารงานบุคคล โดยให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน 

และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ มีความม่ันคง และ 

ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึง 

ประสงค์ รวมถึงการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความประพฤติท่ีดีมีระเบียบวินัยมีคุณธรรม จริยธรรม มี 
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเห็นคุณค่าของการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ต่อไปในอนาคต 

 

มาตรฐานการปฏิบตังิานส านกังาน 
 
1.  วตัถปุระสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานส านักงานในฝุายกิจการนักเรียน ให้ไปใน
ทิศทางเดียวกันและเพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ด าเนินกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ เพ่ือเกิดประโยชน์แก่นักเรียน และมีการสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม เพื่อให้
โรงเรียนน าผลสรุปการด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและด าเนินชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
2.  ขอบเขต 
 ครูและบุคลากร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยทุกคน 
3.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานส านักงานและเจ้าหน้าที่ 
4.  ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
 1.1  งานสารบรรณฝุาย                                                                                                                                            
       1.1.1    การลงทะเบียน – ส่งเอกสาร และหนังสือราชการ 

1.1.2   การเก็บรักษาเอกสารและหนังสือราชการ 
1.1.3   การจัดพิมพ์แบบฟอร์มและเอกสาร ฝุายกิจการนักเรียน 
1.1.4   การจัดเตรียมการประชุม และบันทึกการประชุม 
1.1.5   ตอบ / ข้อมูลหนังสือราชการของฝุาย 
1.1.6   จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของฝุาย 

       1.2  งานฝุายพัสดุ 
1.2.1   การซ่อมแซมบ ารุง 
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1.2.2   การลงทะเบียนวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
        1.3  งานแผนงานฝุาย 

1.3.1   ประสานงานหน่วยงานในฝุายในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
1.3.2   ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน 
1.3.3   น าเสนอข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

1.4  งานสารสนเทศฝุาย 
 1.4.1   รวบรวมแฟูมข้อมูลประวัตินักเรียน 

      1.4.2   วิเคราะห์ จัดท าข้อมูล รายงานผล และให้บริการแก่ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา 
 

 
มาตรฐานปฏบิตังิานระเบยีบวนิยันักเรยีน 

1. วตัถปุระสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนได้รู้จัก กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ การเคารพสิทธิ์
ผู้อื่น  
  2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตัวตามระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
  3. เพ่ือสร้างคุณภาพผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมในการมีระเบียบวินัยในตนเองและเป็น 
             แบบอย่างที่ดีในสังคมได้ 
2. ขอบเขต 
  1. ข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
  2. จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
  3. จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่ก าหนด 
  4. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 
  5. ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
  6. ประสานงานกับฝุายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่
เหมาะสม 
              ของนักเรียน 
  7. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ 
              เหมาะสม 
  8. จัดท าเอกสารเพ่ือคัดกรองนักเรียน 
  9. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  10. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. ผูร้บัผดิชอบ 
  หัวหน้างานระเบียบวินัย 

4. ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
  1. วางแผนการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างระเบียบวินัย ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  2. ส่งเสริมพัฒนาวินัยของนักเรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
  3. ปูองกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
  4. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
  5. สืบสวน  สอบสวน  หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในแต่ละกรณี 
  6. พิจารณาการลงโทษนักเรียนและเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการส่งเสริมสร้างและ
รักษา 
             ระเบียบวินัย 
  7. ติดตามการลงโทษตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการและการปรับพฤติกรรมนักเรียน 
  8. ประสานงานผู้ปกครอง และเครือข่ายในการพัฒนาวินัยนักเรียน 
  9. ก ากับดูแลนักเรียนในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
โรงเรียนก าหนด 
  10. ควบคุมดูแลและจัดระเบียบเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของนักเรียน  และส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร 
  11. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  12.วางแผน  จัดท าโครงการ ก าหนดแนวปฏิบัติ  ติดตามประเมินผล  ส่งเสริมวินัย 
  13. ประมวลผลการด าเนินงาน 
  14. ปูองกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

  14.1 จัดท าแผนงาน และโครงการงานปูองกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
  14.2  วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการมาสายของนักเรียน 
  14.3  วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท  และพฤติกรรมไม่พึง

ประสงค์ของนักเรียน 
  14.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

       14.5 ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น ครูแนะแนวในการแก้ปัญหานักเรียน 
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มาตรฐานการปฏิบตังิานสง่เสริมคุณธรรมจรยิธรรมนกัเรยีน 
 
1.  วตัถปุระสงค์ 
 1. ท าให้นักเรียนตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม  สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิต ประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีสติรู้ตัวตลอดเวลา 
4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

2.  ขอบเขต 
 คณะคร ูบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยทุกคน 
3.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
4.  ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน  

1. วางแผน และจัดท าแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม 
 จริยธรรม 

2. ประชุมเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเพ่ือชี้แจงแนวทางการ 
ปฏิบัติงาน 

3. ประสานงาน กับบุคลากรทุกฝุายและระดับชั้น เพ่ือปฏิบัติงานได้ตามแผนและรับทราบ 
ปัญหาและรับทราบข้อเสนอแนะ 

4. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

5. ด าเนินการฝึกอบรม การประชุมนักเรียน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การ 
ประพฤตปิฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม 

6. ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม และผลที่เกิดข้ึนกับนักเรียน 
7. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
8. รายงานข้อมูล สถิติ ผลการปฏิบัติงาน เพ่ือน าเสนอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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มาตรฐานปฏบิตังิานสง่เสริมกจิกรรมนักเรยีน 

1. วตัถปุระสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมมีความสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
2.  เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบสามารถปกครองตนเองได้ 
3.  เพ่ือฝึกความคิดและการตัดสินใจของนักเรียน 
4.  เพ่ือพัฒนาสติปัญญาของนักเรียน 
5.  เพื่อให้นักเรียนเพ่ิมพูนความรู้ด้านอาชีพในอนาคต และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
6.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักทักษะทางสังคม  เสียสละท างานให้ส่วนรวม 
7.  เพื่อให้นักเรียนพัฒนาลักษณะนิสัยความกตัญญูและความคิดที่ดี 
8.  เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี  

2. ขอบเขต 

คณะครู บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษา 

3. ผูร้บัผดิชอบ 

หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 

4. ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 

4.1 งานคณะกรรมการนักเรียน 
      4.1.1 จัดให้มีคณะกรรมการนักเรียน ก าหนดบทบาทหน้าที่ ให้คณะกรรมการนักเรียน สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายโรงเรียน 

4.1.2 ควบคุม ดูแลให้การด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเป็นไปตามแนวทางท่ี
ก าหนด 

4.1.3 วางแผน และจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานและด าเนินการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ 
ต่างๆตลอดปี การศึกษา โดยประสานความร่วมมือจากทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 

4.1.4 วางแผน ควบคุม ติดตาม นิเทศ ด าเนินการและแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมพิเศษของ 
โรงเรียนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถทักษะ ทัศนคติ และ  
พฤติกรรมของนักเรียน 

4.1.5 รวบรวมสถิติ ข้อมูล ติดตามผล การจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
นักเรียน เพ่ือรายงานให้โรงเรียนทราบ 
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4.1.6 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคณะกรรมการนักเรียนสู่สภาวะผู้น า 
4.2 งานปฐมนิเทศ 

 4.2.1 จดัปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบ ม.3 
 4.2.2 จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบ ม.6 , ปวช.3 

4.3 งานเครือข่ายนักเรียน 
 

มาตรฐานการปฏิบตัิงานระบบดูแลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 
1. วตัถปุระสงค์ 

เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพัฒนาจากพัฒนาของผู้เรียน ความประพฤติ 
การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 

2. ขอบเขต 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่จะต้องด าเนินการอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง โดยมีขึ้นตอนอย่างต่อเนื่องทั้ง 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
2.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2.2 การคัดกรองนักเรียน 
2.3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
2.4 การปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
2.5 การส่งต่อ 

3. ผูร้บัผดิชอบ 
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคณะด าเนินงาน 

4. ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
4.1 การวางแผน (Plan) 

- วางระบบ ขั้นตอนการท างาน  ก าหนดขั้นตอนการท างานเป็นกระบวนการให้มีวิธีการ 
ปฏิบัติเป็นมาตรฐานและเป็นปัจจุบันน าข้อมูลมาตรวจสอบและประเมินตนเอง  
จัดท าเป็นสารสนเทศ และสะท้อนให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐาน 
 4.2 การด าเนนิงาน (Do) 
      - ปฏิบัติร่วมกันโดยใช้กระบวนการ วิธีการ และบันทึก 
 4.3 การตรวจสอบ/ประเมนิผล (Check)  
      - ประเมินตนเองร่วมกัน ผลัดกันประเมินภายในระหว่างบุคคล และทีมย่อยในโรงเรียน 
 4.4 การปรบัปรงุพฒันา (Act) 
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      - น าผลการประเมินมาแก้ไขพัฒนางาน 
      - แก้ไข พัฒนา กระบวนการ วิธีการ ปัจจัย หรือการบันทึกให้ดีขึ้น 
 

 

มาตรฐานปฏบิตังิานงานรักษาความปลอดภยัและจราจร 
1. วตัถปุระสงค์ 

เพ่ือให้การบริการส าหรับฝุายบริหารทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 
2.1.1 ดูแลการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ของครูและบุคลากร ของสถานศึกษา 
2.1.2 ดูแลจัดระเบียบนักเรียนที่ใช้งานรถจักรยานยนต์เดินทางมาโรงเรียน 

3. ผูร้บัผดิชอบ 
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร 

4. ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน  
4.1   วางแผนรักษาความปลอดภัยและเวรยามวันท าการ วันหยุด กลางคืน 
4.2   จัดระบบแบ่งงานที่รับผิดชอบ ให้บุคลากรรับมอบไปปฏิบัติตามความ

เหมาะสม 
  4.3   ดูแล และติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

4.4   แก้ไขปัญหาด้านต่างๆและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ปฏิบัติผิดระเบียบ 
4.5   เสนอรายงานเหตุการณ์ๆ ในช่วงเวลาที่รับผิดชอบ 
4.6   จัดระบบจราจรภายในสถานศึกษา และรถรับส่งนักเรียน 
4.7   ดูแลรักษาความปอดภัยให้บุคลากรและนักเรียนทั้งในเรื่องชีวิตและทรัพย์สิน

การอยู่ในสถานศึกษา 
4.8  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในบางครั้ง เพ่ือรักษาความปลอดภัยและ

จราจร 
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มาตรฐานปฏบิตังิานสารวตัรนักเรยีน 

1.  วตัถปุระสงค์ 
1. สอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั่วไปภายในโรงเรียนและภานอกโรงเรียน  หากนักเรียน

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยมีพฤติกรรมที่ไม่พ่ึงประสงค์  ก็ให้น าเสนอต่อครูผู้รับผิดชอบด าเนินการ
แก้ไขต่อไป 
2.  ขอบเขต 
 ครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
3.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน 
4.  ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 

    4.1 วางแผน และจัดท าแผนปฏิบัติการการติดตามนักเรียน 
    4.2 ติดตาม และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน 
    4.3 ควบคุม ดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 
    4.4 ติดตามประเมินผล รวบรวมข้อมูล สถิติ เพ่ือการวางแผน และการเสนอรายงาน 
    4.5 ประสานงาน เจ้าหน้าที่ หรือเครือข่ายสารวัตรนักเรียน เพ่ือร่วมดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
  

มาตรฐานการปฏิบตังิานเยาวชนคนดศีรสีุพรรณ 
 
1.  วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมอันดี
งาม มรีับผิดชอบในหน้าที่ของตน และด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.  ขอบเขต 
 นักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยทุกคน 
3.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานและครูผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 11 เปูาหมาย 
4.  ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
2. ประสานงาน กับบุคลากรทุกฝุาย เพื่อปฏิบัติงานได้ตามแผน รับทราบปัญหา 

และรับทราบข้อเสนอแนะ 
3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ทั้ง 11 เปูาหมาย ดังนี้ 
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เปูาหมายที่  1 รักษาความสะอาดร่างกาย บ้านเรือนและชุมชน 
เปูาหมายที่  2 มีจิตส านึกร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เปูาหมายที่ 3 มีวิถีประชาธิปไตย 
เปูาหมายที่ 4 เป็นผู้ประหยัด อดออม และนิยมไทย 
เปูาหมายที่ 5 ปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักธรรมของศาสนาอ่ืนที่เด็ก 
     และเยาวชนนับถือ 
เปูาหมายที่ 6 เป็นผู้มีมารยาทแบบไทย  
เปูาหมายที่  7 มีวินัยจราจร 
เปูาหมายที่ 8 เป็นคนตรงต่อเวลา  
เปูาหมายที่ 9 ปฏิบัติตนในการเข้าแถวเรียงล าดับก่อน - หลัง ในการรับบริการต่าง ๆ  
เปูาหมายที่  10 ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและกลุ่มโดยเคร่งครัด 
เปูาหมายที่  11 ไม่พัวพันยาเสพติด 

4. ครูผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละเปูาหมาย สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

 

มาตรฐานปฏบิตังิานสง่เสริมประชาธปิไตยและสภานักเรยีน 

1. วตัถปุระสงค ์

1. เพ่ือเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเยาวชน 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
3. เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการ ปกครอง
ของนักเรียน โดยนักเรียนและเพ่ือนักเรียน 
4. เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนท าหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียนอ่ืนๆในการกระท าใดๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
5. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย 

2.ขอบเขต 
          คณะครู บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษา 
3. ผูร้บัผดิชอบ 

หัวหน้างานส่งเสริมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
4. ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
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1. ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการสภานักเรียน ในการด าเนินงานหรือตามที่คณะกรรมการ
สภานักเรียนขอค าชี้แนะ 

2. ควบคุมดูแลให้คณะกรรมการสภานักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนธรรม
โชติศึกษาลัยว่าด้วยสภานักเรียน พุทธศักราช 2561 

3 ถ่ายทอดประสบการณ์ ชี้แนะคณะกรรมการสภานักเรียนในกรณีการด าเนินงานที่เสี่ยงให้
เกิดความเสียหายต่อนักเรียนและโรงเรียน 

4. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภานักเรียนเพ่ือสังเกตการณ์ หรือเป็นประธานในที่
ประชุม 

5. วางแผนเสนองบประมาณและจัดท าแผนปฏิบัติราชการงานสภานักเรียนตลอดปีการศึกษา 
6. ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามปฏิทินปฏิบัติงานของสภานักเรียน 
7.ติดตาม ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สถิติ เก็บเอกสาร หลักฐานต่างๆ เพื่อการเสนอรายงาน 
8. น าคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ

ชุมชนในนามตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
9. น ามติที่ประชุมสภานักเรียนเสนอต่อที่ประชุมครู หรือที่ประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการ

นักเรียนหรือต่อผู้บริหาร 
10. ประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับงานสภานักเรียน 
11. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

มาตรฐานปฏบิตังิานโรงเรยีนสขีาว 
1.วตัถปุระสงค ์ 
     เพ่ือให้โรงเรียนได้มีกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง การแก้ไขปัญหายา
เสพติดในกลุ่มเยาวชนไทย ในโรงเรียนภายใต้งานโรงเรียนสีขาวและ  กิจกรรมที่เก่ียวกับวันต่อต้านยา
เสพติด  
2.ขอบเขต 
       งานโรงเรียนสีขาว  ฝุายกิจการนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
3.ผูร้บัผิดชอบ 
       หวัหน้างานโรงเรียนสีขาว 
4.ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
   4.1 กจิกรรมห้องเรยีนสขีาว 
     4.1.1  จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
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     4.1.2  ประชุมคณะท างาน แต่งตั้ง ค าสั่ง คณะกรรมการที่ปรึกษา ประเมินผล กิจกรรมห้องเรียน
สีขาว   
     4.1.3   ครูที่ปรึกษาแต่งตั้ง ฝุาย ทั้ง 4 ฝุาย ตามโครงสร้าง ด าเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้ 
               ฝุายการเรียน   ฝุายการงาน 
               ฝุายกิจกรรม     ฝุายสารวัตรนักเรียน 
     4.1.4   ติดตามเอกสาร ประเมินผลการจัดกิจกรรม ห้องเรียนสีขาวในโรงเรียน 
   4.2 กจิกรรมอบรมนกัเรยีนกลุม่เสีย่ง 
      4.2.1  ประชุมคณะท างาน แต่งตั้ง ค าสั่ง คณะกรรมการประเมินผล กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง 
      4.2.2  มีการติดตามพฤติกรรมนักเรียน ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ในโรงเรียน 
      4.2.3  ควบคุมดุแลแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในโรงเรียน 
      4.2.4  จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง    
      4.2.5   ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม อบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  

 
มาตรฐานการปฏิบตังิานระดบัชัน้และครทูีป่รกึษา 

1.  วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานระดับชั้นและครูที่ปรึกษาให้ไปในทิศทางเดียวกัน
และเพ่ือส่งเสริมให้คุณคร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  ได้ตระหนักคุณธรรม จริยธรรม 
รับผิดชอบในหน้าที่ของตน  และเพ่ือให้โรงเรียนน าผลสรุปการด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาให้
เกิดประสิทธิภาพและด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.  ขอบเขต 
 ครูและบุคลากร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยทุกคน 
3.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา  หัวหน้าระดับชั้นเรียนทุกระดับชั้น 
4.  ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 

 หวัหนา้งาน 
1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เพื่อจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. ประชุมหัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษา เพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน 
3. ประสานงาน กับบุคลากรทุกฝุายและระดับชั้น เพ่ือปฏิบัติงานได้ตามแผนและรับทราบ

ปัญหาและรับทราบข้อเสนอแนะ 
4. รายงานข้อมูล สถิติ ผลการปฏิบัติงาน เพื่อน าเสนอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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หวัหนา้ระดับ 
1. ประชุมวางแผนกับครูที่ปรึกษาในระดับ เพ่ือพัฒนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในระดับชั้น 
3. รับเรื่อง พิจารณา สงบส่วน วินิจฉัย ลงโทษนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบโรงเรียนเบื้องต้น 

จากครูที่ปรึกษาในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
4. ด าเนินการประชุมสวดมนต์ อบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ในคาบทักษะชีวิต 
5. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6. ควบคุมดูแล นิเทศ ติดตามให้ครูที่ปรึกษาด าเนินงานได้ตามแผน 
7. ประสานงาน ด าเนินการ จัดพิธีท าบุญถวายเพลพระสงฆ์กับครูที่ปรึกษา 
ครทูีป่รึกษา 
1. ควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนในห้องนักเรียนที่ปรึกษา 
2. ประสานงานกับนักเรียน และผู้ปกครองในห้องนักเรียนที่ปรึกษา 
3. รวบรวม สถิติ ข้อมูล บันทึกเหตุการณ์ และจัดท ารายงานหัวหน้าระดับ 

4. ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

มาตรฐานปฏบิตังิานเครอืขา่ยผูป้กครอง 
1. วตัถปุระสงค์ 
 1.1 เพ่ือสนับสนุนให้ฝุายบริหาร และบุคลากรมีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 1.2 เพ่ือให้กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ต ารวจโรงเรียนได้ปฏิบัติปฏิสัมพันธ์กับ
โรงเรียนมากขึ้น 
 1.3 เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
2. ขอบเขต 
 ผู้ปกครองและครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
3. ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาทุกชั้น 
4. ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
 4.1 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 ม.4 และ ปวช.1 และประกาศผลสอบของ
นักเรียนทุกชั้นเรียน 
 4.2 จัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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มาตรฐานปฏบิตังิานสมาคมผูป้กครองและครฯู 
1. วตัถปุระสงค์ 
 1.1 เพ่ือควบคุมดูแลความประพฤติ และอบรมจรรยามารยาทของเยาวชนให้เป็นผู้มีศีลธรรม
และวัฒนธรรมอันดีงาม 
 1.2 ส่งเสริมเยาวชนให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษา 
 1.3 เพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพของเยาวชนในด้านต่าง ๆ 
 1.4 เพ่ือให้ทุนสงเคราะห์ ทุนส่งเสริมนักเรียนเรียนดี ทุนรักษาพยาบาลนักเรียน 
 1.5 เพ่ือให้การสงเคราะห์ ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือสังคมตามสมควร 
 1.6 เพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพของสมาชิกด้านต่าง ๆ พอสมควร 
 1.7 เพ่ือสนับสนุนโรงเรียนด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านก าลังคน และด้านอื่น ๆ ตาม
สมควร 
 1.8 เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและครู และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่ง
กันและกัน 
 1.9 สมาคมฯจะไม่ด าเนินการใด ๆ อันที่จะเกี่ยวข้องด้านการเมือง 
 1.10 สมาคมฯจะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 1.11 สมาคมฯจะไม่ส่งเสริมให้มีการพนันทุกประเภท ทุกชนิดไม่ว่าการพนันใด ๆ 
2. ขอบเขต 
 ผู้ปกครองและครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
3. ผูร้บัผดิชอบ 
 หัวหน้างานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
4. ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
 4.1 ประสานงานเชิญคณะกรรมการสมาคมประชุม 
 4.2 ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
 4.3 ด าเนินการแจ้งใบลงทะเบียนสมาชิกของผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้น 
 4.4 จัดเก็บค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู 
 4.5 เก็บค่าลงทะเบียนแรกเข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองคนละ 50 บาท ค่าสมาชิกรายปีๆ 
ละ 100 ปี และค่าสมาชิกตลอดชีพ 500 บาท ฝากเจ้าหน้าที่การเงินเก็บไว้ 
 4.6 รายงานผลการด าเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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มาตรฐานปฏบิตังิาน TO BE NUMBER ONE 

1. วตัถปุระสงค์ 
1.  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมมีความสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
2.  เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบสามารถปกครองตนเองได้ 
3.  เพื่อฝึกความคิดและการตัดสินใจของนักเรียน 
4.  เพ่ือพัฒนาสติปัญญาของนักเรียน 
5.  เพื่อให้นักเรียนเพ่ิมพูนความรู้ด้านอาชีพในอนาคต และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
6.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักทักษะทางสังคม  เสียสละท างานให้ส่วนรวม 
7.  เพื่อให้นักเรียนพัฒนาลักษณะนิสัยความกตัญญูและความคิดที่ดี 
8.  เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี 

2. ขอบเขต 
คณะครู บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษา 

3. ผูร้บัผดิชอบ 
หัวหน้างาน TO BE NUMBER ONE 

4. ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
4.1 งาน TO BE NUMBER ONE 
      4.1.1 จัดให้มีคณะกรรมการครู และนักเรียน โดยขอความร่วมมือกับงานสภานักเรียน 
ก าหนดบทบาทหน้าที่ ให้คณะกรรมการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามนโยบายโรงเรียน 
      4.1.2 ควบคุม ดูแลให้การด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนด 
      4.1.3 วางแผน และจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานและด าเนินการการจัดกิจกรรม 
      4.1.4 จัดกิจกรรมพิเศษของ โรงเรียนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักเรียน 
      4.1.5 รวบรวมสถิติ ข้อมูล ติดตามผล การจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ นักเรียน เพ่ือรายงานให้โรงเรียนทราบ 
      4.1.6 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคณะกรรมการนักเรียนสู่สภาวะผู้น า ทั้งกิจกรรม
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
      4.1.7 ส่งเสริมกิจกรรมทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงเวทีการแข่งขัน
ต่าง 
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