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คานา
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้จัดทา
ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองพลพิทยา
คมให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ของโรงเรียนที่ตั้งไว้ โดยในเอกสารได้บรรจุ
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานตาแหน่ง มาตรฐานการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การปฏิบัติงาน ที่ควรทราบทาให้เกิดความชัดเจน ง่ายต่อการตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติ ส่งผลให้การ
บริหารกิจการสถานศึกษาตอบสนองวิสัยทัศน์และนโยบายของสถานศึกษา
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาเอกสารฉบับนี้ทุกคน จนทาให้มีความสมบูรณ์และ
เป็นคู่มือนาไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมเป็นองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
พฤษภาคม 2560
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คานิยม
โรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ควรจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่นักเรียนเรียนด้วยกัน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ครู
เรียนด้วยกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ผู้ปกครองก็เรียนด้วยกันเพื่อร่วมกันปฏิรูปโรงเรียน โรงเรียนก็ต้องมีการบริหาร
จัดการให้มีขีดสมรรถนะสูง(High Performance Organization) เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning
Organization)ในสภาพสังคมปัจจุบันได้พบว่าครูเป็นผู้ที่มีงานยุ่งยาก แต่นักการเมือง สื่อต่างๆ และนักวิจารณ์
สังคมมีมุมมองในทานองว่า ครูขี้เกียจและทางานไม่หนักเหมือนอาชีพอื่น ทั้งๆที่ความจริงแล้วครูทางานหนัก
มาก ซึ่งจากการทีไ่ ด้มีโอกาสถามคุณครูอาวุโสท่านหนึ่งที่เคยทางานบริษัทเอกชนมาก่อนว่า ทาไมครูจึงมีงานยุ่ง
ตลอดเวลาและก็ได้รับคาตอบจากท่านว่า ในบริษัทเอกชนนั้น การทางานจะแบ่งเป็นแผนกๆ มีแผนกวางแผน
งาน แผนกทั่วไป แผนกประกอบยนต์ แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกจัดส่ง แผนกขาย และอื่นๆ แต่ในอาชีพครู
จาเป็นต้องทาทุกอย่าง และทาคนเดียว ตั้งแต่การวางแผน การผลิต การควบคุมคุณภาพ เป็นต้น ดังนั้น จึงทา
ให้ ครู มี งานยุ่ ง ทั้ งวั น และเมื่อ ถามต่อ ไปอี ก ว่า ถ้า เพิ่ม งานนี้อี ก สั ก อย่า ง คุ ณครู พอจะท าไหวไหม ซึ่ งครู ก็
เหมือนกับนักเล่นกลโยนลูกบอลอยู่สามลูก แล้วถ้าเราโยนลูกบอลให้อี กสองลูก จะเกิดอะไรขึ้น ครูก็คงต้องล้ม
ฟุบแน่แท้
ดังนั้นโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมจึงได้จัดทาเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาขึ้นเพื่อให้ครูแต่ละคนได้มีโอกาสเรียนรู้และเติบโตในอาชีพ (Assuringthe availability of learning
opportunities for every single teacher to grow)พร้อมทั้งให้ความมั่นใจว่าได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง สมบูรณ์ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง(Assuring access to
higher-quality learning opportunities for every single child)จากสถานศึกษาของเราเพื่อให้ผลการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ สามองค์ประกอบ ได้แก่ ครู คือ
ผู้ผลิต ซึง่ ต้องมีคุณธรรม นักเรียน คือ สินค้า ซึง่ ต้องมีคุณภาพ และ ผู้ปกครอง คือผู้บริโภค ซึง่ ต้องมีความสุข

ดร.มงคล อติอนุวรรตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
พฤษภาคม 2560
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โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมองค์กรขีดสมรรถนะสูง
Muangphonpittayakhom School, High Performance Organization
เพื่อให้การบริหารกิจการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ได้พัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก มุ่งให้มีขีดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติ จึงได้
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิตและจุดเน้น ตลอดทั้งมาตรฐานด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ดังนี้
1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม Muangphonpittayakhom School
1.1 วิสัยทัศน์ School Vision
วิสัยทัศน์ “ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ยกระดับการมีส่วนร่วม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
Vision School
Within 2021 Muangphonpittayakhom school, Learning Organization Academic Excellence,
Promoting Collaboration Inducing the Philosophy of Sufficiency Economy
1.2 พันธกิจ Mission
1.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
1.2.2 สรรหาและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอเหมาะสมกับตาแหน่ง
1.2.3 พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
1.2.4 พัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
1.2.5 ยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
1.2.6 น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
1.3 เปูาประสงค์ Goals
1.3.1 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
1.3.2 ครู บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
1.3.3 หลักสูตรสถานศึกษามีความหลากหลายสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
1.3.4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
1.3.5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.3.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน
1.4 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ Strategy
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1 กลยุทธ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
1.2 กลยุทธ์ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานอาเซียนและสากล
1.3 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะรักและภูมิใจ
ในวัฒนธรรมไทย
1.4 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.5 กลยุทธ์ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการดารงชีวิต
1.6 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์
1.7 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสรรหาและพัฒนา คุณภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา
2.1 กลยุทธ์สรรหาและพัฒนา คุณภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.1 กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาได้เต็มตามศักยภาพ
3.2 กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตของชุมชน
3.3 กลยุทธ์พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
4.1 กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอมีคุณภาพ
4.2 กลยุทธ์พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
5.1 กลยุทธ์สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 กลยุทธ์น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
1.5 คติพจน์
ทนฺโต เสฏโฐมนุสฺเสสุ (บุคคลผู้ฝึกดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์)
1.6 ปรัชญา Philosophy (คาขวัญ Motto)
มารยาทดี พลานามัยดี ความรู้ดี
1.7 อัตลักษณ์ School Identity
ใฝุเรียนรู้ คู่คุณธรรม Academic Awareness
1.8 เอกลักษณ์ School Uniqueness
องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization
1.9 ค่านิยมCore Value
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M Management
PProfessional
K Knowledge
1.10 อักษรย่อม.พ.ค.
ม. หมายถึง มารยาทพ. หมายถึง พลานามัยดี ค. หมายถึง ความรู้ดี
1.11 ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมMuangphonpittayakhom School
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ถนนเมืองพล - แวงน้อย ตาบลลอมคอม อาเภอพล
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40120 โทรศัพท์ 0–4341–4661 โทรสาร 0–4341–4761 Website :
http://www.Mpk.ac.th สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ 119
ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 72 ห้องเรียน มี
นักเรียนจานวน 3,133 คน
1.11.1ประวัติโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมThe history of Muangphonpittayakhom School
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับการประกาศจัดตั้งให้
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ลงวันที่7เมษายน2514ให้รับนักเรียน2ห้องจานวน90คน โดยอาศัย
สถานที่ โ รงเรี ย นเทศบาลพลประชานุ กู ล เป็ น ที่ท าการชั่ ว คราว มี น ายชวลิ ต สุ ว รรณี ครู ต รี โ รงเรี ย นพล
รักษาการในตาแหน่งครูใหญ่ และกรมวิสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายประยูร สมบัติธีระครูใหญ่โรงเรียนมุกดาหาร
จังหวัดนครพนม มาดารงตาแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 4สิงหาคม 2514 และเมื่อวันที่16พฤษภาคม2515 ได้ย้าย
นักเรียนมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวบนที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านหนองอรุณ ตาบลลอมคอมรวมทั้งที่ดินที่
ได้รั บ บริ จ าคจากนายกั้ง อิ ส สระพงศ์ นางปิ่น กุศลเลิ ศจริยาและนายเดช ลี้ ว าระคนละ1ไร่ ร วมที่ดินของ
โรงเรียนปัจจุบันจานวน 119 ไร่ 1งาน 9 ตารางวามีกิจกรรมที่สาคัญได้แก่ เมื่อปีการศึกษา 2519เข้าโครงการ
คมภ.1 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2521เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 2 ห้องเรียนปีการศึกษา 2527
เข้าโครงการโรงเรียนผู้นาการใช้หลักสูตรปีการศึกษาปีการศึกษา 2545 เข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี
การศึกษา 2546 เป็นโรงเรียนแกนนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ปีการศึกษา2546 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ 7กรกฎาคม 2546 เข้าสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549
กระทรวงศึกษาธิการมีคาสั่งถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ลงนามให้ถ่ายโอนภารกิจไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นวันที่ 16 เมษายน 2550 ถ่ายโอนบุคลากรไปสังกัดองค์การบริหารส่ วนจังหวัดขอนแก่นวันที่ 24
พฤศจิกายน2544 ลงนาม MOU กับธนาคารออมสินและเปิดธนาคารโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ปีการศึกษา
2555 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนาร่องกิจกรรม“การบูรณาการเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่โรงเรียนเชิง
นิเวศน์ (Eco–School)”
1.11.2อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับถนนเมืองพล – แวงน้อยทิศใต้ ติดกับที่ดินเอกชน
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ทิศตะวันออกติดกับที่ดินเอกชนทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนบ้านหนองอรุณ
1.11.3สัญญลักษณ์ประจาโรงเรียน
1.11.4ตราประจาโรงเรียน

คบเพลิง หมายถึง
แสงสว่าง ความรุ่งโรจน์
ฟันเฟือง หมายถึง
ความเคลื่อนไหว พัฒนา ความเจริญงอกงาม
หนังสือ หมายถึง
การศึกษา ความรู้
ความหมาย “การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิตไปสู่ความรุ่งโรจน์”
1.11.5สีประจาโรงเรียนเหลือง-แดง
สีเหลือง หมายถึง คุณธรรมประจาใจ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ อดทน

1.11.6ต้นไม้ ดอกไม้ ประจาโรงเรียน คือ ต้นทองกวาว (ต้นจาน) ดอกทองกวาว(ดอกจาน)

1.11.7แผนผังโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
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1.11.8 ทาเนียบผู้บริหารโรงเรียน
พ.ศ. 2514 – 2514
นายชวลิต
พ.ศ. 2514 – 2524
นายประยูร
พ.ศ. 2524 – 2529
นายสาเริง
พ.ศ. 2529 – 2530
นายสมเพ็ชร
พ.ศ. 2530 – 2534
นายประจักษ์
พ.ศ. 2434 – 2539
นายสมศักดิ์
พ.ศ. 2539 –2543
นายวุฒิ

สุวรรณ
สมบัติธีระ
วรรณศรี
นาวิกวาณิชย์
เถาว์ทิพย์
ตันประเสริฐ
วงศ์คาคูณ
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พ.ศ. 2543 – 2555
พ.ศ. 2555 – 2557
พ.ศ. 2557 – 2559
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

นายเพทาย
นายสุเทพ
ดร.ประเวศ
ดร.มงคล

จารัตน์
พงษ์ใหม่
เทศเรียน
อติอนุวรรตน์

2. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พ.ศ.2560
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พ.ศ.2560 มี 16 มาตรฐาน 72 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา มี 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่1.4ครูมีความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
และนาไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยี มาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิ ชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญา และหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มี
วิสัยทัศน์และเป็นผู้นาทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจานวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการปูองกันการบาดเจ็บและสร้างเสริม
ความปลอดภัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา มี5 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาดาเนินการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สถานศึกษากระจายอานาจบริหารและจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดทาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สถานศึกษาจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของ
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 สถานศึกษาส่งเสริม กากับดูแลให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 สถานศึกษาดาเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สถานศึกษาจัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัด
กิจกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาบริหารสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 สถานศึกษาดาเนินงานให้บรรลุตามเปูาหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา มีจานวน 8 มาตรฐาน 30 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ผู้เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที
ตัวบ่งชี้ที่ 9.4 ผู้เรียนมีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.5 ผู้เรียนประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
ตัวบ่งชี้ที่ 9.6 ผู้เรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 9.7 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ 9.8 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 10.4 ผู้เรียนมีทักษะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และทักษะ
อาชีพ
มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและทางานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน
ละเอียด รอบคอบ จนกระทั่งงานสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจมาตรฐาน
ที่ 12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
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มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย มีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 ผู้เรียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
ตัวบ่งชี้ที่ 14.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 14.4 ผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์
ตัวบ่งชี้ที่ 14.5 ผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์
ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 15.3สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ปรากฏเป็น
เอกลักษณ์ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 15.4สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู
ตัวบ่งชี้ที่ 16.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 16.4 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา
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3 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมปีการศึกษา 2560 ดังนี้

ฝุายวิชาการ ฝุายบริการฝุายปกครองและ ฝุายบริหารงานทั่วไป
3.1 ฝุายวิชาการประกอบด้วย
1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ ประกอบด้วย งานคณะกรรมการบริหารฝุาย
2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
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3. กลุ่มงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานนิเทศการศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา งานครูที่ปรึกษา
4. กลุ่มงานมาตรฐานสถานศึกษา ประกอบด้วย งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานมาตรฐานการศึกษา งานรับนักเรียน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
งานส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศนักเรียน และงานผลสัมฤทธิ์นักเรียน
5. กลุ่มงานประเมินผลการเรียน ประกอบด้วย งานวัดผลการเรียน งานประเมินผลการเรียน งานเทียบโอนผล
การเรียน งานทะเบียนนักเรียน
6. กลุ่มงานส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย งานส่งเสริมทักษะชีวิต
นักเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง งานแหล่งเรียนรู้ งานห้องสมุด
7. กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ทางวิชาการบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา ประกอบด้วย งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ทางวิชาการบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา งานประสานความร่วมมือพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3.2ฝุายบริการ
1.กลุ่มงานบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย งานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2.กลุ่มงานอาคารสถานที่ ประกอบด้วย งานอาคารสถานที่ งานแสงสว่าง งานสาธารณูปโภค และ
งานสิ่งแวดล้อม
3.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย งานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนและชุมชน งานโสตทัศนูปกรณ์ และ
งานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน ประกอบด้วย งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน งานโภชนาการ
5.กลุ่มงานสวัสดิการ ประกอบด้วย งานยานพาหนะ งานสาธารณูปโภค งานปฏิคม งานสวัสดิการ และ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3.3ฝุายปกครอง
1.กลุ่มงานบริหารพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารฝุาย งานครูประจาชั้น
2.กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประกอบด้วย งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
งานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ งานส่งเสริมค่านิยมไทย งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
3.กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานจัดทาสามะโน
นักเรียน
4.กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย งานกิจกรรมพิเศษ งานปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา งานส่งเสริมการดารงชีพด้วยความสุจริตของนักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย
5.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย งานเวรประจาวัน งานเวรยามกลางวัน งานเวรยามกลางคืน
และ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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3.4 ฝุายบริหารงานทั่วไป
1.กลุ่มงานบริหารพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วย งานพัฒนาสถานศึกษา งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและ งานสาธารณะกุศลต่างๆเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
2.กลุ่มงานบริหารการจัดระบบการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วย งานจัดระบบการบริหาร
สถานศึกษา งานพัฒนาสถานศึกษา งานจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
3. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย งานจัดทาและเสนอของบประมาณ งานจัดสรรงบประมาณ
งานบริหารการเงินการบัญชี งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
งานตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้เงิน และงานรายงานผลการดาเนินงาน
4. กลุ่มงานบริหารบุคคล ประกอบด้วย งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
งานรับย้าย รับโอน งานการสั่งไปช่วยราชการ งานการลาศึกษาต่อ งานการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน งานการลา
งานการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งานการดาเนินการทางวินัย งานบังคับบัญชาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา งานการขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ งานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
5.กลุ่มงานบริหารสานักงาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา งานส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรและหน่วยงานอื่น
งานบริการสาธารณะ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4.ภารกิจการปฏิบัติของครู และบุคลากร
4.1การมาปฏิบัติราชการ
4.1.1คุณครูทุกท่านให้มาปฏิบัติราชการและScanลายนิ้วมือภายในเวลา08.30น.ถ้ามาหลังจากนั้นให้ถือว่าสาย
4.1.2คุณครูเวรประจาวันทุกคนให้มาถึงโรงเรียนเวลา07.15 น.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นครูเวรประจาวัน
4.1.3เมื่อมาถึงโรงเรียนให้ Scanลายนิ้วมือมาปฏิบัติราชการทันทีก่อนที่จะทากิจกรรมอย่างอื่น หากลืมลงเวลา
ให้ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่
4.2 การกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4.2.1คุณครูทุกคนควรกลับหลังเวลา 16.30น.โดยScanลายนิ้วมือ
4.2.2กรณีที่คุณครูทาการนัดหมายนักเรียนเพื่อทากิจกรรมหลังเวลาเรียนจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้บริหาร
ทราบ โดยคานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางกลับบ้านของนักเรียน
4.3 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการลา
4.3.1การลากิจต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย1วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงลาได้ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือเหตุ
จาเป็นไม่สามารถส่งใบลาล่วงหน้าได้ให้ลาทางโทรศัพท์หรือโทรสารโดยตรงกับรองผู้อานวยการฝุายบริหาร
ทั่วไปทั้งนี้ต้องส่งใบลาทันทีที่เมื่อมาปฏิบัติราชการ

17

4.3.2การลาปุวยให้ลาทางโทรศัพท์โดยตรงกับผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการฝุายบริหารทั่วไปหรือหัวหน้า
งานบริหารงานบุคคล เท่านั้น และต้องส่งใบลาทันที่เมื่อมาปฏิบัติราชการ กรณีลาปุวยเป็นเวลาติดต่อกันเกิน 3
วัน ให้แนบใบรับรองแพทย์ประกอบการลาด้วย
4.3.3 การเขียนใบลาให้ใช้แบบพิมพ์ที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ ต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
4.3.4ในรอบครึ่งปี ความดี ความชอบ การลากิจและหรือลาปุวยรวมกันจะต้องไม่เกิน 6 ครั้งและจานวนวันลา
รวมกันไม่เกิน 12 วัน มาสาย ไม่เกิน 8 ครั้งถ้าเกินจากกาหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
4.3.5การลาประเภทอื่นๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลา พ.ศ. 2555
4.4การไปราชการ
4.4.1การไปราชการประชุมอบรมสัมมนาหรือไปราชการอื่นๆตั้งแต่1วันหรือมากกว่าไม่ต้องลงชื่อปฏิบัติ
ราชการที่โรงเรียนให้ไปลงชื่อณสถานที่อบรมสัมมนานั้นๆ
4.4.2คุณครูที่ไปราชการตามข้อ4.4.1เมื่อกลับมาปฏิบัติราชการให้รายงานผลการประชุมอบรมสัมมนา
ต่อหัวหน้าสถานศึกษาภายใน 15 วันโดยผ่านสายงานบังคับบัญชา
4.4.3แบบรายงานให้ใช้แบบพิมพ์ของทางโรงเรียนซึ่งขอได้จากฝุายบริหารทั่วไปงานบุคลากร
4.5 การออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการ
คุณครูทุกคนเมื่อลงเวลาปฏิบัติราชการแล้วต้องหน้าที่ปฏิบัติราชการภายในโรงเรียนจนถึงเวลา16.30 น.จึงจะ
กลับบ้านได้แต่โรงเรียนตระหนักถึงความจาเป็นของคุณครูที่มีกิจธุระจาเป็นซึ่งจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน
จึงกาหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
4.5.1ต้องไม่มีคาบสอนหากจาเป็นอย่างยิ่งให้เปลี่ยนคาบสอนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งที่หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตนเอง
4.5.2ให้คุณครู เขียนบัน ทึกลงในสมุดขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนที่ห้องฝุ ายบริหารทั่วไปเมื่อได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจึงจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้
4.5.3คุณครูที่ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนมีหน้าที่กลับมาให้ทันเวลาตามที่ขออนุญาตไว้หากกลับมาไม่
ทันกาหนดเวลาให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
4.5.4ในกรณีที่มีความจาเป็นจะต้องอนุญาตไปทากิจธุระในตอนเช้าโดยไม่สามารถลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้โรงเรียนจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ให้ดาเนินการขออนุญาตไว้ล่วงหน้าเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะไปทา
กิจธุระในตอนเช้าได้ เมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วให้ลงเวลาปฏิบัติราชการ
4.5.5การออกนอกบริเวณโรงเรียนในระหว่างพักกลางวันเพื่อไปรับประทานอาหารหรือทากิจธุระกระทาได้โดย
ไม่ต้องขออนุญาต
4.5.6ในวันสิ้นเดือนถือว่าเป็นการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ อนุญาตให้ออกไปเบิก – ถอนเงินเดือนได้
ในช่วงเวลาที่ไม่มีคาบสอนและต้องรีบกลับเข้าโรงเรียนเมื่อเสร็จสิ้นกิจธุระ
4.5.7การไปราชการในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากมาลงเวลาปฏิบัติหน้า ที่ราชการแล้ว เช่น ไปติดต่อ
ราชการทีอ่ าเภอ ธนาคาร และซื้อวัสดุของโรงเรียนให้ถือว่าไปราชการของโรงเรียน โดยบันทึกขออนุญาตออก
นอกบริเวณโรงเรียนเพื่อไปราชการ
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4.5.8คุณครูที่มีความจาเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในกรณีที่นักเรียนมีปัญหานอกโรงเรียนอนุญาตให้
คุณครูออกนอกบริเวณโรงเรียนไปก่อนได้เมื่อเสร็จภารกิจแล้ วให้รีบกลับมาโรงเรียนโดยเร็วและลงบันทึก
ประจาวันที่สมุดหมายเหตุประจาวันของโรงเรียนที่ฝุายปกครอง
หมายเหตุ:การอุทศิ เวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มเวลาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการไทย
4.6 การแต่งกาย
4.6.1 วันจันทร์ชุดตรวจการสีกากีชุดพนักงานราชการ, ชุดครูพิเศษ
4.6.2 วันอังคารชุดผ้าไทย
4.6.3 วันพุธชุดลูกเสือ เนตรนารี ชุดกีฬา ชุดสุภาพ
4.6.4 วันพฤหัสบดีชุดผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร ชุดประจาชุมนุม หรือชุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
4.6.5 วันศุกร์ชุดสุภาพ
4.7 การส่งงานของครู
4.7.1 การส่งใบลาให้ยึดถือแนวปฏิบัติตามข้อ4.3
4.7.2 ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแผนงานและงบประมาณ เช่น งานด้านการเงิน
พัสดุบุคลากรฯลฯ ให้ทันตามเวลาที่กาหนด
4.7.3 ให้ความร่วมมือในการเขียนโครงการและข้อมูลต่างๆเพื่อทาแผนปฏิบัติก ารในแต่ละปีการศึกษา
ของโรงเรียน พร้อมจัดส่งในเวลาที่กาหนด
4.7.4ให้ความร่วมมือในการจัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการของกลุ่มงาน กลุ่ มสาระการ
เรียนรู้หลังจากเสร็จสิ้นการดาเนินการดาเนินโครงการภายใน 15วัน
4.7.5 ดาเนินการจัดทารายงานการเดินทางไปราชการ(ประชุม อบรม สัมมนา)พร้อมรายละเอียดที่ชัดเจน
ภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการไปราชการ
4.7.6 การล้างเงินยืม(ไปราชการ) ให้ดาเนินการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการเพื่อ ล้างหนี้ใบ
ยืมให้เสร็จสิ้นภายใน15วันนับจากวันกลับมาถึง
4.7.7การล้างเงินยืมการดาเนินโครงการ(การประชุมสัมมนา การแข่งขันทางวิชาการการจัดซื้อจัด
จ้าง) ให้จัดส่งเอกสารใช้คนื เงินยืมภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเงิน
4.7.8 ให้ความร่วมมือในการจัดทาเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู(รายบุคคล)
เมื้อสิ้นปีการศึกษาโดยจัดส่งที่ฝุายวิชาการ จานวน 3 เล่มพร้อมบันทึกลงแผ่นCD จานวน 1 แผ่น
4.7.9 เมื่อมีเหตุจาเป็นหรือขัดข้องให้แจ้งหรือชี้แจงเป็นรายบุคคลต่อกลุ่ มงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามลาดับ
5. การปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย
5.1 คุณครูทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายโดยประสานงานกับหัวหน้างานนั้นๆ และหัวหน้า
งานต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
5.2 คุณครูทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมงานรัฐพิธีและศาสนาพิธีตามคาสั่งหรือหนังสือเวียนแจ้ง
5.3 การรักษาทรัพย์สินส่วนรวม
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5.3.1 คุณครูทุกคนมีหน้าที่ใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่า
5.3.2 คุณครูทุกคนมีหน้าที่ดูแลรักษาอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5.3.3 คุณครูทุกคนมีหน้าที่ดูแลสังเกตการเข้า–ออกภายในบริเวณโรงเรียนของบุคคลภายนอก
6 ภารกิจการปฏิบัติงานฝุายวิชาการ
6.1 การจัดทาเอกสารสาหรับการเรียนการสอน
6.1.1 การเตรียมการสอนโดยจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สอนตามแผนมีร่องรอยหลักฐานในการใช้
สอน บันทึกผลการสอนที่ปรากฏชัดเจน พร้อมมีการปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดความสมบูรณ์
และให้ความร่วมมือส่งแผนการจัดการเรียนรู้ตรงตามเวลาที่กาหนด(อย่างน้อย1รายวิชาต่อ 1 ภาคเรียน)
6.1.2 การจัดทาสื่อการเรียนการสอนโดยมีร่อยรอยหลักฐานในการจัดทาสื่อ การใช้สื่อ การรายงาน
การใช้สื่อและมีสื่อสาหรับการเข้าร่วมเสนอผลงานของโรงเรียน (อย่างน้อย1 ชิ้นงานต่อคนต่อ 1 ภาคเรียน)
6.1.3 ดาเนินการปรับเปลี่ยนปรับปรุงกระบวนการสอนเพื่อพัฒนาตนเองด้วยการจั ดทาสื่อบทเรียน
ออนไลน์(E–Learning) และมีร่องรอยการใช้ในการเรียนการสอน มีการปรับปรุงพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้เกิด
ความสมบูรณ์และมีรายงานการใช้ (อย่างน้อย1รายวิชาใน1ภาคเรียน)
6.1.4 มีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนที่รับผิดชอบ
(อย่างน้อย 1 เรื่องใน 1 ปีการศึกษา)
6.1.5 มีการจัดทาแฟูมสะสมผลงาน(Port Folio) หรือการรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเอง
(SAR)ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันทุกสิ้นภาคเรียน
6.1.6 จัดทารายงาน(Best Practice)ผลงานที่เป็นเลิศของตนเอง(อย่างน้อย1ชิ้นงานใน1ปีการศึกษา)
6.1.7 เข้าร่วมพัฒนาตนเอง เช่นการอบรม การประชุมสัมมนาแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวมาตรฐาน
ตาแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ากว่า 20 ชั่วโมงใน 1 ปีการศึกษา
6.1.8 ดาเนินการจัดทาบันทึกแบบ ปถ.5, ปถ.6 ให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบให้สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบันพร้อมจัดส่งตรงตามเวลาที่กาหนด
6.1.9 ดาเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความเอาใจใส่อย่างสม่าเสมอ เน้นให้เกิดผลดีกับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลต่อสถานศึกษาเป็นหลักพร้อมทั้งให้จัดส่งทันตามกาหนดเวลา
6.1.10 ดาเนินการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนในความรับผิดชอบให้มีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ขั้น
ต่าให้ครบทุกคน
6.1.11 ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมของฝุายวิชาการทุกครั้งอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอพร้อมมี
บทบาทการมีส่วนร่วมและความสามัคคีในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของการจัดกิจกรรมใน
รอบปีการศึกษา
6.2 การปฏิบัติงานการสอน
6.2.1 คุณครูทุกคนมีหน้าที่เข้าสอนตรงเวลาซึ่งการเข้าสอนช้าหรือออกเร็วถือว่าเป็นความบกพร่องต่อ
หน้าที่
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6.2.2 คุณครูทุกคนมีหน้าที่กากับ ดูแล ควบคุมนักเรียนในชั้นที่ตนกาลังปฏิบัติการสอนให้อยู่ในความ
เรียบร้อย ไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนห้องข้างเคียง
6.2.3 การอนุญาตให้นักเรียนออกนอกห้องเรียนจะอนุญาตได้เมื่อใกล้จะหมดคาบไม่เกิน 10 นาที
ยกเว้นกรณีจาเป็นซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย
6.2.4 เมื่อมีนั กเรี ย นเข้าห้ องเรี ย นช้า คุณครู ที่ส อนต้ องสอบถามสาเหตุ ของการเข้า เรียนช้าก่อ น
อนุญาตให้นักเรียนเข้าห้องเรียนและบันทึกลงในสมุดบันทึกการเรียนการสอนระหว่างคาบ
6.2.5 เมื่อมีนักเรียนหนีเรียน ไม่เข้าเรียน คุณครู ที่สอนจะต้องบันทึกลงในสมุดบันทึกการเรียนการ
สอนหากนักเรียนหนีเรียนโดยไม่เข้าเรียนถึง 3 ครั้ง คุณครู ที่สอนจะต้องแจ้งให้ครูประจาชั้นทราบเพื่อจะได้
ติดตามแก้ไขต่อไป
6.2.6 การสอนวิชาภาคปฏิบัติ เช่น พลศึกษา การงานอาชีพ วิชาปฏิบัติต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ควร
เผื่ อเวลาให้ นั กเรี ย นเก็บ อุป กรณ์ ล้ างมือหรื อทาความสะอาดร่างกายและรวมนักเรียนก่อน จึงปล่ อยกลั บ
ห้องเรียน
6.2.7 เมื่อมีนักเรี ยนประพฤติตนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นหรือทรัพย์สินของทางราชการ หรือ
ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ให้ หาวิธียุติพฤติกรรม แล้ว รายงานต่อ รองผู้อานวยการฝุายปกครอง หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทันที
6.2.8 หากคุณครูผู้สอนนัดหมายให้นักเรียนมาทางานหรือทากิจกรรมนอกเวลาเรียนหรือในวันหยุด
จะต้องมีหนังสือแจ้งและขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนทุกครั้ง
6.2.9 คุณครูทุกคนต้องมีคาบสอนตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
เกณฑ์ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)หากมีคาบสอนไม่ครบ
ตามเกณฑ์ จะต้องมีงานพิเศษเพิ่มเติม
6.2.10 ครูประจาชั้นต้องติดตามนักเรียนในชั้นที่ขาดเรียนนานหรือคาดว่าจะไม่มาเรียน มีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมในการเป็นนักเรียนที่ดี ขอให้แจ้งรายชื่อที่ฝุายปกครอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขร่วมกันต่อไป
6.3 การปฏิบัติการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education)
6.3.1 ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยเน้นการบูรณาการช่วยให้นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
เนื้อหาวิชาทั้ง 4 คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หรือวิชาอื่นๆ และเน้นการนา
ความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคต ให้นักเรียนได้เห็นว่าวิชาความรู้เหล่านั้นเป็น
เรื่องใกล้ตัวที่สามารถนามาใช้ได้ทุกวัน
6.3.2 ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R และ 4C)
6.3.3 ครูผู้สอนออกแบบการสอนโดยท้าทายความคิดของนักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความคิดเห็น
6.3.4 ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กากับ นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษา ของครูในกลุ่มสาระฯ จากการปฏิบัติในห้องเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์

21

6.4 การปฏิบัติการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.4.1ให้ครูผู้สอนประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอก
ห้องเรียน
6.4.2 ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูร ณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้าง
ค่านิยมที่เหมาะสมกับเยาวชนไทย
6.4.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กากับ นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดย
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูในกลุ่มสาระฯจากการปฏิบัติในห้องเรียนและแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
6.5การปฏิบัติการสอนเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ(Twelve Core Values for Thais)
6.5.1 ให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผนวกค่านิยมหลัก 12 ประการ
ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม สม่าเสมอ ต่อเนื่องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
6.5.2 ให้ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นต้องปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยเน้นการปฏิบัติ
จริงในชีวิตประจาวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน ทั้งนี้ให้มีการพัฒนาและประเมินผลอย่างเข้มข้นในแต่ละ
ระดับชั้น ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้เน้นด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย (ข้อ 5) เข้าใจ เรียนรู้ประชาธิปไตยที่
ถูกต้อง (ข้อ 7) และปฏิบัติตามพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ข้อ 9)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ให้เน้นด้านมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ (ข้อ 6) ดารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ข้อ 10) และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม (ข้อ 12)
6.5.3 ให้ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นกาหนดวิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการให้เหมาะสมกับวัยและ
ศักยภาพผู้เรียน โดยชั้นมัธยมศึกษาให้เรียนรู้ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ชีวประวัติบุคคล
สาคัญ บุคคลที่ทาคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือเหตุการณ์สาคัญในอดีตและปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาการอยู่
ร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์
6.5.4 ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กากับ ติดตาม นิเทศ การ
ดาเนินงานเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ของครูในกลุ่มสาระฯ จากการปฏิบัติในห้องเรียนและแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
7 ภารกิจการปฏิบัติงานฝุายบริการ
ภารกิจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. กากับ ติดตาม ดูแล เอาใจใส่การรักษาความสะอาด การดูแล รักษาและพัฒ นาบริเวณพื้นที่ที่
รับผิดชอบร่วมกับนักเรียนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
2. ให้ ความร่ ว มมือ ในการดูแลรั ก ษาทรัพ ย์ส มบั ติ ของทางราชการ รวมทั้ง ตรวจสอบสภาพความ
เรียบร้อยของอาคารห้องเรียนอุปกรณ์ต่างๆเช่น ไฟฟูา พัดลม สวิตซ์ไฟ ประตู หน้าต่าง หากพบสิ่งที่ชารุด
เสียหาย ให้แจ้งงานรองผู้อานวยการฝุายบริการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
3. ให้ความร่วมมือในการใช้พลังงานไฟฟูาอย่างประหยัดตามมาตรการและนโยบายของรัฐบาล
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4. อบรมให้คาแนะนาและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการบารุงรักษาและการใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด
5. ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมและประเพณีต่างๆของชุมชน
6. ส่งเสริมสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
กับชุมชนอย่างสร้างสรรค์
7. ก ากั บ ติ ด ตาม ดู แ ลงานกิ จ กรรมต่ า งๆของโรงเรี ย นให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บถู ก ต้ อ ง สามารถ
ตรวจสอบได้
8. ควบคุม ติดตาม การทาลายพาหะนาโรค และการแพร่กระจายของโรคติดต่อต่างๆในโรงเรียน
9. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการควบคุมดูแลสุขภาพของนักเรียนและจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี
ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน
10. ควบคุม ดูแล ติดตามการให้บริการอาหาร น้าดื่ม ตลอดจนการจัดเก็บอาหาร ภาชนะเครื่องใช้
ของร้านค้า ผู้ประกอบการและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
12. ให้ความร่วมมือกับฝุายต่างๆและชุมชน ในการขอใช้บริการเกี่ยวกับงานปฏิคมและอาคาร
13. จัดสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับ การเยี่ยมไข้ เยี่ยมคลอด
รวมทั้งงานศพ
8 ภารกิจการปฏิบัติงานฝุายบริหารทั่วไป
ภารกิจการปฏิบัติงานสารบรรณ
8.1 การรับหนังสือ
หนังสือรับ หมายถึง หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอกและภายในหน่วยงานแล้วเจ้าหน้าที่สารบรรณปฏิบัติ
ตามที่กาหนด
8.1.1 การรับหนังสือภายนอก
โดยสารบรรณโรงเรียนรับหนังสือแล้วประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือลงทะเบียน
รับหนังสือในทะเบียนรับหนังสือ นาเรื่องเสนอรองผู้อานวยการฝุายหรือผู้ที่รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาและ
เสนอความคิดเห็นส่วนกรณีที่ต้องไปราชการ เมื่อได้รับเกษียณหนังสือมอบหมายให้ไปราชการแล้ว ผู้ที่เดินทาง
ไปราชการต้องเขีย นบัน ทึกข้อความเพื่อขออนุมัติไปราชการแล้ ว ยื่นบันทึกพร้อมส าเนาต้นเรื่องไปถึงรอง
ผู้อานวยการฝุายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ และรองผู้อานวยการฝุายบริหารทั่วไปเพื่อทาเรื่องเสนอผู้อานวยการ
เพื่อดาเนินการต่อไป สาหรับกรณีที่หนังสือมีความเร่งด่วนต้องรีบดาเนินการโดยด่วน ให้ดาเนินการโดยรายงาน
ทางโทรสารหรือโทรศัพท์หรือทางสมาร์ทโฟนก่อนแล้ว จึงทาหนังสือส่งในภายหลัง(ประสานกับเจ้าหน้าที่ งาน
สารบรรณโรงเรียน)
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โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
เลขที่รับ............................................
วันที่........./............../..............
เวลา..............
ทะเบียนรับหนังสือ
เลข
ทะเบียนรับ
(ลงตามลาดับ
ติดต่อกันไป
ตลอดปี
ปฏิทิน)

ที่

(เลขที่
หนังสือเข้า)

วันที่........เดือน................พ.ศ. ........
ลงวันที่

จาก

ถึง

เรื่อง

การปฏิบัติ

หมายเหตุ

(วันที่ใน
หนังสือที่
รับเข้า)

(ตาแหน่ง
หรือส่วน
ราชการ
เจ้าของ
หนังสือ)

(ผู้อานวยการ
โรงเรียน)

(ชื่อเรื่อง กรณีไม่มีเรื่องให้ลง
สรุปเรื่องย่อ)

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ

ลงเลขที่รับ
ของโรงเรียน

8.1.2การเสนอหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
หนังสือภายในหมายถึง หนังสือที่บุคลากรในหน่วยงานมีถึงผู้บังคับบัญชาหรือหนังสือ
ราชการที่ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม ในสังกัดเดียวกัน โดยใช้กระดาษ “บันทึกข้อความ”ให้บันทึก
ข้อความยื่นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ สารบรรณโรงเรียนเพื่อลงทะเบียนรับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือให้ปฏิบัติตาม
วิธีการรับหนังสือภายนอกที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
8.2การส่งหนังสือ
หนังสือส่งหมายถึง หนังสือทีส่ ่งออกภายนอก ให้ปฏิบัติตามข้อที่กาหนด ในการจัดพิมพ์หนังสือมี 2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1เจ้าของเรื่องจัดพิมพ์เอง โดยให้จัดทาตามแบบหนังสือภายนอกหรือภายในแล้วแต่กรณี และตรวจ
ความเรี ย บร้ อยของหนั งสื อ รวมทั้งสิ่งที่ส่งมาด้ว ย(ถ้ามี) โดยต้องจัดทาสาเนาคู่ฉบับ เก็บส าเนาแล้ว ส่งให้
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณโรงเรียนกรณีที่ 2 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณโรงเรียนเป็นผู้พิมพ์หนังสืออกจะต้องมีต้น
เรื่องเพื่อดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่งานสารบรรณโรงเรียนลงทะเบียนในทะเบียนหนังสือส่ง และดาเนินการ
จัดส่งต่อไ
ทะเบียนส่งหนังสือ
เลข
ทะเบียนส่ง
(ลงตามลาดับ
ติดต่อกันไป
ตลอดปี
ปฏิทิน)

วันที่........เดือน................พ.ศ. ........
ที่

ลงวันที่

(ขก
(วันที่ส่ง
51006.2/
เข้า)
เลขทะเบียน
ส่ง)

จาก

ถึง

(ตาแหน่งหรือ
(ผู้อานวยการ ส่วนราชการ
โรงเรียน)
เจ้าของ
หนังสือ)

เรื่อง
(ชื่อเรื่อง)

การปฏิบัติ
(ฝุาย/กลุ่มสาระ/
งาน/ที่ปฏิบัติ)

หมาย
เหตุ
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ออกเลขที่หนังสือ และวัน เดือน ปี ในหนังสือที่ส่งออกทั้งในต้นฉบับ และสาเนา ให้ตรงกับเลข
ทะเบียนเลขทะเบียนส่ง ในทะเบียนหนังสือส่งเจ้าหน้าที่บรรจุซอง การจ่าหน้าซองให้ปฏิบัติ ดังนี้
------ ซอง -----โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
ที่ ขก51006.2/

•
•

เรียน

.......................................
.......................................
.......................(รหัสไปรษณีย์)

ก
ร
ณี
ส่ง
หนังสือส่งให้ส่วนราชการโดยตรงให้ใช้สมุดส่งหนังสือ เพื่อให้ผู้รับหนังสือลงนามเป็น หลักฐานการรับ
หนังสือ
สมุดส่งหนังสือ
เลข
ทะเบียน
(เลขที่หนังสือส่ง)

จาก

ถึง

หน่วยรับ

(ผู้อานวยการ)

(ตาแหน่งผู้ที่
หนังสือนั้นถึง)

(ชื่อส่วนราชการที่
หนังสือนั้นถึง)

ผู้รับ

วันและเวลา

หมายเหตุ

(ผู้รับลงชื่อรับ)

(ให้ผู้รับหนังสือ
ลงวันที่รับ
หนังสือ)

(ลงชื่อเรื่อง
ย่อๆ)

8.3 การจัดทาคาสั่งโรงเรียน
ให้ดาเนินการดังนี้
กรณีเจ้าของเรื่องพิมพ์เอง ให้ทาตามแบบคาสั่ง โดยมีต้นฉบับ สาเนาคู่ฉบับ
กรณีให้ เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณพิมพ์ให้ เจ้าของเรื่องส่งฉบับร่างที่สารบรรณเพื่อพิมพ์คาสั่ งนาคาสั่ งเสนอ
ผู้อานวยการ หรือ ผู้รักษาราชการแทนเพื่อลงนาม
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ ลงเลขที่คาสั่ง ในสมุดคุมคาสั่งโรงเรียนนาต้นฉบับเก็บที่งานสารบรรณ ส่วนสาเนา
คู่ฉบับให้คืนเจ้าของเรื่อง และติดประกาศเพื่อทราบ
8.4การจัดทาประกาศโรงเรียน
ให้ดาเนินการตามขั้นตอนเดียวกับการจัดทาคาสั่งโรงเรียน
8.5การเก็บรักษา
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การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบ
การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ การเก็บให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าของเรื่องโดยกาหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
การเก็บเมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรที่จะต้อง
ปฏิบัติอีกต่อไป ให้ปฏิบัติ ดังนี้
8.5.1จัดทาบัญชีหนังสือส่งเก็บให้มีต้นฉบับหรือสาเนาหนังสือสาหรับเจ้าของเรื่อ งหนึ่งฉบับ การจัดทาบัญชี
ตามแบบ ดังนี้
บัญชีหนังสือส่งเก็บ
ลาดับที่

ที่

ลาดับเรื่อง

ลงเลขที่
หนังสือแต่ละ
ฉบับ

ลงวันที่
ลงวันเดือนปีของ
หนังสือ

เรื่อง

อายุการเก็บ
หนังสือ

หมายเหตุ

ลงชื่อเรื่องหนังสือ

ลงวันเดือนปีที่จะ
เก็บถึง กรณีเก็บ
ไว้ตลอด ให้ลงคา
ว่า”ห้ามทาลาย”

บันทึกอื่นถ้ามี

8.5.2ส่งบัญชีหนังสือส่งเก็บพร้อมทั้งหนังสือและเรื่องปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือนั้น ให้งานสารบรรณ
เพื่อดาเนินการต่อไป
การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและจาเป็นจะต้องใช้
ในการตรวจสอบเป็นประจาให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ เมื่อหมดความจาเป็นที่ต้องใช้แล้ว จึส่งหนังสือเก็บ
ภายหลัง
อายุการเก็บหนังสือโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่หนังสือต่อไปนี้
- หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ
- หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี สานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสือที่มี
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนกาหนดไว้เป็นพิเศษ
- หนังสือทางประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี สถิติ หลักฐาน หรือเรื่องทีต่ ้องใช้สาหรับ
การศึกษาค้นคว้า ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป
- หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วและเป็นคู่สาเนาที่ต้นเรื่องจากที่อื่นได้ให้เก็บไม่น้อยกว่า 5 ปี
- หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่สาคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจาและดาเนินการเสร็จแล้ว
ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า1ปี
- หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งไม่ใช่เอกสารสิทธิ หากเห็นว่าไม่มีความจาเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี ให้
ทาข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทาลายก่อนได้
8.6 ชนิดของหนังสือราชการ
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หนังสือราชการหมายถึงเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการหนังสือที่ไปมาระหว่างส่วนราชการหนังสือที่ส่วน
ราชการมีถึงหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกหนังสือที่หน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานภายนอก
ที่ไม่ใช่ส่วนราชการมีถึงส่วนราชการเอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการเอกสารที่ทาง
ราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับ
หนังสือราชการ มี 6 ชนิด คือ 1) หนังสือภายนอก 2) หนังสือภายใน 3) หนังสือประทับตรา 4) หนังสือสั่งการ
5) หนังสือประชาสัมพันธ์ และ 6) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

8.6.1 หนังสือภายนอกหมายความว่า หนังสือติดต่อราชการที่เป็นพิธีการโดยใช้กระดาษครุฑใช้ติดต่อระหว่าง
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นและบุคคลภายนอกไม่ใช่ส่วนราชการ
แบบหนังสือภายนอก (ใช้อักษร TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16 )
(ชั้นความลับ ถ้ามี)

(ชั้นความเร็ว ถ้ามี)
ที่ ขก51006.2 /.......

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
Ctrl จ
วันที่ .......เดือน....................{ พ.ศ..................
Ctrl จ

เรื่อง

.......................

{
Ctrl จ

เรียน .......................

}

วิธี Ctrl จ เมื่อต้องการ หลังจากจบบรรทัด
ให้ Enter เพื่อเริ่มบรรทัดใหม่ แล้วกด Ctrl จ
แล้วพิมพ์ข้อความต่อ (ถ้าต้องการยกเลิกให้กด
Ctrl จ)

Ctrl จ
อ้างถึง (ถ้ามี)
}
Ctrl จ
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
}
Ctrl จ
(ข้อความ)...........................................................................................
............................................}.............................................................................
Ctrl จ
จึงเรียนมาเพื่อ............
1 เคาะ
}
(คาลงท้าย)
}
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(ลงชื่อ)..........................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)
เว้นให้สวยงาม
เมืองพลพิทยาคม
โทร 043414661
โทรสาร 043414761
}

(ชั้นความลับ ถ้ามี)

8.6.2 หนังสือภายใน หมายถึงหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอก ใช้ติดต่อกัน
ภายในโรงเรียนหรือจังหวัดเดียว ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
แบบหนังสือภายใน
(ชั้นความลับ ถ้ามี)
บันทึกข้อความ
(ขั้นความเร็ว ถ้ามี)
ส่วนราชการ............................................................................
ที่....................................................... วันที่...........................................
เรื่อง....................................................................................
เรียน............................................................................
(ข้อความ)..............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)
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8.6.3 หนังสือประทับตรา หมายถึง หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกากับตรา ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ

8.6.4 หนังสือสั่งการหนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่ คาสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
คาสั่ง หมายถึง บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษครุฑ
แบบคาสั่ง

คาสั่ง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ที่............./(เลขปีพุทธศักราชที่ออกคาสั่ง)
เรื่อง ..............................................

(ข้อความ)........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่.............................................
สั่ง ณ วันที่.................................................. พ.ศ. ...........................

(ลงชื่อ)..............................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)

ระเบียบหมายถึง บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอานาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อ
ถือเป็นหลักการปฏิบัติงานเป็นประจา ใช้กระดาษตราครุฑ
แบบระเบียบ

ระเบียบ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ว่าด้วย............................................
(ฉบับที่.........ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า ๑ ฉบับ)
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พ.ศ. .......................
(ข้อความ) ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ และอ้างถึง
กฎหมายที่ให้อานาจออกระเบียบ (ถ้ามี)
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ..................................... พ.ศ. .................”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่.................................................เป็นต้นไป
....................................................................................................................................................... .........
................................................................................................................................................................
ข้อ(สุดท้าย) ผู้รักษาการตามระเบียบ(ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวดให้นาข้อผู้รักษาการตามระเบียบ
ไปกาหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑)......................................
................................................................................................................

ประกาศ ณ วันที่......................................พ.ศ...........................

(ลงชื่อ)...................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)

ข้อบังคับหมายถึง บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจกาหนดให้ใช้โดยอาศัยอานาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทาได้
ใช้กระดาษตราครุฑ
แบบข้อบังคับ
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ข้อบังคับ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ว่าด้วย............................................
(ฉบับที่.........ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า ๑ ฉบับ)
พ.ศ. .......................
(ข้อความ) ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ และอ้างถึง
กฎหมายที่ให้อานาจออกระเบียบ (ถ้ามี)
ข้อ ๑ ข้อบังคับ นี้เรียกว่า “ระเบียบ..................................... พ.ศ. .................”
ข้อ ๒ ข้อบังคับ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่.................................................เป็นต้นไป
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ข้อ(สุดท้าย) ผู้รักษาการตามระเบียบ(ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวดให้นาข้อผู้รักษาการตามระเบียบ
ไปกาหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑)......................................
................................................................................................................

ประกาศ ณ วันที่......................................พ.ศ...........................

(ลงชื่อ)...................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)

8.6.5 หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิด
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8.6.5.1 ประกาศหมายถึงบรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือ
แนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษครุฑ
แบบประกาศ

ประกาศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
เรื่อง...................................................
(ข้อความ)…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประกาศ ณ วันที่..................................... พ.ศ. ..................

(ลงชื่อ)...........................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)
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8.6.5.2แถลงการณ์ หมายถึง บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทาความเข้าใจในกิจการของทาง
ราชการหรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษครุฑ
แบบแถลงการณ์

แถลงการณ์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
เรื่อง...................................................
ฉบับที่..............(ถ้ามี)
(ข้อความ)…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์)
วัน เดือน ปี

8.6.5.3 แบบข่าว

ข่าว โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
เรื่อง...................................................
ฉบับที่..............(ถ้ามี)
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(ข้อความ)…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ส่วนราชการที่ออกข่าว)
วัน เดือน ปี

8.6.6หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการหมายถึงหนังสือที่ทางราชการทาขึ้นนอกจากที่
กล่าวมาแล้วหรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ส่วนราชการมีมาถึงส่วนราชการและส่วน
ราชการรับไว้เป็นหลักฐานทางราชการ มี 3 ชนิด 1)หนังสือรับรอง2)รายงานการประชุมและ 3) หนังสืออื่น
8.6.6.1หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง อย่างใด โดยทั่วไปไม่จาเพราะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ
แบบหนังสือรับรอง

ที่ ขก51006.2 /.......

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
40120

(ข้อความ) หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า(ระบุชื่อบุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงานที่จะให้
การรับรองพร้อมทั้งลงตาแหน่งและสังกัด หรือที่ตั้งแล้วต่อด้วยข้อความที่ รับรอง………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ส่วนนี้ใช้สาหรับเรื่องสาคัญ

รูปถ่าย

ให้ไว้ ณ วันที่...........................พ.ศ. ................
(ลงชื่อ).......................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)
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(ประทับตราชื่อหน่วยงาน)
(ลงชื่อผู้ได้รับการรับรอง)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)

8.6.6.2 รายงานการประชุมคือการบันทึก ชื่อผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็น
หลักฐาน
แบบรายงานการประชุม
รายงานการประชุม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ครั้งที่......................
เมื่อ..........................................
ณ..............................
ประธานการประชุม
ผู้เข้าประชุม
ผู้ไม่เข้าประชุม(ถ้ามี)
เริ่มประชุมเวลา
(ข้อความตามวาระการประชุม)...................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
เลิกประชุมเวลา
................................................
(ผู้ตรวจบันทึกการประชุม)

………………………………………….
(ผู้จดบันทึกการประชุม)
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................................................
(ผู้พิมพ์บันทึกการประชุม)
8.6.6.3 หนังสืออื่นคือหนังสือ หรือเอกสารอื่นที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐาน
ในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง – ภาพ หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่และได้เข้ารับหนังสือของทางราชการแล้ว
8.7 บทเบ็ดเตล็ด
หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดาเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็น
พิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ1 ด่วนที่สุดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น 2ด่วนมากให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว3 ด่วนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทาได้ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึง
ผู้รับภายในเวลาที่กาหนด ให้ระบุคาว่า “ด่วนภายใน”
เรื่องราชการที่จะดาเนินหรือสั่งการด้วยหนังสือได้ไม่ทัน ให้ส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรเลข
โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสาร เป็นต้น และกรณีที่จาเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือยืนยันตามไปทันที การส่ง
ข้อความที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน เช่น โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็น
หลักฐานด้วย
หนังสือที่จัดทาขึ้นโดยปกติให้มีสาเนาคู่ฉบับ เก็บไว้ที่ต้นเรื่อง 1ฉบับ และให้มีสาเนาเก็บไว้ที่งานสารบรรณ
กลาง 1 ฉบับ สาเนาคู่ฉบับให้ลงชื่อย่อหรือลงลายมือชื่อของเจ้าของหนังสือไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของ
หนังสือ
หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วยให้ส่งสาเนาไปให้ทราบโดย
สาเนาหนังสือนี้ให้มีคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” โดยให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไปหรือเจ้าของเรื่องลง
ลายมือชื่อรับรอง พร้อมลงชื่อตัวบรรจง และตาแหน่งที่ขอบล่างของหนังสือ
หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีผู้รับจานวนมาก มีใจความอย่างเดียวให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลข
ทะเบียนหนังสือส่ง (ขก51006.2 /ว......)
ภารกิจการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
1.วิธีเบิก – จ่ายเงิน
จ่ายเช็ค
1)บริการจ่ายเช็คเวลา 09.00 – 15.30 น.
2)เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเช็คเสนอเช็คให้ผู้มีอานาจสั่งจ่า ยเรียบร้อยแล้วจะดาเนินการแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ โดยดาเนินการดังนี้
กรณีเป็นบริษัท, ห้างร้านให้นาหลักฐานมาแสดงด้วย ดังนี้
ก. หนังสือมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์
ข. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
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ค. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
ง. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่แสดงว่าใครเป็นผู้จัดการหรือมีอานาจทานิติกรรม
กรณีเป็นบุคคล ให้นาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการมาแสดงในการขอรับเงินทุกครั้ง
เช่น เงินยืมทดรองราชการ เป็นต้น
กรณีบุคคลไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ ให้ทาใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นรับเงินแทน
2. เงินยืมทดลอง
สรุปเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1เสนอขออนุมัติยืมเงิน
จัดทาบันทึกขอยืมเงิน (โดยชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการยืมเงินไปทดรองจ่ายว่าเป็นค่าใช้จ่าย
อะไรและเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายตามกลุ่มสาระรายจ่ายและแผนงาน/โครงการที่จะขอเบิกและส่งใช้คืน)
แนบหลักฐานการอนุญาตให้ไปราชการหรือหลักฐานการอนุมัติโครงการ หรือหลักฐานการอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และหรือหลักฐานการขออนุมัติค่าใช้จ่าย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติยืมเงินแต่ละครั้ง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และหรือประชุมสัมมนา
สัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ โดยผู้ลงนามยืมต้องเป็นผู้เดินทางไปราชการและหรือผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดการประชุมและหรืออบรมนั้นๆ
ถ้ายังมีหนี้สินยืมค้างอยู่ไม่สามารถยืมเงินใหม่ได้
ขั้นตอนที่ 2การรับเงินยืม
ติดต่อขอรับเงินยืมได้ที่งานการเงินได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
กรณีผู้ยืมไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ ให้มอบฉันทะผู้รับเงินแทนตามแบบใบมอบฉันทะที่
กระทรวงการคลังกาหนด
เมื่อผู้ยืมได้รับอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่ายแล้ว ให้ถ่ายสาเนาเรื่องอนุมัติไว้ทุกครั้งเพื่อใช้แนบหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนที่ 3 การส่งใช้เงินยืม
ถ้าการยืมเงินเป็นค่าเดินทางไปราชการต้องส่งใช้ภายใน 15 วัน นับแต่วันเดินทางกลับมาถึง ถ้าเป็นการยืมเงิน
กรณีอื่นนอกเหนือจากการเดินทางไปราชการต้องส่งใช้ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับเงินยืม
การส่งใช้เงินยืมเป็นใบสาคัญหรือเงินเหลือจ่ายจะต้องรีบดาเนินการภายในกาหนดตามสัญญาการยืม
โดยมิชักช้าหากพ้นกาหนดงานการเงินจะทาการเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้พิจารณาหักเงินเดือนเพื่อส่งคืน
เงินยืมจนครบถ้วนทันทีสาหรับกรณีผู้ยืมเป็นข้าราชการและช่วยราชการที่อื่นจะส่งหลักฐานแจ้งไปยังหน่วย
เบิกเงินเดือนให้ดาเนินการเช่นกัน
เอกสารประกอบการส่งใบสาคัญชดใช้เงินยืมทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ประกอบด้วยเรื่องอนุมัติให้ไปราชการเรื่องอนุมัติให้ยืมเงินสาเนาใบเสร็จรับเงินเหลือจ่ายคืน
แบบรายงานการเดินทางและใบสาคัญคู่จ่าย
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย เรื่องอนุมัติโครงการ/ตารางอบรมเรื่องอนุญาตไปราชการ หลักฐานการ
จ่ า ยเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆเรื่ อ งอนุ มั ติ ใ ห้ ยื ม เงิ น ทดรองจ่ า ย (ถ้ า เป็ น ส าเนาให้ รั บ รองส าเนาด้ ว ย) ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินเหลือจ่ายคืน
การขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
รายงานการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1แบบ 8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ส่วนที่ 2 แบบ8708หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบ บก 111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินในกรณีขอเบิกค่ารถรับจ้างหรือมีรายการค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่
มีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน
แบบปิดใบสาคัญในกรณีมีใบสาคัญอื่นๆ เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมทางด่วน ค่าโดยสาร
ค่าเครื่องบิน ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
เรื่องอนุญาตให้เดินทางไปราชการถ้าเป็นสาเนาให้รับรองสาเนาด้วย
เรื่องอนุญาตให้ยืมเงิน(ในกรณีได้ยืมเงินทดรองราชการไปก่อน) ถ้าเป็นสาเนาให้รับรองสาเนาด้วย
หลักฐานประกอบอื่น (ถ้ามี)
หลักเกณฑ์หนังสือซ้อมความเข้าใจและหนังสือข้อตกลงกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง นับเวลาเดินทางตั้งแต่เริ่มเดินทางออกจากบ้ านพักหรือสถานที่
ปฏิบัติราชการ จนถึงเวลากลับถึงบ้านพักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ โดยนับเวลา 24 ชั่วโมง เป็น เวลา 1
วัน ถ้าไม่ถึง24 ชั่วโมง หรือเกิน 24 ชั่วโมง หรือส่วนที่ไม่ถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมง นับได้เกิน12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น
1 วัน
ภารกิจการปฏิบัติงานพัสดุและบริหารสินทรัพย์
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1 ผู้อานวยการโรงเรียน(ผู้รับมอบอานาจ) มีหน้าที่ดังนี้ 1) พิจารณาอนุมัติวงเงินจัดสรรในแต่ละกลุ่ม/กลุ่ม
สาระ/งาน2) พิจารณาอนุมัติหลักการในการขอซื้อ ขอจ้าง
2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ(ตามที่โรงเรียนแต่งตั้ง) มีหน้าที่ดังนี้ 1) พิจารณาเรื่องที่โรงเรียนขอซื้อ ขอจ้าง2)เสนอ
ความเห็นต่อผู้อานวยการโรงเรียน3) ควบคุมให้ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3 เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนมีหน้าที่ดังนี้1)รับยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของทุกกลุ่ม งาน/กลุ่มสาระ/งาน
2)จัดทาบันทึกขออนุมัติหลักการใช้จ่าย3)แจ้งแนวปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน4)ตรวจสอบรายการที่
ขอซื้อ ขอจ้าง5)ตรวจสอบราคามาตรฐานครุภัณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง6)เสนอความคิดเห็นในการจัดซื้อจัด
จ้าง ต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ7)ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (กรณีที่กลุ่ม งาน/กลุ่มสาระ/งานให้จัดซื้อ ให้เป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 8)ตรวจสอบพัสดุประจาปีการศึกษา และประจาปีงบประมาณ9)ควบคุมพัสดุให้
อยู่ครบตามทะเบียน – บัญชี10)ดาเนินขั้นตอนการขอจาหน่ายพัสดุ (ขาย โอน เป็นสูญ )ในแต่ละปี หลังจาก
โรงเรียนจัดทาแผนปฏิบัติการเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะเตรียมการ ดังนี้การจัดซื้อ/จัดจ้าง มีขั้นตอน
ดังนี้1.1 ขออนุมัติการใช้เงิน1.2 จัดเตรียมเอกสาร1.3 พิจารณาวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ1.4
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พิจารณาวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยต่อรองราคา ตกลงราคากับผู้ขาย1.5 จัดทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง1.6 ตรวจรับ
พัสดุ/ตรวจการจ้าง1.7 กลุ่ม/กลุ่มสาระ/ งาน ทาเรื่องขอเบิ กเงิน1.8 ลงบัญชีวัสดุ/ทะเบียนครุภัณฑ์ และรหัส
ครุภัณฑ์1.9 หน่วยงานที่ซื้อเบิกพัสดุไปใช้1.10 หน่วยงานลงบัญชีวัสดุถาวร
4 หัวหน้างานแผน / หัวหน้าฝุาย / รองผู้อานวยการฝุาย / รองผู้อานวยการฝุายบริหารทั่วไปมีหน้าที่ดังนี้ 1)
แจ้งยอดเงินที่ได้รับจัดสรร ให้ทุกคนในกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน ทราบ2)แจ้งแนวปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้
ทุกคนในกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน ทราบ3)ควบคุมการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามโครงการ/งานในแผนปฏิบัติ
การและตามระเบียบ4)เสนอขออนุมัติหลักการใช้เงิน5)ตรวจรับพัสดุและส่งใบสาคัญขอเบิก6)ควบคุมดูแลการ
ใช้พัสดุ/การขอจาหน่าย7)การตรวจสอบประจาปี
5พัสดุหน่วยงานย่อย(บุคลากรที่เกี่ยวข้อง) มีหน้าที่ดังนี้ 1)รับทราบการจัดสรรยอดเงิน2) ดาเนินตามแนว
ปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ของโรงเรียน3) ตรวจนับพัสดุที่มีอยู่และดาเนินเรื่องขออนุมัติหลักการใช้จ่าย4)
จัดซื้อวัสดุ (สาหรับครุภัณฑ์ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่พัสดุก่อน)5) ตรวจรับพัสดุ6) ลงทะเบียนครุภัณฑ์ และบัญชีวัสดุ
ถาวร ของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน7) รับการตรวจสอบประจาปีการศึกษาและประจาปีงบประมาณการ
ปฏิบัติงานพัสดุในโรงเรียน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง กระทาได้ 5วิธี คือ
1 วิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน100000 บาท
2 วิธีสอบราคา ได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 200000บาท
3 วิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท
4 วิธีพิเศษ ได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน100,000 บาทกระทาได้เฉพาะกรณี ดังนี้
4.1 การซื้อ1) เป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาดให้ ดาเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา2) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อ
เร่งด่วน หากล่าช้าจะเสียหายแก่ราชการ3) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (2)4) เป็นพัสดุที่
ได้ซื้อไว้แล้ว แต่มีความจาเป็ นต้องใช้เพิ่มในสถานการณ์ที่จาเป็นหรือเร่งด่ว น หรือเพื่อประโยชน์ของส่ว น
ราชการ5) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ6) เป็น
พัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็นจะต้องระบุยี่ห้องเป็นการเฉพาะ ซึ่ง
หมายถึงอะไหล่รถประจาทาง ตาแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ต้องซื้อตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ 7)
เป็นพัสดุที่เป็นที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้ อเฉพาะแห่ง8)เป็นพัสดุที่ได้ดาเนินการซื้อโดยวิธีอื่น
แล้วไม่ได้ผลดี
4.2 วิธีจ้าง1) เป็นงานที่ต้องจ้างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชานาญเป็นพิเศษ2) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่
จาเป็น ต้องถอดออกตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น เครื่ องยนต์
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น3) เป็นงานที่ต้องกระทาโดยเร่งด่วนหากล่าช้าจะเสียหายต่อทางราชการ
4) เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ5) เป็นงานที่จาเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่
จาเป็นหรือเร่งด่วน6) เป็นงานที่ได้จ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
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5 วิธีกรณีพิเศษ ได้แก่การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหาร
ราชการส่ ว นท้อ งถิ่น หน่ ว ยงานอื่น ซึ่งกฎหมายบัญญัติ ให้ มีฐ านะเป็นราชการบริห ารส่ ว นท้องถิ่น หรื อ
รัฐวิสาหกิจในกรณีเป็นผู้ผลิตวัสดุหรือทางานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรี อนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง
วิธีการซื้อ/จ้าง การตรวจรับพัสดุ และการตรวจการจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุและข้อตกลงของโรงเรียน
ดังนี้
1. เมื่อได้รับสมุดขออนุมัติแล้วให้แยกสมุดเป็นส่วนต่างๆตามชื่อ งาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรร และ
ตรวจเช็คยอดเงินที่ได้รับกับรายการที่ประมาณไว้ให้ถูกต้อง ตรงกัน และเขียนยอดเงินที่ได้รับแต่ละอย่างลงไว้
ให้ถูกต้องกรณีที่ได้รับเงินเป็นค่าครุภัณฑ์ หรือเงินอื่นให้แยกประเภทไว้ด้อย
2. ก่อนที่จะซื้อหรือจ้างให้เขียนรายงานที่จะซื้อหรือจ้างลงในสมุดเพื่อขออนุมัติเป็นหลักการไว้ก่อน
แล้วผ่านให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและต่อรองราคา รวมทั้งตรวจสอบว่าสามารถจัดซื้อด้วยเงิน บ.ก.ศ. ได้
หรือไม่และนาเสนอผู้อานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยผ่านรองผู้อานวยการกลุ่มผ่านงานและงบประมาณ
ก่อนแล้วจึงดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การไปก่อหนี้ผูกพันใดๆไว้ก่อนโรงเรียนไม่รับผิดชอบ ผู้ ก่อหนี้ผูกพันต้อง
รับผิดชอบเองถ้าหากไม่ได้รับอนุมัติ หรือผิดระเบียบพัสดุ หรือราคาเกินราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณ
กาหนด
3. ลงยอดเงินที่จัดซื้อและยอดเงินคงเหลือ
4. รายการของที่ซื้อให้ระบุขนาด ยี่ห้อ ประเภท จานวน ราคา และจานวนของเดิมที่คงเหลืออยู่
5. รวมขอเบิกครั้งที่เท่าไร คงเหลือยกไปเท่าไร (หากขออนุมัติมาราคาสูง และต่อรองได้ราคาน้อยกว่า
ให้ปรับปรุงยอดในสมุดบันทึกขออนุมัติไว้ให้ถูกต้องตรงกันด้ วย โดยวิธีขีดฆ่าและเซ็นชื่อกากับ)ช่องร้านค้าและ
ใบเสร็จไม่มีไม่ต้องเขียน
6. เจ้าหน้าที่พัสดุจะตรวจเช็คดูราคา และดูว่าของนั้นจะซื้อหรือจ้างตามระเบียบพัสดุฯได้หรือไม่
7. เมื่อได้รับอนุมัติซื้อหรือจ้างแล้วโรงเรียนจะออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง(10,000 บาท ขึ้นไป) และจะเป็น
ผู้ดาเนินการจัดซื้อให้
8. เมื่อได้ของแล้ว
ให้ หั ว หน้ ากลุ่ ม งาน/กลุ่ มสาระ/งาน นาใบเสร็จ หรื อใบส่ งของ รวมทั้ง สิ่ ง ของให้ เ จ้า หน้ าที่ พัส ดุแ ละ
คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจความถูกต้อง(หากเป็นการจ้างซ่อม ต้องให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับ
เช่นเดียวกัน) ถ้าจานวนมากและเป็นของใหญ่ไม่สะดวกให้นัดหมายเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการไปตรวจก่อน
ใช้ของนั้น
ให้เขียนบันทึกเพื่อส่งใบเสร็จ/ใบส่งของ ทาเรื่องขอเบิกเงินโดยให้ตรวจดูรายละเอียดในใบเสร็จให้ถูกต้อง และ
แยกส่งตามงาน/โครงการ วัสดุ หรือ ครุภัณฑ์ และกรอก ชื่อร้าน เลขที่ในสมุดขออนุมัติก่อนนาส่งพร้อมบันทึก
ขอเบิก การนาส่งให้เขียนละเอียดในสมุดส่งชุดใบเบิกที่เจ้าหน้าที่พัสดุจัดไว้ให้ ทั้ งนี้ เพื่อเป็นการคุมยอดเงิน
ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้
9. การซื้อแต่ละครั้งเมื่อได้ใบเสร็จมาควรส่งเบิกให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน นับจากวันที่ในใบเสร็จ
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10. การขอซื้อขอจ้างทุกครั้งไม่ให้มากเกินความจาเป็น(กรณีวัสดุสิ้นเปลืองบางอย่างควรรวมยอดที่ขอ
ไว้และจัดซื้อรวมกัน อาจเป็น2 ครั้ง ใน 1ภาคเรียน)
11. การซื้อหรือการจ้างจากร้านเดียวกันที่เกินจ้างวงเงิน 10000 บาท ให้สืบราคาหรือให้ร้านค้าทาใบ
เสนอราคาส่งพร้อมกับสมุดอนุมัติเพื่อขออนุมัติก่อน (การเสนอราคาต้องอย่างน้อย 1 ร้าน)
อนึ่ง ครู – บุคลากร ไม่มีอานาจและหน้าที่ ไปก่อหนี้ผูกพันกับห้างร้านใดๆทั้งสิ้น จะต้อง
เสนอรายงานขออนุมัติตอ่ ผู้อานวยการก่อนและห้ามนาสิ่งของมาใช้ก่อนการได้รับอนุญาตซื้อหรือขอจ้าง
12. การซื้อหรือการจ้างทาสิ่งของบางประเภทที่เกินอานาจการจ่ายเงินของโรงเรียนจะต้องทาบันทึก
เสนอเรื่อง พร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อขออนุมัตินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
13. การซื้อวัสดุครุภัณฑ์จากห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ตั้งแต่ 500
บาท ขึ้นไป ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 1 และมีใบรับเงิ นออกให้ไป ถ้าเป็นร้านหรือเอกชน เงินตั้งแต่
10,000 บาท ขึ้นไป หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 บาท
14. เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุพิมพ์เอกสารให้เสร็จแล้ว จะแจ้งให้คณะกรรมการผู้มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับไปเซ็นชื่อในเอกสารที่ห้องพัสดุ (รายชื่อจะติดประกาศหน้าห้องผ่านงานแผนงาน)
15. การเบิกรับสิ่งของไปใช้ในกลุ่มสาระวิชาหรือกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน จะต้องให้
เจ้ าหน้าที่พัสดุของกลุ่ ม งาน/กลุ่ มสาระ/งาน ลงทะเบียนคุมวัส ดุคงทน ละครุภัณฑ์ เป็นทะเบียนรองจาก
ทะเบียนใหญ่ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนทาไว้แล้ว จึงแจกจ่ายออกไปใช้ในสายงานต่อไป ส่วนวัสดุสิ้นเปลืองไม่
ต้องลงทะเบียนและให้นาสาเนาใบเบิกพัสดุทั้งหมดที่พั สดุจัดส่งคืนไปยังกลุ่มสาระวิชา จัดเก็บเข้าแฟูมใบเบิก
วัสดุไว้เป็นหลักฐานในการตรวจต่อไป
16. เฉพาะครุภัณฑ์ต่างๆซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ซึ่งแต่ละกลุ่มสาระวิชามีอยู่ขอไปทาประวัติไว้ด้วยเช่น
เครื่องอัดสาเนา เครื่องเทป เครื่องฉายสไลด์ เครื่องดนตรี ฯลฯ ว่าซื้อได้มาอย่างไร เมื่อไร ราคาเท่าไร ควรทา
ทะเบียนประวัติ เช่น ครั้งที่ 1 ซ่อมอะไรบ้าง ร้านใด ซ่อมเมื่อไรและเป็นเงินเท่าไร เป็นต้น โดยขอรับเอกสาร
ทะเบียนประวัติ ครุภัณฑ์ได้ทเี่ จ้าหน้าที่พัสดุ
17. ให้เริ่ มใช้งบประมาณที่ได้รั บจั ดสรรในแต่ละปีการศึก ษาได้ ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน เป็นต้นไป
จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมของปีต่อไป ตามไตรมาศการใช้งบประมาณ หรือ ตามความเหมาะสมที่โรงเรียนกาหนด
เพื่อให้กลุ่มงานแผนงานได้สรุปรายงานการใช้จ่ายตามแผน/งาน/โครงการ ประจาปีการศึกษา และเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการของปีการศึกษาต่อไป
9 ภารกิจการปฏิบัติงานฝุายปกครอง
9.1การประกอบกิจกรรมที่หน้าเสาธง ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ 1)คุณครูทุกคนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและร่วมเข้าแถวตามจุดที่โรงเรียนกาหนดอย่างสม่าเสมอโดยพร้อมเพียงกัน รวมทั้ง
รับฟังข้อมูลข่าวสาร คาชี้แจง หรือแนวปฏิบัติเพื่อให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง2)คุณครูประจาชั้น
มีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการควบคุม ดูแลความเรียบร้อยนักเรียนประจาชั้นของตนเองอย่างสม่าเสมอ3)เมื่อ
เสร็จจาการประกอบกิจกรรมหน้าเสาธง คุณครู ประจาชั้นทุกคนมีหน้าที่เข้ากิจกรรมโฮมรูมเพื่อให้คาปรึกษา
ข้อเสนอแนะนานักเรียนปฏิบัติกิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งให้คาแนะนา
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นักเรียนในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 4)ในกรณีที่ไม่สามารถประกอบกิจกรรมหน้าเสาธงได้
ให้เข้าแถวที่ห้องประจาชั้นเรียนและคุณครูประจาชั้นต้องคอยควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด
9.2. การดู แ ลนั ก เรี ย นหลั ง เลิ ก เรี ย นให้ ด าเนิ น การดั ง ต่ อ ไปนี้ 1) คุ ณ ครู เ วรประจ าวั น ทุ ก คนมี ห น้ า ที่ เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย 2) คุณครูเวรประจาวันทุก
คนมีหน้าที่ประสานงานกับฝุายปกครองให้ การดูแลนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9.3งานการรักษาความปลอดภัย
9.3.1เวรประจาวัน
หัวหน้าเวรประจาวัน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้1) มอบหมายหน้าที่เวรประจาวันแก่ครูครูตามจุดที่กาหนด2)
จัดครูเวรอย่างน้อย 1 คน เพื่อทาหน้าที่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในช่วงพักกลางวัน ณ
สานักงานฝุายปกครองหรือบริเวณที่กาหนด3) กากับ ติดตาม ตักเตือน คุณครูเวรที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย4) ชี้แจงให้โอวาทแก่นักเรียนที่หน้าเสาธงในตอนเช้าหรือมอบหมายให้คุณครูผู้รับผิดชอบ5)
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณครูเวรประจาวันที่รับผิดชอบ6) ปรับปรุงงานเวรประจาวันให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นอยู่เสมอ7) ให้คาปรึกษาแก่คุณครูเวรประจาวัน และแก้ปัญหาอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการร่วมกันกับผู้บริหาร8) รายงานสรุปผลการดาเนินงานทุกเดือนทุกภาคเรียน9)ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย
9.3.2ครูเวรประจาวัน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) มาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.15 น. 2)ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ดีที่สุด3)หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นให้รีบแจ้งต่อ หัวหน้าเวรประจาวัน หรือรองผู้อานวยการ
ฝุายปกครองหรือผู้อานวยการทันที 4)หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวันได้ให้รีบแจ้งต่อหัวหน้าเวร
ประจาวัน หรือรองผู้อานวยการฝุาย5) ตรวจดูแลความเรียบร้อยในส่วนที่รับผิดชอบและควรออกจากโรงเรียน
หลังเวลา 16.30 น. หรือเมื่อนักเรียนกลับหมดแล้ว 6)บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ที่ตัวเองได้ปฏิบัติลงในสมุด
บันทึกเวรประจาวันที่สานักงานฝุายปกครองจัดเตรียมไว้ให้
9.3.3 ครูเวรกลางวัน(วันหยุด)มีหน้าที่ดังต่อไปนี้1) คุณครูสตรีปฏิบัติหน้าที่เวรในวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา
06.00 ถึงเวลา 18.00 น. 2) การอยู่เวร ให้ดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ รับโทรศัพท์
โทรสาร จดหมายหนังสือราชการ พัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์ ตลอดจนดูแลเหตุการณ์ทั่วๆไป3) สถานที่อยู่เวร คือ
ห้องเวรที่โรงเรียนจัดไว้ให้ ผู้ที่ไปอยู่เวรจุดอื่นต้องบันทึกไว้ในสมุดเวรให้ผู้ตรวจเวรทราบ4) ถ้ามีเหตุการณ์ไม่
ปกติเกิดขึ้น ให้รายงานผู้ตรวจเวรและผู้บังคับบัญชาตามลาดับ5) เมื่อมาปฏิบัติหน้าที่เวร ให้ลงเวลาปฏิบัติ
หน้าที่ก่อนทุกครั้ง และเมือ่ เสร็จสิ้นการอยู่เวรต้องบันทึกเหตุการณ์ลงในสมุดเวรยามรักษาการณ์ให้เรียบร้อย6)
เมื่อมีการเปลี่ ย นเวร ให้ มีการบั น ทึกเป็ น ลายลั กษณ์อักษร โดยทาบันทึกเสนอผู้ บังคับบัญชาเพื่อเก็บเป็น
หลักฐานต่อไป
9.3.4 ครูเวรกลางคืนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้1) คุณครูผู้ชายปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน เข้าเวรรัก ษาการณ์ตั้งแต่
เวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันถัดไป2) สถานที่นอนเวร คือห้องนอนเวรที่โรงเรียนจัดไว้ให้ ผู้ที่นอน
เวรจุดอื่นต้องบันทึกไว้ในสมุดเวรให้ผู้ ตรวจเวรทราบ3) ก่อนเข้านอนเวรให้เดินตรวจตราบริเวณโรงเรียน เพื่อ
ดูแลสังเกตความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง4) ถ้ามีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น ให้รายงานผู้ตรวจเวรและผู้บังคับบัญชา
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ตามลาดับ5) เมื่อมาปฏิบัติหน้าที่เวร ให้ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และเมื่อเสร็จสิ้นการอยู่เวรต้องบันทึก
เหตุการณ์ลงในสมุดเวรยามรักษาการณ์ให้เรียบร้อย6) เมื่อมีการเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ ให้มีการบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยทาบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อเก็บเป็นหลักฐานต่อไป
9.4 งานคณะสี
9.4.1 หัวหน้าคณะสีมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) เป็นประธานการประชุมคณะสี 2) กาหนด วางแผนการ
ดาเนินงาน จัดทาปฏิทินการดาเนินงานของคณะสีตลอดปีการศึกษา3) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
จากสมาชิกเพื่อพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม4) เก็บรวบรวม ข้อมูล สถิติต่างๆ ของครู นักเรียนที่
สังกัดคณะสีซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนแล้วรายงานต่อรองผู้อานวยการฝุายปกครองเพื่อหาทาง
ปูองกันและปรับปรุงแก้ไขต่อไป5) จัดให้มีกิจกรรมต่างๆภายในคณะตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ6) ประสานงาน
กับคณะสีต่างๆ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูใน
คณะสีของตนเอง8) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจาปีของคณะสี เป็นรูปเล่ม9)ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย
9.4.2 คณะกรรมการประจาคณะสี มีหน้าที่ดังต่อไปนี้1) ร่วมวางแผนการดาเนินงานของคณะสี
ตลอดปีการศึกษา2) แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอต่างๆในการดาเนินงานของคณะสีตามความเหมาะสม3)
กากับ ติดตาม นักเรียนในคณะสีในการพัฒนาโรงเรียนและกิจกรรมอื่นๆที่คณะรับผิดชอบ4) เก็บรวบรวม
ข้อมูลสถิติต่างๆ ของนักเรียนที่สังกัดคณะสี ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรต่างๆของโรงเรียนแล้วรายงานต่อหัวหน้าคณะสี
และรองผู้อานวยการฝุายปกครองเพื่อหาทางปูองกันและปรับปรุงแก้ไขต่อไป5) จัดให้มีกิจกรรมต่างๆภายใน
คณะตามโครงการที่ได้รับ อนุมัติ 6) ประสานงานกับคณะต่างๆและหน่ว ยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน7) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจาปีของคณะสีเป็นรูปเล่ม8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
9.5. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9.5.1หัวหน้าระดับหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าระดับชั้น ดาเนินการร่วมกับฝุายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระดับชั้น1) ควบคุมดูแล แก้ไข และหาแนวทางส่งเสริมนักเรียนในระดับชั้นให้ประพฤติตามระเบียบข้อบังคับ
ของโรงเรียนว่าด้วยระเบียบข้อปฏิบัติของนักเรียนตามคู่มือนักเรียน2) ติดตาม ประสานงานกับผู้ปกครองกรณี
นักเรียนที่ขาด ลา มาสาย หนีเรียน และปัญหาอื่นๆ ที่ต้องแก้ไข3) แนะนาให้คาปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนเรื่องส่วนตัวและเรื่องอื่นๆ ที่นักเรี ยนนามาปรึกษาประชุมร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย4) ติดตาม แก้ไขปัญหาและสอบสวนนักเรียนที่กระทาความผิดร่วมกับครูประจาชั้น แล้วนาเสนอฝุาย
ปกครอง 5) จัดเก็บข้อมูล เอการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน6) จัดให้มีการ
ประชุมครูในระดับชั้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 7) จัดทาสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานและสมุดรายงาน
การประชุมทุกครั้งพร้อมทั้งส่งที่ฝุายปกครองทุกเดือน 8)รวบรวมข้อมูล รายงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูประจาชั้น9)จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง10)สรุปผลรายงาน โครงการในระดับชั้น
ที่ดาเนินการแล้วนาเสนอกลุ่มกิจการนักเรียน11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9.5.2ครูประจาชั้นหน้าที่และความรับผิดชอบของครูประจาชั้น1) พบนักเรียนขณะเข้าแถวหน้าเสาธงทุก ครั้ง
เพื่อตรวจสอบการขาด ลา มาสาย ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบ ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม เล็บมือและ
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สภาพทั่วๆไป ความพร้อมเพรียงในการเคารพธงชาติ สวดมนต์ รวมทั้งพิธีการ กล่าวย้าเรื่องสั่งการ/อบรม
ตลอดจนการเดินขึ้นห้องเรียน2) พบนักเรียนในห้องที่รับผิดชอบ(โฮมรูม) ติดตาม ดูแล ให้ความใกล้ชิด ไต่ถาม
ทุกข์-สุข ปัญหาต่างๆ ทั้งการเรียน ความเป็นอยู่ทางบ้าน หากพบความผิดปกติ ต้องรายงานหัวหน้าระดับ และ
หัวหน้าฝุายปกครองเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข3) ควบคุมดูแลนักเรียนในห้องที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของโรงเรียนทุกด้าน เมื่อมีการประชุมนักเรียน เช่น คาบประชุมระดับ คาบคณะสี หรือคาบประชุมต่างๆ ต้อง
ควบคุมดูแลนักเรียนในห้องของตนเองให้เรียบร้อยทุกครั้ง ทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ในด้านการแต่ง
กายและการปฏิบัติตน4) ดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางที่กาหนด คือ - การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล- การคัดกรองนักเรียน– การส่งเสริมนักเรียน– การปูองกันและแก้ไขปัญหา– การส่งต่อ5) ร่วม
ประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 6) ต้องบันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน ลงในสมุดบันทึกของฝุายปกครอง
และประเมินผลรายงานส่งหัวหน้าฝุายในภาคบ่าย ทุกวันศุกร์หรือวันสุดสัปดาห์ 7) ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ครู
แนะแนว หัวหน้าระดับ หัวหน้าฝุาย รองผู้อานวยการฝุายปกครองและผู้ปกครองนักเรียนอยู่เสมอ8) ติดตาม
แก้ไขและบันทึกพฤติกรรมนักเรี ยนทุกครั้งที่ประพฤติไม่เหมาะสม9) ติดตามแก้ไขปัญหานักเรียนในห้องของ
ตนเอง ขาดเรียนหรือมาสายบ่อยๆ โดยประสานไปยังผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา และประสานกับ
หัวหน้าระดับ หัวหน้าฝุายปกครอง และรองผู้อานวยการฝุายปกครอง ในกรณีที่มีปัญหาการขาดเรียนเป็น
เวลานานหรือการมาสายเป็นประจา
9.5.3 ด้านติดตามการเรียนของนักเรียน1) ตรวจสอบการขาดเรียนรายวิชาของแต่ละวัน สรุปยอดนักเรียนขาด
เรียน มาสาย มาเรียนประจาวัน เพื่อเสนอต่อหัวหน้าระดับชั้น2) จัดทาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนและ
เอกสารอื่นใดที่นาไปสู่การวัดผลทางวิชาการให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันโดยถูกต้อง3) ติดตามการเรียนการสอน
แก้ปัญหาเด็กขาดเรียน หนีเรียน ไม่ทาการบ้านหรืองานที่มอบหมาย โดยประสานงานกับครูประจาวิชาและ
ผู้ปกครองนักเรียน
9.5.4 ด้านกิจกรรมและอื่นๆ1) ให้คาปรึกษาแก่นักเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของห้อง2) ส่งเสริมนักเรียนที่
จะประพฤติปฏิบัติชอบ ให้การยกย่องชมเชย สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมานะพยายาม ขยันหมั่นเพียรใน
การศึกษาเล่าเรียน3) เป็นธุระให้นักเรียนในการติดต่อ แนะนาการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่อาศัย โดยต้อ งให้
นักเรียนนาหลักฐานมาแสดง4) ติดตามดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ในห้องเรียนที่นักเรียนในชั้นของตนเข้าไปเรียน หาก
เกิดความเสียหายโดยเหตุอันไม่สมควร ผู้ทาความเสียหายต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ5) ติดตามดูแลนักเรียน
ด้านกิจกรรมนักเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน6) เป็นตัวแทนรับมอบหมายงาน
ธุรการ – บริการ เรื่อง การกุศล การส่งหนังสือแจ้งข่าวสารนักเรียนและผู้ปกครอง7) จัดหาหรือส่งนักเรียนใน
ห้องเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนตามความจาเป็น โดยลงนามรับรองและตรวจสอบประวัตินักเรียนให้เป็น
ข้อมูลของคณะกรรมการกลุ่มกิจการนั กเรียน8) ทาหน้าที่ครูแนะแนวสาหรับนักเรียนในชั้น โดยเน้นคุณภาพ
ชีวิต การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม
9.6 การลงโทษนักเรียน ให้ดาเนินการจากเบาไปหาหนัก ตามสภาพของความผิดที่ได้กระทา ดังต่อไปนี้
1) ว่ากล่าวตักเตือน2) บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร3) ความผิดร้ายแรงให้ส่งนักเรียนไปยัง ฝุายปกครอง วิธีการ
ลงโทษควรคานึงถึงวัยและเพศของนักเรียนเป็นส่วนประกอบ ห้ามลงโทษด้วยวิธีรุนแรงหรือกลั่นแกล้งด้วย
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ความโกรธหรือพยาบาท หรือลงโทษนักเรียนที่กาลังเจ็บปุวย4) การลงโทษนักเรียนทุกครั้งให้ถือปฏิบัติ ให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
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ภาคผนวก

1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2575
วิสัยทัศน์แผนการศึกษาแห่งชาติ
สร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของทุนมนุษย์และรองรับการศึกษาการเรียนรู้และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่21
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เปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาในโลกศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1 การเข้าถึง (Access) 2 ความเท่าเทียม
(Equity) 3 คุณภาพ (Quality) 4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) 5 ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
(Relevancy)(สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง)
ยุทธศาสตร์/มาตรการ ของเปูาหมายการพัฒนาการศึกษาในโลกศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจและนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์นวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาประเทศและการแข่งขันในศตวรรษที่
21
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนตลอดชีวิตโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม
การวิเคราะห์ระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ถึง 10 พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เกี่ยวข้องกับ ภูมิภาคหน่วยงานกลาง หน่วยงานภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกี่ยวข้องกับ ภูมิภาคหน่วยงานกลาง หน่วยงานภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เกี่ยวข้องกับ ภูมิภาคหน่วยงานกลาง หน่วยงานภูมิภาค สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เกี่ยวข้องกับ ภูมิภาคหน่วยงานกลาง หน่วยงานภูมิภาค สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เกี่ยวข้องกับภูมิภาคหน่วยงานกลาง หน่วยงานภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เกี่ยวข้องกับภูมิภาคหน่วยงานกลาง หน่วยงานภูมิภาค สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่7 เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 เกี่ยวข้องกับภูมิภาคหน่วยงานกลาง หน่วยงานภูมิภาค สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 9 เกี่ยวข้องกับภูมิภาคหน่วยงานกลาง หน่วยงานภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 10 เกี่ยวข้องกับภูมิภาคหน่วยงานกลาง หน่วยงานภูมิภาค สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา ของเปูาหมายการพัฒนาการศึกษาในโลกศตวรรษที่ 21
1การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
2การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3การกระจายอานาจและนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา
4 การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม
5 การยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา
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6 การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
7 นวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
8 การผลิตและพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาประเทศและการแข่งขันในศตวรรษที่ 21
9 การพัฒนาคุณภาพคนตลอดชีวิตโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม
หลักการ/แนวคิด ของเปูาหมายการพัฒนาการศึกษาในโลกศตวรรษที่ 21
ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐและการ
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งรัฐจะประกันโอกาสและความ
เสมอภาคของผู้เรียนตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล
การแยกบทบาทและอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดการขัดแย้งกันซึ่ง
ผลประโยชน์
การปฏิบัติต่อสถานศึกษาของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทุกภาคส่วนของสังคมต้องมีส่วนร่วมระดมทุนและรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
สถานศึกษาต้องบริหารจัดการที่แสดงความรับผิดชอบต่อผู้เรียน
กาหนดกรอบทิศทางการพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย
2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 11(8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประเภทการลา
การลาแบ่งออกเป็น 11ประเภทดังต่อไปนี้1 การลาปุวย 2 การลาคลอดบุตร 3 การลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร
4 การลากิจส่วนตัว 5 การลาพักผ่อน 6 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 7 การลาเข้ารับการ
ตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 8 การลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน 9 การลาไป
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 10 การลาติดตามคู่สมรส 11 การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ส่วนที่ 1การลาปุวย
ข้อ 18 ข้ า ราชการซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาปุ ว ยเพื่ อ รั ก ษาตั ว ให้ เ สนอหรื อจั ด ส่ ง ใบลาต่อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาเว้น แต่ในกรณีจาเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการปุวยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลา
แทนก็ได้แต่เมื่อสามรถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็วการลาตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรอง
แพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วยในกรณี
จาเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์อื่นซึ่งผู้มีอานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
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การลาปุ ว ยไม่ ถึ ง 30 วั น ไม่ ว่ า จะเป็ น การลาครั้ ง เดี ย วหรื อ หลายครั้ ง ติ ด ต่ อ กั น ถ้ า ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าต
เห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลาหรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของ
ทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
ส่วนที่ 2 การลาคลอดบุตร
ข้อ 19 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บัง คับบัญชาตามลาดับ
จนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาเว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อ
สามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็วโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่
คลอดก่อนหรื อหลั งวัน ที่คลอดบุ ตรก็ได้แต่เมื่ อรวมวันลาแล้ วจะต้องไม่เกิน 90 วัน ข้าราชการที่ได้รับ
อนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้วแต่ไม่ได้คลอดบุตรตามที่กาหนดหากประสงค์จะขอยกเลิก
วันลาคลอดบุตรที่หยุดไปให้ผู้มีอานาจอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไป
แล้วเป็นวัน ลากิจส่วนตัว การลาคลอดคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกาหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้นให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลงและให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร
ส่วนที่ 3 การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ข้อ 20 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
คลอดบุตรและให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วัน ทาการผู้ มี
อานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้
ส่วนที่ 4 การลากิจส่วนตัว
ข้อ 21 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัวให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
จนถึงผู้มีอานาจอนุญาตและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้แต่เว้นแต่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถรอรับ
อนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจาเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ไ ด้แต่จะต้องชี้แจง
เหตุผลให้ผู้มีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็วในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตทันที
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ข้อ 22 ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ 19 หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิ
ลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทาการ
ส่วนที่ 5 การลาพักผ่อน
ข้อ 23 ข้าราชการมีสิทธิ์ลาพักผ่อนประจาปีในปีงบประมาณหนึ่งได้ 10 วันทาการ เว้นแต่ข้าราชการ
ดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์ลาพักผ่อนประจาปี ในปีที่เข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือนและ1)ผู้ซึ่งบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก2)ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัวแล้วต่อมาได้รับการบรรจุเข้า
รับราชการอีก 3)ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่ งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือนนับแต่วันออกจากราชการ 4)ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น
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นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าการรับราชการรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใดๆ
ตามความประสงค์ของทางราชการแล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
ข้อ 24 ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจาปี หรื อลาพักผ่อนประจาปีแล้วแต่ไม่ครบ 10
วันทาการ ให้สะสมวันที่ยังไม่ได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อๆไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อน
ประจาปีแล้ว สะสมรวมกับวันลาพักผ่อ นในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันทาการสาหรับผู้ที่ได้รับราชการ
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธิ์นาวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพั กผ่อนในปัจจุบันได้ไม่เกิน
30 วันทาการ
ข้อ 25 ให้ข้าราชการที่ประจาการในต่างประเทศในเมืองที่กาลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา
ลาติน อเมริกา และอเมริกากลาง หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลาบากเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ ไม่ปกติและ
เมืองที่มีสถานการณ์พิเศษมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีหนึ่งเพิ่มขึ้นอีก 10 วันทาการ สาหรับวันลาตามข้อนี้มิ
ให้นาวันที่ได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อไป การกาหนดรายชื่อเมืองตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีประกาศกาหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ 26 ข้าราชการที่ป ระสงค์จ ะลาพักผ่ อนให้ เสนอหรือจัดส่ งใบลาพักผ่ อนให้ เสนอหรือจัดส่ งต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
ข้อ 27การอนุ ญาตให้ ล าพักผ่ อนผู้ มีอานาจจะอนุญ าตให้ ล าครั้ง เดีย วหรื อหลายครั้ง ก็ได้ โ ดยมิใ ห้
เสียหายแก่ทางราชการ
ข้อ 28 ข้าราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษาหากได้หยุด
ราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้ไม่มีสิทธิ์ลาพักผ่อนตามที่กาหนดไว้ใน
ส่วนนี้
ส่วนที่ 6 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข้อ 29 ข้าราชการที่ประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลาม
ซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียให้จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่
น้อยกว่า 60 วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
ประกอบการลาและให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตให้ลาหรือไม่ก็ได้
ข้อ 30 ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับ
อนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อที่ 29จะต้องอุปสมบทหรืออกเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วั น นับแต่วันเริ่มลาและจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5
วัน นับแต่วันที่ลาสิกขาหรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้
จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตลาข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลา
อุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีอัจย์ตามที่ขอลาไว้เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ตามปกติและขอยกเลิกวันลาให้ผู้มีอานาจตามข้อ 29 พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไป
ประกอบพิธีอัจย์โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
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ส่วนที่ 7 การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ข้อ 31 ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้า
รับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ส่วนราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไปและให้ไปรับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ
เตรียมพลตามวัน เวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับคาสั่งอนุญาตและให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไป
ตามลาดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานลาต่อ
ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณี
ข้อ 32 เมื่อข้าราชที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้วให้มารายงาน
ตั ว กลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านราชการตามปกติ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาภายใน 7 วั น เว้ น แต่ ก รณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น
ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดตามข้อ 31 อาจขยาย
เวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน
ส่วนที่ 8 การลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน
ข้อ 33 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติวิจัยหรือดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุญาตการอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรค
หนึ่งเมื่ออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณีทราบด้วยในกรณีที่
ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็น
หัวหน้าส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวงหรือหั วหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณีเพื่อ
พิจารณาอนุญาต
ส่วนที่ 9 การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ข้อ 34 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาอนุญาตโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น
เหมือนเต็มเวลาราชการหน้าที่ 10 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 22 ราชกิจจานุเบกษา 24 มกราคม 2555
ข้อ 35 ข้ า ราชการที่ล าไปปฏิบั ติ งานในองค์ ก ารระหว่ างประเทศที่ มีร ะยะเวลาไม่ เ กิน 1 ปี เมื่ อ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รายงานตัวให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกาหนดเวลาและให้
รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกาหนดเวลา
และให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งให้ใช้แบบรายงานตามที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ส่วนที่ 10 การลาติดตามคู่สมรส
ข้อ 36 ข้าราชการที่ประสงค์จะลาติดตามคู่สมรสให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 2ปีและใน
กรณีจาเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปี ให้ลาออกจากราชการ
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ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ข้อ 37 การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรสผู้มีอานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้ง
เดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการแต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 36 ในระหว่างเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม่
ข้อ 38 ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 36 ในระหว่างเวลาที่คู่สมรส
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้วไม่ มีสิทธิ์ขอลาติดตามคู่สมรสอีก
เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจาในประเทศไทยแล้วต่อมาแล้วได้รับคาสั่ง
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศอีกจึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ 36 ได้ใหม่
ส่วนที่ 11 การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ข้อ 39 ข้าราชการผู้ ใดได้รั บ อันตรายหรือการปุว ยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ห รือถูก
ประทุษร้ ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้ าที่จนทาให้ ตกเป็นผู้ ทุพพลภาพหรือพิการหากข้าราชการผู้ นั้ น
ประสงค์จ ะลาไปเข้ารั บ การฝึ กอบรมหลั กสู ตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูส มรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติห น้าที่
ราชการหรือจาเป็นต่อการประกอบอาชีพแล้วแต่กรณีมีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรที่ประสงค์จะลาแต่ไม่เกิน 12 เดือน ข้าราชการที่ได้รับอันตราหรือการปุวย
เจ็บจนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่นนอกจากที่กาหนดในวรรคหนึ่งและผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
พิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาต
พิจ ารณาให้ ลาไปฟื้น ฟูส มรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลั กสู ตรที่
ประสงค์จ ะลาแต่ไม่เกิน 12 เดือน หลั กสู ตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลั กสูตรที่ส่ ว นราชการ
หน่วยงานอื่นของรัฐองค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทาง
ราชการเป็นผู้จัดหรือร่วมจัด
ข้อ 40 ข้าราชการที่ประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ 39 ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลั กฐานเกี่ยวกับหลั กสูตรที่
ประสงค์จะลาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)เพื่อพิจารณาอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพได้
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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3 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
อาศั ย อ านาจตามมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองเด็ ก พ.ศ.2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2543
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
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“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อานวยการ อธิการบดี
หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
“กระทาความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับของ
สถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่าการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิด โดยมีความมุ่งหมาย
เพื่อการอบรมสั่งสอน
ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิด มี 5 สถาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มีข้อกาหนดดังต่อไปนี้ (1) ว่ากล่าวตักเตือน(2)
ทาทัณฑ์บน(3) ตัดคะแนนความประพฤติ (4) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(5) พักการเรียน
ให้ทาได้ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้5.1 แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเกินกว่าปกติ อันมีผลกระทบต่อ
ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น5.2 แสดงพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอย่ างร้ายแรง5.3
แสดงพฤติกรรมรุนแรงที่อาจละเมิดสิทธิของผู้อื่น5.4 กระทาการที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
การให้พักการเรียน จะสั่งพักการเรียนครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน 7 วัน โดยให้เป็นอานาจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณา โดยความเห็นชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
แล้วแต่กรณี
การดาเนินการเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้1) ทาคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ
เช่น ทาความสะอาดโรงเรียน2) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เช่น เข้าค่ายอบรมหลักสูตรคุณธรรม3) ส่ง
จิ ต แพทย์ ห รื อ นั กจิ ต วิท ยาเพื่อ การบ าบั ดฟื้ นฟู ซึ่ง ด าเนิน การในส่ ว นนี้ จาเป็ น ต้อ งทา4) ร่ ว มกั นระหว่ า ง
สถานศึกษากับบิดา มารดา ผู้ปกครองนักเรียน
ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรงหรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธหรือด้วย
ความพยาบาท โดยให้คานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึ กษาและความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ
ลงโทษด้วย
ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทาความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อ 8 การทาทัณฑ์บ นใช้ในกรณีนั กเรีย นหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือ
นักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและ
เกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝุาฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่
เข็ดหลาบ
การทาทัณฑ์บนให้ทาเป็นหนังสือ และเชิญบิดามาดาหรือผู้ปกครองมาบัน ทึกรับทราบความผิดและ
รับรองการทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
ข้อ 9 การตัด คะแนนความประพฤติ ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบปฏิบัติว่าด้ว ยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากาหนดและให้ทาบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 10 ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ใ นกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทาความผิดที่สมควร
ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความละวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548

(อดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการให้ความมั่นใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าจะได้รับบริการด้านการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยสถานศึกษาต้องดาเนินการดังนี้
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2559
มีจานวน 4 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
1.2 ความสามารถในคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขดั กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม
2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1 การมีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
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2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเปูาหมาย
และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายและการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน
4 การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
5 มาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
มาตรฐานตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งครูผู้ช่วย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
มาตรฐานตาแหน่งชื่อตาแหน่ง ครู
หน้าที่และความรับผิดชอบ
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ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนและ
หรือสถานประกอบการเพื่อความร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6. ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพี่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
มาตรฐานวิทยฐานะ ชื่อวิทยฐานะ ครูชานาญการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบั ติห น้ าที่ห ลั กเกี่ยวกับ การจั ดการเรีย นการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒ นาผู้เรียนปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกั บผู้ปกครองบุคคลในชุมชน และ/
หรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
คุณภาพการปฏิบัติงาน
มีความรู้ ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับพื้นฐาน มีความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นว่ามีการดาเนินการตามแนวทาง
ที่หลักสูตรกาหนด และมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
มีทักษะการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่เหมาะสมกับสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ชื่อวิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน
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และ/หรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณภาพการปฏิบัติงาน
มีความรู้ ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับพื้นฐาน มีความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นว่ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
การปรับประยุกต์จากแนวทางที่หลักสูตรกาหนด และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ
มีทักษะการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่เหมาะสมกับสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
และความแตกต่างของผู้เรียน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระหรือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ชื่อวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และ
หรือสถานประกอบการเพื่อร่ว มกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมายคุณภาพการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบใน
ระดับสูง มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน โดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิเคราะห์
สังเคราะห์ คิดค้น วิจัย และนาผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ
มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบและ
ความแตกต่างของผู้เรียน รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐานตาแหน่งชื่อตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา
ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแลเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน และงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้
1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
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3. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
5. จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
7. วางแผนบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การ
ดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
8. จัดทามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10.ประสานความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาการแก่
ประชาชน
11.จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12.จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
มาตรฐานวิทยฐานะ ชื่อวิทยฐานะ รองผู้อานวยการชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา ใน
การช่วยบริห ารกิจ การของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแลเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชนและงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
คุณภาพการปฏิบัติงาน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและมี
ความรอบรู้ทั่วไปในระดับพื้นฐาน มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทั่วไป ตามแนวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กาหนดและมีการพัฒนาตน
และพัฒนาวิชาชีพ
มีทกั ษะในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้พนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติงานได้ตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐานวิทยฐานะ ชื่อวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
สถานศึกษา ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล
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เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
คุณภาพการปฏิบัติงาน
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานในหน้ า ที่ กฎหมาย ระเบี ย บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบั ติงานและมีความรอบรู้ ทั่วไปในระดับ พื้นฐาน มีความสามารถในการบริห ารจัดการสถานศึกษาด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชนและงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยแสดงให้เห็นว่ามีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีการปรับประยุกต์จากแนวทางที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนดให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
มีทักษะในการบริหารจัดการการศึกษา ส่งผลให้พนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐานวิทยฐานะ ชื่อวิทยฐานะรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
สถานศึกษา ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
คุณภาพการปฏิบัติงาน
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานในหน้ า ที่ กฎหมาย ระเบี ย บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานและมีความรอบรู้ทั่วไปในระดับสูง มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน โดยแสดงให้เห็นว่ามีการ
สังเคราะห์ คิดค้น วิจัย และนาผลไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
มีทักษะอย่างสูงในการบริหารจัดการการศึกษา มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการการศึกษา ส่งผลให้พนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐานตาแหน่งชื่อตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน และงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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1. บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีอานาจหน้าที่บริหาร
กิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
3. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
5. จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
วินัยและการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์
8. จัดทามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10.ประสานความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้าน
วิชาการแก่ชุมชน
11.จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12.จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13.เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป
14.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มาตรฐานวิทยฐานะ ชื่อวิทยฐานะ ผู้อานวยการชานาญการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน และงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
คุณภาพการปฏิบัติงาน
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานในหน้ า ที่ กฎหมาย ระเบี ย บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานและมีความรอบรู้ทั่วไป ในระดับพื้นฐาน มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ตามแนวทางกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกาหนด
และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ
มีทักษะในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานได้ตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ชื่อวิทยฐานะ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน และงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
คุณภาพการปฏิบัติงาน
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานในหน้ า ที่ กฎหมาย ระเบี ย บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานและมีความรอบรู้ทั่วไปในระดับพื้นฐาน มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน โดยแสดงให้เห็นว่ามี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการปรับประยุกต์จากแนวทางที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดให้เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ
มีทักษะในการบริหารจัดการการศึกษา ส่งผลให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐานวิทยฐานะ ชื่อวิทยฐานะ ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา บั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน
สถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน และงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
คุณภาพการปฏิบัติงาน
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานในหน้ า ที่ กฎหมาย ระเบี ย บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานและมีความรอบรู้ทั่วไปในระดับสูง มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน โดยแสดงให้เห็นว่ามีการ
วิเคราะห์ สั งเคราะห์ คิดค้นวิจัยและนาผลไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา และมีการพัฒนาตนและพัฒนา
วิชาชีพ
มีทักษะอย่างสูงในการบริหารจัดการการศึกษา มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการการศึกษา ส่งผลให้พนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6 มาตรฐานตาแหน่งและหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
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มาตรฐานตาแหน่งและหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมมีจานวน 20 ตาแหน่ง
ดังนี้ 1 ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม2 รองผู้อานวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม3 ที่ปรึกษา
ผู้ อานวยการโรงเรี ย นเมืองพลพิทยาคม4 หั ว หน้ าฝุ ายบริห ารงาน5 ผู้ ช่ว ยหั ว หน้าฝุ ายบริห ารงาน6
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม7 คณะกรรมการบริหารฝุายบริหารงาน8 หัวหน้ากลุ่มงาน9
หัวหน้างานหรือกลุ่มสาระ10 ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม11 ครูผู้ช่วยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม12 ผู้ช่วยครู
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม13 พนักงานจ้างตามภารกิจโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม14 พนักงานจ้างเหมาบริการ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม15 นักการภารโรงโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม16 ครูประจาชั้นโรงเรียนเมืองพลพิทยา
คม17 ครูที่ปรึกษาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม18 ครูเวรประจาวันโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม19 เวรยามรักษา
ความปลอดภัยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม20 ครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมที่ได้รับมอบหมายงาน
พิเศษอื่นๆ
1. ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. บั งคับ บั ญชาพนั กงานครู และบุ คลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีอานาจหน้าที่บริห ารกิจการของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
3. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
5. จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน
7. วางแผนบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย
และการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์
8. จัดทามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10.ประสานความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาการแก่
ประชาชน
11.จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12.จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13.เป็นผู้แทนสถานศึกษาในกิจการทั่วไป
14.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2 รองผู้อานวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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1. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการสถานศึกษา
2. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา
3. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา
4. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล
5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
6. จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
8. วางแผนบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การ
ดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
9. จัดทามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
11. ประสานความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาการแก่
ประชาชน
12. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
13. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ที่ปรึกษาผู้อานวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้อานวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
2. ให้คาปรึกษา คาเสนอแนะ เกี่ยวกับการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
3. การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน ของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้อานวยการสถานศึกษาในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา
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7. ประสานงานระหว่างผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาให้เกิดความคล่องตัวและความสะดวก
8. ประสานความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการให้บริการ
วิชาการแก่ประชาชน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. หัวหน้าฝุายบริหารงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และกาหนดกรอบภาระงานที่ครอบคลุมและชัดเจน
2.วางแผนการปฏิ บั ติ ง าน การควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน ของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ร่วมกับผู้อานวยการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา
3. จัดให้มีการประชุมเพื่อการปฏิบัติงาน การกากับ การติดตาม อย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. ประสานความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการให้บริการ
วิชาการแก่ประชาชน
7. รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ผู้ช่วยหัวหน้าฝุายบริหารงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และกาหนดกรอบภาระงานที่ครอบคลุมและชัดเจน
2.วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลการบริหารงานทั่วไปความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ร่วมกับผู้อานวยการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา
3. จัดให้มีการประชุมเพื่อการปฏิบัติงาน การกากับ การติดตาม อย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. ประสานความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการให้บริการ
วิชาการแก่ประชาชน
7. รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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6. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ให้คาปรึกษา คาเสนอแนะ เกี่ยวกับการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
2. เข้าประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบั ติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริห ารงานวิช าการ
งบประมาณ การบริ ห ารงานบุ คคล การบริห ารงานทั่ว ไป ความสัมพันธ์กับชุมชน ของข้าราชการครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
3. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้อานวยการสถานศึกษาในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา
6. ประสานความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการให้บริการวิชาการ
แก่ประชาชน
7. คณะกรรมการบริหารฝุายบริหารงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และกาหนดกรอบภาระงานที่รับมอบหมายให้ครอบคลุมและชัดเจน
2. วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน ของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ร่วมกับผู้อานวยการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา
3. จัดให้มีการประชุมเพื่อการปฏิบัติงาน การกากับ การติดตาม อย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. ประสานความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการ
ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน
7. รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
8. หัวหน้ากลุ่มงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และกาหนดกรอบภาระงานที่รับมอบหมายให้ครอบคลุมและชัดเจน
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2. วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานที่ได้รับมอบหมายของ
ข้าราชการครูและบุคลากร ร่วมกับผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา และหัวหน้า
ฝุายบริหาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
3. จัดให้มีการประชุมเพื่อการกากับ การติดตาม การพัฒนางาน อย่างน้อยเดือนละ1 ครั้ง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ประสานความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่น ในการพัฒนางานให้บรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
9. หัวหน้างานหรือกลุ่มสาระ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และกาหนดกรอบภาระงานที่รับมอบหมายให้ครอบคลุมและชัดเจน
2.วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน ของข้าราชการครูและบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ร่วมกับผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา และหัวหน้าฝุายบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
3. ให้มีการประชุมเพื่อการปฏิบัติงานการกากับการติดตามการพัฒนางานอย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ประสานความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่น ในการพัฒนางานให้บรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ
6. ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพี่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
11. ครูผู้ช่วยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
12. ผู้ช่วยครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
13. พนักงานจ้างตามภารกิจโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. มีการกาหนดขอบข่ายภาระงานและหน้าที่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน
2. มีการกาหนดวัตถุประสงค์การทางานที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง
3.มีการวางแผนการทางานและจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
4. มีการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และตรงเวลาตามที่กาหนด
5. มีการกากับ ติดตาม
6. รายงานผลการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่เป็นปัจจุบัน
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
14. พนักงานจ้างเหมาบริการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. มีการกาหนดขอบข่ายภาระงานและหน้าที่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน
2. มีการกาหนดวัตถุประสงค์การทางานที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง
3.มีการวางแผนการทางานและจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
4. มีการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และตรงเวลาตามที่กาหนด
5. มีการกากับ ติดตาม
6. รายงานผลการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่เป็นปัจจุบัน
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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15. นักการภารโรงโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. มีการกาหนดขอบข่ายภาระงานและหน้าที่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน
2. มีการกาหนดวัตถุประสงค์การทางานที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง
3. มีการวางแผนการทางานและจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
4. มีการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และตรงเวลาตามที่กาหนด
5. มีการกากับ ติดตาม
6. รายงานผลการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่เป็นปัจจุบัน
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
16. ครูประจาชั้นโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. มีการจัดทาข้อมูลนักเรียนในประจาชั้นเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
2. มีการวางแผนการทางานและจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
3. มีการกาหนดมาตรฐานห้องเรียนอย่างชัดเจน (ความสะอาดห้องเรียน, โต๊ะเก้าอี้, ประตู,
หน้าต่าง, กระดาน, ปูายนิเทศ, ไฟฟูาส่องสว่าง, ปลั๊กไฟ, สวิตช์ไฟ, พัดลม, และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งการบารุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน)
4. มอบหมายงานภาระหน้าที่สาหรับการใช้ห้องเรียน การบารุงรักษาห้องเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบอย่างชัดเจน
5. มีการกากับ ติดตาม การดูแลรักษาห้องเรียนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
6. มีการกากับ ติดตาม การมาเรียน การเข้าเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบวินัยโรงเรียนของนักเรียนในชั้นที่รับมอบหมาย
7. รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
17. ครูที่ปรึกษาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. มีการกาหนดขอบข่ายภาระงานและหน้าที่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน
2. มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง
3. มีการจัดทาข้อมูลนักเรียนในกลุ่มที่รับผิดชอบเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
4. มีการมอบหมายภาระงาน หน้าที่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน
5. มีการวางแผนการทางานและจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
6. มีการกากับ ติดตาม การเข้าเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติตนของนักเรียนตามกฎ
ระเบียบวินัยโรงเรียน
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7. มีการวัดผลและประเมินผล
8. รายงานผลเป็นปัจจุบัน
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

18. ครูเวรประจาวันโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. กาหนดขอบข่ายภาระหน้าที่ของงานและมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน
2. มีการวางแผนการทางานและจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
3. มีการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และตรงเวลาตามที่กาหนด
4. มี การกากับ ติดตาม การมาเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติตนของนักเรียนตามกฎ
ระเบียบวินัยโรงเรียน
5. มีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบันและตรงเวลาตามที่กาหนด
6. มีการวัดผลและประเมินผล
7. รายงานผลเป็นปัจจุบัน
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
19. เวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานเวรยามกลางวัน
1. กาหนดขอบข่ายภาระหน้าที่ของงานและมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน
2. มีการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และตรงเวลาตามที่กาหนด
3. มีการกากับ ติดตาม
4. รายงานผลการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่เป็นปัจจุบัน
งานเวรยามกลางคืน
1. กาหนดขอบข่ายภาระหน้าที่ของงานและมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน
2. มีการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และตรงเวลาตามที่กาหนด
3. มีการกากับ ติดตาม
4. รายงานผลการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่เป็นปัจจุบัน
20. ครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมที่ได้รับมอบหมายงานพิเศษอื่นๆ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ศึกษาภาระงานและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
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2. วางแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
3. จัดทาโครงการ/กิจกรรม/งานตามนโยบายของสถานศึกษา
4. บริหารจัดการเพื่อให้การปฏิบัติงานตามภาระงานและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กาหนด
5. วัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.รายงานผลการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระเบียบโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 พ.ศ.2552
โดยที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ป ระกาศใช้ ห ลั ก สู ต รโรงเรี ย นตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ 293/2551 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2551
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงเป็นการสมควรที่กาหนดระเบียบ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับคาสั่งดังกล่าว
ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 39 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารหลั กสูตรและ
วิช าการของสถานศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึง วางระเบี ย บไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 พ.ศ.2552”
ข้อ 2ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2560โดยเริ่มจากมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 เป็นต้นไป
ข้อ 3ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4ระเบียบนี้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมพ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ข้อ 5การแก้ไข ปรับปรุง อนุมัติระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
ข้อ 6ให้ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกากับ ดูแล ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
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หลักการดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ 7 การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี้
7.1 โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วม
7.2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กาหนดในหลักสูตรของโรงเรียน และมีการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7.3 โรงเรียนต้องมีการประเมินความสามารถของผู้เรียน ในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกรายวิชา
7.4 โรงเรียนต้องมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
รายวิชา
7.5 การประเมินผลการเรียนประกอบด้วย การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนรู้
และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน
7.6 การประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูต้องดาเนินการด้วย
วิธีการที่ห ลากหลาย เพื่อให้ ส ามารถวัดและประเมินผลผู้ เรียนได้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ ความคิด
กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติของวิชาและระดับชั้นของผู้เรียนโดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรมและเชื่อถือได้
7.7 ผู้เรียนต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ ในปีสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
7.8 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนได้
7.9 โรงเรียนจัดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างโรงเรียนและรูปแบบการศึกษาต่างๆได้
7.10 โรงเรียนจัดทาและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน
หมวด 2
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ข้อ 8 การประเมินผลการเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กาหนดดังนี้
8.1 โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผู้เรียนและการจัดการ
เรียนรู้ตลอดจนนาผลไปใช้ในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน โดยประเมินให้ครบองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
8.2 โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียน เพื่อนาผลไปใช้ในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน ดังนี้
8.2.1 การประเมินผลการเรียนระหว่างภาคเรียน ประกอบด้วย การประเมินผลย่อยระหว่าง
เรียนและการประเมินผลกลางภาคเรียน
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8.2.2 การประเมินผลปลายภาคเรียน เป็นการรวบรวมผลการประเมินระหว่างภาคเรียนและ
การประเมินปลายภาคเรียน ที่ผู้เรียนได้เรียนมาตลอดภาคเรียนตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และสะสมผลการประเมินสาหรับการตัดสินผลการเรียนปลายภาคเรียน
8.2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการคิดที่กาหนดอยู่ในตัวชี้วัดในหลักสูตร เพื่อนาไปสู่การสรุปตัดสินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
8.3 โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนในด้านต่างๆ คือ
8.3.1 ประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ
8.3.2 ประเมินผลการเรียนตามรหัสวิชา โดยคิดเป็นหน่วยกิต กาหนด 1 หน่วยกิต เท่ากับ
40 ชั่วโมงต่อ 1 ภาคเรียน และ 1 ภาคเรียนมี 20 สัปดาห์
8.3.3 การวัดผลปลายภาคเรียน จัดให้ครอบคลุมในแต่ละสาระการเรียนรู้รายวิชา
8.3.4 การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ตามคุณลักษณะที่โรงเรียนกาหนด การประเมินนี้จะประเมินเป็นรายคุณลักษณะทุกภาคเรียน โดยผลการ
ประเมินตัดสินผลเป็นผ่านและไม่ผ่าน และกรณีที่ผ่านให้ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี และผ่าน
8.3.5 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ โรงเรียนกาหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน
โดยมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 ลักษณะ คือ
8.3.5.1 กิจกรรมแนะแนว
8.3.5.2 กิจกรรมนักเรียน
1) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
2) กิจกรรมชุมนุม
8.3.5.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
หมวด 3
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ข้อ 9การตัดสินผลการเรียน
9.1 ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ
9.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
9.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
9.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดในการอ่าน
คิด วิเคราะห์ เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อ 10การให้ระดับผลการเรียน
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10.1 การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา โรงเรียนให้ประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาตามตัวชี้วัดและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ กรประเมินสาระการเรียนรู้รายวิชา ให้ตัดสินผลการประเมินเป็นระดับผล
การเรียน 8 ระดับ คือ
ช่วงคะแนน
80– 100
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
0 – 49

ระดับผลการเรียน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

ระดับผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
ต่ากว่าเกณฑ์

ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับได้ ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียน ดังนี้
“มส” หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
“ร” หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียน
รายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ทา ซึ่งงาน
นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทาให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้ โดยต้องผ่าน
ความเห็นชอบของผู้อานวยการโรงเรียน
10.2 ในการสรุปการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษา
กาหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ผลการประเมินได้ระดับ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม มีพฤติกรรมสูงกว่าเกณฑ์
ผลการประเมินได้ระดับ 2 หมายถึง ดี มีพฤติกรรมตามเกณฑ์
ผลการประเมินได้ระดับ 1 หมายถึง ผ่าน มีพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่โรงเรียนกาหนด
ผลการประเมินได้ระดับ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน มีพฤติกรรมไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่โรงเรียนกาหนด
10.3 ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะ เพื่อการเลื่อนชั้นและ
จบการศึกษา กาหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ผลการประเมินได้ระดับ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม มีพฤติกรรมสูงกว่าเกณฑ์
ผลการประเมินได้ระดับ 2 หมายถึง ดี มีพฤติกรรมตามเกณฑ์
ผลการประเมินได้ระดับ 1 หมายถึง ผ่าน มีพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่โรงเรียนกาหนด
ผลการประเมินได้ระดับ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน มีพฤติกรรมไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่โรงเรียนกาหนด
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10.4 การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตัดสินผลการประเมินเป็น 2 ระดับ คือ
“ผ” หมายถึงผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิ จกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกาหนด
“มผ” หมายถึงผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
10.5 กรณีที่ผู้เรียนขาดสอบกลางภาค/ปลายภาค
10.5.1 ถ้านั กเรี ย นไม่เข้าสอบกลางภาคหรือปลายภาค และไม่ใช่ เหตุสุ ดวิสั ย ให้ ผู้ ปกครองและ
นักเรียนยื่นคาร้องขอให้มีสิทธิ์ในการวัดผลครั้งนั้น เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าวัดผลได้และให้ได้คะแนนไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในการวัดผลครั้งนั้น หากไม่ได้รับอนุญาตให้ได้คะแนน “0”
10.5.2 ถ้านักเรียนไม่เข้าสอบกลางภาคหรือปลายภาค แต่เป็นเหตุสุดวิสัย เช่น ปุวยหนักต้องเข้ารับ
การรั ก ษาในสถานพยาบาลและมี ผู้ ป กครองมาแจ้ ง ก่อ นเวลาวั ด ผล ต้ อ งมี ใ บรั บ รองแพทย์ ฉ บั บ จริ ง จาก
สถานพยาบาลมาแสดง โรงเรียนจึงจะอนุญาตให้เข้าวัดผลได้ โดยให้ผลการเรียน “ร”การดาเนินการวัดผล
เสร็จสิ้นในภายหลัง ให้มีสิทธิ์ได้รับผลการเรียน “0 – 4”
ข้อ 11การเปลี่ยนผลการเรียน
11.1 กรณีผู้เรียนได้รับผลการเรียนรายวิชาเป็น “0”
โรงเรียนจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อนแล้ว จึ ง
สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ถ้าผู้เรียนไม่ดาเนินการสอบแก้ตัวในระยะเวลาที่โรงเรียนกาหนด ให้อยู่ ในดุลยพินิจ
ของโรงเรียนที่จะพิจารณาขายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียน สาหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นใน
ปีการศึกษานั้น
ให้ดาเนินการสอบแก้ตัวดังนี้
การสอบแก้ตัว ให้ดาเนินการสอบแก้ตัวภายใน 2 สัปดาห์
ผลการสอบแก้ตัว ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน 1
11.2 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”
11.2.1 ให้ผู้เรียนดาเนินการแก้ไขผลการเรียน “ร”ตามสาเหตุ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ให้ได้ระดับ
ผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ 0 – 4)
11.2.2 ถ้าผู้เรียนไม่ดาเนินการแก้ไข “ร”กรณีที่ส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหว่าง
ภาคเรียนและปลายภาค ให้ผู้สอนนาข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียน ยกเว้นเหตุสุดวิสัยให้ขยายเวลาออกไปอีก
ไม่เกิน 1 ภาคเรียน สาหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น เมื่อพ้นกาหนดนี้ให้เรียน
ซ้า หากผลการเรียนเป็น “0” ให้ดาเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์
11.3 การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”
11.3.1 กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น ให้ผู้เรียนซ่อมเสริมเวลาเรียนตามที่ครูผู้สอนกาหนด จนมี
เวลาเรียนครบตามกาหนดในรายวิชา แล้วจึงให้วัดผลปลายภาคเป็นกรณีพิเศษ ผลการแก้ “มส” ให้ได้ระดับ
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ผลการเรียนไม่เกิน “1” การแก้ “มส” กรณีนี้ให้ทาเสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ถ้านักเรียนไม่ดาเนินการแก้
“มส” ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ให้ ให้นักเรียนเรียนซ้า ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่
จะขยายเวลาในการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน หากพ้นกาหนดนี้แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ารายวิชานั้น
2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนให้เรียนซ้าหรือเปลี่ยนเป็นรายวิชา
ใหม่
11.3.2 กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลา
เรียนในรายวิชานั้น ให้โรงเรียนดาเนินการดังนี้
1) ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ารายวิชานั้น
2) ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนให้เรียนซ้าหรือเปลี่ยนเป็น
รายวิชาใหม่
11.3.3 การให้ระดับผลการเรียนในข้อ 11.3.1 และ 11.3.2 ให้ได้ไม่เกิน “1”
11.4 การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ”
โรงเรี ย นจั ดซ่อมเสริ มให้ ผู้เรียนทากิจกรรมในส่ ว นที่ผู้ เรียนไม่ได้เข้าร่ว มหรือไม่ได้เข้าทา
กิจกรรมจนครบถ้วนแล้วจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ โดยดาเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น
11.5 การเรียนซ้าโรงเรียนจะจัดให้ผู้เรียนเรียนซ้าใน 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 เรียนซ้ารายวิชา หากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวแล้วไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ให้เรียนซ้ารายวิชานั้น ทั้งนี้ให้ยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนซ้าในช่วงใด
ช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม
กรณีที่ 2 เรียนซ้าชั้นมี 2 ลักษณะคือ
ลักษณะที่ 1 ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ากว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่า
จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
ลักษณะที่ 2 ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษานั้นทั้งนี้หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา หากเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้ซ้าชั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการ
เรียน
11.6 นักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบแก้ตัวในข้อ 11.1, 11.2, 11.3 และ 11.4 ให้ลงทะเบียน
เรียนซ้าที่งานวัดผลภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้งานวัดผลจะส่งรายชื่อนักเรียนที่ขอเรียนซ้า
ต่อกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ภ ายใน 2 สั ปดาห์ ถัดไป กลุ่ มสาระการเรียนรู้จะดาเนินการสอนซ่อมเสริม โดยมี
ระยะเวลาในการเรียนเพื่อแก้ตัว ไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
กาหนดส่งผลการแก้ตัวเรียนซ้า
ภาคเรียนที่ 1วันที่ 1 กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์
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หมวด 4
การเลื่อนชั้น
ข้อ 12การเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นปลายปี กาหนดดังนี้
ผู้เรียนจะได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกภาคเรียนและได้รับการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้นปีการศึก ษาโดยมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ดังนี้
12.1 รายวิชาพื้นฐาน ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา
12.2 รายวิชาเพิ่มเติม ได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
12.3 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12.4 ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต้องได้ไม่ต่ากว่า 1.00
ข้อ 13กรณีนักเรียนได้เลื่อนชั้น แต่ยังมีบางรายวิชาได้รับระดับผลการเรียน “0” “ร” “มส” ให้นักเรียนยื่นคา
ร้องขอสอบแก้ตัวได้ตามเวลาในข้อ 11.6 แล้วแต่กรณีในทุกต้นภาคเรียน
ข้อ 14หากเห็นว่ามีเหตุผลสมควรในการเลื่อนชั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาในการเลื่อนชั้น
หมวด 5
เกณฑ์การจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ 15เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนเพื่อจบการศึกษา โรงเรียนกาหนดดังนี้
15.1 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
15.1.1 ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ตามโครงสร้างที่โรงเรียน
กาหนด และต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิตโดยได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินในรายวิชาพื้นฐาน จานวน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
15.1.2 ผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ติด 0, ร, มส, มผ
15.1.3 ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กาหนด
15.1.4 ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหน
15.1.5 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กาหนด
15.2 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
15.2.1 ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระตามโครงสร้างที่โรงเรียน
กาหนด และต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิตโดยได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินในรายวิชาพื้นฐาน จานวน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
15.2.2 ผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ติด 0, ร, มส, มผ
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15.2.3 ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกาหนด
15.2.4 ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
15.2.5 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กาหนด
หมวด 6
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อ 16การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ใช้เกณฑ์การประเมินรายข้อตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
หมวด 7
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ข้อ 17การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้ใช้เกณฑ์การประเมินของแต่ละรายวิชาตามที่โรงเรียน
กาหนด
หมวด 8
การประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ข้อ 18ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)ต้องปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์รวม 3
ปี จานวน 45 ชั่วโมง
ข้อ 19ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปลาย (ม.4 – ม.6)ต้องปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวม 3 ปี จานวน 60 ชั่วโมง
หมวด 9
การเทียบโอนผลการศึกษา
ข้อ 20การเทียบโอนผลการศึกษาเป็นการนาผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียนที่
เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
แนวการเทียบโอนผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบดังนี้
20.1 ผู้เทียบโอนต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึก ษาใด โดยผู้ขอเทียบโอนจะต้องไม่เป็ น
ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระบบ สถานศึกษาจะดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกที่ขึ้ นทะเบียนเป็น
นักเรียน ยกเว้นกรณีมีเหตุจาเป็น
20.2 จานวนสาระการเรียนรู้ จานวนรายวิชา จานวนหน่วยการเรียนที่จะรับเทียบโอนและอายุของ
ผลการเรี ย นที่ จ ะน ามาเที ย บโอน ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและวิ ช าการของ
สถานศึกษา ทั้งนี้เมื่อเทียบโอนแล้วผู้ขอเทียบโอนต้องมีเวลาเรียนอยู่ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน
20.3 การเที ย บโอนผลการศึ กษา ให้ ดาเนิ นการในรูป ของคณะกรรมการเทีย บโอนผล
การศึกษาไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
ข้อ 21การเทียบโอนให้ดาเนินการดังนี้
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21.1 การเทียบระดับการศึกษา หมายถึง การนาผลการเรียน ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จาก
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ ไม่แบ่งระดับมาประเมินเพื่อเทียบเท่าการศึกษาระดับใดระดับ
หนึ่ง มีแนวทางเทียบระดับการศึกษาดังนี้
21.1.1 ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาจะต้องไม่เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในระบบหรือ
สถานศึกษานอกระบบที่จัดการศึกษาเป็นระบบเดียวกันกับการศึก ษาในระบบและเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับที่ต่ากว่าระดับการศึกษาที่ขอเทียบ 1 ระดับ
21.1.2 ให้สถานศึกษาซึ่งเป็นที่ทาการเทียบระดับการศึกษา ดาเนินการเทียบระดับด้วยการ
ประเมิน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ขอเทียบระดับ ด้วยวิธีการหลากหลาย ทั้งด้วยการ
ทดสอบ การประเมินแฟูมผลงานและการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมคุณลักษณะของผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และค่านิยม ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ขอเทียบระดับ
21.1.3 ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับหลักฐาน แสดงผลการประเมินเทียบระดับความรู้และใบ
ประกาศนียบัตรรับรองระดับความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ
21.2 การเที ย บโอนผลการเรี ย น หมายถึ ง การน าผลการเรี ย นซึ่ ง เป็ น ความรู้ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และผล
การศึกษาจากต่างสถานศึกษามาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่กาลัง
ศึกษา มีแนวการดาเนินการดังนี้
21.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึก ษากาหนดจานวนรายวิชา
จานวนหน่วยกิต ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ให้ผู้เรียนสามารถขอเทียบโอนได้ในการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องเหลือรายวิชาที่จะต้องศึกษาในสถานศึกษาอีกอย่างน้อย
1 ภาคเรียน พร้อมกับการกาหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอนทั้งกรณีเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผู้เรียน
ศึกษาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา และกรณีเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนขออนุญาตไปสถานศึกษาจะต้อง
เป็นระเบียบที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนด้วย
21.2.2 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่กาหนดสาระ จัดสร้างเครื่องมือสาหรับเทียบโอนผลการเรียนและดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
21.3 กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผู้เรียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
21.3.1 ให้ดาเนินการให้เสร็จในภาคเรียนแรกที่ผู้เรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
21.3.2 ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา
21.3.3ผู้เรียนยื่นคาร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ขอเทียบความรู้ตามรายวิชาในหลักสูตรของ
สถานศึกษาตามจานวนรายวิชาที่สถานศึกษากาหนดไว้ในระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของศึกษา ให้
ผู้เรียนยื่นคาร้องพร้อมเอกสารหลักสูตรที่นามาขอเทียบและเอกสารหลักฐานการศึกษาที่ได้ (ถ้าผู้เรียนมี)
21.3.4 คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณาหลักสูตรและหลักฐาน
เอกสารเดิมของผู้เรียน เพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรที่เรียนมากับหลักสูตรของสถานศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบถ้า
มีจุดประสงค์และเนื้อหาสาระตรงกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ให้รับเทียบโอนได้ และให้ได้ระดับผลการเรียน
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ตามที่ได้มาในกรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษา แต่ถ้าเป็นกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาต่างระบบ ให้
คณะกรรมการเทียบโอนพิจารณาว่า ควรยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม่ ถ้าไม่ยอมรับก็ต้องประเมินให้ใหม่ด้วย
วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม
21.3.5 คณะกรรมการด าเนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย น จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียนใหม่ ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ที่ผู้ขอเรียนขอเทียบ
ในกรณีที่ผู้เรียนไม่มีเอกสารหลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง หรทอหลักสูตรที่ผู้เรียนนามาขอเทียบโอนมีความ
สอดคล้ องของจุดประสงค์และเนื้ อหาสาระของหลั กสู ตรที่มาขอเทียบไม่ถึงร้อยละ 60 ผู้เรียนที่ผ่ านการ
ประเมินจะได้รับ การเทียบโอนผลการเรีย นให้ โดยได้รับผลการเรียนตามที่ประเมินได้ ส่ วนผู้ ที่ไม่ผ่ านการ
ประเมินจะไม่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน
21.4 กรณีผู้เรีย นขออนุญาตไปศึกษารายวิช าใดรายวิช าหนึ่ งต่างสถานศึกษา หรือขอศึกษาด้ว ย
ตนเองให้ดาเนินการดังนี้
21.4.1ให้ ด าเนิ น การโดยผู้ เ รี ย นยื่ น ค าร้ อ ง ไปศึ ก ษาต่ า งสถานที่ ห รื อ ต่ า งรู ป แบบต่ อ
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งจะพิจ ารณาผลการเรียนและความจาเป็นของผู้ เรียนและรูปแบบการ
จัดการศึกษาของศึกษาที่ผู้เรียนขอไปศึกษา
21.4.2 รายวิชาที่ผู้เรียนขอไปศึกษาต่างสถานที่หรือต่างรูปแบบ ต้องมีจุดประสงค์และเนื้อหา
สาระสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรของศึกษาที่จะนามาเทียบโอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
21.4.3 กรณีผู้เรียนขอไปศึกษาต่า งสถานศึกษาหรือระบบที่มีสถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนแน่นอน ถ้าเห็นควรอนุญาตให้ไปเรียนได้ ให้มีการประสานงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนแน่นอน
ถ้าเห็นควรอนุญาตให้ไปเรียนได้ ให้มีการประสานงานเรื่องการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและการ
รับโอนผลการเรียนก่อนเมื่อได้ตกลงร่วมกันเรียนร้อยแล้วจึงจะอนุญาต เมื่อศึกษาสาเร็จแล้วให้รับผลการเรียน
ได้ทันที
21.4.4 กรณีผู้เรียนขออนุญาตศึกษาด้วยตนเองหรือศึกษาในสถานศึกษาที่ไม่สามารถติดต่อ
ประสานงานได้ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาความจาเป็นแล้วเห็นควรอนุญาต เมื่อผุ้เรียนมารายงานผลการเรียน
ให้คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้ผู้เรียนเช่นเดียวกับกรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่
ผู้เรียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
21.5 คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน รายงานผลการเทียบโอนให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการ
เทียบโอนผลการเรียน
หมวด 10
เอกสารหลักฐานการศึกษา
ข้อ 22เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด มีดังนี้
22.1 ระเบียบแสดงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้
แบบของกระทรวงศึกษาธิการ (ปถ.1)
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22.2 ใบประกาศนียบัตรของผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) โดย
ใช้แบบของกระทรวงศึกษาธิการ (ปถ.2)
22.3 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ปถ.3)
ข้อ 23เอกสารหลักฐานการศึกษาที่โรงเรียนกาหนดมีดังนี้
23.1 แบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชา
23.2 แบบรายงานประจาตัวนักเรียน
23.3 ใบรับรองผลการเรียน
23.4 ระเบียนสะสม
23.5 แบบประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
หมวด 11
บทเฉพาะกาล
ข้อ 24ในกรณีนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ซึ่งควรจะจบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2553 หรือก่อนปีการศึกษา 2553 แต่ไม่สามารถจบหลักสูตรได้ตามกาหนดให้ใช้ระเบียบฉบับนี้
ข้อ 24ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา รักษาการให้เป็นไปตามบท
เฉพาะกาลนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560

(นายมงคล อติอนุวรรตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
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ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

83

นายธานี
แก้วตาบรรเจิด
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นายนิติวุฒิ
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นางสวรส
สงวนทรัพย์
นายศราวุธ
โพธิลักษณ์
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