รายงานผลการดาเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ข้อ 013 มาตรฐานการปฎิบัตงาน

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
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คานา
คู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยเล่มนี้ เป็นเอกสารที่กล่าวถึงรายละเอียด
ต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ภาระงานของแต่ละฝุาย 4 ฝุายคือ ฝุายอานวยการ ฝุายบริหาร
ทั่วไป ฝุายวิชาการ ฝุายกิจการนักเรียน เพื่อให้การบริหารงานในแต่ละฝุายมีความชัดเจน บุคลากรแต่
ละฝุายรู้บทบาทหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นไปในทางเดียวกันทางโรงเรียนจึงจัดทาคู่มือใน
การปฏิบั ติงานขึ้น มา โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลและ นามาปรับให้ เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา ทางสถานศึกษาขอขอบคุณที่บุคลากรทุกท่านให้ความร่วมมือ
ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
25 สิงหาคม 2565
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
การมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ
มาตรฐานการปฏิบัติงานฝุายอานวยการ
มาตรฐานการปฏิบัติงานฝุายบริหารทั่วไป
มาตรฐานการปฏิบัติงานฝุายวิชาการ
มาตรฐานการปฏิบัติงานฝุายกิจการนักเรียน
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การมอบหมายงานในหน้าทีข่ องข้าราชการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้วยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 ฝุายบริหาร
ตามโครงสร้างของการบริหารสถานศึกษา คือ ฝุายอานวยการ ฝุายบริหารทั่วไป ฝุายวิชาการ และ
ฝุายกิจการนักเรียน ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องดาเนินการเพื่อให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษา เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและทางราชการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 39 และมาตรา 45 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เรื่อง การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 จึงมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบในหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
ผู้อานวยการโรงเรียน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสถานศึกษา บริหารกิจกรรมของหน่วยงานการศึกษา การวางแผนการ
ฝุายอานวยการ ฝุายบริหารทั่วไป ฝุายวิชาการ และฝุายกิจการนักเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
1. รักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียน
2. ดูแล ช่วยเหลือผู้อานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ในการกากับติดตาม เร่งรัดให้
คาปรึกษา แนะนาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของฝุายอานวยการ ฝุายบริหารทั่วไป ฝุายวิชาการ และ
ฝุายกิจการนักเรียน
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีหน้าที่ดงั นี้
1. ควบคุมบริหารงานของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบ คาสั่ง กฎหมาย
ข้อบังคับของทางราชการ
2. ดูแลให้คาปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ
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ฝุายอานวยการ
ฝุายอานวยการรับผิดชอบกากับดูแล และปฏิบัติราชการด้านงานบุคลากรและงบประมาณ ให้
สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณะกรรมการ
ฝุายบุคลากรและงบประมาณกาหนดแผนงาน / โครงการ และแผนปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ปูองกันและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนในส่วนของฝุายบุคลากรและงบประมาณ โดยมีหน่วยงาน
รับผิดชอบกากับดูแล ดังนี้
1. สานักงานฝุายอานวยการ
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านหัวหน้าฝุาย
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้หัวหน้าฝุายทุกคน ฝุายถือปฏิบัติเป็นประจาได้ถูกต้อง
2. ขอบเขต
หัวหน้าฝุายครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้าสานักงาน
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 บริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคาสั่งของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
4.2 ตรวจสอบ กากับติดตาม ดูแลงานในฝุายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
และเป็น ปัจจุบัน
4.3 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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2. งานบุคลากร
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านอัตรากาลัง/กาหนดตาแหน่ง
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการวางแผนความต้องการกาลังคน โดยยึดหลักความต้องการและการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องให้ สอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียนและ กาหนดตาแหน่งภารงานให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้ข้าราชการครูเลื่อนตาแหน่ง
หรือวิทยฐานะสูงขึ้นตามโอกาส
2. ขอบเขต
ครูและบุคลากร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
งานบุคลากร
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 วิเคราะห์และการวางแผนอัตรากาลังคน
4.2 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของโรงเรียน
4.3 จัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ตามเกณฑ์
4.4 นาเสนอแผนอัตรากาลังต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.5 นาแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
5. กาหนดตาแหน่ง
5.1 งานบุคลากรจัดทาข้อมูลครูที่จะเกษียณอายุราชการล่วงหน้า5 ปี
5.2 งานบุคลากรสารวจความต้องการวิชาเอกที่โรงเรียนขาดแคลนจากฝุายวิชาการ
5.2 นาข้อมูลข้างต้นมาจัดทาแผนอัตรากาลังกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของ สถานศึกษาเพื่อนาเสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. ขอเลื่อนตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู
6.1 ครูและบุคลากรที่ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะจัดทาบันทึกข้อความพร้อมทั้ง
แนบเอกสาร ประกอบการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเสนอผ่านงานบุคลากรตรวจสอบ
6.2 เจ้าหน้าที่งานบุคลากรนาบันทึกข้อความพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการขอมีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทย ฐานะเสนอรองผู้อานวยการฝุายอานวยการและผู้อานวยการทราบตามลาดับ
6.3 เจ้าหน้าที่งานบุคลากรประสานงานสารบรรณเพื่อจัดทาหนังสือราชการนาส่งแบบคาขอมีวิทย
ฐานะหรือ เลื่อนวิทยฐานะพร้อมทั้งเอกสารประกอบ ของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
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มาตรฐานการปฏิบตั ิงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างพอเพียงสาหรับการ
ดาเนินงานเพื่อ พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
2. ขอบเขต
ครูและบุคลากร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
งานบุคลากร
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1. ดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง
1.1 งานบุคลากรจัดทารายงานแผนอัตรากาลัง ตามแบบรายงานส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามกาหนด
1.2 กรณีการจ้างลูกจ้างของโรงเรียนโดยใช้เงินรายได้ของโรงเรียน ให้ดาเนินการภายใน
หลักเกณฑ์วิธีการ ที่โรงเรียนกาหนดและระเบียบพัสดุ
2. บรรจุแต่งตัง้
2.1 รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คาสั่งให้มา ดารงตาแหน่งณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยมาปฏิบัติงาน
3. จ้างลูกจ้างชัว่ คราวโดยใช้เงินรายได้ของโรงเรียน
3.1 ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
3.2 เมื่อผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ทาหนังสือแจ้งขออนุญาตจ้างไปยัง
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
3.3 เมื่อสานักงานเขตแจ้งอนุญาต โรงเรียนดาเนินการจ้างตามระเบียบฯ
4. ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือ ต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เสนอคาร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรที่ประสงค์ขอย้ายไปยังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคาสั่ง
ย้ายมาดารง ตาแหน่งมาปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน
- ทาหนังสือราชการนาส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมรายงานวันลาส่ง
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคาสั่งให้ย้ายไปดารง
ตาแหน่ง
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5. บรรจุกลับเข้ารับราชการ
5.1 การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา 56) ออกจาก
ราชการเพื่อขอรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (มาตรา 66) และลาออกจา
พนักงานท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 67)
5.2 กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) เสนอผู้ขอกลับเข้ารับราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อขออนุมัติอ.ก.ศ.จ. สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้มี
อานาจตามมาตรา 53 สั่ง บรรจุและแต่งตั้ง
5.3 กรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา 65) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับ
ราชการภายใน กาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกิน4 ปีให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่ง
บรรจุและแต่งตั้ง
5.4 กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
มาตรา 66 ให้ ยื่นเรื่องขอกลับตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
5.5 กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการที่ไม่ใช่ราชการครูและบุคลากรทาง
หารศึกษาใน เขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและสั่งแต่งตั้งตามมาตรา 53 ที่ต้องการจะเข้ารับ
ราชการเสนอเรื่องไปให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ก.ค.ศ.มอบหมายพิจารณาอนุมัติเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้มี
อานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง
6. รักษาราชการแทนและรักษาการตาแหน่ง
6.1 กรณีที่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รอง
ผู้อานวยการสถานศึกษารักษาการแทน ถ้ารองผู้อานวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารง
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้ให้โรงเรียนเสนอข้าราชการ
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ รักษาการแทน (มาตรา 54) แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
6.2 กรณีตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาตาแหน่งว่างลง หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่
สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษาในตาแหน่ง(มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา)
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มาตรฐานการปฏิบัตงิ านประเมินผลปฏิบตั งิ านบุคลากร
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการกาหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนให้ไปในทิศทาง
เดียวกันและเพื่อ ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ มีการพัฒนาตน พัฒนา งาน และเพื่อให้โรงเรียนนาผลสรุปการดาเนินงานมาปรับปรุงและ
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
2. ขอบเขต
ครูและบุคลากร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยทุกคน
3. ผูร้ ับผิดชอบ
งานบุคลากร
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 การลงเวลาการปฏิบัติงาน
4.1.1 เมื่อมาถึงโรงเรียนให้ลงลายมือชื่อมาปฏิบัติราชการก่อนทุกครั้ง
4.1.2 การลงเวลาปฏิบัติราชการหลัง8.15 น. ถือว่ามาปฏิบัติราชการสาย (ใต้เส้นแดง)
4.1.3 ลงเวลากลับได้ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
4.1.4 การมาปฏิบัติราชการแล้วลืมลงลายมือชื่อให้บันทึกชี้แจง
4.2 วางแผนกาหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกคน
4.3 ประสานงานกับฝุายกลุ่มสาระ และงานต่างๆ ในวิธีประเมินผล
4.4 คณะกรรมการดาเนินการประเมินผลงานของบุคลากรเป็นรายบุคคลโดยใช้หลักฐาน
เอกสารในการ ปฏิบัติงาน เช่นรายงานการปฏิบัติงาน แฟูมสะสมงาน ภาพถ่ายคาสั่งแบบประเมิน
เป็นต้น
4.5 รวบรวมผลการประเมินเพื่อสรุปและจัดทารายงานเสนอเขตพื้นที่การศึกษา
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มาตรฐานการปฏิบตั ิงานการออกจากราชการ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการตรวจสอบและวางแผนในอนาคตในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจาก ราชการตามวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยโรงเรียนสามารถดาเนินงานทั้งด้านการเรียนการสอน งาน
สนับสนุนการสอน รวมถึงภาระงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างต่อเนื่องมีคุณภาพ รวมถึงการดูแลสิทธิ
ผลประโยชน์ของบุคลากร อันเป็นผลสืบเนื่องจากการออกจากราชการ
2. ขอบเขต
ครูและบุคลากร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยทุกคน
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานการออกจาราชการ
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 การลาออกจากราชการ
4.1.1 ผู้อานวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วยครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาอื่น
4.1.2 รายงานการอนุญาตการออกไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชกาหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต่ากว่าเกณฑ์ที่ก.ค.ศ. กาหนด
4.2.1 ผู้ดาเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
เข้ารับ การพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. กาหนด
4.2.2 ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดขอบที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐาน กาหนดตาแหน่ง
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3. งานการเงินและบัญชี
มาตรฐานปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าทีร่ ับเงินบารุงการศึกษาและออกใบเสร็จ
1. วัตถุประสงค์
รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
2. ขอบเขต
ทาการรับและออกใบเสร็จรับเงินนอกงบประมาณ
3. ผูร้ ับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 เจ้าหน้าที่รับเงินนอกงบประมาณทุกประเภท พร้อมตรวจสอบและออกใบเสร็จ
ให้ถูกต้อง
4.2 กรณีรับเงินบารุงการศึกษา
4.2.1 ให้เจ้าหน้าที่รับเงินจัดเตรียมใบรายชื่อนักเรียน พร้อมจัดเตรียมเงินสาหรับทอน (ถ้ามี)
4.2.2 ให้ครูที่ปรึกษารับเงินบารุง การศึกษาและเช็คชื่อนักเรียนที่ชาระเงินแล้วในใบรายชื่อ
4.2.3 ครูที่ปรึกษานาส่งเงินพร้อมใบรายชื่อนักเรียน แก่เจ้าหน้าที่รับเงินและตรวจนับให้ถูกต้อง
ตรงกัน
4.2.4 เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน
4.3 เมื่อรับเงินและออกใบเสร็จแล้วนาส่งเงินให้เจ้าหน้าที่การเงิน
4.4 เจ้าหน้าที่รับเงินทาทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน/
ขอเบิก
ใบเสร็จรับเงินไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรฐานปฏิบตั ิงานจัดทาทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณฯ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อแจ้งการจ่ายเงินนอกงบประมาณในแต่ละประเภทของแต่ละเดือน
2. ขอบเขต
ทาทะเบียนรับและจ่ายและยอดคงเหลือในแต่ละเดือนคุมเป็นเล่มๆ แต่ละประเภท
3. ผูร้ ับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่จัดทาบัญชีและทะเบียนคุม
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4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ทาทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณจานวน 36 เล่มและสรุปรายเดือนทุกเดือน
4.2 หัวเจ้างานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง
4.3 เสนอผู้อานวยการโรงเรียนตรวจสอบ โดยผ่านรองผู้อานวยการฝุายอานวยการ
มาตรฐานปฏิบตั ิงานการจัดทาบัญชีเงินสดและรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อทาบัญชีเงินสดและรายเงินคงเหลือประจาวันให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็น
ปัจจุบัน
2. ขอบเขต
จดทาบัญชีเงินสดและรายงานเงินคงเหลือประจาทุกวันที่มีการรับและจ่ายเงิน
3. ผูร้ ับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่จัดทาบัญชีและทะเบียนคุม
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ทาบัญชีเงินสดทุกวันที่มีการรับและจ่ายเงิน
4.2 ทาทะเบียนเงินคงเหลือประจาวันทุกครั้งที่มีการรับและจ่ายเงิน
4.3 ทาทะเบียนคุมบัญชีกระแสรายวันที่มีการจ่ายเงินในบัญชีกระแสรายวัน
4.4 ทะเบียนคุมสัญญายืมเงินเมื่อสัญญายืมเงินลงเลขที่สัญญาและรับที่ทาสัญญา
4.5 เสนอรองผู้อานวยการฝุายอานวยการ
4.6 ผู้อานวยการอนุมัติ
มาตรฐานปฏิบตั ิงานการจ่ายเงิน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงเรียนได้ดาเนินการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินนอก
งบประมาณทุก ประเภท ถูกต้องตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของโรงเรียน (ค่าวัสดุครุภัณฑ์ค่าตอบแทน)
3. ผูร้ ับผิดชอบ
งานการเงิน/งานพัสดุ/บุคลากร
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4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการจ่ายเงิน
4.1 การจ่ายเงินนอกงบประมาณ (จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน) ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
4.1.1 เจ้าของกิจกรรมทาบันทึกข้อความ ขออนุญาตจัดกิจกรรมเสนอผู้อานวยการโดยผ่าน
ฝุายแผนงานและ งานพัสดุ
4.1.2 งานบุคลากรจัดทาสัญญาการจ้างระหว่างผู้รับจ้างและโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยโดย
ผู้อานวยการ โรงเรียน
4.1.3 งานพัสดุจัดทารายงานขอจ้างของลูกจ้างทุกคนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหาร พัสดุภาครัฐระเบียบและกฎที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบยอดเงินค่าจ้างของลูกจ้าง
4.1.3 เสนอผ่านรองผู้อานวยการ ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างต่อ
ผู้อานวยการ
4.1.4 เมื่อผู้อานวยการอนุมัติการจ่ายเงินเจ้าหน้าที่การเงินจัดทาเอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงิน
4.1.5 จ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้าง
4.1.6 จัดเก็บเอกสารการจ่ายไว้เป็นหลักฐาน
4.2 การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
4.2.1 เจ้าของกิจกรรมทาบันข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมเสนอผู้อานวยการโดยผ่านฝุาย
แผนงานและ งานพัสดุ
4.2.2 งานพัสดุจัดทารายงานขอซื้อ/ขอจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ ระเบียบและกฎที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 งานการเงินเสนอผู้อานวยการลงนามอนุมติการจ่ายเงินผ่านรองผู้อานวยการฝุาย
อานวยการ
4.2.3 เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเงิน/เช็คให้แก่เจ้าหนี้
4.2.4 เจ้าหน้าที่บัญชีนาชุดเบิกไปลงบัญชีการรับ-จ่ายเงิน
4.2.5 เจ้าหน้าที่การเงินนาเงินภาษีหักณ ที่จ่ายส่งสรรพากรอาเภอภายใน 7 วันของเดือนถัดไป
4.2.6 เจ้าหน้าที่นาเงินรายได้แผ่นดินส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.2.7 กรณีมีสัญญายืมเงินต้องสลักหลังสัญญายืมเงินและจัดทาทะเบียนคุม
4.2.8 เจ้าหน้าที่การเงินเก็บเอกสาร การเบิก-จ่ายทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน
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มาตรฐานปฏิบตั ิงานรายงานการรับ-จ่าย
1. วัตถุประสงค์
เพื่อทารายงานการรับ-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ
2. ขอบเขต
จัดทารายงานการรับ-จ่ายประจาเดือน งบรายละเอียดใบสาคัญตามใบสาคัญการจ่ายจัดทา
รายงานเงิน คงเหลือประจาเดือน
3. ผูร้ ับผิดชอบ
งานการเงินและบัญช ี
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการทารายงานการรับ-จ่าย
4.1 เจ้าหน้าที่จัดทารายงานการรับ-จ่ายประจาเดือน งบรายละเอียดใบสาคัญรายงาน ประเภทเงิน
คงเหลือ งบเทียบยอด รายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
4.2 เสนอผู้อานวยการโดยผ่านรองผู้อานวยการฝุาย
4.3 ผู้อานวยการเซ็นอนุมัติ
4.4 ส่งรายงาน การรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา งบรายละเอียดใบสาคัญรายงานประเภทเงิน
คงเหลืองบ เทียบยอด รายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินภายในวันที่15 ของเดือนถัดไป
4.5 ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา งบรายละเอียดใบสาคัญรายงานประเภทเงินคงเหลือ
งบ เทียบยอด รายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม (งวดที่1) และเดือนกันยายน (งวดที2่ ) ต่อ
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้อานวยการสานักงบประมาณและอธิบดี
กรมบัญชีกลาง
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4. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานพัสดุและสินทรัพย ์
1. วัตถุประสงค์
1) จัดซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงการ
จัดการพัสดุ ในลักษณะการจ้าง
2) จัดจ้างทาของ และการรับของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการจ้างเหมาบริการ
แต่ไม่ รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
3) จัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา จาหน่ายบริจาค หรือขายทอดตลาดให้
เป็นไปตาม ระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์
4) จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้รับจาการบริจาค
5) จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ สาหรับที่ดินอาคาร และสิ่งก่อสร้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ,
เจ้าหน้าที่พัสดุฝุาย, งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ผูร้ ับผิดชอบ
งานพัสดุ
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานพัสดุสินทรัพย ์
งานพัสดุและสินทรัพย์มีหน้าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหาซื้อพัสดุภายในสถานศึกษา
เพื่อให้ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. การซื้อหรือจ้าง (ตั้งแต่5,000 บาทขึ้นไป ให้จัดทาในระบบ e-GP)
1.1 จัดทารายงานขอซื้อ/ขอจ้างเสนอผู้อานวยการ
1.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.3 จัดทาร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน ตรวจสอบคุณลักษณะและราคากลาง/ราคา
ท้องตลาด ประกาศเชิญชวน บริษัทร้านค้าแหล่งจาหน่าย
1.4 รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาและพิจารณา
คุณลักษณะ ของพัสดุตามคุณภาพ/ราคาต่ําสุด
1.5 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
1.6 จัดทาร่างสัญญา
1.7 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทาสัญญา
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ตรวจสอบหลักประกันสัญญา (หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เงิน
สด เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย หนังสือําประกั
ค้
นของธนาคารในประเทศ หรือพันธบัตร
รัฐบาลไทย หลักประกันสัญญาของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกรณีเป็นเงินสดให้นาส่งสานักงาน
เขต พื้นที่การศึกษา โดยจัดทาสมุดคู่ฝากไว้เป็นหลักฐาน)
ลงนามในหนังสือสัญญา ผู้อานวยการและคู่สัญญาลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างแล้วแต่
กรณีจานวน 2 ฉบับ
หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญา โดยเร็ว(ไม่เกิน15 วันนับจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาแล้ว
การจ้างตั้งแต่200,000 บาทขึ้นไปต้องตีตราสาร ประกอบสัญญาจ้าง
1.8 ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้
เลขที่โครงการ
ชื่อโครงการ
รหัสหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้เสนอราคา
ชื่อผู้เสนอราคา
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
วันที่ทาสัญญา
จานวนเงิน
เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP
1.9 บริหารสัญญา
คู่สัญญาส่งมอบพัสดุในเวลาที่กาหนด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุ ณ โรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัยตรวจรับพัสดุให้ ถูกต้องครบถ้วน เมื่อครบถ้วนแล้วให้ลงชื่อในใบตรวจรับไว้เป็น
หลักฐานและเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินตาม ระเบียบการบริหารงานพัสดุ(งานจ้างทุกกรณีควร
แนบภาพถ่ายด้วย)
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5. งานตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการใช้เงินและผลดาเนินงาน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานการตรวจสอบติดตาม ประเมนผลการใช้เงินและผลการดาเนินงานใน
โครงการของ กลุ่มสาระและฝุายต่างๆ ดาเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
หัวหน้างานตรวจสอบติดตาม ประเมนผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานตรวจสอบติดตาม ประเมนผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 จัดทาแผนการตรวจสอบ ตอมตามการใช้เงินงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
4.2 บันทึกยอดการใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามที่เสนอบันทึกขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง
4.3 ประสานฝุายแผนดาเนินการตรวจสอบติดตามให้เป็นไปตามแผนของโรงเรียน
4.4 สรุปผลการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส
4.5 รายงานผลดาเนินการตรวจสอบต่อฝุายงานนโยบายและแผนงาน
4.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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6. งานระดมทรัพยากรและจัดหารายได้
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านหัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงเรียนได้ดาเนินการใช้จ่ายเงินระดมทรัพยากร และการลงทุนในการพัฒนาโรงเรียนทั้ง
ด้านเรียน การสอน และการบริหารทั่วๆไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียงและมีประโยชน์สูงสุด
2. ขอบเขต
นักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุน
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ฝุายบริหารประชุมเพื่อสรุปการเก็บเงินระดมทรัพยากรและการลงทุนจากนักเรียนตามความ
เหมาะสม และความจาเป็นการจัดการบริหารในด้านการเรียนการสอน และการบริหารทั่วไป
4.2 โรงเรียนออกหนังสือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วโรงเรียนกาหนดวันเวลา ในการเรียกเก็บระดมทรัพยากร และการ
ลงทุนจาก นักเรียนโดยเรียกเก็บในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่1และ 2 ของทุกปี
4.4 โรงเรียนออกหนังสือชี้แจงการเรียกเก็บเงินนักเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนทุกคน
4.5 โรงเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นในการเรียกเก็บเงินระดมทรัพยากร
และการลงทุน
4.6 โรงเรียนออกคาสั่งให้ครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นดาเนินการเรียกเก็บเงินระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนจาก นักเรียนพร้อมกับออกใบเสร็จรับเงินให้นักเรียนไว้เป็นหลักฐานทุกคน
4.7 เจ้าหน้าที่การเงินอานวยความสะดวกให้แก่ครูที่ปรึกษาด้านการเตรียมใบเสร็จรับเงินและเอกสาร
ต่างๆ ตลอดจนเงินทอน ตัวอย่างการเขียนใบเสร็จรับเงินไว้ให้เรียบร้อย
4.8 เมื่อครูที่ปรึกษาเก็บเงินจากนักเรียนแล้วนาเงินส่งเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน
4.9 เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินมาเก็บรักษาไว้ที่ธนาคาร โดยมีการเซ็นรับ-ส่งเงินให้ถูกต้อง
4.10 เจ้าหน้าที่การเงินเบิกเงินให้กับฝุายกลุ่มสาระ และงานต่างๆ ดาเนินการใช้จ่ายเมื่อได้รับการ
อนุมัติจาก ผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว
4.11 เจ้าหน้าที่จัดทาบัญชีรับ-จ่ายเงินระดมทรัพยากรและการลงทุน
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7. งานสารบรรณ
มาตรฐานปฏิบตั ิงานดาเนินงานธุรการ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารสานักงานของ ฝุายอานวยการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะดวก รวดเร็วและ
มี ประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
งานธุรการฝุายต่างๆ และบุคลากรของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานธุรการและงานสารบรรณ
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 งานธุรการ
4.1.1 พัฒนางานธุรการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
4.1.2 จัดสานักงานให้เหมาะสม เอื้อต่อการปฏิบัติงานสานักงาน
4.1.3 ประสานงานกับหน่วยงานย่อยในฝุายอื่น
4.1.4 ควบคุมดูแลวัสดุและครุภัณฑ์ในสานักงาน
4.1.5 ติดตามเอกสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรในโรงเรียน
4.1.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.2 งานสารบรรณ
4.2.1 ทาหน้าที่รับ– ส่งหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 ลงทะเบียนและแยกประเภทหนังสือ
4.2.3 ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ทาสาเนา จัดเก็บค้นหา ให้ยืมและทาลาย
เอกสารตาม ระเบียบ
4.2.4 ร่างหนังสือโต้ตอบ
4.2.5 ทาบันทึกย่อเรื่องและสรุปความเห็นของเอกสารหลักฐาน
4.2.6 ตรวจสอบความถูกต้องของเกสารหลักฐาน
4.2.7 ออกเลขที่และดูแลสมุดคาสั่งโรงเรียน
4.2.8 ทาหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมครูอาจารย์จัดระเบียบวาระและบันทึกการประชุม
4.2.9 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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8. งานสานักงานผู้อานวยการ
มาตรฐานปฏิบตั ิงานสานักงานผู้อานวยการ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการงานภายในสานักงานผู้อานวยการให้บรรลุภารกิจเกิดประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับ นโยบายของโรงเรียน กากับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานพัฒนาปรับปรุงงาน
ของสานักงานผู้อานวยการ อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
บุคลากรโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานสานักงานผู้อานวยการ
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 เลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยวิเคราะห์เนื้อหาพร้อมทั้งการตรวจสอบและ
การ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดลาดับความสาคัญของงาน ในเบื้องต้นก่อนนาเสนอผู้บริหาร
4.2 เลขานุการนาเสนอเอกสารต่อผู้อานวยการสถานศึกษา/รองผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อ
พิจารณาสั่งการ
4.2.1 กรณีหนังสือภายใน/หนังสือภายนอก นาเสนอผู้อานวยการสถานศึกษา หากเห็นชอบให้
ดาเนินการต่อในข้อ5.4 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง
4.2.2 กรณีหนังสือภายในของฝุายที่รองผู้อานวยการสถานศึกษา ได้มอบอานาจให้กับผู้ดูแลให้
เสนอ รองผู้อานวยการสถานศึกษาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบให้ดาเนินการต่อในข้อ
4.3 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงถ้าหากนอกเหนือจาก
อานาจการอนุมัติให้ผ่านเรื่องไปยังผู้อานวยการ สถานศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป
4.3 เลขานุการบันทึกคาวินิจฉัยสั่งการของผู้อานวยการสถานศึกษา/รองผู้อานวยการสถานศึกษา
เพื่อใช้ ในการตรวจสอบและติดตามงานก่อนส่งเรื่องออก
4.4 เลขานุการดาเนินการตามคาวินิจฉัยสั่งการ กรณีผู้บริหารมอบหมายให้เลขานุการดาเนินการ
เอง
4.5 ส่งหนังสือคืนหน่วยงาน/กลุ่มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามคาสั่งต่อไป
4.6 บริหารจัดการตารางนัดหมายของผู้อานวยการโรงเรียน
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9. งานนโยบายและแผน
มาตรฐานปฏิบตั ิงานนโยบายและแผน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ให้หัวหน้าฝุายทุกคนฝุายถือ
ปฏิบัติเป็น ประจาได้ถูกต้อง
2. ขอบเขต
หัวหน้าฝุายครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้าสานักงาน
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 การวิเคราะห์และจัดทาแผนพัฒนานโยบายทางการศึกษา
4.2 รวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการวางแผน ปรับปรุงพัฒนา
4.3 การจัดทาแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา
4.4 การวิเคราะห์เหมาะสมของการเสนอของงบประมาณ
4.5 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
4.6 การขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ / กิจกรรม
4.7 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
4.8 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
4.9 การจัดทาสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
4.10 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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10. งานมาตรฐานปฏิบตั ิงานงานสวัสดิการ
มาตรฐานปฏิบตั ิงานงานสวัสดิการ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความสะดวกการทางานของบุคลากร ในเรื่องงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกเงินในระบบได้
และยัง สามารถช่วยเหลืองานต่างๆ ในชุมชนรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
2. ขอบเขต
บุคลากรโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย หัวหน้างานสวัสดิการ
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 รับเงินบริจาค จากชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีความประสงค์จะมอบให้กับทางโรงเรียน
4.2 นายอดเงินบริจาค จากชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ เขียนลงในใบ “การรับบริจาค” เพื่อนาเสนอ
รอง ผู้อานวยการฝุายอานวยการและเสนอต่อผู้อานวยการเป็นลาดับต่อไป
4.3 นาใบการรับบริจาคมาทาบัญชีการเงินสวัสดิการด้านรายการรับบริจาค
4.4 บุคลากรท่านใดมีความประสงค์ที่จะใช้เงินสวัสดิการให้เขียนบันทึกข้อความ เรื่อง“การขออนุญาต
ดาเนินการและอนุมัติจ่ายเงิน” นาเสนอต่อรองผู้อานวยการฝุายอานวยการและผู้อานวยการตามลาดับ
เพื่อรับการ อนุมัติ
4.5 เมื่อผู้อานวยการอนุมัติแล้วบุคลากรที่แจ้งความประสงค์ไว้รับเงินได้ที่เจ้าหน้าที่งานการเงิน
สวัสดิการ ของโรงเรียน
4.6 จัดทาบัญชีการเงินสวัสดิการด้านรายการจ่ายเงิน
4.7 ในแต่ละเดือน สรุปบัญชีรายการรับ-รายการจ่ายเงินสวัสดิการ เพื่อนาเสนอต่อรองผู้อานวยการ
ฝุายอานวยการและผู้อานวยการเป็นลาดับต่อไป
4.8 ทาหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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มาตรฐานปฏิบตั ิงานงานประกันชีวติ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อต้องการให้นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุได้มีค่ารักษาพยาบาลสามารถแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองได้
2. ขอบเขต
งานประกันอุบัติเหตุของโรงเรียน
3. ผูร้ ับผิดชอบ
งานประกัน
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 กรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุนักเรียนสามารถเบิกได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน6,000 บาทต่อครั้ง
4.2 กรณีนักเรียนมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนสถานพยาบาลมาเป็นของโรงพยาบาลของรัฐบาล
โรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล นักเรียนจะต้องมีใบเสร็จและใบรับรองแพทย์
ทุกที่ที่ทาการรักษา เช่นการทาแผล ล้างแผล เป็นต้นใบเสร็จกับใบรับรองแพทย์ต้องเป็นตัวจริง
เท่านั้น
4.3 กรณีนักเรียนอุบัติเหตุแล้วใช้พ.ร.บ. ไม่สามารถเบิกประกันอุบัติเหตุกับทางโรงเรียนได้ยกเว้นใน
กรณีที่รักษาในวงเงินของ พ.ร.บ. จนครบแล้วจึงสามารถนาใบเสร็จในค่าใช้จ่ายที่เหลือนามาเบิกกับทาง
โรงเรียนได้ โดยใช้ใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ตัวจริงเท่านั้น
4.4 นักเรียนเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งเสียชีวิตญาติของผู้เสียชีวิตต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุมา
ยืน ได้รับเงิน60,000 บาท ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ 50 วันนับจากวันที่ส่งเอกสารให้กับบริษัท
4.5 เมื่อนักเรียนรักษาตัวจนหายดีแล้วให้นักเรียนหรือผู้ปกครองมาติดต่อเพื่อเขียนคาร้องขอค่าสินไหม
ทดแทนค่ารักษาพยาบาลได้ที่ห้องงบประมาณและบุคลากร พร้อมแนบใบเสร็จค่ารักษาและใบรับรอง
แพทย์
4.6 บริษัทตรวจสอบรายชื่อและเอกสารที่แนบ และจะอนุมัติแจ้งโอนเงินมาให้กับผู้ดูแลประกัน
อุบัติเหตุ ของโรงเรียน ซึ่งการโอนเงินจะอยู่ช่วงระยะเวลาประมาณ 10-15 วันนับจากวันส่งเอกสาร
4.7 ผู้ดูแลประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนจะนาเงินประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนที่ประสบเหตุทันที
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ฝุายบริหารทัว่ ไป
ฝุายบริหารทั่วไป เป็นงานที่สาคัญงานหนึ่งของการบริหารโรงเรียน เพราะเป็นงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบกากับดูแลบารุงรักษาซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียนให้
สอดคล้องนโยบายของโรงเรียนและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคณะกรรมการ
บริหารงานทั่วไปให้คาปรึกษา กาหนดแผนงานโครงการ แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการปูองกัน
และการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนให้ส่วนงานบริหารทั่วไป โดยมีหน่วยงานในความรับผิดชอบกากับ
ดูแล ดังนี้
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน งานหัวหน้าฝุาย
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้หัวหน้าฝุายทุกคนฝุายถือปฏิบัติเป็นประจาได้ถูกต้อง
2. ขอบเขต
หัวหน้าฝุาย ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานฝุาย
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 บริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน คาสั่งของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
4.2 ตรวจสอบ กากับ ติดตาม ดูแล งานในฝุายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และเป็นปัจจุบัน
4.3 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน งานสารบรรณฝุาย
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานสานักงานฝุาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
ประสานงานในฝุายบริหารทั่วไป และอานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มาติดต่องาน
ของฝุาย
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานสารบรรณฝุาย
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ทาหน้าที่ รับ – ส่ง ลงทะเบียนหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานของฝุาย
4.2 ติดต่อ ประสานงานในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในฝุายและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
4.3 ติดตามเอกสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรในโรงเรียน
4.4 กากับติดตามงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทาข้อมูล รายงานต่าง ๆ ของฝุายให้
ทันตามวัน เวลาที่กาหนด
4.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน งานอาคารสถานที่
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อดูแล รักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
1.2 เพื่อดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น และมีความปลอดภัย
1.3 เพื่อจัดการ ดูแลงานสาธารณูปโภคให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
1.4 เพื่อความคุม ดูแลการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
2. ขอบเขต
2.1 ดูแลซ่อมบารุงสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์
2.2 ดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
2.3 ดูแล จัดการระบบสาธารณูปโภคให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
2.4 ควบคุม ดูแลการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 การปฏิบตั งิ านประจา
4.1.1 ประชุมวางแผน การดาเนินงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 จัดทาบันทึกขออนุญาตดาเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
4.1.3 ดาเนินการตามกิจกรรม โครงการตามที่กาหนด
4.1.4 ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน
4.1.5 สรุป รายงานผลการดาเนินงาน
4.1.6 นาผลการปฏิบัติงานมาวางแผนเพื่อพัฒนางานในอนาคต
4.2 การปฏิบตั งิ านพิเศษ
4.2.1 ประชุมวางแผน การดาเนินงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 จัดทาบันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรมนอกแผนปฏิบัติการ
4.2.3 ดาเนินการตามกิจกรรม โครงการตามที่กาหนด
4.2.4 ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน
4.2.5 สรุป รายงานผลการดาเนินงาน
4.2.6 ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน
4.2.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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มาตรฐานปฏิบตั งิ าน งานสัมพันธ์ชมุ ชน
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
1.2 เพื่อให้บริการชุมชน
1.3 เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
1.4 เพื่อได้รับการสนับสนุน หรือขอความร่วมมือจากชุมชน
2.ขอบเขต
2.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยการให้ความร่วมมือ สนับสนุน
ชุมชนตามโอกาส และแลกเปลี่ยนความรู้ที่สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ของโรงเรียน
2.2 ประสานงานกับ ฝุาย/งาน/กลุ่มสาระ ที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียน เพื่อให้บริการชุมชน
ตามความจาเป็น
2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
4.ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 จัดให้มีคณะกรรมการครู กาหนดบทบาทหน้าที่ ให้คณะกรรมการ ในการดาเนินงานใน
ส่วนของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
4.2 ควบคุม ดูแลให้การดาเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามแนวทางที่กาหนด
4.3 วางแผน และจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานและดาเนินการการจัดกิจกรรม
4.4 จัดกิจกรรมพิเศษตามวันสาคัญ และโอกาสสาคัญต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน
4.5 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสาพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
4.6 ส่งเสริมกิจกรรมที่ได้รับการร้องขอจากชุมชน
4.7 เมื่อมีการร้องขอความร่วมมือจากชุมชน ดาเนินการติดต่อหน่วยงานในโรงเรียนที่
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนตามการร้องขอนั้น ๆ
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มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน งานประชาสัมพันธ์
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
ประสานงาน และปฏิบัติงาน เผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียนต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์
4.1 ติดตามความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมทุกอย่างภายในและภายนอกโรงเรียนนามา
ประชาสัมพันธ์
4.2 ต้อนรับแขกของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ติดตามตัวบุคคล
ตามที่ผู้มาเยี่ยม ต้องการพบ
4.3 จัดทาโปสเตอร์ ใบประกาศ เขียนปูายประกาศ เพื่อประกาศให้ชัดเจนว่า ในแต่ละวันมี
กิจกรรมอะไรบ้างเพื่อความเข้าใจร่วมกัน
4.4 ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ตามความจาเป็นและความต้องการของโรงเรียน
4.5 จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อกระจายข่าวความเคลื่อนไหวให้ครู และนักเรียนทราบ
โดยจัดทาเป็นวารสารของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
4.6 จัดทาคู่มือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนและครูใช้เป็นฐานข้อมูลในการประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบของโรงเรียน
4.7 ร่วมมือกับงานโสตทัศนศึกษา ในการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบเสียงตามสายในโรงเรียนให้ดี
ขึ้น
4.8 ทาหน้าที่บารุงขวัญและให้กาลังใจแก่บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน เช่น การ
ประกาศเกียรติคุณ การติดปูายประกาศหน้าโรงเรียนและ การจัดปูายนิเทศส่งความสุขจากครูถึง
นักเรียน เนื่องในวันส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฯลฯ
4.9 เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ประชาชนทราบโดยผ่าน
สื่อ แขนงต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์และวารสารของโรงเรียน และอื่น ๆ
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มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน งานโสตทัศนศึกษา
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครู,นักเรียน,ชุมชนและหน่วยงานราชการ ได้ใช้บริการงานสื่อทัศนูปกรณ์และห้องโสต
ทัศนศึกษาของโรงเรียนที่มีคุณภาพ
2. ขอบเขต
ครอบคลุมเนื้อหาการปฏิบัติงานการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ,ห้องโสตทัศนศึกษา,
หอประชุม1 ในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เริ่มต้นตั้งแต่ตรวจสอบ ซ่อมบารุง จัดซื้อทดแทนอุปกรณ์
ก่อนเปิดภาคการศึกษา การตรวจสอบ ความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนเริ่มการเรียนการสอน ตามตาราง
การใช้ห้อง การแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ในขณะทาการเรียนการสอน และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 จัดทาแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการ ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้บริหาร
จัดสรรงบประมาณ
4.2 จัดหาทรัพยากรที่ใช้ในงานโสตทัศนศึกษา เช่น อุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์
และสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอกับความต้องการและอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัย
4.3 จัดทาทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตฯ ให้เป็นปัจจุบัน
4.4 จัดห้องโสตทัศนูปกรณ์ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จูงใจให้เข้าไปใช้บริการ
4.5 จัดระเบียบการใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์และยืมวัสดุอุปกรณ์ให้ชัดเจน
4.6 ซ่อมบารุง รักษาโสตทัศนอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี
4.7 บันทึกภาพกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียน
4.8 สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
4.9 อานวยความสะดวกในการที่โรงเรียนมีการประชุม อบรม สัมมนาในโอกาสต่าง ๆ และ
การให้บริการชุมชน หน่วยงานที่มาใช้บริการ
4.10 จัดทาสถิติการใช้บริการ รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
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มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน งานยานพาหนะ
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการระบบยานพาหนะให้มีความคล่องตัว มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีการบริหารจัดการงานยานพาหนะ ในการรับส่งบุคลากรและนักเรียนในการติดต่อ
ราชการ การรับ – ส่งหนังสือราชการ การไปเข้าประชุม สัมมนา เพียงพอกับการให้บริการและ
ทันเวลา
3. เพื่อให้การใช้ทรัพยากรรถยนต์ราชการ มีความประหยัดคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
4. เพื่อบารุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
5. เพี่อให้สอดคล้องตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ขอบเขต
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานยานพาหนะ
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการของโรงเรียน ให้มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ให้ผู้ขอใช้รถยนต์ราชการ เขียนบันทึกขอใช้รถยนต์โรงเรียน ตามแบบรายงานการขอใช้
รถยนต์ราชการในเล่มเอกสารของงานยานพาหนะ พร้อมแนบเอกสารการไปราชการ หรือเอกสารอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการไปราชการประกอบคาขออนุญาตด้วยทุกกรณี กรณีเดินทางไปราชการในจังหวัด
สุพรรณบุรี ให้ผู้ขอใช้รถยนต์ราชการ ยื่นใบคาขอใช้รถยนต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ยกเว้นกรณีเป็น
งานราชการเร่งด่วน กรณีเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือจังหวัดอื่นที่มี
ระยะทาง 100 กิโลเมตรขึ้นไป ให้ผู้ขอใช้รถยนต์ราชการ ยื่นใบคาขอใช้รถยนต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2
วัน
4.2 หัวหน้างานยานพาหนะรับใบขออนุญาตใช้รถยนต์จากผู้ขอใช้บริการและลงบันทึกใน
ทะเบียนการใช้รถ โดยตรวจเช็คจานวนรถว่ามีหรือไม่
4.3 หัวหน้างานยานพาหนะดาเนินการจัดรถยนต์เพื่อใช้ในการไปราชการให้กับผู้ขอใช้บริการ
ตามความเหมาะสมกรณีมีรถยนต์ให้ หัวหน้างานยานพาหนะ จัดรถยนต์ของโรงเรียนให้ผู้ขอใช้และ
เสนอใบคาขออนุญาตใช้รถต่อผู้อานวยการโรงเรียน ลงนามอนุมัติการใช้รถยนต์ กรณีไม่มีรถยนต์และ
ไม่สามารถจัดรถยนต์ของโรงเรียนให้กับผู้ขอใช้รถให้ หัวหน้างานยานพาหนะแจ้งผู้ขอใช้รถทราบและ
ให้ผู้ขอใช้รถขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากผู้อานวยการโรงเรียนหรือหากมีการ
ขอใช้รถในเส้นทางเดีย วกัน และระยะเวลาในการไปราชการใกล้เคียงหรือเวลาเดียวกันให้ผู้ขอใช้
รถยนต์ของโรงเรียนร่วมเดินทางไปด้วยกัน
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4.4 หั วหน้ างานยานพาหนะดาเนินการแจ้งพนักงานขับรถยนต์ทราบ และมอบหมาย
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามที่ผู้ขอใช้บริการขอ และให้พนักงานขับรถตรวจสอบรายละเอียด
ของผู้ใช้บริการก่อนปฏิบัติงาน ดังนี้ ชื่อผู้ขอใช้บริการ เวลาไป กลับ สถานที่ ให้ถูกต้อง หากมีข้อสงสัย
ให้สอบถามผู้ขอใช้บริการ และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พนักงานขับรถยนต์ ให้ผู้ขอใช้
บริการเซ็นชื่อในใบอนุญาตใช้รถยนต์ให้เรียบร้อย
4.5 พนักงานขับรถยนต์ของโรงเรียน บันทึกระยะทาง เลขไมล์ไป – กลับ ลงในทะเบียนคุม
การใช้รถยนต์ราชการ
4.6 หัวหน้างานยานพาหะเก็บรวบรวมใบใช้รถยนต์ของโรงเรียนเพื่อเป็นหลักฐาน ในการไป
ราชการและส่งเบิกบิลค่าน้ามันเชื้อเพลิงในแต่ละรอบเดือน
การดูแลรักษารถยนต์ราชการของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
เพื่อเป็นการยึดอายุการใช้งานรถยนต์ราชการ ให้มีอายุการใช้งาน ที่ยาวนานและคุ้มค่าต่อ
การใช้บริการ จึงมีแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติที่จะทาให้รถยนต์ของโรงเรียนให้มีอายุการใช้งานได้
นาน และก่อนที่พนักงานขับรถยนต์จะปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะนารถยนต์
ราชการไปให้บริการกับผู้ขอใช้และหลังจากการเลิกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วก็
ควรมีการเตรียมความพร้อมหลังการเลิกปฏิบัติงานด้วย
การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ ต้องตรวจเช็คสภาพรถยนต์ว่า
พร้อมจะใช้งานหรือไม่ มีน้ามันสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเพียงพอไหม รถยนต์ที่จะใช้ไป
การเดินทางสะอาดน่าโดยสารหรือไม่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในรถยนต์มีสภาพสมบูรณ์ชารุดหรือไม่
การเตรียมความพร้อมหลังการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ ต้องตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน หากตรวจพบว่ารถมีปัญหาให้รีบแก้ไขในเบื้องต้น หรือแจ้งผู้บังคับบัญชาให้
ทราบในทันที ควรดูแลความสะอาดตัวรถยนต์ราชการส่วนกลางทั้งภายนอกและภายในให้สะอาด
เรียบร้อยพร้อมตรวจสภาพความเรียบร้อยของรถยนต์อีกครั้งเมื่อเสร็จภารกิจ และตรวจเช็คสภาพ
เครื่องยนต์และน้ามันเชื้อเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในวันต่อไป นารถไปจอดไว้ในที่เก็บรถยนต์
หน้าที่สุดท้ายที่พนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลางจะต้องดาเนินการ คือ ลงบันทึกการใช้รถยนต์
ราชการประจาวันตามแบบฟอร์มที่งานยานพาหนะได้จัดทาเอกสารกาหนดไว้
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การบารุงรักษาและซ่อมแซม
การซ่อมบารุงยานพาหนะของโรงเรียนสาหรับการใช้งาน ก็ย่อมมีปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องการ
ซ่อมแซม การบารุงดูแลรักษายานพานะเกิดขึ้นเสมอ สาหรับการซ่อมบารุงและดูแลรักษายานพาหนะ
ให้มีอายุการใช้งาน คือ เมื่อครบกาหนดตามระยะเวลาตรวจสภาพควรนารถยนต์เข้าตรวจสภาพ หรือ
เมื่อยานพาหนะชารุดเสียหายพนักงานขับรถยนต์ต้องรายงานให้หัวหน้ ายานพาหนะทราบและบันทึก
แจ้งซ่อมทันที และเมื่อทาการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการจัดทารายละเอียดการซ่อมบารุง หมั่นดูแล
อุปกรณ์ภายในรถ และควรทาความสะอาดรถหลังการเลิกใช้งานแล้วทุกครั้ง
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มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน งานอนามัย
1. วัตถุประสงค์
งานอนามัยมีเป้าหมายและบทบาทที่สาคัญในการดูแลสุขภาพนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมีครูอนามัยโรงเรียนปฏิบัติงาน ประสานความ
ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องจากหลายๆ ภาคส่วน ได้แก่โรงเรียน โรงพยาบาล สานักงานเขต ผู้ปกครอง และ
ชุมชน
2. ขอบเขต
โรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน โรงพยาบาล และชุมชน
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานอนามัย
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ประเมินสถานภาพทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรอื่นๆภายในโรงเรียน
4.2 จัดสถานที่เพื่อการปฐมพยาบาลและพักฟื้นสาหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตาม
สภาพแวดล้อมและความจาเป็น
4.3 จัดหายา เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฐมพยาบาลพร้อมที่จะใช้ได้ทันที
4.4 ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อเจ็บปุวยหรือได้รับอุบัติเหตุ
ตามนโยบายของโรงเรียน
4.5 ส่งต่อผู้ปุวยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของครูพยาบาลจะดาเนินการรักษา
ต่อไปโดยจะเป็นผู้ประสานงานในการนาส่งโรงพยาบาล พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ
4.6 ดาเนินการให้มีการควบคุมและปูองกันการระบาดของโรคติดต่อและเชื้อโรคต่างๆพร้อม
แนะนาช่วยเหลือในการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
4.7 ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ทั้งส่วน
บุคคลและชุมชน เช่น การจัดการอบรมให้ความรู้ จัดทาแผ่นพับ โปสเตอร์ จัดบอร์ดนิทรรศการ
4.8 ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
4.9 ติดต่อประสานงานกับครูประจาชั้น ในกรณีที่นักเรียนเจ็บปุวยหนักต้องรักษาตัวที่
โรงพยาบาลหรือประสบอุบัติเหตุ เพื่อที่ครูประจาชั้นจะได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
4.10 ปฏิบัติงานทางวิชาการ การพยาบาล เช่น ค้นคว้าหาความรู้เพื่อปรับปรุงการพยาบาล
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มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน งานโภชนาการและปฏิคม
1. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้มีอุปกรณ์ครบสาหรับให้บริการกับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ
3. เพื่อความเป็นระเบียนเรียบร้อยของโรงอาหาร
2. ขอบเขต
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานโภชนาการและปฏิคม
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน ขออนุมัติโครงการและกาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
4.2 จัดหาทรัพยากรในการดาเนินงาน
4.3 ดาเนินกิจกรรมในโครงการ กากับ ติดตามตรวจสอบ การดาเนินงาน
4.4 ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
4.4.1 วิเคราะห์หาแนวทางและวิธีการปรับปรุงแก้ไข
4.4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน งานสิง่ แวดล้อมและธนาคารขยะ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
1.3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการขยะ
1.4 เพื่อสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการขยะร่วมกันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
1.5 เพื่อสร้างคุณภาพผู้เรียนให้ใช้ชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.ขอบเขต
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมและธนาคารขยะ
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 การวางแผน (Plan)
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จัดคณะกรรมการ วางแผนขั้นตอนการทางาน กาหนดขั้นตอน จัดทาข้อมูลเพื่อกาดาเนินงาน
4.2 การดาเนินงาน (Do)
- คณะกรรมการปฏิบัติงานร่วมกันตามหน้าที่
4.3 การตรวจสอบ/ประเมินผล (Check)
- จัดการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.4 การปรับปรุงพัฒนา (Action)
- นาผลการประเมินผลมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน งานธนาคารโรงเรียน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดารงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทางาน สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร
พยายาม ขยันอดทน ละเอียด รอบคอบในการทางาน และเสียสละเพื่อส่วนรวม เปิดโอกาสให้
นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทางานอย่างมีขั้นตอน ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินเก็บ
ไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจาเป็น
2. ขอบเขต
ครู นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ขั้นตอนการเปิดบัญชีใหม่ START- ลูกค้ากรอกรายละเอียดในใบสลิปเปิดบัญชีใหม่บัญชี
ในสลิปฝาก -ติดต่อพนักงานตรวจสอบเอกสารที่กรอกให้เรียบร้อย -พนักงานการเงินตรวจนับเงิน
ตรงตามสลิป ฝาก-พนักงานลงรายการบันทึกข้อมูลในระบบ/ข้อมูลขอเปิดบัญชีใหม่ -ส่งเอกสารให้
ผู้จัดการอนุมัติ/การขอเปิดบัญชี –ส่งเอกสารให้พนักงานบัญชีตรวจเก็บแยกตามสลิป -ส่งสมุดบัญชีให้
พนักงานติดต่อมอบให้ลูกค้า -END
4.2 ขั้นตอนการฝากเงิน START -ลูกค้ากรอกรายละเอียดในสลิบใบฝากเงิน – ติดต่อพนักงาน
ติดต่อตรวจสอบรับเงินพนักงานการเงินตรวจนับเงิน-พนักงานลงรายการบันทึกข้อมูลในระบบ -ส่ง
สมุดบัญชีให้พนักงานติดต่อมอบให้ลูกค้า- END
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4.3 ขั้นตอนการถอนเงิน START –ลูกค้ากรอกรายละเอียดในสลิบใบถอนเงิน -ติดต่อ
พนักงานติดต่อตรวจสอบ –พนักงานลงรายการบันทึกข้อมูลในระบบ- พนักงานการเงินตรวจสอบการ
จ่ายเงิน-ส่งสมุดบัญชีและเงินถอนให้พนักงานติดต่อมอบให้ลูกค้า- END
4.4 ปิดบัญชีประจาวัน นาเงินฝากธนาคารออมสิน
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน งานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
1. วัตถุประสงค์
1.1 วัตถุประสงค์ที่มีต่อสมาชิกเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
1.2 วัตถุประสงค์ที่มีต่อนักเรียนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียน
อย่างเต็มกาลังของสติปัญญา ตรงตามความถนัดและความสามารถ
1.3 วัตถุประสงค์ที่มีต่อโรงเรียนเพื่อหาวัสดุ อุปกรณ์ที่โรงเรียนยังขาดแคลนหรือสนับสนุน
ในกิจกรรมและกิจการของโรงเรียนที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น
1.4 วัตถุประสงค์ที่มีต่อชุมชนเพื่อสนับสนุนในกิจกรรมของชุมชนที่สมาคมตั้งอยู่ที่เป็นไปเพื่อ
พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
1.5 ไม่แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
2. ขอบเขต
สมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 จัดประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยเพื่อหาตัวแทนในการบริหารสมาคม
4.2 จัดตั้งสมาคมเพื่อขอจดทะเบียนสมาคมต่อนายอาเภอเดิมบางนางบวช
4.3 จัดเตรียมเอกสาร ข้อบังคับของสมคมและสถานที่เพื่อรับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการอาเภอเดิมบางนางบวช
4.4 จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นที่ 1-25และคณะครูที่
เกี่ยวข้อง
4.5 รายงานการประชุมต่อนายอาเภอเดิมบางนางบวชทุกครั้ง
4.6 รับสมัครสมาชิกสมาคมและระดมทรัพยากรของสมาคม
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มาตรฐานการปฏิบตั งิ านงานสหกรณ์และร้านค้าสวัสดิการ
1.วัตถุประสงค์
1.1 จัดหาสิ่งของและบริการที่สมาชิกต้องการ
1.2 ช่วยจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
1.3 ส่งเสริมความรู้ทางการค้าและสหกรณ์แก่สมาชิก
1.4 ส่งเสริมให้รู้จักการประหยัด การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1.5 ร่วมมือกับสหกรณ์และสถาบัน อื่น ๆ
2. ขอบเขต
ครู ลูกจ้าง นักการภารโรง นักเรียนและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานสหกรณ์และร้านค้าสวัสดิการ
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ขายสินค้าตามราคาท้องตลาดหรือถูกกว่าบ้างเล็กน้อย
4.2 จัดหาสินค้าคุณภาพดี ไม่ปลอมปนและอยู่ในความต้องการของสมาชิกมาจาหน่าย
4.3 เที่ยงตรงในการชั่ง ตวง วัด
4.4 จัดหาสินค้าที่จาเป็นในการครองชีพมาจาหน่าย และมีสินค้าให้เลือกมากชนิด
4.5 ขายสินค้าด้วยตัวเอง
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน งานควบคุมภายใน
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ ดาเนินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีตามที่ สตง.กาหนด
และชี้แจง ให้หัวหน้าฝุายทุกคนฝุายถือปฏิบัติเป็นประจาได้ถูกต้อง
2. ขอบเขต
หัวหน้าฝุาย ครู และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานควบคุมภายใน
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 จัดดาเนินการวางระบบเพื่อควบคุมความเสี่ยงของงานทุกงาน
4.2 ตรวจสอบ และประเมินตามรายการควบคุมความเสี่ยงของงาน
4.3 ประสานหน่วยงานกาหนดมาตรการปูองกันความเสี่ยงที่ใช้ในสถานศึกษา
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4.4. ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายในนาเสนอฝุายบริหารเพื่อดาเนินการต่อไป
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน งานสารสนเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของทุกฝุายในโรงเรียน
1.2 เพื่อให้โรงเรียนได้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูลเดียวกันทั้งโรงเรียน
2. ขอบเขต
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานสารสนเทศ
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ประสานงานกับทุกฝุายของโรงเรียนเพื่อขอข้อมูล
4.2 เรียบเรียบข้อมูล
4.3 จัดทาเล่มสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน งานคณะกรรมการสถานศึกษา
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา ในการประชุม รายงาน ชี้แจง เกี่ยวกับ
การกาหนดนโยบาย การวางแผนการดาเนินงานของสถานศึกษา
1.2 เพื่อประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา ในการประชุม รายงาน ชี้แจง ผลการ
ดาเนินงานตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา
1.3 เพื่อประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนสถานศึกษา และชุมชน
2. ขอบเขต
ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษา
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา
4.2 จัดทาข้อมูล เอกสารเพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
4.3 วางแผนและดาเนินการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
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4.4 ประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
4.5 ส่งเสริมบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา
4.6 ประสานงานการดาเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษา
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
1. วัตถุประสงค์
เพื่อวางแผน ออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการทางาน
และการบริหารงานของสถานศึกษา ให้หัวหน้าฝุายทุกคนฝุายถือปฏิบัติเป็นประจาได้ถูกต้อง
2. ขอบเขต
หัวหน้าฝุาย ครู และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การดาเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของ
สถานศึกษา
4.2 วางแผน ออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการทางาน
และการบริหารงานของสถานศึกษา
4.3 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการแบ่งส่วนราการในสถานศึกษา
4.4 ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ทั่วไปรับทราบ
ดาเนินการบริหารจัดการงานให้เป็นไปตามโครงสร้างที่แบ่งส่วนราชการที่กาหนด
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ฝุายวิชาการ
ฝุายวิชาการ รับผิดชอบ กากับดูแลและปฏิบัติราชการด้านวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของโรงเรียน และสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคณะกรรมการฝุายวิชาการ กาหนด
แผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา และแก้ปัญหาของโรงเรียน ในส่วนของฝุาย
วิชาการโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบกากับดูแล ดังนี้
1. สานักงานฝุายวิชาการ
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านหัวหน้าสานักงานฝุายวิชาการ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานหัวหน้าสานักงานฝุายวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
งานในสานักงานฝุายวิชาการ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้าสานักงานฝุายวิชาการ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 บริหารงานในสานักงานฝุายวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน คาสั่งของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียน
4.2 ตรวจสอบ กากับติดตาม ดูแลงานในฝุายสานักงานฝุายวิชาการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมี ประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน
4.3 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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2. งานหลักสูตรและการสอน
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านหัวหน้างานหลักสูตรและการสอน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดทาหลักสูตร ที่หลากหลายตามความเหมาะสมของผู้เรียนตามช่วงชั้นให้
สอดคล้อง ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
งานหลักสูตรและการสอน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุงพ.ศ.2560)
และหลักสูตร สถานศึกษา โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
4.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพศึกษาเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจเปูาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.3 จัดทาโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ที่กาหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ ภารกิจเปูาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.4 นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
ปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรตามความเหมาะสม
4.5 วางแผนการทางาน ทาโครงการและปฏิทินงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล
ศึกษาปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
4.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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3. กลุม่ สาระการเรียนรูแ้ ละกิจกรรรมพัฒนาผูเ้ รียน
มาตรฐานปฏิบตั ิงานหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูแ้ ละหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลการจัดการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระ การเรียนรู้ของตน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
ฝุายวิชาการโรงเรียน
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ช่วยฝุายวิชาการในการศึกษาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้และหาทางส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนตาม แผนการจัดการเรียนรู้
4.2 ควบคุมและติดตามดูแลการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของตน
4.3 จัดอัตรากาลังของกลุ่มสาระการเรียนรู้
4.4 จัดให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและจัดทาบันทึกการ
เรียนรู้รายวิชา รายชั่วโมงทุกรายวิชา
4.5 ช่วยวางแผนงานวิชาการ จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
4.6 วิเคราะห์จุดหมาย หลักการ หลักสูตรและวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ รับผิดชอบทั้งรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
กิจกรรมที่ส่งเสริมหลักสูตร
4.7 นิเทศการจัดการเรียนวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
กิจกรรมที่ส่งเสริม หลักสูตรและกิจกรรมตามนโยบายที่รับผิดชอบตามตารางสอน/ตารางเรียน
4.8 รับผิดชอบดาเนินการ การจัดซื้อจัดจ้างการสร้างการซ่อมการผลิตหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์
สื่อการ เรียนการสอนต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมที่ส่งเสริม
หลักสูตรและกิจกรรม ตามนโยบาย
4.9 จัดทาบัญชีสื่อการเรียนการสอน
4.10 จัดให้มีการพัฒนาครูทางด้านวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
กิจกรรมที่ ส่งเสริมหลักสูตรและกิจกรรมตามนโยบาย
4.11 ติดตามดูแลการจัดครูเข้าสอนแทนในกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.12 การจัดครูสอนซ่อมเสริม
4.13 พิจารณาความดีความชอบของครูอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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มาตรฐานปฏิบตั ิงานกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแลการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมถึงปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูที่ทาหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่ได้รัมอบหมาย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝุายวิชาการโรงเรียน
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1) ประสานงานกับฝุายวิชาการดาเนินงาน เกี่ยวกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
นโยบายของโรงเรียน
2) จัดอัตรากาลังครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้กาหนดครูผู้สอนให้เหมาะสมตามความรู้
ความสามารถและ ประสบการณ์ทาการสอนในรายวิชาต่างๆ
3) วิเคราะห์จัดทาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้แต่
ละช่วงชั้น
4) จัดทาแผนปฏิบัติการ กาหนดงบประมาณ ปฏิทินการปฏิบัติงาน และดูแลการ
ปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติการของกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้
5) จัดตารางสอนร่วมกับฝุายวิชาการ
6) กากับดูแลการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระฯ ให้เป็นไปตามตารางสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7) จัดหาและจัดทาบัญชีสื่อการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์การเรียนการสอน
จัดระบบเก็บ รักษา การนไปใช้การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่สภาพใช้ได้ดีเสมอ
8) นิเทศงานวิชาการและพัฒนาครูในกลุ่มสาระการเรียนรี่รับผิดชอบร่วมกับฝุายวิชาการ
และพิจารณา หาแนวทางปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
9) ตรวจสอบความถูกต้องของการวัดผลประเมินผลของครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
10) ติดตามดูแลการสอบแก้ตัวจัดให้มีการซ่อมเสริมจัดให้นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
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4. งานทะเบียน
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านหัวหน้างานทะเบียน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้งานทะเบียน ที่นักเรียนจาเป็นต้องใช้ในขณะที่กาลังศึกษาอยู่ และจบการศึกษาไป
แล้วรวมทั้ง ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
งานทะเบียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานทะเบียน
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 วางแผนการบริหารงานและจัดทาแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/งาน ปฏิทินงานกลุ่มงานทะเบียน
4.2 ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียน
4.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานงานทะเบียน
4.4 ดาเนินการ รับมอบตัวลงทะเบียนประวัตินักเรียน และจาหน่ายนักเรียน
4.5 จัดทาตรวจสอบและออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และใบประกาศนียบัตร
1) บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา แก้ไขหลักฐานต่างๆ และการลาออกของนักเรียน
2) จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาและงานทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน
3) จัดทาแบบฟอร์มสถิติข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน
4) จัดทาระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน
5) วิเคราะห์งาน รวบรวมปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
4.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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5. งานวัดและประเมินผล
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานวัดและประเมินผล
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานหัวหน้างานวัดและประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
งานวัดและประเมินผลโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานวัดและประเมินผลโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 วางแผนการบริหารงานวัดผลและจัดทาแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/งาน ปฏิทินงานวัดและ
ประเมินผล
4.2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผล
4.3 จัดทาระเบียบการวัดและประเมินผลแนวทางปฏิบัติงานวัดและประเมินผล
4.4 ดาเนินงานพัสดุของงานวัดผล
4.5 ประสานงานเกี่ยวกับงานวัดผลกับเจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯ
4.6 รับผล ตรวจสอบความถูกต้องกับงานคอมพิวเตอร์และเก็บหลักฐานผลการเรียน
4.7 จัดทาตารางสอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบแก้ตัว
4.8 จัดทาแบบฟอร์มงานวัดผลเอกสารการวัดและประเมินผล
4.9 จัดสอบวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล
4.10 วิเคราะห์งาน รวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
4.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รองผู้อานวยการฝุายวิชาการมอบหมาย
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6. งานแนะแนว
มาตรฐานการปฏิบัตหิ วั หน้างานแนะแนว
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้หัวหน้าและงานแนะแนวสามารถปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ด้วยความเรียบร้อยและสามารถ
ให้บริการ แก่นักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
งานแนะแนว โรงเรียนธรรมโชตศึกษาลัย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานแนะแนว
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 จัดสรรงบประมาณ เขียนแผนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามแผนปฏิบัติโรงเรียน และดาเนิน
ตาม แผนการปฏิบัติงานแนะแนวภายในโรงเรียน ให้ประสบผลความสาเร็จตามนโยบายของโรงเรียน
4.2 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุงานบุคลากร ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว
4.3 ดูแลเรื่องงานสถิตินักเรียนทุนทางวิชาการ พิจารณานักเรียนเข้าศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้นด้วยกรณีพิเศษ (โควตานักเรียนเข้าต่อในระดับที่สูงขึ้น)
4.4 รายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ชอบด้วย ระเบียบแบบแผนทางราชการ
4.5 ดาเนินการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับแนะแนวโดย
ประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
4.6 ติดต่อประสานงานกับทุกฝุายเพื่อวางแผน การจัดหาระดมทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มี
ฐานะ ครอบครัวขาดแคลนยากจน
4.7 เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารโรงเรียน ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของครูในสาย
งาน
4.8 จัดสรรพิจารณานักเรียนและติดต่อประสานงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้นักเรียน
ได้กู้ยืมเงินเรียน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและช่วยกระตุ้นสร้างจิตสานึกให้นักเรียน
ตั้งใจเรียนและคืนเงินทุนเมื่อสาเร็จการศึกษา
4.9 ประสานงานให้ความร่วมมือกับฝุายต่างๆ คณะครูนักเรียน และบุคลากรหรือสถาบัน
ต่างๆ ภายใน
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7. งานส่งเสริมการมีรายได้ระว่างเรียน
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านหัวหน้างานส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้หวั หน้างานส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน ได้จัดกิจกรรมที่ช่วยเหลือนักเรียนให้มี
รายได้พิเศษ ระหว่างเรียน เพิ่มพูนประสบการณ์ในการทางาน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. ขอบเขต
งานส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สาหรับนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยที่ต้องการ
ความรู้และ ต้องการหารายได้เสริมระหว่างเรียน
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานงานส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน ที่ช่วยส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนแก่นักเรียน
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 วางแผนการทางาน ทาโครงการและปฏิทินงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล
ศึกษาปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
4.2 ประสานงานให้ความร่วมมือกับฝุายบริหาร คณะครูนักเรียนในโรงเรียนในขอบข่ายของงาน
ส่งเสริมให้ นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
4.3 ให้คาปรึกษา แนะนานักเรียนในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรียน
4.4 ประสานงานกับครูผู้ปกครองนักเรียนและสถานประกอบการในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ เพื่อ การมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียนใน
การประกอบอาชีพอิสระ และการทางานกับนายจ้าง
4.5 นิเทศ ติดตาม และรายงานผล การดาเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรียน ของนักเรียนและการรับจ้างทางานต่อฝุายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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8. งานผลิตสื่อเอกสาร
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านหัวหน้างานผลิตสือ่ เอกสาร
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้สอนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานและใช้งานได้
ประหยัด และคุ้มค่าที่สุด
2. ขอบเขต
บริการสื่อเอกสารให้ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานและงานผลิตสื่อเอกสาร
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 วางแผนการทางาน ทาโครงการและปฏิทินการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล
ศึกษาปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
4.2 ประสานงานให้คณะครูจัดทารูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ข้อสอบตามรูปแบบที่งานวัดและ
ประเมินผลกาหนด และ ในรูปแบบที่ประหยัด
4.3 กระบวนการในการผลิตวัสดุสิ่งพิมพ์สามารถทาได้หลายแบบ เปิดโอกาสให้เลือกวิธีผลิตที่
เหมาะสมกับ สถานการณ์นั้นๆ และสามารถผลิตสื่อได้ทันเวลาใช้งาน
4.4 สามารถจัดพิมพ์สื่อได้หลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ที่จะนาไปใช้เช่นใบปลิวจดหมายเวียน
และเอกสาร เผยแพร่และสามารถผลิตสื่อได้ทันเวลาใช้งาน
4.5 ตรวจสอบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ครูผลิตขึ้นเช่นสื่อที่ผลิตขึ้นเองหรือสิ่งพิมพ์ที่ถ่ายเอกสาร หรือจาก
ตารา หนังสือ แบบเรียน ใบปลิวหนังสือราชการ ทั้งนี้ต้องคานึงถึงความประหยัดและรูปแบบที่ทางฝุาย
วิชาการกาหนด หรือ วัตถุประสงค์ของงานที่ใช้
4.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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9. งานห้องสมุด
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านห้องสมุด
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้งานห้องสมุดสามารถปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ด้วยความเรียบร้อยและสามารถ
ให้บริการแก่ครู นักเรียน และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบ
รวมถึงการปฏิบัติงานตาม ภาระหน้าที่ที่ได้รับอย่างมีคุณภาพ
2. ขอบเขต
งานบริการห้องสมุดแก่ครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องสมุด
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ห้องสมุดเปิดทาการเวลา 07.00 – 17.00 น.
4.2 ให้บริการ ยืม– คืนหนังสือ
4.3 ให้บริการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
4.4 ให้บริการตอบคาถาม ช่วยค้นหาหนังสือ
4.5 ให้บริการสื่อการเรียนการสอน
4.6 ให้บริการใช้ห้องและสื่อการเรียนการสอนสาหรับครูที่จะให้
ห้องในการสอน
4.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
4.8 แนะนาหนังสือใหม่
4.9 บรรณานิทัศน์หนังสือที่น่าสนใจ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
4.10 จัดทาแผ่นปูายความรู้ส่งเสริมการอ่าน
4.11 จัดหาวัสดุสารนิเทศต่างๆ เช่นวารสาร หนังสือสื่อการเรียน
การสอน
4.12 ลงทะเบียนวัสดุสารนิเทศต่างๆ เช่นวารสาร หนังสือสื่อการ
เรียนการสอน
4.13 เตรียมวัสดุสารนิเทศต่างๆ ออกบริการ
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10. งานข้อมูลสารสนเทศ
มาตรฐานปฏิบตั ิงานหัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความสะดวก ในด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ บริหารทั่วไป บุคลากร กิจการนักเรียน งบประมาณและแผนงาน รวมถึง
ปฏิบัติ หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 วางแผนการทางาน ทาโครงการและปฏิทินงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล ศึกษา
ปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป จัดทาปรับปรุงดูแลระบบสารสนเทศของโรงเรียน
4.2 จัดหา วัสดุอุปกรณ์สื่อบันทึกและเผยแพร่สารสนเทศ
4.3 รวบรวมข้อมูลจัดทาเป็นสารสนเทศ
4.4 เผยแพร่สารสนเทศ ในรูปแบบต่างๆ
4.5 สนับสนุนการใช้สารสนเทศ เพื่อการบริหารและการเรียนรู้
4.6 สนับสนุนการจัดทาการสารสนเทศของฝุาย/กลุ่มสาระการเรียนร/ู้งานต่างๆของโรงเรียน
4.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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11. งานห้องเรียนพิเศษ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานห้องเรียนพิเศษ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ความสามารถพิเศษและมีความโดดเด่นทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
ของโรงเรียน ปีละไม่เกิน 36 คน โดยปลูกฝังให้มีความรู้ คู่คุณธรรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักการ
เรียนรู้รักการ อ่านรักการเขียน สานึกความเป็นไทย มีทักษะความสามารถที่ดีเยี่ยม ในการใช้ภาษาสากล
และเทคโนโลยีที่ ทันสมัยตลอดจนเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ขอบเขต
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในห้องเรียนพิเศษมีศักยภาพทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์และมี
ความรู้คู่ คุณธรรมผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษและคณะครูห้องเรียนพิเศษ
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 วางแผนการทางาน ทาโครงการและปฏิทินงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล ศึกษา
ปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
4.2 การพัฒนานักเรียนให้มีความโดดเด่นในด้านทักษะความรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์สติปัญญา
คุณธรรมจริยธรรม
4.3 การจัดสาระการเรียนรู้ให้ครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ
4.4 เพิ่มเติมความเข้มข้นของรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
4.5 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาตามความโดดเด่นทางวิชาการ
4.6 เน้นการจัดสาระการเรียนรู้ให้หลากหลายและมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการ
เรียนรู้เต็ม ความสามารถตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
4.7 จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และเปูาหมายของการพัฒนานักเรียน
4.8 มุ่งเน้นไปสู่การต่อยอดในการผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับนานาชาติ(World Class)
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12. งานจัดการศึกษาทางไกล
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานจัดการศึกษาทางไกล
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้สอนพัฒนาวิธีการจัดการศึกษาทางไกลมีลักษณะที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้อยู่ประจัน
กัน ผู้สอนจะอยู่ห่างไกลจากชั้นเรียนออกไป ที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้มาเรียนหรือสอนกันซึ่งๆหน้าแต่เป็น
การจัดโดย ใช้ระบบการสื่อสารแบบสอง การปฏิสัมพันธ์ดาเนินการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์และ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นโดยที่ผู้เรียนไม่จาเป็นต้องเข้าชั้นเรียน
ปกติเป็นการเรียนการสอนแบบไม่ มีชั้นเรียน แต่อาศัยสื่อต่างๆ ที่เรียกว่าสื่อประสม ได้แก่เอกสาร สื่อโสต
ทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงสื่อ บุคคลช่วยในการจัดการ เรียนการสอนการศึกษาทางไกลเข้ามามี
บทบาทสาคัญยิ่งในการจัดการศึกษาทั่วการศึกษา ในระบบและการศึกษานอกระบบ
2. ขอบเขต
ครูผู้สอนจัดการศึกษาทางไกลให้นักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานจัดการศึกษาทางไกลและครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 วางแผนการทางาน ทาโครงการและปฏิทินงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล ศึกษา
ปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
4.2 จัดอบรมและพัฒนาครูให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทาสื่อการสอนแบบออนไลน์ทาให้
ผู้เรียนได้ เรียนกับผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ
4.3 รวบรวมสื่อการสอนออนไลน์ที่ครูผลิตสื่อขึ้นมาใช้เองในรูปแบบบันทึกคาบรรยายหรือการ
สอนส่งผ่าน คอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ไปยังผู้เรียนได้โดยสะดวก ผู้เรียนที่อยู่ที่บ้านสามารถเรียนได้
โดย ไม่จาเป็นต้องเดินทาง มายังสถานศึกษาเหมือนปกติและยังสามารถทางานหารายได้ระหว่าง
เรียนได้
4.4 โรงเรียนส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการในการแสวงหา
ความรู้เพื่อ พัฒนาคน และพัฒนางานในวิชาชีพของบุคคลได้โดยไม่ต้องเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาใน
ระบบปกติ
4.5 การจัดระบบบริหารและบริการ เป็นการจัดโครงสร้างอื่นมาเสริมการสอนทางไกลโดยตรง เช่นอาจ
มีครูที่ ปรึกษาประจาตัวผู้เรียน มีศูนย์บริการการศึกษาที่ใกล้ตัวผู้เรียน รวมทั้งระบบการผลิตและจัดส่ง
สื่อให้ผู้เรียน โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ
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13. งานวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้สอนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางที่กาหนด ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
ผู้เรียนเป็นคนเก่งดีมีสุขและให้ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับเกิดความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและสังคม
2. ขอบเขต
งานวิจัยในชั้นเรียนและงานวิจัย 5 บทเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
3. ผูร้ ับผิดชอบ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 วางแผนการทางาน ทาโครงการและปฏิทินงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล ศึกษา
ปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
4.2 งานวิจัยในชั้นเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการวิจัยที่เป็นความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์กรในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลการวิจัยไปใช้
3) จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
4.3 งานเผยแพร่งานวิจัยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยผลการวิจัยและพัฒนาสังคม
2) ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน
3) เป็นแหล่งกลางในการทาวิจัยและประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน
4) รวบรวมงานวิจัยในโรงเรียนให้เป็นระบบ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับ
โรงเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
4.4 ประเมินผล สรุปผล/รายงานการดาเนินงานวิจยั และพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเสนอผู้บริหาร
โรงเรียน
4.5 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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14. งานนิเทศและพัฒนาคุณภาพครู
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านนิเทศและพัฒนาคุณภาพครู
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติการสอนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสร้าง
วัฒนธรรมการ สอนใหม่ให้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
2. ขอบเขต
ครูผู้สอนทุกสาระทั้ง 8 สาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนโรงเรียนในโรงเรียนธรรมโชติ
ศึกษาลัยทุก ชั้นเรียน
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานนิเทศและพัฒนาคุณภาพครู
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ประสานงาน จัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้
4.2 จัดตั้งคณะกรรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของคณะครู
เพื่อเป็น แนวทางพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปสู่ผลงานทางวิชาการ
4.3 ให้คาแนะนาและช่วยเหลือในการผลิตสื่อการเรียนการสอน การวัดหรือปรับปรุง
แผนการจัดการ เรียนรู้และโครงการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนนักเรียน และท้องถิ่น
4.4 จัดกิจกรรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนใหม่ๆเพื่อ
พัฒนาทักษะ การสอน
4.5 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีโอกาสในการสร้างผลงาน เผยแพร่ผลงานและความรู้ความสารมารถ
ทางวิชาการ ของครูตลอดปีการศึกษา
4.6 จัดโครงการศึกษาดูงานภายนอกโรงเรียนของคณะครู
4.7 ส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครู
4.8 ส่งเสริมให้ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงาน นวัตกรรม สื่อการเรียน การ
สอนใหม่ๆ ส่งผลงานของครูและนักเรียนเข้าประกวด
4.9 ส่งเสริมให้ครูจัดทาผลงานทางวิชาการ เข้ารับการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยานะ
4.10 ดาเนินการนิเทศการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามความเหมาะสม
4.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่รับมอบหมาย
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15. งานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงเรียนและบุคลากรโรงเรียนสามารถใช้งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในด้านการ บริหารงานและการเรียนการสอนมากขึ้นและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมสื่อการจัดการเรียนรู้มาใช้ในด้านการ
บริหารงาน และจัดการเรียนการสอน
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานและคณะครูงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ศึกษาสารวจ ข้อมูลความต้องการใช้วัสดุสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนความ ต้องการตามแนวนโยบายและหาแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
4.3 วางแผนการทางาน ทาโครงการและปฏิทินงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล ศึกษา
ปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
4.4 ติดตาม ประเมินผลการสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.5 นาผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การสนับสนุนและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้มีการ
ยืดหยุ่น คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
4.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่รับมอบหมาย
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16. งานส่งเสริมความสามารถพิเศษและยกระดับคุณภาพนักเรียน
มาตรฐานปฏิบตั ิงานส่งเสริมความสามารถพิเศษ และยกระดับคุณภาพนักเรียน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ และยกระดับคุณภาพ
นักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ ตามความเหมาะสมของช่วงวัยและตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ขอบเขต
ส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละบุคคล และส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพของครู
และนักเรียน ให้เห็นความสาคัญและสามารถพัฒนาตนเอง ให้มีศักยภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านตามความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หน้างานและคณะครูงานส่งเสริมความสามารถพิเศษ และยกระดับคุณภาพ
นักเรียน
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ดาเนินงานเกี่ยวกับการวัดแววนักเรียน สารวจความสามารถพิเศษ จัดทาสารสนเทศข้อมูลและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามแววที่มี
4.2 วางแผนการทางาน ทาโครงการและปฏิทินงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล ศึกษา
ปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
4.4 ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการระดับชั้นจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และช่วยเหลือนักเรียนที่ควรได้รับการช่วยเหลือทางวิชาการ
4.5 จัดกิจกรรมการสอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และ
นักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3เพื่อเตรียมสอบ O-NET, V-NET, GAT และ PAT ประสานงาน
กับกลุ่มสาระการ เรียนรู้ต่างๆ ในการเสริมประสบการณ์
4.6 จัดกิจกรรมการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ที่เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
4.7 ส่งเสริมสนับสนุนครูและนักเรียนในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพตนเอง และส่งเสริม
สนับสนุนการ เข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เป็นต้น
4.8 ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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17. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
มาตรฐานการปฏิบตั หิ ัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงเรียนและบุคลากรโรงเรียนนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายใช้
ในด้านการ บริหารงานและการเรียนการสอนมากขึ้นและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
ครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายตลอดจนความ
ต้องการนโยบาย และหาแนวทางการพัฒนา
4.2 วางแผนการทางาน ทาโครงการและปฏิทินงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามโครงการ สรุปผล
ศึกษาปัญหาที่ เกิดขึ้นเสนอแนะเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
4.3 ประสานงานกับฝุายวิชาการ ฝุายบริหารงานทั่วไป อานวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร คณะครู
และนักเรียน ในโรงเรียน รวมถึงผู้มาติดต่องานทั้งภายนอกโรงเรียนและภายในโรงเรียน
4.4 การจัดหาทรัพยากรเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและระบบ
อินเตอร์เน็ต
4.5 การพัฒนาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตให้
สามารถใช้งาน ทั่วถึงและครอบคลุม
4.6 จัดทาแผนงานและโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและระบบ
อินเตอร์เน็ต
4.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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18. งานแหล่งเรียนรูแ้ ละภูมปิ ัญญาท้องถิน่
มาตรฐานปฏิบตั ิงานแหล่งเรียนรู้และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้มี
ปริมาณ มากยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคุณภาพ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนร ู้
2. ขอบเขต
ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หน้างานและคณะครูงานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.2 สนับสนุนประสานงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ/งาน การจัดหาสร้างแหล่งเรียนรู้วิทยากร
ท้องถิ่นภูมิปัญญา
4.3 สนับสนุนประสานงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ/งาน การจัดทาเอกสาร หลักฐานการจัดทา
กิจกรรมเกี่ยวกับ
แหล่งการเรียนรู้วิทยากรท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนรวบรวม สรุปรายงานผล
4.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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19. การจัดการความรูแ้ ละเครือข่าย PLC
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านจัดการความรู้และเครือข่ายPLC
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้สอนร่วมมือร่วมใจ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครูผู้บริหาร บนพื้นฐานความสัมพันธ์
แบบกัลยาณมิตรมีวิสัยทัศน์คุณค่าเปูาหมาย และภารกิจร่วมกันโดยครูเป็นผู้นาร่วมกันและผู้บริหารเป็น
ผู้ดูแล สนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นความสาเร็จ หรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสาคัญและความสุขของการทางานร่วมกันของสมาชิก
ในชุมชนการเรียนร ู้
2. ขอบเขต
ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ศึกษาปัญหา กาหนดเปูาหมาย อภิปราย สะท้อนผล แลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นๆ เพื่อ
กาหนดวิธีการดาเนินการ โดยพิจารณาและสะท้อนผลในประเด็นต่อไปนี้
4.1.1 หลักการที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
4.1.2 การเริ่มดาเนินการลงมือปฏิบัติ
4.1.3 การออกแบบเครื่องมือตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรู้
4.2 การวางแผนด้วยความร่วมมือ(Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่มกาหนด
สารสนเทศที่ต้องใช้ในการ ดาเนินการ
4.3 การวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้โดยหาวิธีการที่จะทาให้ประสบผลสาเร็จสูงสุด
4.3.1 ทดสอบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลังจากได้มีการจัดเตรียมต้นแบบที่
เป็นการวางแผนระยะยาว
4.3.2 จัดใหม้ํช่วงเวลาของการชี้แนะ โดยเน้นการนาไปใช้ในชั้นเรียน
4.3.3 ให้เวลาสาหรับครูที่มีความยุ่งยากในการสังเกตการณ์ปฏิบัติในชั้นเรียนของครูที่สร้าง
บรรยากาศใน การเรียนรู้อย่างประสบผลสาเร็จ
4.4 เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ
4.5 กาหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับ โรงเรียน
4.6 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของโรงเรียนในเครือข่าย
หน่วยงานต่างๆ และเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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20. งานบริการวิชาการสูช่ มุ ชน
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านบริการวิชาการสูช่ ุมชน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการ ทั้งในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
2. ขอบเขต
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน หน่วยงานราชการที่ต้องการให้โรงเรียนได้ช่วยเหลือ
3. ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้างานบริการวิชาการสู่ชุมชน
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 รวบรวม จัดเก็บข้อมูล
4.3 ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐเอกชน และองกร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณใกล้เคียงภายในเขต
พื้นที่กาศึกษา ต่างเขต
พื้นที่การศึกษา
1) ให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน องค์กรหน่วยงานต่างๆ
2) สนับสนุนความรู้ทางวิชาการแก่สถานศึกษาต่างๆ ตามความเหมาะสม
3) การดาเนินการบริการความรู้ทางวิชาการให้ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.4 สารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้าน
วิชาการของ บุคคล ครอบครัวองค์กรหน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
4.5 จัดทาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของฝุายวิชาการ เพื่อใช้ในการวางแผน นาเสนอ
ข้อมูลต่อรอง ผู้อานวยการฝุายวิชาการ และให้หน่วยงานต่างๆที่ต้องการ
4.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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21. งานคณะกรรมการวิชาการระดับชัน้
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านงานคณะกรรมการวิชาการระดับชัน้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบบูรณาการ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์คิดเป็นทาเป็น
แก้ปัญหา เป็นผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนทากิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ให้ได้
มาตรฐาน
2. ขอบเขต
ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ ับผิดชอบ
คณะกรรมการวิชาการ ระดับชั้น
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 จัดคณะกรรมการวิชาการ ระดับชั้นร่วมในการตัดสินใจบริหารการจัดการเรียนการสอน
โดยจัด ตารางสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรตามช่วงชั้นรวมถึงจัดกิจกรรมผู้เรียน และการวัดผลและ
การประเมินผลตาม สภาพจริงอย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
4.2 ร่วมมือกันดาเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นให้มีคุณภาพ ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องเป็น บูรณาการการสอน และ คัดกรองนักเรียนเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือทางวิชาการ
4.3 ร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการบริหารงานเรื่องการแลกชั่วโมงสอนในระดับชั้น
เดียวกนัจัดกิจกรรม ส่งเสริมคิดอ่านศตวรรษที่21
4.4 ส่งเสริมและช่วยเหลือแก้ปัญหาทางการเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกันให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเป็น บูรณาการการสอน และคัดกรองนักเรียนเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือทางวิชาการ เช่นการอ่าน
ออกเขียนได้การมี ผลการเรียนไม่พึงประสงค์ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ
4.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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22. งานประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านประกันคุณภาพการศึกษา
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
หัวหน้าฝุาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครูผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ในโรงเรียนธรรมโชติ
ศึกษาลัยสพม สมศ.
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดาเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลและผลการดาเนินงานรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
4.3 จัดทามาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณาระดับโรงเรียน และสอดคล้องกับมาตรฐาน
ของหน่วยงานต้น สังกัด
4.4 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
4.6 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
4.7 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานการพัฒนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
4.8 แต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
4.9 จัดทาเครื่องมือสาหรับประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย
4.10 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากการดาเนินงานของสถานศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา
4.11 ออกแบบการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวมไว้ในแต่ละมาตรฐาน ประเด็นพิจารณา
4.12 ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.13 วิเคราะห์และแปลผลเพื่อการจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา
4.14 เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.15 จัดทารูปเล่มการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รายงานสรุปผลการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการจัด การศึกษาต่อสาธารณชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสังกัดภายในระยะเวลาที่
กาหนด
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ฝุายกิจการนักเรียน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้
บริหารจัดการในการบริหารงานบุคคล โดยให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ มีความมั่นคง และ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ รวมถึงการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความประพฤติที่ดีมีระเบียบวินัยมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเห็นคุณค่าของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ต่อไปในอนาคต
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านสานักงาน
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานสานักงานในฝุายกิจการนักเรียน ให้ไปใน
ทิศทางเดียวกันและเพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ดาเนินกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ เพื่อเกิดประโยชน์แก่นักเรียน และมีการสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม เพื่อให้
โรงเรียนนาผลสรุปการดาเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและดาเนินชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
2. ขอบเขต
ครูและบุคลากร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยทุกคน
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานสานักงานและเจ้าหน้าที่
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
1.1 งานสารบรรณฝุาย
1.1.1 การลงทะเบียน – ส่งเอกสาร และหนังสือราชการ
1.1.2 การเก็บรักษาเอกสารและหนังสือราชการ
1.1.3 การจัดพิมพ์แบบฟอร์มและเอกสาร ฝุายกิจการนักเรียน
1.1.4 การจัดเตรียมการประชุม และบันทึกการประชุม
1.1.5 ตอบ / ข้อมูลหนังสือราชการของฝุาย
1.1.6 จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานของฝุาย
1.2 งานฝุายพัสดุ
1.2.1 การซ่อมแซมบารุง
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1.2.2 การลงทะเบียนวัสดุ – ครุภัณฑ์
1.3 งานแผนงานฝุาย
1.3.1 ประสานงานหน่วยงานในฝุายในการจัดทาแผนปฏิบัติงาน
1.3.2 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน
1.3.3 นาเสนอข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
1.4 งานสารสนเทศฝุาย
1.4.1 รวบรวมแฟูมข้อมูลประวัตินักเรียน
1.4.2 วิเคราะห์ จัดทาข้อมูล รายงานผล และให้บริการแก่ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา

มาตรฐานปฏิบตั งิ านระเบียบวินยั นักเรียน
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนได้รู้จัก กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ การเคารพสิทธิ์
ผู้อื่น
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตัวตามระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อสร้างคุณภาพผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมในการมีระเบียบวินัยในตนเองและเป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคมได้
2. ขอบเขต
1. ข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
2. จัดให้มีการกาหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
3. จัดทาหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่กาหนด
4. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน
5. ควบคุม กากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
6. ประสานงานกับฝุายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่
เหมาะสม
ของนักเรียน
7. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจาชั้น เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม
8. จัดทาเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน
9. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
10. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานระเบียบวินัย
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1. วางแผนการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ส่งเสริมพัฒนาวินัยของนักเรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
3. ปูองกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
4. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
5. สืบสวน สอบสวน หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในแต่ละกรณี
6. พิจารณาการลงโทษนักเรียนและเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการส่งเสริมสร้างและ
รักษา
ระเบียบวินัย
7. ติดตามการลงโทษตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการและการปรับพฤติกรรมนักเรียน
8. ประสานงานผู้ปกครอง และเครือข่ายในการพัฒนาวินัยนักเรียน
9. กากับดูแลนักเรียนในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
โรงเรียนกาหนด
10. ควบคุมดูแลและจัดระเบียบเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของนักเรียน และส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร
11. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
12.วางแผน จัดทาโครงการ กาหนดแนวปฏิบัติ ติดตามประเมินผล ส่งเสริมวินัย
13. ประมวลผลการดาเนินงาน
14. ปูองกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
14.1 จัดทาแผนงาน และโครงการงานปูองกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
14.2 วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการมาสายของนักเรียน
14.3 วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท และพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน
14.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
14.5 ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจาชั้น ครูแนะแนวในการแก้ปัญหานักเรียน
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มาตรฐานการปฏิบตั งิ านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
1. วัตถุประสงค์
1. ทาให้นักเรียนตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถนาไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิต ประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไป
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีสติรู้ตัวตลอดเวลา
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
2. ขอบเขต
คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยทุกคน
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
1. วางแผน และจัดทาแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
2. ประชุมเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเพื่อชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงาน
3. ประสานงาน กับบุคลากรทุกฝุายและระดับชั้น เพื่อปฏิบัติงานได้ตามแผนและรับทราบ
ปัญหาและรับทราบข้อเสนอแนะ
4. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม
5. ดาเนินการฝึกอบรม การประชุมนักเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การ
ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม
6. ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม และผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
7. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนอย่างสม่าเสมอ
8. รายงานข้อมูล สถิติ ผลการปฏิบัติงาน เพื่อนาเสนอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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มาตรฐานปฏิบตั งิ านส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมมีความสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบสามารถปกครองตนเองได้
3. เพื่อฝึกความคิดและการตัดสินใจของนักเรียน
4. เพื่อพัฒนาสติปัญญาของนักเรียน
5. เพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพในอนาคต และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
6. เพื่อให้นักเรียนรู้จักทักษะทางสังคม เสียสละทางานให้ส่วนรวม
7. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาลักษณะนิสัยความกตัญญูและความคิดที่ดี
8. เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี
2. ขอบเขต
คณะครู บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษา
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 งานคณะกรรมการนักเรียน
4.1.1 จัดให้มีคณะกรรมการนักเรียน กาหนดบทบาทหน้าที่ ให้คณะกรรมการนักเรียน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายโรงเรียน
4.1.2 ควบคุม ดูแลให้การดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเป็นไปตามแนวทางที่
กาหนด
4.1.3 วางแผน และจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานและดาเนินการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญ
ต่างๆตลอดปี การศึกษา โดยประสานความร่วมมือจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
4.1.4 วางแผน ควบคุม ติดตาม นิเทศ ดาเนินการและแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมพิเศษของ
โรงเรียนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถทักษะ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของนักเรียน
4.1.5 รวบรวมสถิติ ข้อมูล ติดตามผล การจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
นักเรียน เพื่อรายงานให้โรงเรียนทราบ
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4.1.6 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคณะกรรมการนักเรียนสู่สภาวะผู้นา
4.2 งานปฐมนิเทศ
4.2.1 จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบ ม.3
4.2.2 จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบ ม.6 , ปวช.3
4.3 งานเครือข่ายนักเรียน
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพัฒนาจากพัฒนาของผู้เรียน ความประพฤติ
การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา
2. ขอบเขต
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่จะต้องดาเนินการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยมีขึ้นตอนอย่างต่อเนื่องทั้ง 5 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2.2 การคัดกรองนักเรียน
2.3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
2.4 การปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
2.5 การส่งต่อ
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคณะดาเนินงาน
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 การวางแผน (Plan)
- วางระบบ ขั้นตอนการทางาน กาหนดขั้นตอนการทางานเป็นกระบวนการให้มีวิธีการ
ปฏิบัติเป็นมาตรฐานและเป็นปัจจุบันนาข้อมูลมาตรวจสอบและประเมินตนเอง
จัดทาเป็นสารสนเทศ และสะท้อนให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐาน
4.2 การดาเนินงาน (Do)
- ปฏิบัติร่วมกันโดยใช้กระบวนการ วิธีการ และบันทึก
4.3 การตรวจสอบ/ประเมินผล (Check)
- ประเมินตนเองร่วมกัน ผลัดกันประเมินภายในระหว่างบุคคล และทีมย่อยในโรงเรียน
4.4 การปรับปรุงพัฒนา (Act)
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- นาผลการประเมินมาแก้ไขพัฒนางาน
- แก้ไข พัฒนา กระบวนการ วิธีการ ปัจจัย หรือการบันทึกให้ดีขึ้น

มาตรฐานปฏิบตั งิ านงานรักษาความปลอดภัยและจราจร
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการสาหรับฝุายบริหารทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
2.1.1 ดูแลการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ของครูและบุคลากร ของสถานศึกษา
2.1.2 ดูแลจัดระเบียบนักเรียนที่ใช้งานรถจักรยานยนต์เดินทางมาโรงเรียน
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 วางแผนรักษาความปลอดภัยและเวรยามวันทาการ วันหยุด กลางคืน
4.2 จัดระบบแบ่งงานที่รับผิดชอบ ให้บุคลากรรับมอบไปปฏิบัติตามความ
เหมาะสม
4.3 ดูแล และติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.4 แก้ไขปัญหาด้านต่างๆและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ปฏิบัติผิดระเบียบ
4.5 เสนอรายงานเหตุการณ์ๆ ในช่วงเวลาที่รับผิดชอบ
4.6 จัดระบบจราจรภายในสถานศึกษา และรถรับส่งนักเรียน
4.7 ดูแลรักษาความปอดภัยให้บุคลากรและนักเรียนทั้งในเรื่องชีวิตและทรัพย์สิน
การอยู่ในสถานศึกษา
4.8 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจในบางครั้ง เพื่อรักษาความปลอดภัยและ
จราจร
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มาตรฐานปฏิบตั งิ านสารวัตรนักเรียน
1. วัตถุประสงค์
1. สอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั่วไปภายในโรงเรียนและภานอกโรงเรียน หากนักเรียน
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยมีพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ ก็ให้นาเสนอต่อครูผู้รับผิดชอบดาเนินการ
แก้ไขต่อไป
2. ขอบเขต
ครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 วางแผน และจัดทาแผนปฏิบัติการการติดตามนักเรียน
4.2 ติดตาม และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน
4.3 ควบคุม ดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน
4.4 ติดตามประเมินผล รวบรวมข้อมูล สถิติ เพื่อการวางแผน และการเสนอรายงาน
4.5 ประสานงาน เจ้าหน้าที่ หรือเครือข่ายสารวัตรนักเรียน เพื่อร่วมดูแลพฤติกรรมนักเรียน
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมอันดี
งาม มีรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ขอบเขต
นักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยทุกคน
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานและครูผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 11 เปูาหมาย
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน เพื่อจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน ตามเปูาหมายที่กาหนด
2. ประสานงาน กับบุคลากรทุกฝุาย เพื่อปฏิบัติงานได้ตามแผน รับทราบปัญหา
และรับทราบข้อเสนอแนะ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ทั้ง 11 เปูาหมาย ดังนี้
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เปูาหมายที่
เปูาหมายที่
เปูาหมายที่
เปูาหมายที่
เปูาหมายที่

1 รักษาความสะอาดร่างกาย บ้านเรือนและชุมชน
2 มีจิตสานึกร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3 มีวิถีประชาธิปไตย
4 เป็นผู้ประหยัด อดออม และนิยมไทย
5 ปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักธรรมของศาสนาอื่นที่เด็ก
และเยาวชนนับถือ
เปูาหมายที่ 6 เป็นผู้มีมารยาทแบบไทย
เปูาหมายที่ 7 มีวินัยจราจร
เปูาหมายที่ 8 เป็นคนตรงต่อเวลา
เปูาหมายที่ 9 ปฏิบัติตนในการเข้าแถวเรียงลาดับก่อน - หลัง ในการรับบริการต่าง ๆ
เปูาหมายที่ 10 ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและกลุ่มโดยเคร่งครัด
เปูาหมายที่ 11 ไม่พัวพันยาเสพติด
4. ครูผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละเปูาหมาย สรุปผลการดาเนินโครงการ

มาตรฐานปฏิบตั งิ านส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเยาวชน
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
3. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการ ปกครอง
ของนักเรียน โดยนักเรียนและเพื่อนักเรียน
4. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนทาหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียนอื่นๆในการกระทาใดๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
5. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย
2.ขอบเขต
คณะครู บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษา
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานส่งเสริมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
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1. ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการสภานักเรียน ในการดาเนินงานหรือตามที่คณะกรรมการ
สภานักเรียนขอคาชี้แนะ
2. ควบคุมดูแลให้คณะกรรมการสภานักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนธรรม
โชติศึกษาลัยว่าด้วยสภานักเรียน พุทธศักราช 2561
3 ถ่ายทอดประสบการณ์ ชี้แนะคณะกรรมการสภานักเรียนในกรณีการดาเนินงานที่เสี่ยงให้
เกิดความเสียหายต่อนักเรียนและโรงเรียน
4. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อสังเกตการณ์ หรือเป็นประธานในที่
ประชุม
5. วางแผนเสนองบประมาณและจัดทาแผนปฏิบัติราชการงานสภานักเรียนตลอดปีการศึกษา
6. ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามปฏิทินปฏิบัติงานของสภานักเรียน
7.ติดตาม ประเมินผล รวบรวมข้อมูล สถิติ เก็บเอกสาร หลักฐานต่างๆ เพื่อการเสนอรายงาน
8. นาคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
ชุมชนในนามตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
9. นามติที่ประชุมสภานักเรียนเสนอต่อที่ประชุมครู หรือที่ประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการ
นักเรียนหรือต่อผู้บริหาร
10. ประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับงานสภานักเรียน
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐานปฏิบตั งิ านโรงเรียนสีขาว
1.วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงเรียนได้มีกิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง การแก้ไขปัญหายา
เสพติดในกลุ่มเยาวชนไทย ในโรงเรียนภายใต้งานโรงเรียนสีขาวและ กิจกรรมที่เกี่ยวกับวันต่อต้านยา
เสพติด
2.ขอบเขต
งานโรงเรียนสีขาว ฝุายกิจการนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3.ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานโรงเรียนสีขาว
4.ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
4.1.1 จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
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4.1.2 ประชุมคณะทางาน แต่งตั้ง คาสั่ง คณะกรรมการที่ปรึกษา ประเมินผล กิจกรรมห้องเรียน
สีขาว
4.1.3 ครูที่ปรึกษาแต่งตั้ง ฝุาย ทั้ง 4 ฝุาย ตามโครงสร้าง ดาเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้
ฝุายการเรียน ฝุายการงาน
ฝุายกิจกรรม ฝุายสารวัตรนักเรียน
4.1.4 ติดตามเอกสาร ประเมินผลการจัดกิจกรรม ห้องเรียนสีขาวในโรงเรียน
4.2 กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง
4.2.1 ประชุมคณะทางาน แต่งตั้ง คาสั่ง คณะกรรมการประเมินผล กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง
4.2.2 มีการติดตามพฤติกรรมนักเรียน ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ในโรงเรียน
4.2.3 ควบคุมดุแลแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในโรงเรียน
4.2.4 จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
4.2.5 ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม อบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านระดับชัน้ และครูทปี่ รึกษา
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานระดับชั้นและครูที่ปรึกษาให้ไปในทิศทางเดียวกัน
และเพื่อส่งเสริมให้คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ตระหนักคุณธรรม จริยธรรม
รับผิดชอบในหน้าที่ของตน และเพื่อให้โรงเรียนนาผลสรุปการดาเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาให้
เกิดประสิทธิภาพและดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ขอบเขต
ครูและบุคลากร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยทุกคน
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้นเรียนทุกระดับชั้น
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
หัวหน้างาน
1.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน เพื่อจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
2. ประชุมหัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
3. ประสานงาน กับบุคลากรทุกฝุายและระดับชั้น เพื่อปฏิบัติงานได้ตามแผนและรับทราบ
ปัญหาและรับทราบข้อเสนอแนะ
4. รายงานข้อมูล สถิติ ผลการปฏิบัติงาน เพื่อนาเสนอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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หัวหน้าระดับ
1. ประชุมวางแผนกับครูที่ปรึกษาในระดับ เพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในระดับชั้น
3. รับเรื่อง พิจารณา สงบส่วน วินิจฉัย ลงโทษนักเรียนที่กระทาผิดระเบียบโรงเรียนเบื้องต้น
จากครูที่ปรึกษาในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
4. ดาเนินการประชุมสวดมนต์ อบรมนักเรียนประจาสัปดาห์ในคาบทักษะชีวิต
5. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. ควบคุมดูแล นิเทศ ติดตามให้ครูที่ปรึกษาดาเนินงานได้ตามแผน
7. ประสานงาน ดาเนินการ จัดพิธีทาบุญถวายเพลพระสงฆ์กับครูที่ปรึกษา
ครูทปี่ รึกษา
1. ควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนในห้องนักเรียนที่ปรึกษา
2. ประสานงานกับนักเรียน และผู้ปกครองในห้องนักเรียนที่ปรึกษา
3. รวบรวม สถิติ ข้อมูล บันทึกเหตุการณ์ และจัดทารายงานหัวหน้าระดับ
4. ดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มาตรฐานปฏิบตั งิ านเครือข่ายผูป้ กครอง
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสนับสนุนให้ฝุายบริหาร และบุคลากรมีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
1.2 เพื่อให้กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ตารวจโรงเรียนได้ปฏิบัติปฏิสัมพันธ์กับ
โรงเรียนมากขึ้น
1.3 เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาทุกชั้น
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 ม.4 และ ปวช.1 และประกาศผลสอบของ
นักเรียนทุกชั้นเรียน
4.2 จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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มาตรฐานปฏิบตั งิ านสมาคมผูป้ กครองและครูฯ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อควบคุมดูแลความประพฤติ และอบรมจรรยามารยาทของเยาวชนให้เป็นผู้มีศีลธรรม
และวัฒนธรรมอันดีงาม
1.2 ส่งเสริมเยาวชนให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษา
1.3 เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพของเยาวชนในด้านต่าง ๆ
1.4 เพื่อให้ทุนสงเคราะห์ ทุนส่งเสริมนักเรียนเรียนดี ทุนรักษาพยาบาลนักเรียน
1.5 เพื่อให้การสงเคราะห์ ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือสังคมตามสมควร
1.6 เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพของสมาชิกด้านต่าง ๆ พอสมควร
1.7 เพื่อสนับสนุนโรงเรียนด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านกาลังคน และด้านอื่น ๆ ตาม
สมควร
1.8 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและครู และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่ง
กันและกัน
1.9 สมาคมฯจะไม่ดาเนินการใด ๆ อันที่จะเกี่ยวข้องด้านการเมือง
1.10 สมาคมฯจะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
1.11 สมาคมฯจะไม่ส่งเสริมให้มีการพนันทุกประเภท ทุกชนิดไม่ว่าการพนันใด ๆ
2. ขอบเขต
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
4. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 ประสานงานเชิญคณะกรรมการสมาคมประชุม
4.2 ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
4.3 ดาเนินการแจ้งใบลงทะเบียนสมาชิกของผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้น
4.4 จัดเก็บค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู
4.5 เก็บค่าลงทะเบียนแรกเข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองคนละ 50 บาท ค่าสมาชิกรายปีๆ
ละ 100 ปี และค่าสมาชิกตลอดชีพ 500 บาท ฝากเจ้าหน้าที่การเงินเก็บไว้
4.6 รายงานผลการดาเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
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มาตรฐานปฏิบตั งิ าน TO BE NUMBER ONE
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมมีความสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบสามารถปกครองตนเองได้
3. เพื่อฝึกความคิดและการตัดสินใจของนักเรียน
4. เพื่อพัฒนาสติปัญญาของนักเรียน
5. เพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพในอนาคต และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
6. เพื่อให้นักเรียนรู้จักทักษะทางสังคม เสียสละทางานให้ส่วนรวม
7. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาลักษณะนิสัยความกตัญญูและความคิดที่ดี
8. เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี
2. ขอบเขต
คณะครู บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษา
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้างาน TO BE NUMBER ONE
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
4.1 งาน TO BE NUMBER ONE
4.1.1 จัดให้มีคณะกรรมการครู และนักเรียน โดยขอความร่วมมือกับงานสภานักเรียน
กาหนดบทบาทหน้าที่ ให้คณะกรรมการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามนโยบายโรงเรียน
4.1.2 ควบคุม ดูแลให้การดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเป็นไปตามแนวทางที่
กาหนด
4.1.3 วางแผน และจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานและดาเนินการการจัดกิจกรรม
4.1.4 จัดกิจกรรมพิเศษของ โรงเรียนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักเรียน
4.1.5 รวบรวมสถิติ ข้อมูล ติดตามผล การจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ นักเรียน เพื่อรายงานให้โรงเรียนทราบ
4.1.6 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคณะกรรมการนักเรียนสู่สภาวะผู้นา ทั้งกิจกรรม
ภายในและภายนอกโรงเรียน
4.1.7 ส่งเสริมกิจกรรมทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงเวทีการแข่งขัน
ต่าง
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