
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคปราสาท 
 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
 

อ าเภอเมืองสุรินทร์     จังหวัดสุรินทร์  
 
 



 

ค าน า 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ได้จัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูและผู้ดูแลเด็กจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรม และการ
ท างาน อันน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งรวมไป
ถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครูและผู้ดูแลเด็ก พัฒนาไปสู่ครูอาชีพที่มีความ
มุ่งม่ันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้ครบทุกด้าน ทั้งความดี ความ
เก่ง สุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีความม่ันคงทางอารมณ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูและผู้ดูแลเด็กจึงควรมีคู่มือ มีแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป หากมีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกปราสาททราบ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ข้ึนต่อไป 
 

 
 
 

                                                                                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
                                                                                               ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
                                                                                                                   

เรื่อง           หน้า 
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท      ๑ 
โครงสร้างการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท      ๓ 
ค าสั่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท ที่ ๐๐๓ / 25๖๑      ๔ 
ฝ่ายบริหารวิชาการ          ๕ 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ            ๙ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล          ๑๑ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป           ๑๔ 
ค าสั่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท ที่ ๐๐๔ / 25๖๑      ๑๙ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน           ๒๑ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ          ๒๒ 
จิตวิญญาณของการเป็นครูที่ดี         ๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
  

ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโคกปราสาท สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกปราสาท ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

รหัสโปรษณีย์ ๓๒๐๐๐ โทรศพัท ์09-3357-8909 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยชุมชนและองค์การ

บริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญด้านการศึกษา ระดับปฐมวัย และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียม

ความพร้อมของเด็กก่อนเข้าศึกษาในชั้นอนุบาล ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สังคมและสติปัญญา 

ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลานเพราะต้องออกไปรับจ้างท างานนอก

บ้านเมื่อก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น ได้น าบุตรหลานมาเรียนและมีเวลาไปประกอบอาชีพและท างานมากข้ึน 

ลักษณะเป็นที่ราบสูง มีอาณาเขตติดดังนี้ 

 ทิศเหนือจดกับบ้านท านบ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 ทิศใต้จดกับบ้านเจริญทรัพย์ ต าบลทมอ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 ทิศตะวันออกจดกับบ้านอ าบึล ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 ทิศตะวันตกจดกับบ้านตาอ า ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

๒.ปรัชญา /อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์ /วิสัยทัศน ์ 
ปรัชญา “เรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น”  
อัตลักษณ์ "ยิ้มแย้มแจ่มใส"  
เอกลักษณ์ "อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมทุกวันศุกร์"  
วิสัยทัศน์ 

 “พัฒนาการสมวัย  ใส่ใจการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ก้าวล้ าสู่สากล” 

พันธกิจ/ภารกิจ  
๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจสังคมและสติปญัญา 

๒. เด็กปฐมวัยมีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษา 

 

/๔.บุคลากรได้รับ...... 



 

๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี

คุณภาพ 

๕. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๖. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือระดมความคิด ทรัพยากร

มาช่วยเหลือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับปฐมวัย 

เป้าหมาย  
 

๑. เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  

๒. เด็กเล็กทุกคนได้รับการเลี้ยงดู พัฒนาตามวัย เต็มตามศักยภาพ 

๓. เด็กปฐมวัยมีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี

คุณภาพ 

๕. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย 

๖. พัฒนาอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๗. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนา และเตรียมความพร้อมในทุกด้าน อย่างมีคุณภาพให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่น  และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/๓. โครงสร้าง………



  
 / 

 

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
 

๘.  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
นางสาวกัญญาณัฐ   ชื่นชม 

ฝ่ายวิชาการ  
นาง 

         ฝ่ายวิชาการ  
       นางสุรีรัตน์  ขอชนะ 
 

         ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
นางพรรณี  สุทธิสน 
นางอมรา  นพพันธ์ 

งานหลักสูตร 
-งานจัดการเรียนรู้ / ประสบการณ์  
-งานผลิตสื่อและเทคโนโลยี  
-งานประเมินพัฒนาการ  
-งานนิเทศการสอน  
-งานหนังสือ / ของเล่น  
-งานประสิทธิผล  
-งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
-งานกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย  
-กิจกรรมนันทนาการ  
-งานประกันคุณภาพภายใน 

- งานแผนต่างๆ ได้แก่ 

  -แผนพฒันาการศึกษา 4 ปี 

  - แผนปฏิบติัการประจ าปี      
  - การศึกษา 
  - แผนปฎิบติัการประจ าปี
งบประมาณ  
     

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานบุคลากร  
-งานอาคารสถานที่  
-งานปรับปรุง  
-การใช้อาคารสถานที่ทั่วไป  
-งานบารุงรักษา  
งานธุรการ / การเงิน  
-งานทะเบียน  
-สารสนเทศ  
-งานสารบรรณ  
งานสัมพันธ์ชุมชน  
-การให้บริการชุมชน  
-การรับบริการชุมชน  
งานบริการ  
-งานโภชนาการ  
-งานอนามัย / พยาบาล 



  
 / 

 

 

 
ค าสั่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 

ที่  ๐๐๓ /๒๕๖๑ 
เรื่อง    มอบหมายงานในหน้าที่และงานพิเศษท่ีรับผิดชอบ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

------------------------------------- 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนหรือ งานพิเศษอ่ืน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข่ายภาระหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542 และด าเนินงานตามนโยบายของส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์เพ่ือพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพตาม 
มาตรฐานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ฉะนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินไปด้วยดี  มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  มีระเบียบเป็นระบบ  และ
บังเกิดผลดีกับนักเรียนและสถานศึกษา จึงมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ และถือปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นชม ต าแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา  หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษา บริหารกิจการของ
สถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการ บริหารงานวิชาการ  งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชนและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
 3. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 5. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน 
 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง  การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 8. จัดท ามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน  
ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 9. ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและ ให้บริการด้าน
วิชาการแกชุมชน 
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
 12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป 
 14. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 2. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าช่วงชั้น 
มีหน้าที่ด าเนินการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน ประสานงาน ตรวจสอบ ควบคุมด าเนินงาน ให้เป็นไปตาม
โครงสร้างที่สถานศึกษาก าหนด 
 3. การแต่งตั้งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสถานศึกษากรณีไม่อยู่
ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา เพ่ือให้ภารกิจในสถานศึกษาด าเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 
42 และ 47  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523  แต่งตั้งพนักงานครูปฏิบัติราชการแทน ตามล าดับ ดังนี้ 

3.1  นางค าเผือ สวัสด ี ครู  ค.ศ. ๑  
3.2  นางกุลวิมล              แย้มศรี  ครู  ค.ศ. ๑  
3.3  นางอมรา  นพพันธ์ ครู  ค.ศ. ๑  

 โดยปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอน และ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

การบริหารงานทั้ง 4  ฝ่าย มีขอบข่าย ภารกิจและงานในหน้าที่รับผิดชอบและถือปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 

งานวิชาการถือเป็นงานที่มีความส าคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะ
ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนด
แนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง งานวิชาการของโรงเรียน
ประกอบด้วยงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก  ซึ่งโรงเรียนจะต้องสร้างหลักสูตรของตนเอง 
เรียกว่า หลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้น ครูจะต้องท าหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งงานวิชาการท่ีครูจะต้องปฏิบัติจะประกอบด้วยภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการก าหนดทิศทาง    และแนวนโยบายในการ

ด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ วางแผนน าแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านวิชาการไปสู่การปฏิบัติ ร่วมประชุมเพ่ือ
รับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้ค าปรึกษาหารือในการพัฒนางานตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานทุกครั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้ค าแนะน างานทั่วไปของฝ่าย ในด้านต่าง ๆ  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการด าเนินงานของฝ่ายตลอดจน
เสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินงานของ
ฝ่ายด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
คณะกรรมการประกอบด้วย 

1.  นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นชม         ผอ.กองการศึกษาฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
2.  นางพรรณี  สุทธิสน นักวิชาการศึกษา  กรรมการ 
3.  นางอมรา  นพพันธ์ ครู คศ.๑  กรรมการ 
4.  นางสุรีรัตน์                         ขอชนะ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
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2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
 (1)  วางแผนด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระ รายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา  และแนวการ
จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ตามบริบท
ของสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 (2)  จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล  และการแนะแนวให้
สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
 (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 
 (4)  ประสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  และชุมชนเพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 (5)  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  และน า
ข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพิจารณาเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 (6)  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 (7)  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล  ระดับชั้น  ระดับช่วงชั้นและระดับกลุ่มวิ ชาในแต่ละปี
การศึกษา  เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
 (8)  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  แล้วใช้ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหา ร
หลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 
 (9)  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา  
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

        (10)  ให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ  2  ครั้ง  คณะกรรมการประกอบด้วย 
   

1. นายชาล ี   ดอกแก้ว                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธาน 
2. นางธัญวดี สุวรรณสม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธาน 
๓. นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นชม ผอ.กองการศึกษาฯ          กรรมการ 
3.  นางอมรา  นพพันธ์ ครู คศ.๑  กรรมการ 
4.  นางสุรีรัตน์                         ขอชนะ ครูผู้ช่วย กรรมการและ

เลขานุการ 
3.  คณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  มีหน้าที่พัฒนาบุคลากรในการท า

แผนการสอน การออกแบบเรียนรู้  เทคนิคการสอน  และผลิต จัดหาสื่อ นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  โดยใช้วิธีการแนะน า  สอนแนะ  ประชุมเชิงปฏิบัติการและนิเทศการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 2 
ครั้ง/ปี พร้อมรายงานผลต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

1.  นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นชม          ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ประธาน 
2.  นางพรรณี               สทุธิสน  นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
3.  นางอมรา                นพพันธ์  ครู คศ.๑    กรรมการ 
4.  นางสุรีรัตน์              ขอชนะ          ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
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๔.  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  มีหน้าที่  ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามลักษณะที่สถานศึกษา
ก าหนด  โดยประเมินเป็นรายคุณลักษณะ  สรุปผลเป็นรายภาค / รายปี  และตัดสินผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด  ประกอบด้วย 

 

๑.  นางอมรา               นพพันธ์  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒.  นางสุรีรัตน์      ขอชนะ  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 

 
 ๕.  งานทะเบียนโรงเรียน  
มีหน้าที่ ด าเนินการเกี่ยวกับ  งานทะเบียน  จัดท าแผนปฏิบัติการและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน  

ปฏิทินปฏิบัติการ  และ ประเมินผลการด าเนินงานงานทะเบียน  ท าทะเบียนนักเรียน  ทะเบียนแสดงผลการเรียน   
กรอกและตรวจทานผลการเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจัดท าแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน ให้เลข
ประจ าตัวนักเรียน และจัดท ารายชื่อนักเรียน จัดท าสถิติจ านวนนักเรียน และประกาศนียบัตรแก่นัก เรียนที่จบ
หลักสูตร ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู  นักเรียน  และผู้ปกครองจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงาน
ทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใช้งานปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย 

๑.  นางอมรา               นพพันธ์  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒.  นางสุรีรัตน์      ขอชนะ  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 

 
            ๖. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

      ๑. ศึกษา  วิเคราะห์   ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน   
และการบริหารงานวิชาการ      
                ๒. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และจัดประกวดสื่อ 

      ๓. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการ 
                ๔. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ 
การจัดการเรียน  การสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่น ๆ 

     ๕. การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ประกอบด้วย 
        ๑. นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นชม          ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
        ๒. นางพรรณี         สุทธิสน  นักวิชาการศึกษา 
                    3.  นางอมรา         นพพัน์  ครู คศ.๑  
                    4.  นางสุรรีรัตน์    ขอชนะ  ครู คศ.๑  

๗. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
    (1)  ประชุมคณะท างาน การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  
    (2)  ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน       

ท้องถิ่น  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 
 
 

/(๓)ประสาน.. 



  
 / 

 
    (3)  ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมงาน
พัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ 
    (4)  จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และชุมชน เผยแพร่แก่กลุ่มสาระฯ และงาน 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    (5)  จัดท ารายงานการใช้แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่แก่กลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
    (6)  ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย

ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๘. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
     (1)  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
     (2)  จัดท าการประเมินทบทวน  การประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา 
     (3)  ประเมินและจัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจ าปี 

       (4)  ประสานงานการประเมินตนเองท้ังภายนอกและภายใน 
     (5)  ให้ข้อเสนอและในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามผลการประเมิน 
     (6)  ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาโรงเรียน 

       (7)  จัดท ามาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
     (8)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
         1.  นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นชม          ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ     ประธาน 
         2.  นางพรรณี      สุทธิสน  นักวิชาการศึกษา               กรรมการ 
         3.  นางอมรา      นพพันธ์  ครู คศ.๑               กรรมการ 
         4.  นางสุรีรัตน์     ขอชนะ  ครผูู้ช่วย               กรรมการ 

 

           ๙. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
     (1)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     (2)  ส่งเสริมให้ครูศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

               (3)  ประสานความร่วมมือในการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่น 

     (4)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
         1.  นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นชม          ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   ประธาน 
         2.  นางพรรณี       สุทธิสน  นักวิชาการศึกษา             กรรมการ 
         3.  นางอมรา       นพพันธ์  ครู คศ.๑             กรรมการ 
         4.  นางสุรีรัตน์      ขอชนะ  ครู คศ.๑             กรรมการ 

 
 
 

/ฝ่ายบริหาร.... 
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ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการ 

มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหาร
จัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน โดยปฏิบัติตามระเบียบเงินรายได้ของ
สถานศึกษาและระเบียบพัสดุ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวของ ประกอบด้วยภารกิจหลัก ดังนี้ 

1.  การจัดท าแผนและบริหารงานงบประมาณ 
  มีการด าเนินงานดังนี้ 

 (1)  ประชุมฝ่าย รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบจ านวนนักเรียนทั้งหมด และยอดวงเงินงบประมาณที่โรงเรียน
ได้รับการจัดสรร 
  (2)  พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปีภายใต้กรอบการใช้วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
  (3)  สรุปสาระส าคัญของโครงการ และงบประมาณ แจ้งให้บุคลากรทุกท่านทราบประจ าเดือน รวมทั้ง
ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 (4)  จัดท าแผนงบประมาณ และเสนอของงบประมาณตลอดจนรายงานแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้กอง
ศึกษาเทศบาลเมืองพนัสนิคมทราบ 
  (5)  รายงานความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารับทราบ 
  (6)  ตรวจสอบ ประเมินผลเกี่ยวกับงานงบประมาณและสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
  (7)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ฝ่ายบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 

๑.  นางสาวกัญญาณัฐ   ชื่นชม  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ประธาน     
๒. นางพรรณี    สุทธิสน        นักวิชาการศึกษา        กรรมการ     
3.  นางอมรา    นพพันธ์         ครู คศ.๑        กรรมการ     
4.  นางสุรีรัตน์   ขอชนะ         ครูผูช้่วย         กรรมการ                        

2.  การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
 มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

 (1)  จัดท ารายการ พร้อมรายละเอียดประกอบการขออนุมัติตามรูปแบบที่ก าหนดตามรายการ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   

 (2)  จัดท ารายผลการด าเนินการขออนุญาตตามแผนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและจัดเก็บรวบรวม
ผลการใช้งบประมาณของงานแต่ละฝ่าย ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

1.  นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นชม  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ประธาน 
๒. นางพรรณี     สุทธิสน  นักวิชาการศึกษา  กรรมการ 
3. นางอมรา    นพพันธ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
4. นางสุรีรัตน์     ขอชนะ  ครผูู้ช่วย  กรรมการ                    

 3.  การตรวจสอบ และรายงานการใช้งบประมาณ 
  มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

     ตรวจสอบการรายงานผลการจัดท ารายละเอียดการขออนุมัติงบประมาณว่าเป็นไปตามรายละเอียดที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือไม่  

 
/(๒)ตรวจสอบ.. 
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  (2)  ตรวจสอบการประเมินผลการใช้เงินของงบประมาณแต่ละฝ่าย 
  (3)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
 

1.  นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นชม  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ประธาน 
๒. นางพรรณี     สุทธิสน  นักวิชาการศึกษา  กรรมการ 
3. นางอมรา     นพพันธ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
4. นางสุรีรัตน์    ขอชนะ  ครู ผู้ช่วย  กรรมการ                    

 
4.  งานสารบัญ 

  มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
(1)  จัดท าแผนงาน ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี และคู่มือปฏิบัติงาน 

 (2)  จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ โดยจัดให้มีแฟ้มงานก าหนดรหัสของหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

(3)  มีการลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือเป็นปัจจุบัน 
 (4)  ด าเนินงานสารบรรณของโรงเรียนตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
 (5)  ติดตาม และประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 (6)  สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

๑. นางอมรา        นพพันธ์  ครู คศ.๑          ประธานกรรมการ 
๒. นางสุรรีัตน์           ขอชนะ  ครูผูดู้แลเด็ก              กรรมการ 

5.  งานบริหารการเงิน และบัญชี 
มีหน้าที่ 

 (1)  ตรวจสอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และยอดที่ได้รับการจัดสรร 
 (2)  ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการ 
 (3)  จัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวด และควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน 
 (4)  จัดท าฎีกาการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และหมวดรายจ่ายอื่นๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเอกสาร 
 (5)  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน รายงานเกี่ยวกับการเงินของโรงเรียนทุกประเภท 
 (6)  จัดท าบัญชีเงินสด และบัญชีแยกประเภท 
 (7)  ท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 (8)  รวบรวมเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท 
 (9)  รับ - จ่ายเงินงบประมาณ 
 (10)  จัดท ารายงานสรุปการใช้จ่ายเงินให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง
นักเรียนได้ทราบ 
 (11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

1.  นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นชม  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ประธาน 
๒. นางพรรณี            สุทธิสน  นักวิชาการศึกษา  กรรมการ 

 
     /๖.เจ้าหน้าที่
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... 
6.  เจ้าหน้าที่น าฝาก – ถอน  เงินธนาคารของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
1.  นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นชม  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ประธาน 
๒. นางพรรณี           สุทธิสน  นักวิชาการศึกษา  กรรมการ 
๓. นางอมรา            นพพันธ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 

 

7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์มีหน้าที่   
(1)  ส ารวจความต้องการ/ความขาดแคลน และด าเนินการจัดหา จัดสรร พัสดุครุภัณฑ์ ให้ตรงกับความ

ต้องการ และให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
 (2)  จ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการ 
 (3)  มีการลงทะเบียนบัญชีพัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้อง บันทึกรหัสครุภัณฑ์อย่างครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
 (4)  มีการควบคุมตรวจสอบ การจัดซื้อ จัดจ้าง และจัดสรรพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 (5)  มีการตรวจสอบ และรายงานการบริหารพัสดุ ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของทางราชการ
ประกอบด้วย 

1.  นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นชม ชื่นชม          ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ประธาน 
๒. นางพรรณี            สุทธิสน  นักวิชาการศึกษา  กรรมการ 
3. นางอมรา             นพพันธ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
4. นางสุรีรัตน์           ขอชนะ  ครผูู้ดูแลเด็ก  กรรมการ                    

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรนั้น ๆ ให้ท างานได้ผลดีที่สุด 

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถท าให้ผู้ร่วมงานมีความสุขมีความพอใจที่จะให้ความร่วมมือ
และท างานร่วมกับผู้บริหาร เพ่ือให้งานขององค์กรนั้น ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ประกอบด้วยขอบข่าย  ภารกิจ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคลากร  
 มีหน้าที่ วางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดบุคลากร วิธีด าเนินการ ติดตาม ประเมินผล  รายงาน เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ในการปฏิบัติทุกด้านในงานบุคลากรตามค าสั่งและตามโครงสร้างงานประกอบด้วย  การจัดองค์กร  
การเพ่ิมศักยภาพของครู  ส่งครูเข้ารับการอบรม การสร้างขวัญก าลังใจแก่ครู วินัยการรักษาวินัย  เวรยาม
รกัษาการณ์ เวรประจ าวัน และอ่ืน ๆ ที่ท าให้งานเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น  ประกอบด้วย 

1.  นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นชม ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ประธาน 
๒. นางพรรณี      สุทธิสน นักวิชาการศึกษา  กรรมการ 
๓. นางอมรา    นพพันธ์ ครู คศ.๑  กรรมการ 

2. การจัดท าทะเบียนประวัติบุคลากร 
มีหน้าที่ จัดท าและจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง  การ

แก้ไข  วัน เดือน ปีเกิด  ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง  ดูแลตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน  สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทาน 

/เครื่องราชอิสริยา... 
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์  และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประกอบด้วย 

1.  นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นชม  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
๒. นางพรรณี สุทธิสน นักวิชาการศึกษา   

4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(1) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการพัฒนาก่อนการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่  โดยส่ง

เข้ารับการอบรม และจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา  แจ้งภาระงานตามมาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  
เกณฑ์การประเมินผลงาน  และมีการติดตาม  ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาอย่างเข้ม 

(2) การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยมีการศึกษาวิเคราะห์  ความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา  มีการส่งครูเข้ารับการอบรมจัดอบรมภายใน
สถานศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด าเนินการพัฒนา  ติดตามประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารสถานศึกษา 

(3) การพัฒนาก่อนเลื่อนต าแหน่ง/วิทยฐานะ  โดยการศึกษาวิเคราะห์  คุณลักษณะเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง  ลักษณะงานตามต าแหน่งที่ขอเลื่อนต าแหน่ง/วิทยฐานะ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัดส่งเข้า
รับการอบรมหรือด าเนินการอบรมเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  เจตคติ  คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสม  มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 (4) การสร้างขวัญก าลังใจ โดยจัดกิจกรรมนันทนาการ งานเลี้ยงสร้างสรรค์เชื่อมความสามัคคี การมอบ
ของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสงานมงคล การมอบของขวัญเยี่ยมเยียนยามเจ็บป่วย เป็นต้น ผู้รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 

1. นายชาล ี   ดอกแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธาน 
2. นางธัญวด ี   สุวรรณสม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธาน 
๓. นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นชม  ผอ.กองการศึกษาฯ    กรรมการ 
๔. นางพรรณี  สุทธิสน  นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
๕. นางอมรา         นพพันธ์  คร ู     กรรมการ 
๖. นางสุรีรัตน์       ขอชนะ  ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขเลขานุการ 

5. งานวินัยและการรักษาวินัย 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
(1)  ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการโดยผู้อ านวยการ

สถานศึกษา และรายงานต่อต้นสังกัดเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีต่อไปนี้ 
  -  กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  -  กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
  -  การอุทธรณ์ 
  -  การร้องทุกข์ 
(2)  การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย  ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษาและ

ผู้บริหารแต่ละระดับ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  ด าเนินการให้ความรู้  ฝึกอบรม  สร้าง 
/ขวัญและก าลังใจ... 
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ขวัญและก าลังใจ  การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ  จิตส านึก  และพฤติกรรมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  สังเกต  ตรวจสอบ  ดูแล  เอาใจใส่  ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย
ตามควรแก่กรณี 

(3)  ดูแลการออกจากราชการ  ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา และรายงานต่อต้นสังกัดเพ่ือ
พิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีต่อไปนี้ 

   -  การขอลาออกจากราชการ 
   -  การให้ออกจากราชการ  กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อม

และการพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
   -  การออกจากราชการไว้ก่อน 
   -  การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 

 กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 
 กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
 กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา  30  แห่ง 

กฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย  กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคที่ ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  หรือกรณี เป็นบุคคลล้มละลาย 

 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสม 

   -  กรณีมีมลทินมัวหมอง 
   -  กรณีได้รับโทษจ าคุก โดยค าสั่งของศาล  หรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกยกเว้น

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
6. งานรักษาความปลอดภัย 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
 (1) ดูแลเรื่องการรักษาเวรยามกลางวันของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (2) ดูแลเรื่องการรักษาเวรยามกลางคืนของและบุคลากรทางการศึกษา 
 (3) ดูแลและด าเนินการในเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจ าวันในวันท าการ   
 (4) จัดให้มีผู้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เวรยามเพ่ือควบคุมดูแลการอยู่เวรยามอย่างต่อเนื่อง 
 (5) ติดตามผลการอยู่เวรยามและสรุปผลงานทุกภาคเรียนเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย  
ท าหน้าที่เวร ยาม ประกอบด้วย 
1. นายชาลี ดอกแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  ผู้ตรวจเวร 
2. นายสมชาย หวังจิต  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้ตรวจเวร 
๓. นายสันติ ประดับ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้ตรวจเวร 
4. ครูทุกท่านและบุคลกรทุกคน      อยู่เวรยาม 

/ฝ่ายบริหาร... 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้

บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก าหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เช่น การ
ด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ   การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป การดูแล
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดท าส ามะโนผู้เรียน การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงาน 
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  งานส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา งาน
ประสานราชการกับกองการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน มีผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
1. นายชาลี   ดอกแก้ว           นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธาน 

 2. นางธัญวดี  สุวรรณสม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธาน 
 ๓. นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นชม  ผอ.กองการศึกษาฯ           กรรมการ 
 ๔. นางพรรณี  สุทธิสน  นักวิชาการศึกษา   กรรมการ 
 ๕. นางอมรา    นพพันธ์           ครู           กรรมการ 
 ๖. นางสุรีรัตน์   ขอชนะ  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขเลขานุการ 
มีหน้าที่ วางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดบุคลากร วิธีด าเนินการ ติดตาม ประเมินผล  รายงาน เผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ ในการปฏิบัติทุกด้านในฝ่ายบริหารทั่วไป ตามโครงสร้างงานหรือตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานธุรการ 
               มีขอบข่ายงานในเรื่อง การรับนักเรียน การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  ส่งเสริมสนับสนุน ด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  (1)  วางแผนการด าเนินงานด้านธุรการ 
  (2)  รับนักเรียน การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
  (3)  จัดหาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
  (4)  ลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือราชการ และเอกสารอ่ืนๆ ผ่านระบบ Internet (e-filing) 
  (5) โต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารอ่ืน ๆ 
  (6)  เก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ  
  (7)  จัดบริการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานทางราชการ 
  (8)  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  (9)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

๑.  นางอมรา   นพพันธ์  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสุรีรัตน์    ขอชนะ  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
  

3. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 

/(๑)วางแผน 
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 (1)  วางแผนการด าเนินงานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 (2)  ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ 
 (3)  ส ารวจจัดท าข้อมูลความต้องการของชุมชน ในการรับบริการการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 
 (4)  ให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชน 
 (5)  ประสานงานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการศึกษา ด้านอุปกรณ์งบประมาณ
บุคคล และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (6)  ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทยแก่ชุมชน 
 (7)  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 (8)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

4. งานสารสนเทศ 
มีขอบข่ายงานในเรื่อง  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสาระสนเทศ งาน

แผนและสารสนเทศ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 (1)  ศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วางแผนการด าเนินงานและจัดท าปฏิทินของกลุ่มงาน 
 (2)  ประสานงานในการก ากับติดตามงาน โครงการของกลุ่มงานเพ่ือน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
 (3)  ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้วางแผนและพัฒนางาน 
 (4)  ให้ความร่วมมือกับงานแผนงานโรงเรียนในเรื่องข้อมูลของกลุ่มงาน 
 (5)  ร่วมท าแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ าปี และปฏิทินของโรงเรียน 
 (6)  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

๑.  นางอมรา  นพพันธ์  ครู คศ.๑           ประธานกรรมการ 
๒.  นางสุรีรัตน์      ขอชนะ      ครผูู้ช่วย            กรรมการ 

5. งานกิจการนักเรียน  
มีหน้าที่ วางแผนปฏิบัติงาน ก าหนดบุคลากร วิธีด าเนินการติดตาม ประเมินผล รายงานเผยแพร่  

ประชาสัมพันธ์ ในการปฏิบัติทุกด้านในงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมนักเรียน กรรมการนักเรียน 
สวัสดิภาพ สารวัตรนักเรียน ปฏิบัติงานปกครอง งานกิจกรรมสภานักเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน / ภายนอก 
งานดุริยางค์ - นาฎศิลป์  งานทัศนศึกษา  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ - เนตร
นารี งานที่เก่ียวข้องตามโครงสร้าง และงานอ่ืน ๆ ที่มอบหมาย  ประกอบด้วย  

๑.  นางอมรา    นพพันธ์  ครู คศ.๑           ประธานกรรมการ 
๒.  นางสุรีรัตน์      ขอชนะ     ครผูู้ช่วย            กรรมการ 

 7.  งานจริยศึกษา  
มีหน้าที่ จัดให้มีการเสริมสร้าง  ลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามอยู่ใน

ระเบียบวิจัย  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีที่ดีงาม จัดให้มีการประกวดเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและประชาสัมพันธ์   
เผยแพร่  ยกย่องนักเรียนที่ดีเด่นในด้านต่าง ๆปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
 

๑.  นางอมรา   นพพันธ์  ครู คศ.๑           ประธานกรรมการ 
๒.  นางสุรีรัตน์   ขอชนะ     ครผูู้ช่วย                               กรรมการ 

/12.งานอนามัย... 
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12. งานอนามัยและบริการ 
มีหน้าที่บริการ  จัดกิจกรรม งานเกี่ยวกับขอบข่ายอนามัยโรงเรียน  นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน และ

ควบคุมดูแลให้บริการด้านสุขภาพของนักเรียน จัดให้มีห้องพยาบาลที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ  ประกอบด้วย เตียง 
ยารักษาโรค  อุปกรณ์เครื่องมือในการปฐมพยาบาล  และมีผู้รับผิดชอบตลอดเวลา การป้องกันโรคติดต่อ การ
ป้องกันยาเสพย์ติด จัดท าบัตรหรือให้ค าแนะน าในการท าบัตรแก่นักเรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน  ก่อน
น าส่งโรงพยาบาล  รวมทั้งการก าจัดเหาให้กับนักเรียนจัดหายาและเครื่องเวชภัณฑ์ให้เพียงพอน านักเรียนเข้ารับ
การตรวจสุขภาพในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ีศูนย์สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลให้ค าแนะน าตลอดจนการรับวัคซีน
ประเภทต่าง ๆ ตามที่ก าหนด จัดท าทะเบียนเอกสารต่าง ๆ  ท าสถิติ  รายงานการใช้ห้องพยาบาลจัดท าบัญชีการ
เบิกจ่ายที่เกี่ยวกับงานอนามัย และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 

๑.  นางอมรา     นพพันธ์  ครู คศ.๑           ประธานกรรมการ 
๒.  นางสุรีรัตน์    ขอชนะ      ครผูู้ช่วย                               กรรมการ 

 

13.  งานโภชนาการ 
มีหน้าที่วางแผนการด าเนินงานโภชนาการ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันและที่จ าหน่ายใน

โรงเรียนให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ ควบคุมไม่ให้ใช้แก้วน้ าพลาสติกและขวดน้ าพลาสติก ควบคุมและตรวจสอบ
การช าระล้างภาชนะ การก าจัดมูลฝอย การท าความสะอาดโรงอาหารและบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารของ
นักเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการแก่นักเรียนและผู้จ าหน่ายอาหารจัดให้มีการ ตรวจสุขภาพ ผู้ประกอบ
อาหาร  และผู้จ าหน่ายอาหาร ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่บุคลากรของโรงเรียนในโอกาสที่มีกิจกรรมพิเศษ
ต่าง ๆ  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  ประกอบด้วย 

๑.  นางอมรา      นพพันธ์   ครู คศ.๑           ประธานกรรมการ 
๒.  นางสุรีรัตน์     ขอชนะ      ครู คศ.๑            กรรมการ 

 14.  สุขาภิบาลในโรงเรียน   
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม  ดูแล  งานด้านสาธารณูปโภคให้ใช้การได้ดีตลอดเวลา ดูแล  บ ารุงรักษา  

สภาพสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น  สวยงาม  ปราศจากมลภาวะการบริการด้านไฟฟ้า  น้ าดื่ม  น้ าใช้  และอุปกรณ์กักเก็บ
ให้ปลอดภัยและสะอาดตลอดจนการซ่อมบ ารุงรักษา  ถนน  ร่องน้ า  อุปกรณ์การเล่นอ่ืน ๆ ที่ส่งผลให้บุคลากร
และนักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพพลานามัย  ที่สมบูรณ์แข็งแรงปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย 

๑.  นางอมรา    นพพันธ์  ครู คศ.๑           ประธานกรรมการ 
๒.  นางสุรีรัตน์   ขอชนะ      ครู คศ.๑            กรรมการ 

 

1๐.  คณะกรรมการตรวจรับ  รักษา  และจ่ายนมสถานศึกษา   
มีหน้าที่  ตรวจรับอาหารเสริม(นม) จากแหล่งส่งนม  และน าจ่ายให้ครูประจ าชั้น  เพ่ือจ่ายให้นักเรียนดื่ม

นมตามระบบโครงการอาหารเสริม (นม)  พร้อมจัดท าเอกสาร  กรอกข้อมูล  จัดท ารายงาน และปฏิบัติตาม
นโยบาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการจากส านักนายกรัฐมนตรีกรมการปกครอง  เทศบาล  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ว่าด้วยโครงการอาหารเสริม(นม)  ประกอบด้วย 

๑.  นางอมรา   นพพันธ์  ครู คศ.๑           ประธานกรรมการ 
๒.  นางสุรีรัตน์  ขอชนะ     ครู คศ.๑            กรรมการ 
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1๑.  งานประชาสัมพันธ์ 
มีหน้าที่ วางแผนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่อง

อ านวยการสะดวกในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์  รับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ทราบ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น โทรทัศน์ website 
เป็นต้น จัดท า วารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารอ่ืน ๆ จัดท าป้ายให้การต้อนรับผู้มาติดต่อประสานงาน
เยี่ยมชมโรงเรียนและผู้มาประชุม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

1.  นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นชม          ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ประธาน 
๒. นางพรรณี  สุทธิสน  นักวิชาการศึกษา   กรรมการ 

1๒. งานความสัมพันธ์ชุมชน 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  (1)  วางแผนการด าเนินงานสัมพันธ์ชุมชน 
  (2)  ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ 
  (3)  ให้ความรู้และรณรงค์ด้านสาธารณสุข ภัยจากสารเสพติด 
  (4)  จัดกิจกรรมร่วมกับวัด ชุมชน และหน่วยงานราชการที่ใกล้เคียง 
  (5)  มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญอ่ืน ๆ 
  (6)  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ 
  (7)  ประสานกับชุมชนในการให้การสนับสนุนโรงเรียนด้านต่าง ๆ 
  (8)  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  (9)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
 

๑.  นางอมรา    นพพันธ์  ครู คศ.๑           ประธานกรรมการ 
๒.  นางสุรีรัตน์   ขอชนะ     ครผูู้ช่วย                       กรรมการ 

1๓.  คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ให้ความเห็น เสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการ
จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน ของต้นสังกัด รวมทั้ง ความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น รับทราบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบาย ของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม และความต้องการ ของชุมชนและท้องถิ่น  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุน เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดตั้งและการใช้
จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา รวมทั้งการจัดหารายได้ จากทรัพย์สิน  ของสถานศึกษา ให้ความเห็น 
ข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืน ๆใน
ชุมชนและท้องถิ่น ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน และความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริม 
สนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ฯลฯ เพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง รับทราบ และ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดระบบและการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   หรือปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีดังนี ้
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เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ด าเนินไปด้วยดีความเรียบร้อย  มีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพจึง
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมายด้วยความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด  ให้บังเกิดผลดีต่อ
ผู้เรียนและอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ 
   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    ๑๖   พฤษภาคม  25๖๑ เป็นต้นไป 
                            

 สั่ง ณ วันที่   ๒๓   กุมภาพันธ์    พ.ศ. 25๖๑  
 
 

    (นางสาวกัญญาณัฐ   ชื่นชม) 
     หัวหน้าสถานศึกษา 

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 นายประโยชน์ พระใหม่งาม ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ 
2 นายวีระ   ปันทะรส ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
3 นายสนาน  ขบวนกล้า กรรมการศูนย์ฯ 
4 นายสมชาย    หวังจิต กรรมการศูนย์ฯ 
5 นายสุวิทย์  ไพสนิท  กรรมการศูนย์ฯ 
6 นายเจษฏา  ม่วงศรี กรรมการศูนย์ฯ 
7 นางลัดดา    เกิดเจริญ กรรมการศูนย์ฯ 
8 นางอมรา  นพพันธ์ กรรมการศูนย์ฯ 
9 นางสุรีรัตน์  ขอชนะ กรรมการศูนย์ฯ 
10 นางพรรณี   สุทธิสน กรรมการศูนย์ฯ 
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ค าสั่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 

ที๐่๐๔ /๒๕๖๑ 
เรื่อง    มอบหมายงานในหน้าที่จัดการเรียนการสอน   

------------------------------------- 
 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานพิเศษที่รับผิดชอบในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรค 7 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่องต าแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล และมาตรา 27 (1) 
- (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 ลง วันที่ 23 ธันวาคม 
2547 จึงมอบหมายงานในหน้าที่จัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 

1. การจัดชั้นเรียน  มีการจัดโครงสร้างตามตามหลักสูตรแกนกลางปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 2551 แบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษา โดยมีหัวหน้าระดับ และทีมงานท าหน้าที่บริหารจัดการในระดับนั้น ๆ  มีหน้าที่นิเทศการสอน  
ติดตามผลภารกิจในการปฏิบัติงานและติดตามผลการสอน  จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
และประเมินตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา  ดูแลตรวจสอบเอกสารงานธุรการ  อาทิ  แบบ  ปพ. ต่าง ๆ และ
เอกสารอ่ืน ๆ ประกอบกับจัดครูเข้าสอนแทน  ช่วยพิจารณาก าหนดนโยบายต่าง ๆ จัดท าเอกสารทางวิชาการ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินมาตรฐานบุคลากรเพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ความดีความชอบ การเลื่อนระดับปรับต าแหน่ง มีการประเมินมาตรฐานการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
จัดการประเมินตนเอง (SSR/SAR) และ อ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

1.  นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นชม          ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ประธาน 
๒. นางพรรณี      สุทธิสน  นักวิชาการศึกษา             กรรมการ 

    ๓. นางอมรา            นพพันธ์  ครู คศ.๑           กรรมการ 
    ๔. นางสุรีรัตน์           ขอชนะ   ครผูู้ช่วย                       กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตารางกิจกรรม.. 
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 ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
เวลา 07.30 – 08.00  น. -  รับเด็ก 
เวลา 08.00 – 08.15  น. -  เคารพธงชาติ  สวดมนต์ 
เวลา 08.15 – 08.30  น. -  ตรวจสุขภาพ  ไปห้องน้ า 
เวลา 08.30 – 09.00  น. -  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
เวลา 09.00 – 09.30  น. -  กิจกรรมเสริมประสบการณ์(กิจกรรมในวงกลม) 
เวลา 09.30 – 10.00  น. -  กิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี 
เวลา 10.00 – 10.30  น. -  กิจกรรมกลางแจ้ง 
เวลา 10.30 – 12.00  น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 12.00 – 14.00  น. -  นอนพักผ่อน 
เวลา 14.00 – 14.10  น. -  เก็บท่ีนอน  ล้างหน้า 
เวลา 14.10 – 14.30  น. -  พักรับประทานอาหารเสริมนม 
เวลา 14.30 – 14.50  น. -  เกมการศึกษา 
เวลา 14.50 – 15.00  น. -  เตรียมตัวกลับบ้าน 

หน้าที่โดยรวมของครู ผู้ปฏิบัติการสอน 
(1)  วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท าแผนการสอนและส่งตรวจตามก าหนดส่ง จัดกิจกรรมการ

เรียน การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้สื่ออย่างหลากหลาย บันทึกหลังสอน บันทึกพัฒนาการของผู้เรียน 
(2)  จัดท า พัฒนา ปรับปรุง สื่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือทดสอบ  เพ่ือน ามาจัดการเรียนรู้ การวัดผล

ประเมินผลนักเรียนอย่างหลากหลายตามสภาพจริงให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
(3)  การจัดบรรยากาศในห้องเรียนหรือห้องพิเศษรายวิชา ให้น่าอยู่ น่าเรียน ตามความเหมาะสม 
(4)  จัดท าวิจัยการเรียนรู้ การแก้ปัญหาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด และจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 งานวิจัย 
(5)  การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามค าสั่งเทศบาล/โรงเรียน โดยให้ได้คุณภาพ และมีผลงาน ที่เกิดจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
(6)  งานอ่ืน ๆ ตามที่เป็นหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพจึงให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมายด้วยความรอบคอบโดยเคร่งครัด  และอย่าให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการได้  เพ่ือบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
     

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    ๑๖  พฤษภาคม  25๖๑  เป็นต้นไป 
  

 สั่ง ณ วันที่   ๒๓   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 25๖๑  
 
 
 

(นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นชม) 
หัวหน้าสถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  มาตรฐานที่  1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  หมายถึง  การศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนา
ตนเอง  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์กรหรือหน่วยงาน  หรือ
สมาคมจัดขึ้น  เช่น  การประชุม  การอบรม  การสัมมนา  และการประชุมปฏิบัติการ  เป็นต้น  ทั้งนี้ต้องมีผลงาน
หรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 
  มาตรฐานที่  2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 
  การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน  หมายถึง  การเลือกอย่างชาญฉลาด  
ด้วยความรัก  และหวังดีต่อผู้เรียน  ดังนั้น  ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ครูต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 
  มาตรฐานที่  3  มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
  การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน  หมายถึง  การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ให้มากที่สุด  ตามความถนัด  ความสนใจ  ความต้องการ  โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่
แท้จริงของผู้เรียน  ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม  รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
  มาตรฐานที่  4  พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
  การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  หมายถึง  การเลือกใช้  ปรับปรุง  หรือสร้าง
แผนการสอน  บันทึกการสอน  หรือ  เตรียมการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่  5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  หมายถึง  การประดิษฐ์คิดค้น  ผลิต  เลือกใช้  
ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์  เอกสารสิ่งพิมพ์  เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่  6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบ
ผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้  ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง  และสรุปความรู้ทั้งหลาย
ได้ด้วยตนเอง  ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 
  มาตรฐานที่  7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  หมายถึง  การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
ที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ  ปัจจัย  และการด าเนิ นงานที่เกี่ยวข้อง  โดยครู
น าเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด  ดังนี้ 

(1)  ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา  และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 
(2)  เทคนิค  วิธีการ  หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  และ

ขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 
(3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอตนตามวิธีการที่ก าหนดที่เกิดกับผู้เรียน 
(4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

  มาตรฐานที่  8  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  หมายถึง  การแสดงออก  การประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพ
ทั่วไป  การแต่งกาย  กิริยา  วาจา  และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ  ที่ท าให้ผู้เรียน
เลื่อมใสศรัทธา  และถือเป็นแบบอย่าง 
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  มาตรฐานที่  9  ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค ์
  การร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง  การตระหนักถึงความส าคัญรับฟังความ
คิดเห็น  ยอมรับในความรู้ความสามารถ  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพ่ือนร่วมงานด้วยความ
เต็มใจ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา  และร่วมรับผลที่เกิดข้ึนจากการกระท านั้น 
  มาตรฐานที่  10  ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 
  การร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง  การตระหนักในความส าคัญ  รับฟังความคิดเห็น  
ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน  และร่วมมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา  ให้
ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน  และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 
  มาตรฐานที่  11  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
  การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  หมายถึง  การค้นหา  สังเกต  จดจ า  และรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน  โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์
อย่างมีเหตุผล  และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา  พัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  และพัฒนาสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
  มาตรฐานที่  12  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
  การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  หมายถึง  การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความ
จ าเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร  เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะน าเอา
วิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา  ครูจ าเป็นต้องมอง  มุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปใน
ทางการพัฒนา  ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน  ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา  มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว  
ครูสามารถมองหักมุมใน ทุก ๆ โอกาส  มองเห็นแนวทางท่ีน าสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน 
 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองด้ านวิชาชีพ  บุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน์  ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องรัก  ศรัทธา  ซื่อสัตย์สุจริต  และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  เป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
  (1)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  ให้ก าลังใจแก่ศิษย์  
และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
  (2)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ  และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่
ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (3)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้งทางกาย  วาจา  และ
จิตใจ 
  (4)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา  
จิตใจ  อารมณ์  และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
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  (5)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
  (6) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 

 
 
 
 
 

  



  
 / 

 
จิตวิญญาณของการเป็นครูที่ดี 

 
ครูดีมีค่ากว่าสิ่งใด 

ครูที่ดีต้องมี  11  ข้อและต้องไม่  12  ข้อ 
จึงถือว่าเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของการเป็นครูที่ดี 

 
11   ข้อที่ครูควรปฏิบัติ 
 1. ต้อง รู้ก่อน    2. ต้อง สอนทวนซ้ า 
 3. ต้อง ท าให้เห็น   4. ต้อง เน้นปฏิบัติ 
 5. ต้อง จัดเสริมก าลังใจ   6. ต้อง ชี้พิษภัยให้กลัว 
 7. ต้อง ท าตัวใกล้ชิดศิษย์   8. ต้อง กล่อมจิตให้เกิดศรัทธา 
 9. ต้อง รักษากติกาอย่างเคร่งครัด  10. ต้องวัดและประเมินผลอย่างเที่ยงตรง 
 11. ต้อง มั่นคงในอารมณ์ 
 
12   ข้อที่ครูที่ดีไม่ควรปฏิบัติ 
 1.  หน้าบึ้ง หน้างอ   2.   ด่าทอ หยาบคาย 
 3.  มาสอนสายเป็นประจ า  4.   ชักน าให้เชื่อโชคลาง 
 5.  พูดอย่างท าอย่าง   6.   วางท่าหรือเซื่องซึม  
 7.  ลืมเตรียมการสอน   8.   ลืมน าอุปกรณ์มาใช้ 
 9.  แต่งกายหวือหวา   10.  วิ่งหาอบายมุข 
 11.  ก่อทุกข์ให้ผู้อ่ืน   12.  ฝืนใจเวลาสอน 
 
 
 
 
 


