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โครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
ผู้รับใบอนุญาต
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผู้จัดการ - ผู้อานวยการ
สมาคมศิษย์เก่าฯ

ฝ่ายจิตตาภิบาล
- งานอภิบาล
- งานแพร่ธรรม
- งานศาสนสัมพันธ์
- งานส่งเสริม
เอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน

สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน

- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานจัดการเรียนการสอน
- งานนิเทศการเรียนการสอน
- งานทะเบียนและวัดผล
- งานวิจัยในชั้นเรียน
- งานห้องสมุด
- งานสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- งานแนะแนว

นังกเสริ
เรีมยคุนณธรรม
- งานส่
จริยธรรม
- งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
- งานสวัสดิภาพผู้เรียน
- งานสัมพันธ์ชุมชน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

-

-

- งานอาคารสถานที่และ
- งานนโยบายและแผน
- งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สิ่งแวดล้อม
- งานโภชนาการ
- งานสารสนเทศ
- งานอนามัย
- งานวิจัยเพื่อพัฒนา
- งานเทคโนโลยีและ
โสตทัศนูปกรณ์
- งานครุภัณฑ์
- งานประชาสัมพันธ์

งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานธุรการและสารบรรณ
งานสถิติ
งานยานพาหนะ

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

งานสรรหา
งานพัฒนาบุคลากร
งานประเมินบุคลากร
งานสวัสดิการ

ฝ่ายปฐมวัย
- งานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
- งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้
- งานนิเทศการเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานวิจัยในชั้นเรียน
- งานประกันคุณภาพ
- งานส่งเสริมสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายจิตตาภิบาล
ผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

งานอภิบาล

งานแพร่ธรรม

1. จัดาสอน
มิสซาตามโอกาสต่างๆ
1. การสอนค
2. การสอนค
าสอน
2. กิจกรรมคาทอลิ
ก
กิจมกรรมคาทอลิ
3. กิจกรรมส่3.งเสริ
กระแสเรียก ก
4. กิจ4.
กรรมเข้
าเงียบฟืงเสริ
้นฟูจมิตกระแสเรี
ใจครูและ ยก
กิจกรรมส่
นักเรียนคาทอลิก

5. กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและ
นักเรียนคาทอลิก

1.จั
่ยวกับ
1. มิดสบรรยากาศตามเทศกาลเกี
ซาตามโอกาสต่างๆ
2. ศาสนาคาทอลิ
อธิษฐาน ภาวนากในโรงเรี
วจนพิธยีกนรรม
ชาคริสตศาสนา
2.3. จัการสอนวิ
ดให้มีการสอนวิ
ชาคริสตศาสนา
เสริมมคุคุณ
3.3. ส่ส่งงเสริ
ณธรรมจริ
ธรรมจริยยธรรมตาม
ธรรมตาม
จิตตารมณ์คาทอลิกบูรณาการคุณค่า
จิตตารมณ์คาทอลิกในการเรียนการ
พระวรสารสู้แผนการสอน
สอน

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

งานศาสนสัมพันธ์

งานส่งเสริมเอกลักษณ์และ
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในความแตกต่างของ
ศาสนา

1 .จัดบรรยากาศส่งเสริม
1.จัเอกลั
ดกิจกกรรมส่
งเสริมอัยตนลักษณ์
ษณ์ของโรงเรี
นคาทอลิ
2.จัโรงเรี
ดกิจยกรรมส่
งเสริกมลักษณ์ของ
โรงเรียนคาทอลิก
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ขอบข่ายงานฝ่ายจิตตาภิบาล
1. งานอภิบาล
ภาระงานหลัก
1. การสอนคาสอน
2. กิจกรรมคาทอลิก
3. กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก
4. กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียนคาทอลิก

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. การสอนคาสอน
1.1 นักเรียนคาทอลิกเรียนคริสตศาสนธรรม (คาสอน) ทุกระดับชั้น
1.1.1 วางแผนอัตรากาลังครูผู้สอนคาสอน
1.1.2 คาสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนคาสอน
1.1.3 จัดทาหน่วยการเรียนวิชาคาสอน
1.1.4 กาหนดวัน / เวลา / สถานที่ ในการเรียนการสอน
1.1.5 จัดทาทะเบียนนักเรียนคาทอลิกแต่ละดับชั้น
1.1.6 กากับติดตามการดาเนินการสอนคาสอน
1.1.7 รายงานผลการเรียนแก่ผู้ปกครอง
1.1.8 ประเมินผลการดาเนินการสอนคาสอนนักเรียน
1.1.9 สรุปผลการดาเนินการสอนคาสอนนักเรียน
2. กิจกรรมคาทอลิก
2.1 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกยุวธรรมทูต / YCS
2.1.1 วางแผนอัตรากาลังครูที่ปรึกษากิจกรรมยุวธรรมทูต/ YCS
2.1.2 ส่งเสริมพัฒนาและอบรมครูที่ปรึกษากิจกรรมยุวธรรมทูต YCS /
2.1.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมยุวธรรมทูต/ YCS ตามกาหนด วัน/เวลา/สถานที่
2.1.4 กากับติดตามการดาเนินกิจกรรมยุวธรรมทูต/ YCS
2.1.5 ประเมินและสรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมยุวธรรมทูต/ YCS
3. กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก
3.1 ประสานงานเพื่อนานักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก
3.2 นาเสนอผู้อานวยการเพื่อขออนุมัติ
3.3 ส่งจดหมายถึงผู้ปกครองขออนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รายละเอียดภาระงานหลัก ( ต่อ )
3.4 ติดต่อประสานงานยานพาหนะ เพื่อขอรถรับส่งนักเรียน
3.5 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก
3.6 ประเมินและสรุปผลกิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก
4. กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ
4.1 เข้าเงียบฟืน้ ฟูจิตใจครูคาทอลิก
4.1.1 กาหนดวันเวลาสถานที่ ในการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
4.1.2 ขออนุมัติผู้อานวยการ เพื่อดาเนินกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
4.1.3 ติดต่อสถานที่ และประสานงานยานพาหนะ
4.1.4 ติดต่อ พระสงฆ์หรือวิทยากร ให้การอบรมหัวข้อที่กาหนดในการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ
ครูคาทอลิก
4.1.5 ดาเนินกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกตาม วัน เวลา ที่กาหนด
4.1.6 ประเมินและสรุปผลกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
4.2 เข้าเงียบฟืน้ ฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
4.2.1 กาหนดวันเวลาสถานที่ ในการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
4.2.2 ขออนุมัติผู้อานวยการ เพื่อดาเนินกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
4.2.3 ติดต่อสถานที่ ที่ใช้ในการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
4.2.4 ติดต่อยานพาหนะ
4.2.5 ติดต่อ พระสงฆ์หรือวิทยากร ให้การอบรมหัวข้อที่กาหนด
4.2.6 ออกจดหมายเพื่อขออนุญาตจากผู้ปกครอง
4.2.7 ดาเนินกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกตาม วัน เวลา ที่กาหนด
4.2.8 ประเมินและสรุปผลกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

“เรารู้ว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รัก
พระองค์”(โรม 8:28)

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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2. งานแพร่ธรรม
ภาระงานหลัก
1. จัดมิสซาตามโอกาสต่างๆ
2. จัดอธิฐานภาวนา วจนพิธีกรรมตามโอกาสต่างๆ
3. การสอนวิชาคริสตศานา
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามจิตตารมณ์คาทอลิก บูรณาการคุณค่าพระวรสาร
สู่แผนการสอน

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. จัดมิสซา / วจนพิธีกรรมตามโอกาสต่างๆ
1.1 กาหนดปฎิทินการจัดพิธีมิสซาตลอดปีการศึกษา
1.2 ติดต่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธาน
1.3 ฝึกซ้อมนักเรียน บทเพลง/ ขั้นตอน ในการร่วมมิสซา/วจนพิธีกรรม
1.4 จัดเตรียมสถานที่
1.5 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
2. จัดให้มีการสอนวิชาคริสตศาสนา
2.1 วางแผนหลักสูตรการสอนวิชาคริสตศาสนาร่วมกับฝ่ายวิชาการ
2.2 นาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติในการสั่งซื้อหนังสือตามจานวนนักเรียน
2.3 เตรียมวางแผนบุคลากรที่จะทาหน้าที่ในการสอนวิชาคริสตศาสนา
2.4 แจ้งครูผู้รับผิดชอบเพื่อเตรียมแผนการสอน
2.5 จัดการเรียนการสอนตามแผน
3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามจิตตารมณ์คาทอลิก บูรณาการคุณค่าพระวรสาร
สู่แผนการสอน
3.1 วางแผนส่งครู ตามกลุ่มสาระเข้ารับการอบรมจากฝ่ายการศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการ
3.2 นาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติส่งครูเข้ารับการอบรม
3.3 แจ้งครูผู้รับผิดชอบกลุ่มตามกลุ่มสาระนาคุณค่าพระวรสาร บูรณาการสู่แผนการสอน
3.4 จัดการเรียนการสอนตามแผน

“ดังนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้า ผู้นั้นก็เป็นสิ่งสร้างใหม่”(2 โครินธ์ 5:17)

3. ส่งเสริมคุณธรรมคู่มจริือการปฏิ
ยธรรมตามจิ
ตตารมณ์คาทอลิก
บัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
3.1 พระวาจาวันนี้ (เสียงตามสายตอนเช้า)
3.2 การสอดแทรกคุณค่าพระวรสาร 8 กลุ่มสาระในแผนการจัดการเรียนรู้
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3. งานศาสนสัมพันธ์
ภาระงานหลัก
1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความแตกต่างของศาสนา

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในความแตกต่างของศาสนา
1.1 การเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กรภายใต้บริบทของโรงเรียนคาทอลิก
1.2 การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

4. งาน ส่งเสริมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของโรงเรียน
ภาระงานหลัก
1. จัดบรรยากาศส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียน
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. จัดบรรยากาศส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียน
1.1 กิจกรรมบอร์ดแบ่งปันความรู้ตามเทศกาล
1.1.1 กาหนดวันสาคัญๆตามเทศกาลคาทอลิกในปฎิทิน
1.1.2 ดาเนินการจัดทาบอร์ดความรู้ / พระวาจาพระเจ้าตามเทศกาลตลอดปีการศึกษา
1.1.3 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (รัก รับใช้)
2.1 กิจกรรมรินน้าใจสัปดาห์ละ 1 บาท

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รายละเอียดภาระงานหลัก ( ต่อ )
2.1.1 วางแผนร่วมกันกับสายชั้นในการจัดกิจกรรมรินน้าใจสัปดาห์ละ 1 บาท
2.1.2 ขออนุมัติผู้อานวยการเพื่อดาเนินกิจกรรมรินน้าใจสัปดาห์ละ 1 บาท ตลอดปี
การศึกษา
2.1.3 ครูประจาชั้นเก็บรวบรวมเงินรินน้าใจสัปดาห์ละ 1 บาท ส่งฝ่ายธุรการ – การเงิน
ตลอดปีการศึกษา
2.1.4 ติดต่อสถานที่ ที่จะไปทากิจกรรมพร้อมกาหนดวัน เวลา เช่น บ้านพักคนชรา
บ้านเด็กพิการซ้าซ้อน บ้านเด็กอ่อนพญาไท ฯลฯ
2.1.5 ประสานงานกับงานยานพาหนะ
2.1.6 ออกจดหมายเพื่อขออนุญาตจากผู้ปกครอง
2.1.7 ดาเนินการจัดกิจกรรมรินน้าใจสัปดาห์ละ 1 บาทตาม วัน เวลา ที่กาหนด
2.1.8 ประเมินและสรุปผลกิจกรรมรินน้าใจสัปดาห์ละ 1 บาท
2.2 กิจกรรมอดออมเพื่อผู้ด้อยโอกาสในเทศกาลมหาพรต
2.2.1 รับนโยบายจากวัดเพื่อร่วมจัดกิจกรรมออมเงินเทศกาลมหาพรต
2.2.2 ขออนุมัติผู้อานวยการเพื่อดาเนินกิจกรรม
2.2.3 ประสานงานกับครูประจาชั้นเพื่อชี้แจงจุดประสงค์กิจกรรมอดออมเพื่อผู้ด้อยโอกาส
2.2.4 กาหนดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมอดออม
2.2.5 จัดเก็บกระปุกอดออมเพื่อผู้ด้อยโอกาสตามห้องเรียน และรวบรวมส่งกระปุกให้วัด
2.3.6 สรุปและประเมินผล
2.3 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพือ่ น (บริจาคตุ๊กตา / เสื้อผ้ามือสอง โคเออร์)
2.3.1 ประชาสัมพันธ์ หน้าเสาธง เพื่อชี้แจงจุดประสงค์กิจกรรมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
2.3.2 ดาเนินการรับบริจาค รวบรวมและแยกประเภท สิ่งของที่บริจาค
2.3.3 ทาความสะอาด ซักและซ่อมของเล่น
2.3.4 ส่งมอบให้หน่วยงานภายนอก เช่น โคเออร์
2.3.5 สรุปและประเมินผล
“เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่เชื่อในเราก็จะทากิจการที่เรากาลังทาอยู่ด้วย
และจะทากิจการที่ใหญ่กว่านั้นอีก เพราะเรากาลังจะไปเฝ้าพระบิดา”(ยอห์น 14:12)

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

ผู้อานวยการ
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ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตงานจั
ร ดการเรียนการสอน

ดทาหลักสูตร
ถานศึกษา
ฒนาหลักสูตร จัด
ะบวนการเรียนรู้
รสอนและอื่นๆ ให้
มาะสมกับ
ามสามารถของผู้เรียน
ม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ร่วมมือกับสานักงาน
พื้นที่การศึกษาและ
อข่ายของ
านศึกษาต่างๆ ตาม
ามเหมาะสม
าเสนอคณะกรรมการ
หารโรงเรียนเพื่อให้
ามเห็นชอบอนุมัติ
รใช้หลักสูตร
านศึกษา
ทศ ติดตาม
ะเมินผล
บปรุงหลักสูตร
านศึกษาและรายงาน
ห้คณะกรรมการ
หารโรงเรียนหรือ
นักงานเขต
ที่การศึกษารับทราบ
ปีการศึกษา

1. ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระให้
ครอบคลุมตามหลักสูตรของ
โรงเรียน
2. ส่งเสริมให้ครูจัดทาและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ให้ครอบคลุมตาม
มาตรฐานด้านครู
3 .ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
4. กากับ ติดตาม และรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและครู

งานนิเทศการเรียนการสอน

1. ศึกษาและวางแผนระบบ
นิเทศการสอน
2. ดาเนินการนิเทศการจด
การเรียนการสอนของครู
ทัง้ 8 สาระ
3 .ประเมินผลและติดตามผล
การนิเทศการจัดการเรียน
การสอน
4. รายงานผลนิเทศการสอน
แก่ผู้อานวยการ
คณะกรรมการการจัดทา
หลักสูตรและฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
จัดทาเป็นข้อมูล
สารสนเทศ
ของโรงเรียน
5. นาผลงานที่ได้ไปพัฒนา
กับการจัดการเรียนการ
สอนโดยประสานงานกับ
คณะกรรมการจัดทา
หลักสูตรและครูผู้สอน

งานทะเบียนและวัดผล
1. ดาเนินการกาหนดคู่มือการวัดผลและประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551
2. ดาเนินการรวบรวมการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ประจาปีการศึกษาจาก 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
โดยการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัด
ของแต่ละวิชาและชั้นปี
3. ดาเนินการรวบรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น โดยแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมา
จากฝ่ายกิจการนักเรียน
4. ดาเนินการรวบรวมประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในแต่ละระดับชั้นและภาควิชา โดย
ประเมินผลจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ข้อ
5. ดาเนินการรวบรวมประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และการเขียนของผู้เรียน โดยได้จากแบบประเมิน
การ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน
6. ดาเนินการรวบรวมเปรียบเทียบและสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ในปีต่อไป
7. วิเคราะห์และประเมินคุณภาพข้อสอบ โดยโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อสอบ (SIA) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จากแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบบ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินการอ่าน
คิด วิเคราะห์ ของแต่ละวิชาและแต่ละระดับชั้น
8. ดาเนินการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของการสร้าง
เครื่องมือการวัดผลและการประเมินผล

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

งานวิจัยในชั้นเรียน
1. วางแผนการท าวิ จั ย
ในชั้นเรียน
2. ก ากั บ ติ ด ตาม การ
ทาวิจัยในชั้นเรียน
3. ประ เมิ น ผลกา รท า
วิจัยในชั้นเรียน

งานห้องสมุด
1. จัดทาแผนพัฒนา
ห้องสมุด
ตามอัตราส่วนนักเรียน
ตามเกณฑ์ที่ห้องสมุด
ระดับชาติกาหนด
2. จัดทาระบบเก็บข้อมูล
ทะเบียนหนังสือ
เอกสาร
ประเภทต่าง ๆ และสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ
3. สารวจและจัดให้มีวัสดุ
ครุภัณฑ์ห้องสมุด
หนังสือ
วารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่ง
ตีพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์
เอกสารประเภทต่าง ๆ
และสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
4.จัดห้องสมุดให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
5.ให้บริการและติดตามการ
ยืม-คืนหนังสือและสื่อ
เทคโนโลยี

งานสื่อ นวัตกรรม และ งานแนะแนว
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1 .ศึกษาวางแผนการกาหนด
รูปแบบแนวทางในการทาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอน
ให้มีความสามารถในการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
3. จัดอบรมการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษา
4. ประสานงานกับงานนิเทศการ
เรียนการสอนเพื่อติดตามการใช้
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
5. รวบรวม ประเมิน วิเคราะห์และ
ประเมินผลการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
6. สรุปรายงานผลการพัฒนาการ
ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
7. จัดทาทะเบียนสื่อ
8. เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาที่ครูผลิตและ
พัฒนาให้เพื่อนครูสถาบันการ
ศึกษา ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ

1.ศึกษารวบรวมข้อมูล
2.งานสารสนเทศ
3.งานให้คาปรึกษา
4งานจัดตัววางบุคคล
5.งานติดตามและประเมินผล

9

ขอบข่ายงานฝ่ายวิชาการ

1. งานพัฒนาหลักสูตร
ภาระงานหลัก
1. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอื่นๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษโดยร่วมมือกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่าย
ของสถานศึกษาต่างๆตามความเหมาะสม
3. นาเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อให้ความเห็นชอบอนุมัติการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและรายงานผลให้คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบทุกปีการศึกษา

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
1.1 จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น
1.2 จัดทาหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
1.3 จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.4 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้นสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้
การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ
1.5 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและอาเซียน
2. พัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ การสอน และอื่นๆ ให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
2.1 สารวจความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในการสะท้อนเกี่ยวกับหลักสูตร ข้อเสนอแนะ จาก
ต้นสังกัดเป็นสารสนเทศในการจัดทาหลักสูตร

การศึกคูษา
่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
1.1.4 ติดต่อสถานที่ ที่จะไปทากิจกรรมพร้อมกาหนดวัน เวลา เช่น บ้านพักคนชรา บ้าน
เด็กพิการ
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รายละเอียดภาระงานหลัก ( ต่อ )
2.2 จัดให้มีการอบรม สัมมนา ในการพัฒนาหลักสูตรแก่ครูผู้สอน
3. นาเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อให้ความเห็นชอบอนุมัติการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
3.1 นาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการร่วมกันพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษา
กับกลุ่มสาระ ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 นาเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติการใช้หลักสูตร เผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ( ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน)
3.3 รวบรวมวิเคราะห์ผลทั้ง 4 กลุ่ม
3.4 สรุปรายงานผลทั้ง 4 กลุ่ม
3.5 นาเสนอรายงานผลให้ผู้อานวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้า 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และงานสารสนเทศ ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
3.6 นาผลการประเมินไปพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข ในปีการศึกษาต่อไป
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและรายงานผลให้คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบทุกปีการศึกษา
4.1 นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการและการประชุมระดับกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ
4.2 ประเมินผลการใช้หลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา โดยใช้เครื่องมือประเมินผลให้เหมาะสม
และครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
4.3 สรุปรายงานผลและนาเสนอแก่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาในปีต่อไป
4.4 นาข้อมูลส่งงานสารสนเทศ ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
การศึกษา

2. งานจัดการเรียนการสอน
ภาระงานหลัก
1. ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระให้ครอบคลุมตามหลักสูตรของโรงเรียน
2. ส่งเสริมให้ครูจัดทาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมตามมาตรฐานด้านครู
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
4. กากับ ติดตาม และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและครู
“พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงตอบแทนโดยประทานทุกสิ่งที่ท่านต้องการอย่างสมศักดิ์ศรีกับความมั่นคั่ง
ของพระองค์ในพระคริสตเยซู”(ฟิลิปปี 4:19)
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รายละเอียดภาระงานหลัก
1. ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระให้ครอบคลุมตามหลักสูตรของ
โรงเรียน
1.1 วางแผนการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอน
1.2 วางแผนจัดครูเข้าสอนตามระดับชั้นแต่ละชั้นให้ครบ
1.3 กาหนดตารางเรียนการสอนหลังให้ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
1.4 ประสานกับหัวหน้ากลุ่มสาระแต่ละกลุ่มสาระในการจัดตารางประชุมฝ่ายวิชาการ
1.5 วิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.6 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียน
1.7 ประสานกับหัวหน้ากลุ่มสาระในการกากับ ติดตาม การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรให้ครบถ้วน
1.8 ประสานกับหัวหน้ากลุ่มสาระในการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนทุกคน
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมกากับติดตามรายงานผลการแก้ไขพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
1.9 ประสานกับหัวหน้ากลุ่มสาระในการจัดครูเข้าสอนแทน กรณีที่ครูรับผิดชอบสอนไม่อยู่ หรือ
ติดภารกิจ
1.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
2. ส่งเสริมให้ครูจัดทาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมตามมาตรฐานด้านครู
2.1 วางแผน ประชุม หัวหน้ากลุ่มสาระ
2.2 ส่งเสริมให้ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3 ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
2.4 ส่งเสริมให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนา
ทางสติปัญญา
2.5 ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการเรียนรู้
2.6 ส่งเสริมให้ครูมีการวัดผลประเมินที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย
2.7 ส่งเสริมให้ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

“มนุษย์มิได้ดารงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดารงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคาที่ออก
จากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”(มัทธิว 4:4)
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รายละเอียดภาระงานหลัก ( ต่อ )
2.8 ส่งเสริมให้ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการสอน
2.9 ส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
2.10 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3.1 วางแผน ประชุม หัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอน
3.2 พัฒนาและคัดเลือกแบบเรียนโดยให้เป็นไปตามของกระทรวง
3.3 จัดทาตารางใช้แหล่งเรียนรู้ห้องพิเศษต่างๆ
3.4 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
3.5 จัดทาโครงการกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาศักยภาพ
4. กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและครู
4.1 ให้มีการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระทุกสัปดาห์
4.2 ให้มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกเดือน ดังนี้
4.2.1 การเขียนแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการ K P A
และเนื้อหาครบถ้วนตามมาตรฐานตัวชี้วัด
4.2.2 การเขียนบันทึกหลังการสอน
4.2.3 การวิจัยในชั้นเรียน
4.2.4 สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
4.2.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมินผล
4.3 สรุปผลการทางานของครู 8 กลุ่มสาระ โดยวิธีการนิเทศการสอน ทุกภาคเรียน
4.4 สรุปผลการดาเนินงานโครงการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกภาคเรียน

3. งานนิเทศการเรียนการสอน
ภาระงานหลัก
1. ศึกษาและวางแผนระบบนิเทศการสอน
2. ดาเนินการนิเทศการจดการเรียนการสอนของครูทั้ง 8 สาระ
3. ประเมินผลและติดตามผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
4. รายงานผลนิเทศการสอนแก่ผู้อานวยการคณะกรรมการการจัดทาหลักสูตรและฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
5. นาผลงานที่ได้ไปพัฒนากับการจัดการเรียนการสอนโดยประสานงานกับคณะกรรมการ
จัดทาหลักสูตรและครูผู้สอน

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รายละเอียดภาระงานหลัก
1. ศึกษาและวางแผนระบบนิเทศการสอน
1.1 วางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน
2. ดาเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทั้ง 8 กลุ่มสาระ
2.1 ออกแบบแผนนิเทศการสอน
2.2 จัดทาปฏิทินนิเทศการสอน
2.3 มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระทาการนิเทศการสอนกับครูในกลุ่มสาระ
2.4 รวบรวมผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
3. ประเมินและติดตามผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
3.1 จัดทาเครื่องมือประเมินนิเทศ
3.2 การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
3.3 เปรียบเทียบผลการนิเทศทั้ง 2 ครั้ง
3.4 สรุปผลการนิเทศภายในโรงเรียน
4. รายงานผลการนิเทศการสอนแก่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง และสารสนเทศ
4.1 ส่งผลการนิเทศการสอนแก่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อจักทารายงานการประเมินตนเอง
และสารสนเทศ
5. นาผลงานที่ได้ไปพัฒนากับการจัดการเรียนการสอนโดยประสานงานกับคณะกรรมการ
จัดทาหลักสูตร และครูผู้สอน
5.1 นาผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับหลักสูตร
สถานศึกษา

4. งานทะเบียนและวัดผล
ภาระงานหลัก
1. ดาเนินการกาหนดคู่มือการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551
2. ดาเนินการรวบรวมการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ประจาปีการศึกษาจาก 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้โดยการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละวิชาและชั้นปี
3. ดาเนินการรวบรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น โดยแบบประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนมาจากฝ่ายกิจการนักเรียน
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4. งานทะเบียนและวัดผล ( ต่อ )
ภาระงานหลัก
4. ดาเนินการรวบรวมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละระดับชั้นและภาควิชา โดย
ประเมินผล จากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ
5. ดาเนินการรวบรวมประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน โดยได้จากแบบ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน
6. ดาเนินการรวบรวมเปรียบเทียบและสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนา ในปีต่อไป
7. วิเคราะห์และประเมินคุณภาพข้อสอบ โดยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ (SIA) และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนจากแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ แบบประเมินการอ่าน
คิด วิเคราะห์ ของแต่ละวิชาและแต่ละระดับชั้น
8. ดาเนินการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของการสร้างเครื่องมือการวัดผลและการประเมินผล

รายละเอียดภาระงานหลัก
3. ดาเนินการรวบรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น โดยแบบประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนมาจากฝ่ายกิจการนักเรียน
3.1 กาหนดให้ครูผู้ควบคุมกิจกรรมเป็นผู้ประเมินและตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกิจกรรม
3.2 รวบรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม โดยพิจารณาจากคานวณเวลาเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
3.3 ตัดสินผลการปฏิบัติกิจกรรมเป็น 2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่านโดยให้ผู้ผ่านจะต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินทั้ง 2 ด้าน
4. ดาเนินการรวบรวมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละระดับชั้นและภาควิชา
โดยประเมินผลจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ได้ดาเนินการดังนี้
4.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา
4.2 กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
4.3 กาหนดแนวการดาเนินการเป็นรายบุคคล(คุณธรรม) โดยประเมินทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน
4.4 ดาเนินการสรุปผลเป็นรายปี
4.5 ดาเนินการประเมินให้เรียบร้อยและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
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รายละเอียดภาระงานหลัก ( ต่อ )
4.6 ประเมินผ่านช่วงชั้นตามที่สถานศึกษาได้สร้างเกณฑ์ไว้จากแบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
5. ดาเนินการรวบรวมประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน โดยได้จากแบบ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน ได้ดาเนินงานดังนี้
5.1 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและการกาหนดมาตรฐานแนวทางการประเมิน
5.2 ประกาศแนวทางการประเมินและวิธีการประเมิน
5.3 ดาเนินการประเมินปลายปีและการประเมินผ่านช่วงชั้น
6. ดาเนินการรวบรวมเปรียบเทียบและสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาในปีต่อไป ได้ดาเนินการดังนี้
6.1 เตรียมตัวผู้เรียนและบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะได้รับการประเมิน
6.2 นาผลการประเมินมาเปรียบเทียบและสรุปผลเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ และการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
7. วิเคราะห์และประเมินคุณภาพข้อสอบ โดยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ (SIA) และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จากแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ของแต่ละวิชา และแต่ละระดับชั้น
ดาเนินการดังนี้
7.1 จัดอบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ (SIA) กาหนดวัน เวลา และสถานที่
7.2 จัดการประชุมครูเพ่อให้สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน
คิด วิเคราะห์
7.3 จัดทาแบบประเมินต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น
8. ดาเนินการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของการสร้างเครื่องมือการวัดผลและการประเมินผล
ได้ดาเนินงานดังนี้
8.1 จัดอบรมการพัฒนา และการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลเพื่อให้ครูได้มีความรู้ความ
เข้าใจ
8.2 จัดสร้างเครื่องมือวัดผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรี่คาดหวังตามมาตรฐานชั้นปี ตามสาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และสภาพผู้เรียน เช่น แบบประเมินการอ่าน แบบประเมินการเขียน
แบบประเมินการเข้ากลุ่ม แบบประเมินตามภาระงาน ฯลฯ เป็นต้น
8.3 ใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ในการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล
8.4 พัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี
( “เรารู้จักความรักจากการที่พระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา
เราจึงควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องเช่นเดียวกัน”(1 ยอห์น 3:16))
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5. งานวิจัยในชั้นเรียน
ภาระงานหลัก
1. วางแผนการทาวิจัยในชั้นเรียน
2. กากับ ติดตาม การทาวิจัยในชั้นเรียน
3. ประเมินผลการทาวิจัยในชั้นเรียน

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. วางแผนการทาวิจัยชั้นเรียน
1.1 ประชุม / ชี้แจงในการจัดทางานวิจัยในชั้นเรียนของหัวหน้าทั้ง 8 กลุ่มสาระเรียนรู้
1.2 กาหนดปฏิทินงานการทาวิจัยในชั้นเรียน
1.3 กาหนดเอกสารรูปแบบโครงร่างงานวิจยั ในชั้นเรียน
1.4 แจกเอกสารรูปแบบโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียนให้หัวหน้าทั้ง 8 กลุ่มสาระเรียนรู้
2. กากับ ติดตาม การทาวิจัยในชั้นเรียน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการทางานวิจัยในชั้นเรียน
2.2 ดาเนินการติดตาม
2.3 ประสานงานกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นาผลการติดตามมาใช้มาก / น้อย
2.4 ประสานงานกับงานนิเทศการเรียนการสอนในการใช้งานวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการเรียนการ
สอน
3. ประเมินผลการทาวิจัยในชั้นเรียน
3.1 สรุปรายงานผลการส่งงานวิจัยในชั้นเรียนกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้า 8 กลุ่มสาระเรียนรู้
และงานสารสนเทศ ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
3.2 นาผลสรุปไปวางแผนงานสอนพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

6. งานห้องสมุด
ภาระงานหลัก
1. จัดทาแผนพัฒนาห้องสมุดตามอัตราส่วนนักเรียนตามเกณฑ์ที่ห้องสมุดระดับชาติกาหนด
2. จัดทาระบบเก็บข้อมูล ทะเบียนหนังสือ เอกสารประเภทต่าง ๆ และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และ มีประสิทธิภาพ
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6. งานห้องสมุด ( ต่อ )
ภาระงานหลัก
3. สารวจและจัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุด หนังสือ สารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ สิ่งไม่
ตีพิมพ์ เอกสารประเภทต่าง ๆ และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. จัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. ให้บริการและติดตามการยืม-คืนหนังสือและสื่อเทคโนโลยี

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. จัดทาแผนพัฒนาห้องสมุดตามอัตราส่วนนักเรียนตามเกณฑ์ที่ห้องสมุดระดับชาติ
กาหนด
1.1 วางแผนงานโครงการห้องสมุด ปฏิทินปฏิบัติงานของห้องสมุด
1.2 ดาเนินการและส่งเสริมให้ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนาความก้าวหน้าเป็นห้องสมุดดีเด่น
1.3 จัดทาแผนพัฒนาห้องสมุดตามอัตราส่วนนักเรียนตามเกณฑ์ห้องสมุดมาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนด
1.4 ประเมินผล ปรับปรุงและสรุปผลปฏิบัติงานของห้องสมุด
2. จัดทาระบบเก็บข้อมูล ทะเบียนหนังสือ เอกสารประเภทต่าง ๆ และสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.1 สารวจข้อมูล หนังสือ เอกสารประเภทต่าง ๆ และสื่อเทคโนโลยี
2.2 ดาเนินการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนหนังสือ เอกสารประเภทต่าง ๆ และสื่อ
ด้านเทคโนโลยี
2.3 วิเคราะห์เลขหมู่ ลงทะเบียนหนังสือในฐานข้อมูล พิมพ์บาร์โค้ดและติดสันหนังสือ จด
หมวดหมู่หนังสือ
2.4 เก็บสถิติต่าง ๆ ของห้องสมุดงานห้องสมุดเพื่อรายงานผล
3. สารวจและจัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุด หนังสือ สารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ สิ่งไม่
ตีพิมพ์ เอกสารประเภทต่าง ๆ และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3.1 สารวจ ให้มี วัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุด หนังสือ สารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์
เอกสาร ประเภทต่าง ๆ และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3.2 จัดให้มี วัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุด หนังสือ สารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์ เอกสาร
ประเภทต่าง ๆ และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3.3 ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศ

“จงพยายามอยู่อย่างสันติกับทุกคน จงมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจาเป็นเพื่อจะได้เห็นพระเจ้า ”(ฮีบรู 12:14)
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รายละเอียดภาระงานหลัก ( ต่อ )
3.4 สรุปผลการสารวจวัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุด หนังสือ สารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ สิ่งไม่
ตีพิมพ์ เอกสารประเภทต่าง ๆ และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อผู้บริหาร
4. จัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4.1 ตกแต่งห้องสมุด จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้
4.2 จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียนและบุคคลในชุมชนรักการอ่านและเรียนรู้
4.3 มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดให้เป็นสถานที่ที่สามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
5. ให้บริการและติดตามการยืม-คืนหนังสือและสื่อเทคโนโลยี
5.1 จัดระบบบริการการยืม-คืนหนังสือและสื่อเทคโนโลยีตามที่กาหนด
5.2 ให้บริการและติดตามการยืม-คืนหนังสือและสื่อเทคโนโลยี
5.3 ดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และทวงคืนการยืม-คืนหนังสือและสื่อเทคโนโลยี
5.4 บริการสืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรมห้องสมุด ตอบคาถาม แนะนา การค้นคว้า
5.5 ดูแลการเข้าใช้ห้องสมุดและเก็บสถิติการใช้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
5.6 สรุปผลการบริการยืม-คืนหนังสือและสื่อเทคโนโลยีต่อผู้บริหารทราบ

7. งานสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา
ภาระงานหลัก
1. ศึกษาวางแผนการกาหนดรูปแบบแนวทางในการทาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
3. จัดอบรมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษา
4. ประสานงานกับงานนิเทศการเรียนการสอนเพื่อติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
5. รวบรวม ประเมิน วิเคราะห์และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
6. สรุปรายงานผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7. จัดทาทะเบียนสื่อ
8. เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาที่ครูผลิตและ
พัฒนาให้เพื่อน
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รายละเอียดภาระงานหลัก
1. ศึกษาวางแผนการกาหนดรูปแบบแนวทางในการทาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
1.1 ศึกษารูปแบบและแนวทางในการทาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
1.2 กาหนดรูปแบบงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.3 จัดทาแผนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
2.1 จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
3. จัดอบรมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษา
3.1 จัดอบรมการจัดทาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
4. ประสานงานกับงานนิเทศการเรียนการสอนเพื่อติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
4.1 ประสานงานกับงานนิเทศการเรียนการสอนเพื่อติดตามการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
5. รวบรวม ประเมิน วิเคราะห์และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.1 รวมรวมสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.2 วิเคราะห์การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.3 ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. สรุปรายงานผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6.1 รายงานผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7. จัดทาทะเบียนสื่อ
7.1 จัดทาทะเบียนสื่อเพื่อใช้ควบคุมการใช้สื่อในการเรียนการสอน
8. เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาที่ครูผลิตและ
พัฒนา ให้เพื่อนครูสถาบันการศึกษาทั้งภายนอกและภายในเขตพื้นที่การศึกษา ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ
8.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาที่ครู
ผลิตและพัฒนาให้เพื่อนครูสถาบันการศึกษาทั้งภายนอกและภายในเขตพื้นที่การศึกษา ผ่าน
ช่องทางต่างๆ

(“ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม ”(มัทธิว 5:6))

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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8 . งานแนะแนว
ภาระงานหลัก
1. งานศึกษารวบรวมข้อมูล
2. งานสารสนเทศ
3. งานให้คาปรึกษา
4. งานจัดวางตัวบุคคล
5. งานติดตามและประเมินผล

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. งานศึกษารวบรวมข้อมูล
1. งานบริการรวบรวมข้อมูล จัดทาระเบียนสะสม การสร้างและรวบรวมแบบสอบถามและแบบทดสอบ
2. ประสานงานกับฝ่ายปกครองและครูประจาชั้นในการเยี่ยมบ้านและติดต่อผู้ปกครอง
3. การนาศิษย์เก่าพบรุ่นน้อง ประสานงานวันพบผู้ปกครองกับฝ่ายวิชาการและหัวหน้าระดับชั้น
2. งานสารสนเทศ
1. การรวมรวมข้อมูลด้านการศึกษาต่อและอาชีพ
2. การจัดทาป้ายนิเทศ การเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการศึกษาต่อของนักเรียน
3. จัดทาคู่มืองานแนะแนว และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3. งานให้คาปรึกษา
1. ให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม
2. การจัดทาสถิติปัญหา
3. การสารวจและพิจารณาทุนแก่นักเรียนร่วมกับฝ่ายธุรการ – การเงิน
4. การช่วยเหลือ นักเรียนด้านปัญหาการเรียน การสารวจความสนใจในอาชีพ

รายละเอียดภาระงานหลัก ( ต่อ )
4. งานจัดตัววางบุคคล
คู่มงือเสริ
การปฏิ
บัติงานโรงเรียนซางตาครู
1. การจัดกิจกรรมวิชาการส่
มความสามารถพิ
เศษของนั้สกศึเรีกยษาน ร่วมกับฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
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(“ขอพระวาจาของพระคริสตเจ้าสถิตอยู่ในท่านอย่างเต็มเปี่ยม จงสอนและตักเตือนกันด้วย
ปรีชาญาณ จงขอบพระคุณพระเจ้าโดยการขับร้องบทเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญ และบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
จากใจจริง”(โคโลสี 3:16))

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้อานวยการ
g
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. จัดทาคู่มือนักเรียน
2. ติดตามพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึง
และประสานกับผู้ปกครอง
3. จัดทาสถิติ การขาด ลา มาสาย เพื่อ
แจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริม พัฒนา พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. สรุปรายงานผลพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์และรายงานกับผู้ปกครอง

1. วางแผนจัดงาน/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
พ.ศ. 2551
2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือเนตรนารี จิตอาสา ส่งเสริม
ประชาธิปไตยและสภานักเรียน
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
4. จัดทาสารสนเทศผลการพัฒนา
ผู้เรียนและส่งต่อฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

งานสวัสดิภาพผูเ้ รียน

งานส่งเสริมเอกลักษณ์นักเรียน

1. สารวจและประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ตารวจและเทศกิจเกี่ยวกับการจราจร
หน้าโรงเรียน
2.จัดหาและติดตั้งป้าย สัญลักษณ์ความ
ปลอดภัยหน้าโรงเรียน และภายใน
โรงเรียน
3. สารวจจุดเสี่ยงเพื่อการบริการความ
ปลอดภัยของครูภายในโรงเรียน
4. สรุปผลและประเมินกิจกรรม
ดาเนินงาน

1. วางแผนจัดงาน/กิจกรรม/ด้านส่งเสริม
เอกลักษณ์ผู้เรียน
2.จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมเอกลักษณ์
นักเรียน ความซื่อสัตย์ ความสะอาด
ด้านมารยาทและลักษณะที่พึงประสงค์
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมด้าน
ส่งเสริมเอกลักษณ์ผู้เรียน
4. จัดทาสารสนเทศผลการพัฒนา
ด้านส่งเสริมเอกลักษณ์ผู้เรียนและส่ง
ต่อฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

งานสัมพันธ์ชุมชน
1.วางแผนจัดกิจกรรมกับชุมชนและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
3. เชิญวิทยากรในท้องถิ่นและหน่วยงาน
ภายนอกมาให้ความรู้
4. ทางานและเก็บข้อมูลสารสนเทศศิษย์
เก่า/สมาคม
5. สรุปผลและประเมินกิจกรรม
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ขอบข่ายงานฝ่ายกิจการนักเรียน

1.งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ภาระงานหลัก
1. จัดทาคู่มือนักเรียน
2. ประสานกากับติดตามงานระดับชั้นในการส่งเสริมกากับติดตามคู่มือนักเรียน
3. จัดทาสถิติ การขาด ลา มาสาย เพื่อแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. สรุปรายงานผลพฤติกรรมที่พึงประสงค์และรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ปกครอง

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. จัดทาคู่มือนักเรียน
1.1 ประชุมวางแผนร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.2 รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.3 นาเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติทาคู่มือนักเรียน
1.4 แจกคู่มือนักเรียน
2. ประสานกากับติดตามงานระดับชั้นในการส่งเสริมกากับติดตามคู่มือนักเรียน
2.1 ประสานงานกับครูประจาชั้นในการตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
2.2. ให้ครูประจาชั้นรายงานชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกระเบียบแก้งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3. จัดทาสถิติ การขาด ลา มาสาย เพื่อแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้อง
3.1 จัดทาแบบฟอร์มการ ขาด ลา มา สาย
3.2. ให้ครูประจาชั้น ตรวจสอบการขาด ลา มาสายของนักเรียนทุกวัน
4. ส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.1 ดาเนินการจัดกิจกรรมในโรงเรียนสีขาว
4.1.1 ศึกษาข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาข้อมูลคัดกรอง มาวิเคราะห์สังเคราะห์ ปัญหา
ที่แท้จริงของปัญหายาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา
4.1.2 แต่งตั้งคณะทางานกิจกรรมในโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและนา
ข้อมูลมาจัดทาแผนปฎิบัติการมาจัดโครงการและกิจกรรมให้ตรงกับสาเหตุที่แท้จริง
4.1.3 ดาเนินการจัดตารางปฎิบัติการตลอดปีการศึกษาและดาเนินงานตามโครงการและ

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รายละเอียดภาระงานหลัก ( ต่อ )
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.1.4 กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดาเนินงานอย่าง
เป็นระบบมีความต่อเนื่องเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมสรุปรายงานผลการดาเนินงานให้กับ
โรงเรียน
4.1.5 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนาชีวิต
- ประชุมวางแผนงานการดาเนินกิจกรรม
- จัดทาเอกสารคู่มือในการอบรม
- จัดทาหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
- ประสานงานกับวัดซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเตรียม
ความพร้อม กับนักเรียน
- อานวยความสะดวกให้กับคณะทางานทุกฝ่าย
- สรุปรายงานผลเป็นรูปเล่มเสนอผู้บริหารโรงเรียน

2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาระงานหลัก
1. วางแผนจัดงาน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551
2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสา ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งต่องานวัดผลและประเมินผล
4. จัดทาสารสนเทศ ผลการพัฒนาผู้เรียนและส่งต่อฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

“จงดาเนินชีวิตในความจริงด้วยความรัก เจริญเติบโตขึ้นจงบรรลุความสมบูรณ์ในพระคริสตเจ้า
ผู้ทรงเป็นพระเศียร”(เอเฟซัส 4:15)

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รายละเอียดภาระงานหลัก
1. วางแผนจัดงาน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551ได้แก่
ลูกเสือ-เนตรนารี ชุมนุม จิตอาสา ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี แนะแนว จิตอาสา ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน
2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตลูกเสือ-เนตรนารีสารองระดับชั้น ป.1 –ป.3
2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 และลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 –ม.3
2.3 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่
2.4 กากับ ติดตาม ประเมินผล
2.5 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.5.1 จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.5.2 กิจกรรมจิตอาสา
2.5.3 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียน
2.6 ดาเนินกิจกรรมจัดตั้งสภานักเรียน
- ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ให้ครูช่วยสอนนักเรียนเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยสอดแทรกเนื้อหาในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน
- แต่งตั้งกรรมการดาเนินงานรับผิดชอบ
- รับสมัครประธานนักเรียน
- ผู้สมัครประธานนักเรียนหาเสียงและนาเสนอนโยบายโดยจัด 1วันให้นาเสนอนโยบาย
หน้าเสาธง
- ผู้สมัครประธานนักเรียนหาเสียงและนาเสนอนโยบายโดยจัด 1วันให้นาเสนอนโยบาย
หน้าเสาธง
- ลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน
- แต่งตั้งประธานนักเรียนพร้อมทั้งคณะกรรมการนักเรียนในแต่ละฝ่ายเพื่อกาหนดนโยบาย
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
- ประชุมกรรมการนักเรียนเดือนละ 2 ครั้งและดาเนินนโยบายของคณะกรรมการนักเรียน
- สรุปผลงานในรอบปีการศึกษาและเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข

“ท่านทั้งหลายอย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้ เพราะวันพรุ่งนี้จะกังวลสาหรับตนเอง แต่ละวันมีทุกข์พออยู่
แล้ว”(มัทธิว 6:34)

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพือ่ ส่งต่องานวัดผลและประเมินผล
3.1 ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล เพื่อจัดทาเครื่องมือในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.2 แจกเครื่องมือให้กับครูเพื่อประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.3 รวบรวมและสรุปผลข้อมูล
3.4 ส่งงานวัดผลและประเมินผล
4. จัดทาสารสนเทศ ผลการพัฒนาผู้เรียนและส่งต่อฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
4.1 รวบรวมผลและสรุปผล
4.2 จัดทาเป็นสารสนเทศ
4.3 ส่งข้อมูลสารสนเทศให้กับฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

3. งานกิจกรรมสวัสดิภาพผู้เรียน
ภาระงานหลัก
1. สารวจและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจและเทศกิจเกี่ยวกับการจราจรหน้าโรงเรียน
2. จัดหาและติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยหน้าโรงเรียน และภายในโรงเรียน
3. สารวจจุดเสี่ยงเพื่อการบริการความปลอดภัยของครูภายในโรงเรียน
4. สรุปผลและประเมินกิจกรรมดาเนินงาน

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. สารวจเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย
1.1 ดาเนินการจัดซื้อจัดหาป้ายเตือนภัยและสัญลักษณ์การจราจรต่างๆ
1.2 ดาเนินการติดตั้งป้ายเตือนภัยและสัญลักษณ์การจราจรต่างๆภายในโดยรอบโรงเรียน
1.3 ตรวจสอบ กากับ ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
1.4 สารวจความพอใจในการดาเนินงาน
1.5 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลการดาเนินงาน

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รายละเอียดภาระงานหลัก ( ต่อ )
2. สารวจจุดเสี่ยงหรือการบริการความปลอดภัยภายในโรงเรียน
2.1 ดาเนินการจัดซื้อจัดหาเครื่องหมายเตือนจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
2.2 ดาเนินการจัดทาเครื่องหมายเตือนจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ภายในโรงเรียน
2.3 ตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงาน
2.4 สารวจความพอใจในการดาเนินงาน
2.5 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลการดาเนินงาน
3. ประสานงานกับการจราจรในการจัดซื้อป้ายสัญลักษณ์ในระบบจราจรโรงเรียน
3.1 ดาเนินการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยภายในโรงเรียน
3.2 ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยภายในโรงเรียน
3.3 ตรวจสอบ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
3.4 สารวจความพอใจในการดาเนินงาน
3.5 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
4. สรุปผล ประเมินผลส่งข้อมูลสารสนเทศให้ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
4.1 ติดต่อ ประสานงานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้และ
ร่วม วางแผนดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยภายในโรงเรียน
4.2 ตรวจสอบ แก้ไข ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
4.3 สารวจความพึงพอใจ
4.4 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลการดาเนินงาน
4.5 จัดอบรมให้ความรู้การจราจรรวมถึงการซ้อมหนีภัยให้กับนักเรียนและครูรวมถึงบุคลากรใน
โรงเรียน
4.6 จัดทาเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
4.7 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
4.8 นาสารสนเทศจากการายงานผลส่งฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
“จงแบ่งเบาภาระของกันและกัน แล้วท่านก็จะปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ของพระคริสตเจ้าอย่างสมบูรณ์”(กาลาเทีย 6:2)

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4. งานส่งเสริมเอกลักษณ์นักเรียน
1. วางแผนจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมเอกลักษณ์นักเรียน
2. จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมเอกลักษณ์นักเรียน ( ความซื่อสัตย์ ความสะอาด มารยาทงาม )และลักษณะที่พึง
ประสงค์
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมด้านส่งเสริมเอกลักษณ์นักเรียน
4. จัดทาสารสนเทศผลการพัฒนาด้านส่งเสริมเอกลักษณ์นักเรียน

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. วางแผนจัดงาน/กิจกรรมด้านส่งเสริมเอกลักษณ์
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผน
1.3 ประชุมชี้แนวทางการดาเนินงานตามกิจกรรม
1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและข้อมูลกากับการดาเนินงาน
1.5 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลการดาเนินงาน
2. จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมเอกลักษณ์นักเรียน ( ความซื่อสัตย์ ความสะอาด มารยาทงาม )และ
ลักษณะที่พึงประสงค์
2.1 จัดกิจกรรมสวัสดีคุณครู
2.1.1 วิทยากรให้ความรู้และสาธิตการไหว้ที่ถูกต้องร่วมทั้งแนวปฏิบัติในการสวัสดีคุณครู
2.1.2 จัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
2.1.3 ติดตามการปฏิบัติของนักเรียน
2.2 จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนดีศรีซางตาครู้ส
2.2.1 ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าระดับสายชั้นแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์การเป็นคนดีศรีซางตาครู้ส
2.2.2 หัวหน้าระดับสายชั้นส่งชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกการเป็นคนดีศรีซางตาครู้ส

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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2.2.3 มอบเกียรติบัตร
2.3 จัดกิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี
2.3.1 ติดต่อกับฝ่ายจิตตาภิบาลเพื่อขอรับสมุดบันทึกเยาวชนคนดี
2.3.2 ส่งสมุดบันทึกเยาวชนคนดีให้กับครูประจาชั้นเพื่อแจกให้นักเรียนทุกคน
2.3.3 ติดตามและสรุปผลการบันทึกเยาวชนคนดี
2.4 จัดกิจกรรมรักษาความสะอาด
2.4.1 ประชุมคณะกรรมการและหัวหน้าระดับสายชั้นเพื่อแบ่งเขตการรักษาความสะอาดในโรงเรียน
ซางตาครู้สศึกษา
2.4.2 นักเรียนดูแลรักษาความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดภาระงานหลัก ( ต่อ )
2.4.3 มอบหมายให้สภานักเรียนติดตามและร่วมสรุปผลต่อคณะกรรมการ
3.สรุปผลการประเมินกิจกรรมด้านส่งเสริมเอกลักษณ์นักเรียน
3.1 ติดต่อ ประสานงานกับสภานักเรียน และคณะกรรมการ
3.2 ตรวจสอบ แก้ไข ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
3.3 สารวจความพึงพอใจ
3.4 ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลการดาเนินงาน
4.จัดทาสารสนเทศผลการพัฒนาด้านส่งเสริมเอกลักษณ์นักเรียน
4.1 รวบรวมข้อมูล
4.2 จัดทาสารสนเทศผลการพัฒนาด้านส่งเสริมเอกลักษณ์นักเรียน

5. งานสัมพันธ์ชุมชน
ภาระงานหลัก
1. วางแผนจัดกิจกรรมกับชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
3. เชิญวิทยากรในท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้
4. ปฏิบัติงานและเก็บข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า /สมาคม
5. สรุปผลและประเมินงาน

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รายละเอียดภาระงานหลัก
1. วางแผนจัดกิจกรรมกับชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.1 กาหนดปฎิทินในการจัดกิจกรรมเช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันครู กิจกรรมวันคล้ายวันสมภพ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันเด็ก โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และโครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประสานการส่งข้อมูลกับงานประชาสัมพันธ์กับฝ่ายธุรการเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับ
บุคคลากรและ นักเรียนทราบ
1.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามปฎิทิน
1.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
1.5 สรุปผลการจัดกิจกรรมตามระยะเวลาที่กาหนด
2. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
2.1 กาหนดปฎิทินในการจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสู่โรงเรียน กิจกรรมวันคล้ายวัน
สมภพ วันแม่ กิจกรรมแห่งชาติ กิจกรรมผู้ปกครองเครือข่าย กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ศาสนสัมพันธ์ เยี่ยม
ชมแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน (ชุมชน)
2.2 ประสานงานการส่งข้อมูลให้ ฝ่ายธุรการ-การเงิน เพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับบุคลากรและ
นักเรียนทราบ
2.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามปฎิทิน เช่น
. ดาเนินการจัด กิจกรรมวันสาคัญ
2.3.1 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2.3.2 ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมการดาเนินกิจกรรม
2.3.3 มีคาสั่งแต่งตั้งก่อนการดาเนินกิจกรรม
- คัดเลือกแม่ดีเด่น
- จัดทาประวัติแม่ดีเด่น
- นักเรียนแสดงกตัญญุตาต่อมารดา
2.3.4 กิจกรรมวันคล้ายวันราชสมภพ
- ประวัติพ่อดีเด่น
- นักเรียนแสดงกตัญญุตาต่อบิดา

“จงถ่อมตนอยู่เสมอ จงมีความอ่อนโยนพากเพียรอดทน
ต่อกันด้วยความรัก พยายามรักษาเอกภาพแห่งพระจิตเจ้า
ด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติ”(เอเฟซัส 4:2-3)
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รายละเอียดภาระงานหลัก ( ต่อ )
2.4 ประเมินผล การจัดกิจกรรม
2.5 สรุปผลการจัดกิจกรรมตามรายละเอียด ระยะเวลาที่กาหนด
3. เชิญวิทยากรในท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้
3.1 กาหนดปฏิทินในการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
3.2 ประสานงานในการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
3.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามปฎิทิน
3.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
4. วางแผนทางานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า
4.1 สารวจข้อมูลศิษย์เก่าและจัดทารูปเล่ม
4.2 ดาเนินงานโดยการจัดทาเนียบศิษย์เก่าแต่ละรุ่นและออกจดหมายเชิญไปประธานรุ่นเพื่อเข้า
ประชุม
4.3 จัดให้มีการประชุมวางแผนร่วมกันในการจัดทากิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีสร้าง
สัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่กับรุน่ น้อง
5. สรุปผลการดาเนินงาน
5.1 ตรวจสอบ แก้ไข ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
5.2 สารวจความพึงพอใจ
4. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลการดาเนินงาน
พระเจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นพระศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ ขอทรงพาและนาข้าพระองค์
ด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ (สดุดี 31:3)
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โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

1.งานการเงิน
นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ

1. รับเงินบารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
2. ดาเนินการจ่ายเงินตามแบบ
คาขอเบิกที่ได้รับการอนุมัติ
ตามแผนงาน แผนปฏิบัติการ
ประจาปีของแต่ละหน่วยงาน
และแต่ละฝ่าย
3. สรุปรายรับประจาวันจาก
จากใบเสร็จรับเงิน
4. สรุปรายจ่ายประจาวัน
5. นาเงินสดประจาวันฝากเข้า
ธนาคาร
6. จัดทาใบสาคัญรับเงินประจา
วัน

2.งานบัญชี

3.งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

นางสาวสุพรรณี วุฒิไล

นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ

1. สรุปรายรับ-รายจ่าย
ประจาวัน
2. จัดทางบการเงินประจาปี
การศึกษา
3. จัดทาบัญชีเงินเดือนครู
บุคลากรของโรงเรียน
4. จัดทาสถานะทางการเงิน
ของโรงเรียนประจาเดือน
5. ดาเนินการจัดทาเอกสาร
คาขอรับการอุดหนุน
ต่างๆ จากรัฐบาล

1. สารวจพัสดุ-ครุภัณฑ์ของ
โรงเรียน
2. จัดทาเอกสารความต้อง
การใช้พัสดุอุปกรณ์
3. สารวจราคาสินค้าเพื่อนา
มาเปรียบเทียบ และจัดซื้อ
4. จัดทาทะเบียนพัสดุ
ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน
5. จัดทาคู่มือขั้นตอนการ
เบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์
6. การเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์
7. สารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
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4.งานธุรการและสารบรรณ

5.งานสถิติ

นางสาวสุธิดา ตุเว

นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ

1. ดาเนินการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานภาครัฐและเอก
ชนหรือต้นสังกัดตามนโยบาย
หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้
อานายการหรือผู้บริหาร
โรงเรียน
2. ดาเนินการรับ-ส่งหนังสือ
ราชการภายในและภายนอก
หน่วยงาน
3. ประสานการออกเลขจดหมาย
ของงานระดับโรงเรียนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียน
4. ดาเนินการปรับเปลี่ยนตราสาร
ของโรงเรียน

1. วางแผนและจัดทาทะเบียน
ข้อมูล เกี่ยวกับประวัติ
นักเรียนทุกระดับชั้นให้เป็น
ปัจจุบัน
2. รับมอบตัวนักเรียน
3. ดาเนินการกรอกประวัตินักเรียนลงใน
โปรแกรมระบบทะเบียนนักเรียนและ
ระบบ สารสนเทศสถานศึกษาเอกชน
(psis) พร้อมตรวจสอบ ความถูกต้อง
4. ประสานกับงานทะเบียน วัดผล ฝ่าย
วิชาการ เรื่องการ ย้ายออกของ
นักเรียนระหว่าง ปีการศึกษา เพื่อลง
ข้อมูล โปรแกรมระบบทะเบียน
นักเรียนและระบบสารสนเทศ
สถานศึกษาเอกชน (psis)
เพื่อให้เป็นปัจจุบัน

6.งานยานพาหนะ
นางสาววิลาสินี สุดคนึง

1. สารวจยานพาหนะทุกชนิดใน
โรงเรียนและจัดทาทะเบียน
ยานพาหนะในโรงเรียน
2. ซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์
ตามจานวนที่ปรากฏอยู่ใน
ทะเบียนยานพาหนะ
3. ติดต่อประสานงานกับสานัก
มิสซังโรมันคาทอลิกเพื่อจาทา
ประกันภัยรถยนต์ต่าง ๆ ภาย
ในโรงเรียน
4. ให้บริการยานพาหนะตามคา
ร้องขอที่หน่วยงานภายใน
โรงเรียนร้องขอ
5. สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
ยานพาหนะ
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ขอบข่ายงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
1. การเงิน
1.1 รับเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
1.2 ดาเนินการจ่ายเงินตามแบบคาขอเบิกที่ได้รับการอนุมัติตามแผนงาน แผนปฎิบัติ
ประจาปีของแต่ละ
หน่วยงาน แต่ละฝ่าย
1.3 สรุปรายรับประจาวันจากใบเสร็จรายวัน
1.4 สรุปยอดรายจ่ายประจาวันตามใบเสร็จหรือเอกสารประกอบรายจ่ายและลายเซ็น
ประกอบ
1.5 นาเงินสดประจาวันฝากธนาคารวัน พุธ และ วันศุกร์ ของทุกสัปดาห์
1.6 จัดทาบัญชีสาคัญรับและใบเสร็จสาคัญจ่าย

รายละเอียดภาระงานหลัก
1.การเงิน
1.1 รับเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
1.1.1 จัดทาหนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องกาหนดวันชาระค่าธรรมการเรียนและค่าธรรมเนียม
อื่นพร้อมทั้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.2 ดาเนินการจ่ายเงินตามแบบคาขอเบิกที่ได้รับการอนุมัติตามแผนงาน แผนปฎิบัติ ประจาปี
ของแต่ละหน่วยงาน แต่ละฝ่าย
1.2.1 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามแบบคาขอเบิกเงิน
1.3 สรุปรายรับประจาวันจากใบเสร็จรายวัน
1.3.1 รวบรวมใบเสร็จรับเงินค่าเทอมค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น
1.3.2 สรุปรายรับประจาวัน
1.4 สรุปยอดรายจ่ายประจาวันตามใบเสร็จหรือเอกสารประกอบรายจ่ายและลายเซ็นประกอบ
1.4.1 รวมรวบแบบคาขอเบิกเงินที่ได้รับการอนุมัติ
1.4.2 สรุปยอดรายจ่ายประจาวัน
1.5 นาเงินสดประจาวันฝากธนาคารวัน พุธ และ วันศุกร์ ของทุกสัปดาห์
1.5.1 รวบรวมเงินสด และตรวจเช็คให้ตรงกับยอดบัญชีการรับเงินประจาวัน
1.5.2 นาเงินสดประจาวันฝากธนาคาร ในวันพุธ และ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์
1.6 จัดทาบัญชีสาคัญรับและใบเสร็จสาคัญจ่าย
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2. บัญชี
ภาระงานหลัก
2.1 สรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจาวัน
2.2 จัดทางบการเงินประจาปีการศึกษา
2.3 จัดทาบัญชีเงินเดือนครู และ บุคลากร ของโรงเรียน
2.4 จัดทาสถานะทางการเงินของโรงเรียนประจาเดือน
2.5 ดาเนินการจัดทาเอกสารคาขอรับเงินอุดหนุนต่างๆ จากรัฐบาล

รายละเอียดภาระงานหลัก
2. บัญชี
2.1 สรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจาวัน
2.1.1 รวบรวมใบเสร็จรับเงิน และ สรุปยอดการรับเงินประจาวัน
2.1.2 บันทึกรายการรับเงินลงในใบสาคัญรับ
2.1.3 บันทึกบัญชีการรับเงิน
2.1.4 รวบรวมใบเสร้๗รับเงินและใบคาขอเบิกเงินพร้อมทั้งใบสรุปการจ่ายเงินสดย่อย
2.1.5 บันทึกรายจ่ายเงินลงในใบสาคัญจ่าย
2.1.6 บันทึกบัญชีการจ่ายเงิน
2.2 จัดทางบการเงินประจาปีการศึกษา
2.1.1 รวบรวมใบสรุปการรับ – จ่ายเงินประจาวัน ประจาเดือน
2.1.2 นาเสนอสรุปการรับ – จ่ายเงินประจาวัน ประจาเดือน เพื่อสรุปงบการเงิน
2.1.3 รายงานงบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบกาไรขาดทุน
2.3 จัดทาบัญชีเงินเดือนครู และ บุคลากร ของโรงเรียน
2.3.1 จัดทาแบบฟอร์มเงินเดือนครุ และ บุคลากรประจาเดือน
2.3.2 รวบรวมเอกสาร รายการค่าใช้จ่ายครู และ บุคลากรที่หัก ณ ที่จ่าย
2.3.3 จัดทาบัญชีเงินเดือนและบุคลากร
2.3.4 บันทึกยอดคงเหลือเงินเดือนครูและบุคลากรในโปรแกรมของธนาคารกรุงไทย และ
บันทึกรายละเอียดเงินเดือนครูและบุคลากรในระบบ PSIS ของ สช .
2.4 จัดทาสถานะทางการเงินของโรงเรียนประจาเดือน
2.4.1 รวบรวมแบบสรุปบัญชีรับ – จ่ายเงินประจาวัน
2.4.2 จัดทาแบบรายงานสถานะทางการงเงินของโรงเรียนประจาเดือน
2.5 ดาเนินการจัดทาเอกสารคาขอรับเงินอุดหนุนต่างๆ จากรัฐบาล
2.5.1 รวบรวมข้อมูลนักเรียนเข้าใหม่ และนักเรียนที่ลาออกจากงานทะเบียน
2.5.2 นาข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ และ นักเรียนที่ลาออกบันทึกลงในโปรแกรม PSIS ของ
สช.

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

35

รายละเอียดภาระงานหลัก (ต่อ)
2.5.3 ตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรม PSIS ให้ถูกต้อง
2.5.4 พิมพ์รายงานแบบคาขอรับเงินอุดหนุน ( อน.4 ) แบบรายงานนักเรียนที่เข้าใหม่
( อน.4 ) แบบรายงานนักเรียนที่ลาออก ( อน.6 ) บัญชีจ่ายเงินเดือนครูหักเงิน
สมทบ กองทุนสงเคราะห์หลักฐานการจ่ายเงินเดือนครู โดยผ่านธนาคาร
2.5.5 นาแบบรายงานต่างๆ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อลงนาม
2.5.6 นาส่งสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช. )

3. งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
ภาระงานหลัก
1. สารวจพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียน
2. จัดทาเอกสารความต้องการใช้พัสดุอุปกรณ์
3. สารวจราคาสินค้าเพื่อนามาเปรรียบเทียบและจัดซื้อ
4. จัดทาทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน
5. จัดทาคู่มือขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์
6. การเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์
7. สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. สารวจพัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสารวจครุภัณฑ์ในโรงเรียน
1.2 ทาแบบสารวจครุภัณฑ์ในโรงเรียนประเภทต่างๆ
1.3 ดาเนินการสารวจ
1.4 สรุปผลการสารวจ และประสานกับงานอาคารและสถานที่ และสิ่งแวดล้อม งานเทคโนโลยี
และ เพื่อการพัฒนา บารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์
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รายละเอียดภาระงานหลัก ( ต่อ )
2. จัดทาเอกสารความต้องการใช้พัสดุอุปกรณ์
2.1 แจกแบบสารวจความต้องการใช้พัสดุอุปกรณ์ให้บุคลากรในโรงเรียน
2.2 รวบรวมแบบสารวจเพื่อสรุปความต้องการใช้พัสดุ อุปกรณ์
3. สารวจราคาสินค้าเพื่อนามาเปรียบเทียบและจัดซื้อ
3.1 ติดต่อขอแบบรายงานพัสดุ อุปกรณ์และราคาจากร้านค้าเพื่อทาการเปรียบเทียบราคา
3.2 นาเสนอราคาพัสดุอุปกรณ์ที่เปรียบเทียบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทาทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียน
4.1 ตรวจรับครุภัณฑ์
4.2 จัดดทาทะเบียนครุภัณฑ์ที่รับเข้าก่อนการแจกจ่าย
4.3 เก็บรักษาครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบสามารถตรวจสอบได้ง่ายตามทะเบียนครุภัณฑ์
4.4 จัดทาทะเบียนครุภัณฑ์แยกตามประเภท และสถานที่จัดเก็บ พร้อมใส่รหัส
4.5 จัดทาใบรายการซื้อครุภัณฑ์ประจาปี
4.6 ตรวจสอบทรัพย์สินทุกภาคเรียน ( ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ) และปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์ที่มีอยู่
จริง
4.7 ประสานงานกับงานบัญชี เพื่อประเมินค่าเสื่อม (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง )
5. จัดทาคู่มือขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์
5.1 จัดทาคู่มือการเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้บุคลากรได้รับทราบ
5.2 ทาเอกสารขออนุมัติเบิกพัสดุ อุปกรณ์
6. การเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์
6.1 ดาเนินการเบกจ่าย อุปกรณ์ตามที่ได้รับการอนุมัติ
6.2 สรุปการเบิกจ่ายพัสดุ-อุปกรณ์ เป็นภาคเรียน
7. สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
7.1 สอบถาม / สัมภาษณ์
7.2 แบบประเมินความพึงพอใจ

“เรารู้ว่า

พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์”(โรม 8:28)
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3. งานธุรการและสารบรรณ
ภาระงานหลัก
1. ดาเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือต้นสังกัดตามนโยบาย
หรือที่ ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการหรือ ผู้บริหารโรงเรียน
2. ดาเนินการรับ – ส่ง หนังสือราชการภายในและภายนอกเอกชนหน่วยงาน
3. ประสานการออกเลขหมาย จดหมายออกของงานระดับโรงเรียน และ ประสานการออก
หมายเลข คาสั่ง แต่งตั้ง ของโรงเรียน ในแต่ละปีการศึกษา
8. ดาเนินการ ปรับเปลี่ยนตราสาร ของโรงเรียนฉบับปรับปรุง เพื่อขออนุญาต ใช้ห้องเรียน /
อาคารเรียน

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. ดาเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือต้นสังกัดตาม
นโยบายหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการหรือ ผู้บริหารโรงเรียน
1.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน หรือต้นสังกัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดาเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงาน
2.1 ดาเนินการรับ-ส่ง เอกสาร โดยเวลา 10.00 น. นาเอกสารเข้าเสนอผู้อานวยการ เพื่อเกษียณ
จดหมาย
2.2 ดาเนินการจัดเตรียมเอกสารทางด้านงานธุรการ ( รับ – ส่ง ทั่วไป )
2.3 ดาเนินการร่าง และ ตอบโต้ หนังสือทั่วไป
2.4 ดาเนินการดูแลแบบฟอร๋มประเภทต่าง ๆ เช่น ใบขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
2.5 ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
3. ประสานการออกเลขจดหมายของงานระดับโรงเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียน
3.1 ประสานงานกับทุกฝ่าย พร้อมออกคาสั่งเพื่อเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนและแจ้งให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการปรับเปลีย่ นตราสารของโรงเรียฉบับปรับปรุงเพื่อขออนุญาตให้หอ้ งเรียน/อาคารเรียน
4.1 ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ สช. เรื่อง คาขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
แบบสช ๓ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
4.1.1 มติคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ
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รายละเอียดภาระงานหลัก ( ต่อ )
4.1.2 สาเนาตราสารจัดตั้งเล่มเดิม
4.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดที่ดินหรือสถานที่ตั้ง และแผนผังแสดงวบริเวณและอาคาร
โดยละเอียด
4.1.4 ดาเนินการ ขึ้นเรื่องที่ สช. กลุ่มงานโรงเรียนสามัญ เพื่อรอให้อาจารย์เข้าตรวจโรงเรียน
เป็นขั้นตอนต่อไป

5. งานสถิติ
ภาระงานหลัก
1. วางแผนและจัดทาทะเบียน ข้อมูล เกี่ยวกับประวัตินักเรียนทุกระดับชั้นให้เป็นปัจจุบัน
2. รับมอบตัวหนังสือ

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. วางแผนและจัดทาทะเบียน ข้อมูล เกี่ยวกับประวัตินักเรียนทุกระดับชั้นให้เป็นปัจจุบัน
1.1 ดาเนินการลงทะเบียน กรอกข้อมูลประวัตินักเรียนใน ระบบ Mass School
1.2 สารวจรายชื่อทุกระดับชั้น และ จัดทารายชื่อให้เป็นปัจจุบัน
1.3 จัดทารายงานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจานวนนักเรียน
1.4 ประสานงานกับกลุ่มที่ดูแลนักเรียน เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ / จานวนนักเรียน
1.5 บันทึกข้อมูลนักเรียนในโปรแกรม PSIS
2. รับมอบตัวหนังสือ
2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการรับสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ทดสอบความรู้เบื้องต้นของนักเรียน
2.3 ประสานงาน ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกอนุบาล ทาการสัมภาษณ์นักเรียนเบื้องต้น
โดยมี ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นประธานในการสัมภาษณ์
2.4 รับมอบตัวนักเรียน และ จัดเข้าห้องเรียนตามความเหมาะสม
2.5 บันทึกข้อมูลนักเรียนในโปรแกรม PSIS

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

39

6. งานยานพาหนะ
ภาระงานหลัก
1. สารวจยานพาหนะทุกชนิดในโรงเรียน และจัดทาทะเบียนยานพาหนะในโรงเรียน
2. ซ่อมแซมบารุงรักษารถจักยานยนต์ และ รถยนต์ตามจานวนที่ปรากฎในทะเบียนยานพาหนะ
3. ติดต่อประสานงานเพื่อจัดทาประกันภัยรถยนต์ และ จักรยานยนต์ต่างๆ ภายในโรงเรียน
4. ให้บริการยานพาหนะตามคาร้องขอที่หน่วยงานตามคาร้องขอ
5. สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ยานพาหนะ

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. สารวจยานพาหนะทุกชนิดในโรงเรียน และจัดทาทะเบียนยานพาหนะในโรงเรียน
1.1 ออกแบบฟอร์มสารวจยานพาหนะ
1.2 จัดทาทะเบียนคุมคู่มือยานพาหนะ
1.3 จัดทาสมุดบันทึกการใช้งานพาหนะ
1.4 สารวจประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
1.5 มีการวางแผนระยะยาวในการจัดสรรงบประมารเพื่อซื้อยานพาหนะ ให้สะดวกเพียงพอใน
การใช้งานอย่างสูง
2. ซ่อมแซมบารุงรักษารถจักยานยนต์ และ รถยนต์ตามจานวนที่ปรากฎในทะเบียน
ยานพาหนะ
2.1 ตรวจเช็คสภาพรภอยู่สม่าเสมอเพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยมีการประสานงานกับ
คนขับรถอยู่เสมอ
3. ติดต่อประสานงานเพื่อจัดทาประกันภัยรถยนต์ และ จักรยานยนต์ต่างๆ ภายใน
โรงเรียน
3.1 ตรวจเช็ควันครบกาหนดหมดอายุอายุจากสมุดคู่มือทะเบียนรถ
3.2 ตรวจเช็ควันหมดอายุของประกันภัย เพื่อดาเนินการประสานบริษัทประกันภัยเพื่อต่อ
อายุประกันภัย
4. ให้บริการยานพาหนะตามคาร้องขอที่หน่วยงานตามคาร้องขอ
4.1 ดาเนินการจัดลาดับแบบคาขอใช้รถที่ได้รับอนุมัติ
4.2 แจ้งและปรัสานครู บุคลากรที่ขอใช้รถโรงเรียน
5. สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการยานพาหนะ
5.1 ออกแบบฟอร์มสารวจพึงพอใจของผู้ใช้บริการยานพาหนะโรงเรียน
5.2 แจกแบบสารวจความพึงพอใจประเมินผลเพื่อรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน.
5.3 นาแบบสารวจความพึงพอใจประเมินผลเพื่อรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
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โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ผูอ้ านวยการ

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานสรรหา

งานพัฒนาบุคลากร

งานประเมินบุคลากร

งานสวัสดิการ

นางสมลักษณ์ บุญเพชร

นางบุษรา ผุดผ่อง

นางสมลักษณ์ บุญเพชร

นางธนพร เปี่ยมอยู่

1. สารวจอัตรากาลังของบุคลากร
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
3. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร
4. ชี้แจงข้อปฏิบัติงานเบื้องต้น
5. ประสานงานกับงานสารบรรณ

1. สารวจความต้องการในการอบรม
บุคลากร
2. บุคลากรเข้ารับอบรมภายโรงเรียน
3. บุคลากรเข้ารับอบรมภายนอก
โรงเรียน
4. กากับติดตามผลการอบรม
5. รวบรวมสถิติพัฒนาบุคลากร
6. ส่งผลการพัฒนาบุคลากรให้กับฝ่าย
สารสนเทศ
7. การพัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆ

1. ประเมินความดีความชอบ
2. ประเมินบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ
ครู/ระเบียบของโรงเรียน/มาตรฐาน
วิชาชีพครู

1. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับขวัญ
กาลังใจ และวางแผนให้สวัสดิการ
2. ชี้แจงแนวทางปฎิบัติแก่บุคลากร
3. ดาเนินการให้บริการตามกาหนดใน
ระเบียบของโรงเรียน
4. การให้บริการและสวัสดิการตามที่
บุคลากรได้ร้องขอ เช่น การเจ็บป่วย
ฯลฯ
5. สรุปผลการให้ขวัญกาลังใจของครู
และครูเกษียณ
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ขอบข่ายงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1. งานสรรหา
ภาระงานหลัก
1. สารวจอัตรากาลังของบุคลากร
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
3. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร
4. ชี้แจงข้อปฏิบัติงานเบื้องต้น
5. ประสานงานกับงานสารบรรณ

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. สารวจอัตรากาลังของบุคลากร
1.1 วางแผนการสรรหาบุคลากรในช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค. ของแต่ละปีโดยการให้บุคลากรทุกคน
กรอกใบ แสดงเจตจานงในเดือน ม.ค. ของทุกปี
1.2 รวบรวมจานวนใบแสดงเจตจานงเสนอต่อผู้อานวยการ
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
2.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรตามสื่อต่างๆ
3. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการการสอน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระ
3.2 ดาเนินการสอบข้อเขียน และนิเทศการสอน
3.3 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากร
4. ชี้แจงข้อปฏิบัติงานเบื้องต้น
4.1 ชี้แจงข้อปฏิบัติงานเบื้องต้นให้กับบุคลากรใหม่
4.2 มีการทดลองงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน
4.3 สรุปผลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระ
4.4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ประสานงานกับงานสารบรรณ
5.1 บุคลากรที่ผ่านการทดลองงานได้รับการบรรจุจากงานสารบรรณ
5.2 บุคลากรที่ไม่ผ่านการทดลองผ่านนาเสนอให้ผู้อานวยการ
คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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2. งานพัฒนาบุคลากร
ภาระงานหลัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สารวจความต้องการในการอบรมบุคลากร
บุคลากรเข้ารับอบรมภายโรงเรียน
บุคลากรเข้ารับอบรมภายนอกโรงเรียน
กากับติดตามผลการอบรม
รวบรวมสถิติพัฒนาบุคลากร
ส่งผลการพัฒนาบุคลากรให้กับฝ่ายสารสนเทศ
การพัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆ

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. สารวจความต้องการในการอบรมบุคลากร
1.1 แจกแบบสารวจความต้องการในการอบรมในแต่ละปีการศึกษา
1.2 รวบรวมแบบสารวจในการอบรมบุคลากร
1.3 สรุปความต้องการในการอบรมบุคลากรในแต่ละปีการศึกษา
2. บุคลากรเข้ารับอบรมภายในโรงเรียน
2.1 หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายร่วมพิจารณาหัวข้ออบรมบุคลากร
2.2 จัดทาปฏิทินในการอบรมบุคลากรประจาปีการศึกษา
2.3 เสนอหัวข้อความต้องการในการอบรมของบุคลากรให้ผู้อานวยการอนุมัติ
2.4 ประสานงานกับฝ่ายการเงิน เพื่อจัดทางบประมาณในการอบรม
2.5 ประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานที่ และงานโภชนาในการจัดเตรียมการอบรมที่
ได้รับอนุมัติ
3. บุคลากรได้รับการอบรมภายนอกโรงเรียน
3.1 หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายร่วมพิจารณาเพื่อส่งบุคลากรตามหัวข้ออบรมที่เกี่ยวข้อง
3.2 ประสานงานกับงานการเงินเบิกจ่ายงบประมาณ
3.3 ประสานงานกับงานสารบรรณออกจดหมาย , ยานพาหนะ
3.4 สรุปรายงานการไปอบรมสัมมนาภายนอก
4. กากับติดตามผลการอบรม
4.1 รวบรวมใบสรุปรายงานอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอก
4.2 สรุปรายงานการอบรม / สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกแต่ละเดือน / แต่ละภาคเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รายละเอียดภาระงานหลัก ( ต่อ )
5. รวบรวมสถิติการพัฒนาบุคลากร
5.1 ประสานงานกับบุคลากรที่ไปอบรมจัดทาสถิติการอบรมแต่ละเดือน/แต่ละภาค/ แต่ละปี
5.2 สรุปสถิติการอบรมแต่ละเดือน / แต่ละภาค / แต่ละปี
6. ส่งผลการพัฒนาบุคลากรให้กับงานสารสนเทศ / หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
6.1 สรุปสถิติการอบรมของบุคลากรประสานงานสารสนเทศ ฝ่ายมาตรฐาน
6.2 สรุปสถิติการอบรมของบุคลากรประสานงานให้กับหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
7. การพัฒนาด้านอื่นๆ
7.1 สารวจความต้องการศึกษาต่อ ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือด่านอื่นๆ เช่น ภาษา
7.2 สรุปความต้องการศึกษาต่อ ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือด่านอื่นๆ เช่น ภาษาของบุคลากร
ให้ผู้อานวยการอนุมัติ
7.3 ดาเนินการตามความต้องการของบุคลากร
7.4 ประสานงานกับงานสารสนเทศ และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เพื่อนเก็บรวบรวมข้อมูล

3. งานประเมินบุคลากร
ภาระงานหลัก
1. ประเมินความดีความชอบ
2. ประเมินบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือครู/ระเบียบของโรงเรียน/มาตรฐานวิชาชีพครู

“ใจที่สงบให้ชีวิตแก่ร่างกาย แต่กิเลสกระทาให้กระดูกผุ”(สุภาษิต 14:30)

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รายละเอียดภาระงานหลัก
1. ประเมินความดีความชอบ
1.1 รวบรวมระเบียบเรื่องการประเมินขั้นเงินเดือนตลอดปีการศึกษา
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขั้นเงินเดือนตลอดปีการศึกษา
1.3 กาหนดปฏิทินดาเนินการประเมินตลอดปีการศึกษา
1.4 แจ้งปฏิทินการดาเนินการประเมินให้บุคลากรทุกคนทราบ
1.5 ประสานการแจกแบบฟอร์มการประเมินให้บุคลากรทุกคนทราบ
1.6 รวบรวมผลการประเมินขั้นเงินเดือนโดยคณะกรรมการประเมินขั้นเงินเดือนและตรวจสอบผลการ
ประเมิน
2. ประเมินบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือครู/ระเบียบของโรงเรียน/มาตรฐานวิชาชีพครู
2.1 คณะกรรมการสรุปรายงานผลการประเมินส่งผู้อานวยการการดาเนินการพิจารณาบุคลากร
ที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือครู/ระเบียบของโรงเรียน/มาตรฐานวิชาชีพครู
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคลากรที่ทาผิดระเบียบวินัย
2.3 คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาบุคลากรที่ทาผิดระเบียบวินัยตามข้อตกลงของโรงเรียน
2.4 บันทึกสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
2.5 นาเสนอผลการสรุปส่งผู้อานวยการพิจารณา

4. งานสวัสดิการ
ภาระงานหลัก
1. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับขวัญกาลังใจ และวางแผนให้สวัสดิการ
2. ชี้แจงแนวทางปฎิบัติแก่บุคลากร
3. ดาเนินการให้บริการตามกาหนดในระเบียบของโรงเรียน
4. การให้บริการและสวัสดิการตามที่บุคลากรได้ร้องขอ เช่น การเจ็บป่วย ฯลฯ
5. สรุปผลการให้ขวัญกาลังใจของครู และครูเกษียณ

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รายละเอียดภาระงานหลัก
1. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับขวัญกาลังใจ และวางแผนให้สวัสดิการ เช่น
1.1 เสื้อผ้า 2 ชุด / ปี
1.2 บริการอาหารกลางวันตลอดปี
1.3 การตรวจสุขภาพครู บุคลากร ประจาปี
1.4 ช่วยเหลือกรณีที่บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร เสียชีวิต
1.5 ค่ารักษาพยาบาล บุคลากร, บิดา มารดา กรณีฉุกเฉิน
1.6 ครูที่ปฎิบัติหน้าที่เต็มเวลา ไม่ขาด ไม่ลา ไม่ออกนอกโรงเรียน
1.7 ของขวัญวันเกิดแก่บุคลากร
1.8 จัดกองทุนกู้ยืมของครู
1.9 จัดสวัสดิการในโอกาสวันคริสต์มาส, วันครู
2. ชี้แจงแนวทางปฎิบัติแก่บุคลากร
2.1 ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ในการชี้แจงสวัสดิการ ขวัญกาลังใจ
2.2 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
3. ดาเนินการให้บริการตามกาหนดในระเบียบของโรงเรียน
3.1 ให้บริการตามที่ระเบียบกาหนดในการให้ตามช่วงเวลา
3.1.1 เสื้อผ้า 2 ชุด/ ปี
3.1.2 บริการอาหารกลางวันตลอดปี
3.1.3 การตรวจสุขภาพครู บุคลากร ประจาปี
3.1.4 ครูที่ปฎิบัติหน้าที่เต็มเวลา ไม่ขาด ไม่ลา ไม่ออกนอกโรงเรียน
3.1.5 ของขวัญวันเกิดแก่บุคลากร
3.1.6 จัดกองทุนกู้ยืมของครู
3.1.7 จัดสวัสดิการในโอกาสวันคริสต์มาส, วันครู
4. การให้บริการและสวัสดิการตามที่บุคลากรได้ร้องขอ เช่น การเจ็บป่วย ฯลฯ
4.1 รวบรวมข้อมูลของบุคลากรที่มีความประสงค์ร้องขอตามกรณีต่างๆ
4.2 ส่งเรื่องให้ผู้อานวยการอนุมัติสวัสดิการ
4.3 ส่งเรื่องตามที่ผู้อานวยการอนุมัติไปที่ฝ่ายบัญชี เพื่อดาเนินการตามที่บุคลากรได้แจ้งความประสงค์
5. สรุปผลการให้ขวัญกาลังใจของครู และครูเกษียณ
5.1 สรุปรายงานผลการให้สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของโรงเรียนแต่ละเดือน/ภาคเรียน/ปี
การศึกษาประสานงานกับฝ่ายธุรการ – การเงิน เพื่อติดตามเอกสารการใช้งบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รายละเอียดภาระงานหลัก
1. ดาเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือต้นสังกัดตาม
นโยบายหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการหรือ ผู้บริหารโรงเรียน
1.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน หรือต้นสังกัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดาเนินการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ค่าศึกษาบุตร
2.1 การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลมี 2 กรณี คือ 1. กรณีนาใบเสร็จมาเบิก(คนไข้นอก) 2.กรณี
นอนโรงยาบาล(คนไข้ใน)
2.2 กรณีนาใบเสร็จมาเบิก ( คนไข้นอก ) สารวจครูที่ประสงค์จะเบิกค่ารักษาพยาบาลโดย
กาหนดการเบิกเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 27-2 ของทุกเดือน เพื่อนาใบเสร็จมาบันทึกลงระบบ
สารสนเทศเบิกจ่ายสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จที่ลงในระบบสารสนเทศเบิกจ่ายสวัสดิการของกองทุน
สงเคราะห์ และพิมพ์คาร้องคาขอเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล(คนไข้นอก)
2.4 นาเอกสารคาร้องคาขอเบิก สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ( คนไข้นอก ) ให้ครูเซ็นต์และตรวจสอบ
ยอดเงินที่ขอเบิกว่าตรงตามใบเสร็จหรือไม่ และส่งเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติถึงกองทุนสงเคร์ในระบบ
สารสนเทศต่อไป
2.5 นาเอกสารคาร้องคาขอเบิกสวัดิการค่ารักษาพยาบาล เสนอผู้อานวยการเซ็นต์และนาเอกสารของ
ครูส่งกองทุนสงเคราะห์ เพื่อประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ สช พร้อมแนบเอกสารประกอบให้เรียง
ตามนี้
1. สาเนาสมุดคู่ฝากธนาคารกรุงไทย (ที่มีเลขบัญชีผู้อานวยการ/ครู/บุคลากรทางการศึกษา
2. สาเนาหลักฐานใบนาส่งเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์เดือนปัจจุบัน
3. ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล
4. สาเนาบัตรประจาตัวครู/ผู้อานวยการ/บุคลากรทางการศึกษา ถ่ายเอกสารทุกหน้า
กรณีครูที่ต้องการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามใบนัดแพทย์ เช่น ผ่าตัด และต้องนอนพักรักษาตัว
2.6 บันทึกคาขอเข้ารับการรักษาพยาบาล ( คนไข้ใน ) ลงในระบบสารสนเทศเบิกจ่ายสวัสดิการ
กองทุนสงเคราะห์ใส่รายละเอียดการเข้ารับการรักษา ดังนี้
1. ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก พร้อม ชื่อ-นามสกุล
2. ชื่อโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา
3. อยู่เขตไหน / จังหวัดอะไร
4. วันที่เข้ารับการรักษา ใส่วันที่ เดือน พ.ศ. เสร็จแล้วบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ
เบิกจ่ายสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์
5. พิมพ์แบบคาร้องการเข้ารับการรักษาพยาบาล ( คนไข้ใน )
6. ตรวจสอบข้อมูลของครูที่เข้ารับการรักษาให้ถูกต้อง
7. ส่งเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติในระบบสารสนเทศเบิกจ่ายสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์
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รายละเอียดภาระงานหลัก
8. นาส่งคาร้องการเข้ารับการรักษาพยาบาล ( คนไข้ใน ) พร้อมแนบหลักฐานการเข้ารับการรักษา
ของครู ที่กองทุนสงเคราะห์ เพื่อรับจดหมายการส่งตัวเข้าโรงพยาบาล
9. นาจดหมายการส่งตัวเข้าโรงพยาบาล จากกองทุนสงเคราะห์ มอบให้โรงพยาบาลที่ครูเข้ารับ
การรักษาต่อไป
กรณีเบิกเงินสวัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
1. สารวจครูที่ประสงค์จะเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร โดยกาหนดการเบิกเดือนละ 1
ครั้ง ระหว่างวันที่ 27-2 ของทุกเดือน
2. ครูที่ประสงค์จะเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรติดต่อรับเอกสารที่ห้องธุรการ-งาน
สารบรรณ กรอกรายละเอียดใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบัตรและลงชื่อผู้ขอเบิกให้เรียบร้อยแล้ว
พร้อมเอกสารประกอบให้เรียงลาดับตามนี้
2.1 สาเนาสมุดคู่ฝากธนาคารกรุงไทย ( ที่มีเลขและชื่อบัญชีผู้อานวยการ/ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา )
2.2 สาเนาหลักฐานใบนาส่งเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์เดือนปัจจุบัน
2.3 ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาเอกชนพร้อมสาเนาประกาศโรงเรียน เรื่อง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ ค่าธรรมเนียมอื่น สาหรับสถานศึกษาของรัฐบาลในกรณีขอเบิกภาคเรียนที่ 2
ให้แนบสาเนาใบเสร็จรับเงินของภาคเรียนที่ 1 ด้วย
2.4 สาเนาบัตรประจาตัวครู/ผู้อานวยการ/บุคลากรทางการศึกษา ถ่ายเอกสารทุกหน้า
2.5 นาเสนอผู้อานวยการเซ็นต์อนุมัติ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
2.6 ลงเล่มทะเบียนคุมการเบิกจ่าย เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรครูโรงเรียนเอกชนพร้อมนา
เอกสารส่ง สช. ขึ้นเรื่องเบิกที่กองทุนสงเคราะห์
ดาเนินการบรรจุแต่งตั้งครูและถอดครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา
การบรรจุแต่งตั้งครู
1.
ดาเนินการบรรจุครูโดยประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการบรรจุแต่งตั้ง
2.
แจ้งประสานครูที่ได้รับการอนุมัติเพื่อจัดเตรียมเอกสารการบรรจุครู
3.
ดาเนินการแต่งตั้งครูที่ได้รับการบรรจุ โดยจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
4.
ดาเนินการส่งเอกสารให้ สช. เป็นลาดับขั้นตอนต่อไป
การถอดถอนครู
1. ดาเนินการถอดถอนครู
2. แจ้งประสานครูที่จะถอดถอนเพื่อเตรียมเอกสารยื่นขออนุมัติจากผู้อานวยการ/ผู้รับใบอนุญาต
3. ตรวจสอบเอกสารพร้อมกับจัดทาเอกสารถอดถอนครู เสนอผู้อานวยการ
4. นาเอกสารการถอดถอนครู ส่ง สช. เป็นลาดับต่อไป
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ดาเนินการจัดทาเอกสารขอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรของครูต่างชาติ และ นักเรียนต่างชาติ มี 2 กรณี
1.4.1 กรณีครูชาวต่างชาติได้ยังไม่ได้รับการตรวจลงตรา มีการดาเนินการตามลาดับต่อไปนี้
1.4.1.1 ดาเนินการจัดทาเอกสาร ออกจดหมายออก เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เรื่อง การรับรองเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตรา จาก วีซ่า
TOURIST VISA / ผ.3 เป็น NON – IMMIGRANT รหัส B ณ สานักงานตรวจคน
เข้าเมือง แจ้งวัฒนะ ( พร้อมทั้งแนบเอกสาร ชาวต่างชาติ )
1.4.1.2 ดาเนินการจัดทาเอกสาร ออกจดหมายออก เรียน เลขาธิการครุสภา เรื่อง ขอ
อนุญาตให้ครูชาวต่างประเทศปฎิบัติหน้าที่การสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ และให้ชาวต่างชาติกรอกเอกสาร ศส.10 แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่างประเทศ
(พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ชาวต่างชาติ )
1.4.1.3 ดาเนินการจัดทาเอกสาร ออกจดหมายออก เรียน ผู้อานวยการกระทรวงแรงงาน
เรื่องขออนุญาตต่ออายุหนังสือเดินทาง Work Permit
และให้ชาวต่างชาติกรอก
เอกสาร คาขอรับใบอนุญาตทางาน ตามมาตร 9 APPLICATION FOR A WORK
PERMIT UNDER SECTION 9 ( พร้อมทั้งแนบเอกสาร ชาวต่างชาติ )
1.4.1.4 ดาเนินการจัดทาเอกสาร เรื่องภาษี ภงด. 91 เพื่อขอเลขภาษีคนต่างด้าว และจ่ายภาษี
ณ ที่จ่ายของบุคคลที่มีรายได้
1.4.1.5 ดาเนินการจัดทาเอกสาร ออกจดหมายออก เรียน ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง
เรื่อง ขออนุญาตให้ชาวต่างชาติอยู่ต่อในสถานศึกษา พร้อมกรอกเอกสาร ตม.7 TM . 7
คาขออนุญาตเพื่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป APPLICATION FOR
EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM
1.4.1.6 ดาเนินการต่ออายุการทางานของชาวต่างชาติ มีอายุการทางาน 1 ปี สัญาจ้าง 1 ปี ทาง
โรงเรียนต้องยื่นเอกสารก่อนสัญญาจ้าง หมดอายุการทางาน 45 วัน
1.4.2 กรณีครูชาวต่างชาติได้รับการตรวจลงตรา และมีศิษย์อยู่ในประเทศไทย อีก 1 ปี ดาเนินการดังนี้
1.4.2.1 สารวจครูชาวต่างชาติ VISA จะหมดอายุในปี และต้องยื่นเอกสารก่อน 45 วัน
1.4.2.2 ประสานงานกับชาวต่างชาติ ในการเตรียมเอกสารประกอบคาขอ
1.4.3 ดาเนินการจัดทาเอกสาร ออกจดหมายออก เรียน ผู้อานวยการกระทรวง แรงงาน เรื่องขอ
อนุญาตต่ออายุหนังสือเดินทาง Work Permit และให้ ชาวต่างชาติกรอกเอกสาร คาขอรับ
ใบอนุญาตทางาน ตามมาตร 9 APPLICATION FOR A WORK PERMIT UNDER SECTION 9
( พร้อมทั้งแนบ เอกสาร ชาวต่างชาติ )
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รายละเอียดภาระงานหลัก ( ต่อ )
1.4.4 ดาเนินการจัดทาเอกสาร ออกจดหมายออก เรียน ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง
เรื่อง ขออนุญาตให้ชาวต่างชาติอยู่ต่อในสถานศึกษา พร้อมกรอกเอกสาร ตม.7 TM
7 คาขออนุญาตเพื่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป APPLICATION
FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM
1.4.5 ดาเนินการต่ออายุการทางานของชาวต่างชาติ มีอายุการทางาน 1 ปี สัญาจ้าง 1 ปี
ทางโรงเรียนต้องยื่นเอกสารก่อนสัญญาจ้าง หมดอายุการทางาน 45 วัน
1.5 จัดทาใบประกอบวิชาชีพครู และดาเนินต่อใบประกอบวิชาชีพครู / ผู้บริหารโรงเรียน
1. 5.1 สารวจครูที่ได้รับการแต่งตั้ง และไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
1.5.2 ประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประชุมครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู และ ใบ
ประกอบวิชาชีพครูใกล้หมดอายุ
1.5.3 แจ้งครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ เพื่อจัดเตรียมเอกสาร ขออนุญาตผ่อนผันใบประกอบ
วิชาชีพ ต่อผู้อานวยการโรงเรียน
1.5.4 นาเอกสารครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ส่ง คุรุสภา
เข้าเสนอผู้อานวยการ เพื่อเกษียน จดหมาย
1.6 ดาเนินการจัดเตรียมเอกสารทางด้านงานธุรการ ( รับ – ส่ง ทั่วไป )
1.6.1 ดาเนินการร่าง และ ตอบโต้ หนังสือทั่วไป
1.6.2 ดาเนินดูแลแบบฟอร์ม ประเภทต่าง ๆ ใบขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา ใบเบิก
สวัสดิการต่าง ๆ
1.6.3 ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภานนอก
1.7 ประสานการออกจดหมาย ระดับโรงเรียนจากฝ่ายต่างๆ รวมถึงการจัดทาคาสั่งระดับโรงเรียน
ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งโรงเรียน
1.7.1 ประสานงานกับทุกฝ่าย พร้อมออก คาสั่งเพื่อเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนและแจ้ง
ให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้อง
1.8 ดาเนินการ ปรับเปลี่ยนตราสาร ของโรงเรียนฉบับปรับปรุง เพื่อขออนุญาต ใช้ห้องเรียน /
อาคารเรียน พร้อมแนบ เอกสาร ดังต่อไปนี้
1.8.1.1 มติคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ
1.8.1.2 สาเนาตราสารจัดตั้งเล่มเดิม
1. 8.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดที่ดินหรือสถานที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและ
อาคาร โดยละเอียด
1. 8.1.4 ดาเนินการ ขึ้นเรื่อง ที่ สช. กลุ่มงานโรงเรียนสามัญ เพื่อ รอให้อาจารย์ เข้า
ตรวจโรงเรียนเป็นขั้นตอนต่อไป
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โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
ผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

งานนโยบายและแผน
นางจริน นิยมจ้อย
1.วางแผนจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ
ต่างๆ ตามที่โรงเรียนกาหนด
2. ประสานการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากับ
ทุกฝ่ายในโรงเรียน
3. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับทุกฝ่าย
4. นาเสนอแผนพัฒนาการศึกษาให้คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนอนุมัติ
5. ประสานการจัดทาแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากับทุกฝ่าย
6. ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของทุก ฝ่าย
7. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของแต่ละฝ่ายทุกเดือน
8. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การแต่ละภาคเรียน
9. รายงานสรุปเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของแต่ละ
ปีการศึกษา
10. จัดทาสารสนเทศการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีส่ง
งานสารสนเทศ

งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
นางวันดี พ่วงจาด
1.วางแผนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กฏกระทรวงว่าด้วยกฏ หลักเกณฑ์ วิธีการ พ.ศ. 2561
ร่วมกับทุกฝ่าย
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
3. ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวง
พ.ศ. 2561
4. กากับ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฏ
กระทรวง พ.ศ. 2561
5. ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กฏกระทรวง พ.ศ. 2561 ร่วมกับทุกฝ่าย
6. จัดทารายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
7. นาเสนอรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
8. เผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ตามช่องทางต่างๆ

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

งานสารสนเทศ

งานวิจัยเพื่อพัฒนา

นางสาวณุศภัฒค์ชญา โกมารพิมพ์

นางมณีรัตน์ ชัยรัตนะ

1.วางแผนและสารวจหัวข้อสารสนเทศ
โรงเรียนร่วมกับทุกฝ่าย
2. แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายและดาเนินการ
ประชุม
3. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากทุกฝ่ายตาม
ระยะเวลาจัดเก็บในแต่ละหัวข้อ
4. สรุปการดาเนินงานสารสนเทศประจาปี
5. นาเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร การปริการและประชา
สัมพันธ์ในเวปไซด์โรงเรียน
6. ประเมินผลการใช้งานสารสนเทศ

1.วางแผนการจัดทางานวิจัยและพัฒนาร่วมกับทุกฝ่าย
2. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รบั ผิดชอบงานวิจัย
และพัฒนา
3. ดาเนินการทาวิจัยตามที่ได้รับการอนุมัติ
4.รายงานสรุปผลการวิจัยนาเสนอให้ คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนและเผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
5. สรุปผลงานวิจัยภาพรวมส่งให้งาน สารสนเทศ
โรงเรียนเผยแพร่

ขอบข่ายงานฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

1.งานนโยบายและแผน
ภาระงานหลัก
1. วางแผนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะต่างๆตามที่โรงเรียนกาหนด
2. ประสานการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากับทุกฝ่ายในโรงเรียน
3. ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับทุกฝ่าย
4. นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุมัติ
5. ประสานการจัดทาแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษากับทุก
ฝ่าย
6. ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของทุกฝ่าย
7. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายทุกเดือน
8. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการแต่ละภาคเรียน
9. รายงานสรุปเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของแต่ละปีการศึกษา
10.จัดทาสารสนเทศการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีส่งงานสารสนเทศ

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. วางแผนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะต่างๆตามที่โรงเรียนกาหนด
1.1 ประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
1.2 กาหนดนโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจของโรงเรียน
2. ประสานการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากับทุกฝ่ายในโรงเรียน
2.1 ดาเนินการจัดการประชุมร่วมกับทุกฝ่าย
2.2 นาข้อมูลมา SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน / จุดแข็ง / อุปสรรค /โอกาส

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รายละเอียดภาระงานหลัก ( ต่อ )
2.3 ประสานงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
3. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับทุกฝ่าย
3.1 ประชุมกาหนดนโยบาย / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ ของแต่ละฝ่าย
3.2 รวบรวมแผนงาน /โครงการ / กิจกรรมจากทุกฝ่าย
3.3 จัดทาและรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาคุณภาพร่วมกับทุกฝ่าย
4. นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุมัติ
4.1 ประชุมเพื่อนาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุมัติ
4.2 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตัดสินใจ ( อนุมัติ / ไม่อนุมัติ )
5. ประสานการจัดทาแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
กับทุกฝ่าย
5.1 ประชุมฝ่ายทุกฝ่ายเพื่อนาข้อมูลมาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ใน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากับทุกฝ่าย
5.2 ดาเนินการจัดทาแผนงาน กิจกรรม โครงการของทุกฝ่าย
5.3 จัดทาฉบับร่างส่งงานนโยบายและแผน
5.4 รวบรวมแผนงาน กิจกรรม โครงการของทุกฝ่าย
5.5 นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีให้หัวหน้าฝ่ายตรวจแก้ไข
5.6 นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุมัติ
6. ดาเนินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของทุกฝ่าย
6.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงาน / โครงการ /กิจกรรมของแต่ละฝ่าย
6.2 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย
7. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายทุกเดิอน
7.1 นาผลการประเมินมาสรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
ของแต่ละฝ่ายทุกเดือน
8. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการแต่ละภาคเรียน
8.1 นารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายทุกเดือนมาสรุปเป็นภาค
เรียน
9. รายงานสรุปเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของแต่ละปีการศึกษา
9.1 นารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายทุกภาคเรียนมาสรุปเป็นปี
การศึกษา
และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ส่งให้งานสารสนเทศ
คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรี
นซางตาครู้สศึกษาบัติการแต่ละฝ่าย
10.1 รวบรวมสารสนเทศการด
าเนินยงานตามแผนปฏิ
10.2 จัดทาสารสนเทศการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
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รายละเอียดภาระงานหลัก ( ต่อ )
9.2 เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของแต่ละฝ่ายในแต่ละปีการศึกษา
10. จัดทาสารสนเทศการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ส่งให้งานสารสนเทศ
10.1 รวบรวมสารสนเทศการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการแต่ละฝ่าย
10.2 จัดทาสารสนเทศการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ส่งให้งานสารสนเทศ

2. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ภาระงานหลัก
1. วางแผนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฏกระทรวงว่าด้วยกฏ หลักเกณฑ์ วิธีการ
พ.ศ. 2553 ร่วมกับทุกฝ่าย
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3. ดาเนินการประกันคุณภาพตามกฏกระทรวง
4. กากับ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2553
5. ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2553
6. จัดทารายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
7. นาเสนอรายงานประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
8. เผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในแก่ผู้เกี่ยวข้องตามช่องทางต่างๆ

“เรารู้ว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ทรี่ ักพระองค์”
(โรม 8:28)

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รายละเอียดภาระงานหลัก
1. วางแผนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฏกระทรวงว่าด้วยกฏ/
หลักเกณฑ์ / วิธีการ พ.ศ. 2553 ร่วมกับทุกฝ่าย
1.1 ประชุมวางแผนระบบงานประกันคุณภาพภายในร่วมกับทุกฝ่าย
1.2 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนร่วมกับทุกฝ่าย
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
2.1 ประชุม แต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2553
3.1 ประชุมฝ่ายเพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของแต่ละฝ่าย
4. กากับติดตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2553
4.1 กาหนดปฏิทินติดตามงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับทุกฝ่าย
4.2 ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานการศึกษา กากับ ติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ของแต่ละฝ่ายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
4.3 ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาติดตามผลการดาเนินงานตามกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนจากผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน
5. ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2553 ร่วมกับทุกฝ่าย
5.1 สรุปผลการดาเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
5.2 ประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
6. จัดทารายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
6.1 รวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
6.2 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศผลการดาเนินงานจากทุกฝ่าย
6.3 จัดทารูปเล่มรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
7. นาเสนอรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
7.1 นาเสนอรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนแก่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อ
อนุมัติ เห็นชอบ
8. เผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องตามช่องทางต่างๆ
8.1 เผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนทางเวปไซด์ของโรงเรียน
8.2 ส่งรูปเล่มรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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3. งานสารสนเทศ
ภาระงานหลัก
1. วางแผนและสารวจหัวข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนร่วมกับทุกฝ่าย
2. แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายและดาเนินการประชุม
3. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากทุกฝ่ายตามระยะเวลาจัดเก็บในแต่ละหัวข้อ
4. สรุปการดาเนินงานสารสนเทศประจาปี
5. นาเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและประชาสัมพันธ์ในเวปไซด์
โรงเรียน
6. ประเมินผลการใช้สารสนเทศ

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. วางแผนและสารวจหัวข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนร่วมกับทุกฝ่าย
1.1 กาหนดปฏิทินการติดตามข้อมูลสารสนเทศจากทุกฝ่าย
1.2 ติดตามข้อมูลสารสนเทศจากทุกฝ่าย
1.3 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาและให้สอดคล้องกับระบบของหน่วยงานต้นสังกัด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายและดาเนินการประชุม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสารสนเทศประจาปี
2.2 ดาเนินการประสานให้แต่ละฝ่ายจัดเก็บสารสนเทศตามหัวข้อในปฏิทินการตรวจติดตามแต่
ละเรื่อง
3. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากทุกฝ่ายตามระยะเวลาจัดเก็บในแต่ละหัวข้อ
3.1 ติดตาม จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากทุกฝ่ายให้เป็นปัจจุบัน
4. สรุปการดาเนินงานสารสนเทศประจาปี
4.1 นาข้อมูลสารสนเทศจากทุกฝ่ายมารวบรวมจัดทาเป็นสารสนเทศของโรงเรียน
5. นาเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ และ
ประชาสัมพันธ์ในเวปไซด์โรงเรียน
5.1 ประสานกับบุคลากรที่ทาหน้าที่ดูแลระบบเวปไซด์ของโรงเรียนเพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
5.2 ปรับข้อมูลเป็น PDF
5.3 เผยแพร่ข้อมูลในเวปไซด์ของโรงเรียน
6. ประเมินผลการใช้สารสนเทศ
6.1 ติดตามข้อมูลการใช้สารสนเทศของโรงเรียน
6.2 รวบรวมเป็นสถิติ
คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4. งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ภาระงานหลัก
1. วางแผนการจัดทางานวิจัยและพัฒนาร่วมกับทุกฝ่าย
2. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนา
3. ดาเนินการทาวิจัยตามที่ได้รับการอนุมัติ
4. รายงานสรุปผลการวิจัย นาเสนอให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและเผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
5. สรุปผลงานวิจัยภาพรวมส่งให้งานสารสนเทศโรงเรียนเผยแพร่

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. วางแผนการจัดทางานวิจัยและพัฒนาร่วมกับทุกฝ่าย
1.1 สารวจ สภาพปัญหา / จุดด้อยของสถานศึกษาร่วมกับทุกฝ่าย
1.2 วิเคราะห์สภาพปัญหาของแต่ละฝ่าย
2. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนา
2.1 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเป็นคณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนา
3. ดาเนินการทาวิจัยตามที่ได้รับการอนุมัติ
3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาตามหัวข้อที่กาหนด
3.2 ดาเนินการวิจัยและพัฒนาตามแผน
3.3 วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
3.4 สรุปผลการดาเนินงานวิจัยและพัฒนา
4. รายงานสรุปผลการวิจัย นาเสนอให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและเผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
5. สรุปผลงานวิจัยภาพรวมส่งให้งานสารสนเทศโรงเรียนเผยแพร่

“ท่านใดขาดปรีชาญาณ จงขอปรีชาญาณจากพระเจ้าเถิด พระองค์ประทานให้ทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางโดยไม่ทรงตาหนิเลย แล้ว
เขาจะได้รับปรีชาญาณตามที่ขอ”(ยากอบ 1:5)
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โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
1. จัดทาแผนผังอาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องประกอบการ
ต่างๆ
2. สารวจ พัฒนา ปรับปรุง
บารุงรักษา อาคารสถานที่
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน
3. ดูแลระบบสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียน
4. จัดระเบียบการใช้อาคาร
สถานที่ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน จาก
หน่วยงานภายนอกและ
ภายในโรงเรียน
5. จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย
6. ติดตามผล ประเมินผลความ
พึงพอใจ เพื่อนาข้อมูลมา
พัฒนา ปรับปรุง

เ ย
งานอนามั

งานโภชนาการ
1. จัดทาแผนงานโภชนาการ
2. การจัดซื้อวัตถุดิบที่สะอาด
ปลอดภัย ในการประกอบ
อาหาร
3. การจัดจุดบริการ จาหน่าย
อาหาร เครื่องดื่มให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
4. วางแผนการให้บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม แก่นักเรียน ครู
บุคลากร และผู้รับบริการ
5. ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
แก่นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6.ติดตามผล ประเมินผลความ
พึงพอใจ เพื่อนาข้อมูลมา
พัฒนา ปรับปรุง

1. วางแผนการให้บริการห้องพยาบาล
2. บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่
นักเรียน ครู และบุคลากรภายใน
โรงเรียน
3. ให้ความรู้และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกัน เกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพ
4.ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข โรงพยาบาล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้
และจัดกิจกรรม
5.การกาจัดยุงลาย
6. ติดตามผล ประเมินผลความพึง
พอใจ เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนา
ปรับปรุง

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

งานบริการซ่อมบารุงเทคโนโลยีและ
โสตทัศนูปกรณ์
1. สารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี และ
โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อพัฒนา
บารุงรักษา และซ่อมแซม
2. วางแผนให้บริการ เทคโนโลยี
และโสตทัศนูปกรณ์ใหม่เพื่อ
การศึกษา
3. ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี และ
โสตทัศนูปกรณ์ ให้ครอบคลุม
เหมาะสมกับแผนงานต่างๆ เพื่อ
การเรียนรู้ พร้อมแนะนาการใช้
4. จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ปัจจบัน(Reguler Data
Monitoring)

5.ติดตามผล ประเมินผลความพึง
พอใจ เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนา
ปรับปรุง

งานประชาสัมพันธ์
1.การให้บริการข่าวสารในช่องทาง
ต่างๆ

2. เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว กิจกรรม
ต่างๆที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน
3. รวบรวมข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ทางสื่อ
สิ่งพิมพ์
4. เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมต่างๆลงเว็ปไซด์
เฟสบุค๊ ไลน์
5. ประชาสัมพันธ์เพื่อการเพิ่มปริมาณ
นักเรียนประจาปีการศึกษา
6. ติดตามผล ประเมินผลความพึงพอใจ
เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง
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ขอบข่ายงานฝ่ายบริหารทั่วไป
1.งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ภาระงานหลัก
1. จัดทาแผนผังอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประกอบการต่างๆ
2. สารวจอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
3. ดูแลระบบสาธารณูปโภค ภายในโรงเรียน
4. จัดระเบียบการใช้อาคารสถานที่ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จากหน่วยงานภายนอก
และภายในโรงเรียน
5. จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย
6. ติดตามผล ประเมินผลความพึงพอใจ และนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. จัดทาแผนผังอาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องประกอบการต่างๆ
1.1 จัดทาแผนผังอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน ห้องเรียน และห้องประกอบการต่างๆ
1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของแผนผัง ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
1.3 สารวจความพึงพอใจ
2. สารวจอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
2.1 ออกแบบสารวจอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
2.2 ดาเนินการสารวจ สภาพอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
2.3 สรุปผลการสารวจ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
2.4 สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
3. ดูแลระบบสาธารณูปโภค ภายในโรงเรียน
3.1 สารวจ ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเช่น ระบบน้า ไฟ แอร์ สุขา
3.2 พัฒนา ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้
3.3 จัดเตรียมอุปกรณ์สารอง ในการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
3.4 ตรวจสอบ กากับ ติดตาม ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

59

รายละเอียดภาระงานหลัก (ต่อ )
3.5 สรุป รายงานผลการดาเนินเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค
3.6 สารวจความพึงพอใจ
4. จัดระเบียบการใช้อาคาร สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จากหน่วยงาน
ภายนอกและภายในโรงเรียน
4.1 จัดทาแบบขอใช้อาคาร สถานที่ ในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนจากหน่วยงาน
ภายนอกและภายในโรงเรียน
4.2 รับแจ้งความต้องการ การใช้สถานที่จากหน่วยงานภายใน และภายนอกโรงเรียน
4.3 ขออนุมัติเพื่อพิจารณาการขอใช้สถานที่การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน จากผู้อานวยการ
โรงเรียนในกรณีจากหน่วยงานภายนอก
4.4 ประสานงานกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานด้านอาคารสถานที่ เพื่อจัดเตรียมอาคาร
สถานที่ให้บริการ
4.5 สรุป ประเมินความพึงพอใจ
5. จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย
5.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมกรดาเนินกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย
5.2 ขออนุมัติการจัดกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัย จากผู้อานวยการโรงเรียน
5.3 ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขตธนบุรี เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย
5.4 ประชาสัมพันธ์นักเรียน ชุมชน โรงเรียนใกล้เคียง สถานีตารวจบุปผาราม เพื่อแจ้งการ
ดาเนินการการจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย
5.5 ดาเนินการจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย
5.6 สรุปประเมินการจัดกิจกรรม
6. ติดตามผล ประเมินผลความพึงพอใจ และนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง
7.1 สอบถาม / สัมภาษณ์
7.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
7.3 รวบรวมสรุปส่งงานสารสนเทศ

“จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่น
ดีกว่าตน”(โรม 12:9-10)
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2. งานโภชนาการ
ภาระงานหลัก
1. จัดทาแผนงานโภชนาการ
2. การจัดซื้อวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ในการประกอบอาหาร
3. การจัดจุดบริการ จาหน่ายอาหาร เครื่องดื่มให้เพียงพอต่อความต้องการ
4. วางแผนการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม แก่บุคลากร ครู นักเรียน และผู้รับบริการ
5. ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
6. ติดตามผล ประเมินผลความพึงพอใจ และนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. จัดทาแผนงานโภชนาการ
1.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงานโภชนาการ
1.2 จัดระบบการดาเนินงานโภชนาการ
- ระบบควบคุมโรงอาหารและครัวให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
- ระบบควบคุมดูแลเกี่ยวกับวัตถุดิบ และคุณภาพอาหารที่ให้บริการและจาหน่าย ให้ถูก
สุขลักษณะ และหลักโภชนาการ
- ระบบการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่บุคลากร ครู นักเรียน และผู้รับบริการ
- ระบบดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงอาหาร
- ระบบดูแลสุขอนามัยแก่พนักงานผู้ประกอบอาหาร และผู้สัมผัสอาหารโดยมีการตรวจสุขภาพ
พนักงานโรงอาหาร
- ระบบการจัดทาบัญชีเบิก - จ่ายวัสดุ และส่งมอบหลักฐานการซื้อแก่หัวหน้างานการเงิน
1.3 ดาเนินงานตามระบบที่จัดวางไว้
1.4 สรุปแผนงานโภชนาการ และการปฏิบัติงาน
1.5 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
1.6 นาผลการพัฒนามาปรับปรุงแก้ไข
2. การจัดซื้อวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ในการประกอบอาหาร
2.1 สารวจและจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่นพืชผัก ผลไม้ที่ปลอดสารเคมี เนื้อสัตว์จาก
แหล่งที่ได้มาตรฐาน
2.2 ประสานกับเจ้าหน้าที่อนามัยจากเขตธนบุรี เกี่ยวกับการประกอบอาหาร ความสะอาด การปรุง
อาหารให้ถูกต้องถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ
2.3 ดาเนินการจัดทาอาหาร เครื่องดื่มตามหลักโภชนาการ เพื่อบริการ และจาหน่ายให้แก่
บุคลากร ครู นักเรียน และผู้รับบริการ
คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รายละเอียดภาระงานหลัก ( ต่อ )
2.4 กากับติดตามประเมินผล สารวจความพึงพอใจ และรายงานการดาเนินงาน
2.5 นาผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
3. จัดจุดบริการ จาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้เพียงพอต่อความต้องการ
3.1 สารวจจุดให้บริการ จุดจาหน่ายอาหารที่มีอยู่
3.2 จัดทาจุดบริการ จุดจาหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้บริโภค เพื่อ ให้บริการได้รวดเร็วและไม่แอดัด
3.3 กากับ ติดตาม ประเมินการดาเนินงาน
3.4 นาผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
4. วางแผนการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่บุคลากร ครู นักเรียน และผู้รับบริการ
4.1 สารวจความต้องการ การรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม แก่บุคลากร ครู นักเรียน และ
ผู้รับบริการ
4.2 จัดเมนูอาหารที่ให้บริการแก่บุคลากร ครู นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3 และ
เมนูอาหารที่จาหน่าย
4.3 จัดบริการ จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดแก่บุคลากร ครู และนักเรียน และ
ผู้รับบริการ
4.4 ประเมินความพึงพอใจ
4.5 นาผลมาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
5. ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ บุคลากร ครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
5.1 สารวจภาวะโภชนาการของบุคลากร ครู และนักเรียนในโรงเรียน
5.2 ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ เกี่ยวกับ
โภชนาการ
5.3 จัดป้ายนิเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
5.4 ประเมินผล ก่อน และหลัง การให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
5.5 นาผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
6. ติดตามผล ประเมินผลความพึงพอใจ และนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง
6.1 สอบถาม / สัมภาษณ์
6.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
6.3 รวบรวมสรุปส่งงานสารสนเทศ

“จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พราก
จากทางนั้น”(สุภาษิต 22:6)
คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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3. งานอนามัย
ภาระงานหลัก
1. วางแผนการให้บริการห้องพยาบาล
2. บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน
3. ให้ความรู้และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
4. ติดต่อประสานงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ และจัด
กิจกรรม เกี่ยวกับสุขอนามัย
5 . ติดตามผล ประเมินผลความพึงพอใจ และนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง

รายละเอียดภาระงาน
1. วางแผนการให้บริการห้องพยาบาล
1.1 สารวจยา อุปกรณ์ ของใช้ เครื่องใช้ในห้องพยาบาล
1.2 เตรียมสถานที่ ห้องพยาบาลให้สะอาดและสามารถใช้งานได้
1.3 กาหนดวันเวลาตรวจสุขภาพประจาปี
2. บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน
2.1 การบริการนักเรียน
2.1.1 ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาล เพื่อวางแผนงานร่วมกัน เพื่อ
กาหนด วัน เวลา เดือน เรื่องการรับวัคซีน การตรวจสุขภาพประจาปี การให้ความรู้คู่
สุขภาพแก่นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน
2.1.2 บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน ในกรณีนักเรียนได้รับอุบัติเหตุ เช่น ขาหัก แขน
หัก นักเรียนจะได้รับการส่งตัวไปโรงพยาบาลรักษาต่อเนื่อง โดยแพทย์ผู้ชานาญการ
2.1.3 ประสานงานกับครูระดับชั้น (ครูประจาชั้น) เพื่อแจ้งผู้ปกครอง กรณีเด็กเล็กที่ต้องไป
โรงพยาบาล ครูระดับชั้นต้องไปโรงพยาบาลเพื่อดูแลเด็ก พร้อมกับเจ้าหน้าที่ห้อง
พยาบาล
2.1.4 จัดเตรียมใบส่งตัวเข้ารักษาพยาบาลและแบบฟอร์มสินไหม สาหรับโครงการประกัน
อุบัติเหตุของนักเรียนและเอกสารประกอบการส่งตัวให้กับนักเรียน
2.1.5 เมื่อเสร็จภารกิจที่โรงพยาบาล รวบรวมใบเสร็จรับเงิน เอกสารของนักเรียนส่งเจ้าหน้าที่ห้อง
ธุรการ เพื่อดาเนินการส่งต่อบริษัทประกันอุบัติเหตุของนักเรียน
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รายละเอียดภาระงาน (ต่อ )
2.1.6 นักเรียนที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น เป็นลม มีไข้ ปวดท้อง ท้องเสีย ปวดศีรษะ นักเรียนสามารถ
นอนพักฟื้นได้ ในเวลา 30 นาที นักเรียนต้องได้รับอนุญาตจากครูประจาชั้นหรือครูผู้สอน
ประจาวิชาหรือเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลพิจารณาตามอาการเจ็บป่วยของนักเรียน
2.1.7 หลังจากที่นักเรียนนอนพักฟื้นแล้ว อาการเจ็บป่วยไม่ดีขึ้น ให้แจ้งครูระดับชั้นเพื่อบอก
ผู้ปกครองถึงอาการเจ็บป่วยของนักเรียน และมารับนักเรียนกลับบ้าน เพื่อดูแลต่อไป
2.1.8 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลพานักเรียนที่ประสพอุบัติเหตุไปส่งโรงพยาบาล นักเรียนที่
เจ็บป่วยด้วยอาการปวดท้อง ปวดศีรษะ นักเรียนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจาก
คุณครูที่อยู่ประจาห้องธุรการ และห้องวิชาการ
2.1.9 นักเรียนที่มารับบริการที่ห้องพยาบาล ต้องลงชื่อ-นามสกุล-ชั้น ก่อนออกจากห้องพยาบาล
ทุกครั้ง เพื่อบันทึกสถิติการใช้ห้องพยาบาลของนักเรียน
2.1.10 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลจดบันทึกสถิติการใช้ห้องพยาบาลของผู้มารับบริการทุกครั้ง ทุกวัน
บอกอาการเจ็บป่วย ยาที่ใช้ และบันทึกสถิตินักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุส่งตัวไปรักษาต่อที่
โรงพยาบาล สรุปงานเป็นวัน เดือนและภาคเรียน
2.2 การให้บริการครู
2.2.1 ครูจะได้รับการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนอนพักฟื้น เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ในเวลา
30 นาที
2.2.2 ครูจะได้รับบริการ การชั่งน้าหนัก ในสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน
2.2.3 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลสรุปผลการชั่งน้าหนักของครูเป็นเดือนและภาคเรียน
การให้บริการบุคลากรภายในโรงเรียน
2.2.4 บุคลากรภายในโรงเรียนจะได้รับการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีอาการบาดเจ็บ
เจ็บป่วยในเวลาปฏิบัติหน้าที่เวลาทางาน
2.2.5 บุคลากรภายในโรงเรียนจะได้รับบริการ การชั่งน้าหนัก ในสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน
2.2.6 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลสรุปผลการชั่งน้าหนักของบุคลากรในโรงเรียนเป็นเดือนและภาค
เรียน
3. ให้ความรู้และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
3.1 เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่นักเรียนและผู้สนใจ เกี่ยวกับ สุขบัญญัติ การป้องกัน
ยุงลาย น้าดื่ม – น้าใช้ อนามัยห้องน้า – ห้องส้วม เรื่องโรคภัย ไข้เจ็บตามสภาพเหตุการณ์และ
โอกาส เช่นโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก ตาแดง โรคโควิด 19 โรคระบาดตามฤดูกาล ฯลฯ เพื่อ
นักเรียนจะได้ดูแลรักษาสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธีในเบื้องต้นโดยจัดบอร์ดความรู้ที่ติดอยู่ ด้านข้างห้อง
พยาบาล แจกแผ่นพับความรู้
3.2 ห้องพยาบาลมีบริการเครื่องชั่งน้าหนัก ที่วัดส่วนสูง เครื่องวัดความดัน
4. ติดต่อประสานงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
4.1 จัดบอร์ดความรู้ แจกแผ่นพับ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียน
4.2 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ตามสภาพการณ์ โอกาส ฤดูกาลของโรคระบาด
สามารถใช้งานได้
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5. การกาจัดยุงลาย
7.1 สารวจแหล่งที่มีลูกน้าจากภาชนะ อุปกรณ์ อ่างน้า-บ่อปลาที่มีน้าขังรอบบริเวณโรงเรียน
7.2 ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละระดับชั้น ตรวจดูแลที่ใส่น้าดื่ม กระติกน้า แก้วน้า ให้ทาความสะอาด
อย่างสม่าเสมอ
7.3 จัดบอร์ดความรู้ ส่งเสริม และป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ของยุงลายร่วมกัน เช่น ทาลายแหล่งน้าที่เพาะพันธุ์ยุง ใส่ทรายอะเบทลงในบ่อน้า อ่างปลา หรือ
ปล่อยปลาหางนกยูงลงในบ่อ-อ่างน้า
7.4 ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้เรื่องยุงลาย และ
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยการพ่นยาตามท่อระบายน้า ตามมุมมืดของตึกอาคาร ตาม
สภาพการณ์แพร่ระบาดของยุงลายและโรคไข้เลือดออก
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยการพ่นยาตามท่อระบายน้า ตามมุมมืดของตึกอาคาร ตาม
สภาพการณ์แพร่ระบาดของยุงลายและโรคไข้เลือดออก
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยการพ่นยาตามท่อระบายน้า ตามมุมมืดของตึกอาคาร ตาม
สภาพการณ์แพร่ระบาดของยุงลายและโรคไข้เลือดออก
7.5 สารวจ ประเมินผลเป็นรายเดือน ภาคเรียน หรือตามสภาพการณ์ เช่น ฝนตกบ่อยๆ สารวจ
ภาชนะที่มีน้าขัง สังเกตลูกน้า ยุงลาย
7.6 สรุปและประเมินผล
7.7 .สารวจความพึงพอใจในการใช้บริการ
6. ติดตามผล ประเมินผลความพึงพอใจ และนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง
8.1 สอบถาม / สัมภาษณ์
8.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
8.3 รวบรวมสรุปส่งงานสารสนเทศ
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4. งานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
ภาระงานหลัก
1. สารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อพัฒนา บารุงรักษา และซ่อมแซม
2. วางแผนให้บริการ เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ใหม่เพื่อการศึกษา
3. ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ ให้ครอบคลุม เหมาะสมกับแผนงานต่างๆ เพื่อ
การเรียนรู้พร้อมแนะนาการใช้
4. จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Reguler Data Monitoring)
5. ติดตามผล ประเมินผลความพึงพอใจ และนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. สารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อพัฒนา บารุงรักษาและซ่อมแซม
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี และ
โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อพัฒนา บารุงรักษาและซ่อมแซม
1.2 จัดทาแบบสารวจ
1.3 ดาเนินการสารวจ
1.4 รวบรวมข้อมูลสรุปผล เพื่อดาเนินการ พัฒนา บารุงรักษา ซ่อมแซม
1.5 ขออนุมัติจากผู้อานวยการโรงเรียน ในการดาเนินการพัฒนา ซ่อมแซม และการจัดซื้ออุปกรณ์ที่
จาเป็นในการซ่อม บารุง
1.6 ประเมินความพึงพอใจ
2. วางแผนให้บริการ เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ใหม่เพื่อการศึกษา
2.1 สารวจข้อมูลย้อนหลัง ถึงสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
ใหม่เพื่อการศึกษา เพื่อรองรับการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.2 ศึกษา รวบรวมข้อมูล พร้อมสรุปผลรายละเอียด เกี่ยวกับเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ใหม่เพื่อ
การศึกษา เพื่อตั้งงบประมาณ
2.3 เสนอขออนุมัติผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อดาเนินการ
2.4 ประสานกับฝ่ายธุรการ-การเงิน เพื่อของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี และ
โสตทัศนูปกรณ์ใหม่เพื่อการศึกษา
2.5 ดาเนินการตามแผนการให้บริการ
2.6 ประเมินความพึงพอใจ
2.7 นาผลการประเมินส่งงานสารสนเทศ
3. ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ ให้ครอบคลุม เหมาะสมกับแผนงานต่างๆ
และเพื่อการเรียนรู้พร้อมแนะนาการใช้
3.1 ทาการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ ตามแผนงานที่กาหนดไว้ ได้แก่
- การติดตั้งโปรเจคเตอร์ ทีวีจอแบน ภายในห้องเรียน และห้องปฏิบัติงาน
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รายละเอียดภาระงานหลัก (ต่อ )
- การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการและฝ่ายงานต่างๆ
- การติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในโรงเรียน
- การติดตั้งระบบวงจรปิด
- การติดตั้งระบบทาบัตรนักเรียน
- การติดตั้งระบบการสแกนบัตรของบุคลากร
- ให้ความรู้ คาแนะนาในการใช้เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
3.2 ติดตามผลการติดตั้ง และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4. จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Reguler Data Monitoring)
4.1 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Reguler Data Monitoring)
4.2 ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
5. ติดตามผล ประเมินผลความพึงพอใจ และนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง
5.1 สอบถาม / สัมภาษณ์
5.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
5.3 รวบรวมสรุปส่งงานสารสนเทศ

6. งานประชาสัมพันธ์
ภาระงานหลัก
1. การให้บริการข่าวสารในช่องทางต่างๆ
2. เป็นสื่อกลางในการประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน
3. รวบรวมข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ทางสื่อสิ่งพิมพ์
4. เผยแพร่ข้อมูล กิจกรรมต่างๆลงเว็บไซด์ เฟสบุ๊ค ไลน์
5. ประชาสัมพันธ์เพื่อการเพิ่มปริมาณนักเรียนประจาปีการศึกษา
6. ติดตามผล ประเมินผลความพึงพอใจ เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง
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รายละเอียดภาระงานหลัก
1. การให้บริการข่าวสารในช่องทางต่างๆ
1.1 วางแผน / รวบรวมข้อมูลตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
1.2 ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการรับข้อมูล
1.3 ต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อและเยี่ยมเยือน
1.4 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติการของโรงเรียน
2. เป็นสื่อกลางในการประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น
2.1 ประสานงานรับข้อมูลจากฝ่ายต่างๆของโรงเรียน
2.2 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล เสียงตามสาย
2.3 นาข้อมูลต่างๆมาติดบอร์ดการประกาศเผยแพร่ข้อมูล
3. รวบรวมข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ทางสื่อสิ่งพิมพ์
3.1 เผยแพร่ข้อมูล จัดทาเอกสาร สิ่งพิมพ์
3.2 จุลสาร ใบปลิว แผ่นพับ จดหมายเวียน
3.3 พัฒนารูปแบบ เนื้อหาสาระของวารสารสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย
4. เผยแพร่ข้อมูล กิจกรรมต่างๆลงเว็บไซด์ เฟสบุ๊ค ไลน์
4.1 เผยแพร่ข้อมูล ผลงานของครู นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
4.2 เผยแพร่กิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติการของโรงเรียน
5. ประชาสัมพันธ์เพื่อการเพิ่มปริมาณนักเรียนประจาปีการศึกษา
5.1 ประชุมวางแผนกับฝ่ายต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์
5.2 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
5.3 นาเสนอผู้อานวยการโรงเรียนเพื่ออนุมัติ
5.4 จัดทาสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ใบปลิว ไวนิล ลงเว็บไซด์
5.5 ประชาสัมพันธ์นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปทราบ
6. ติดตามผล ประเมินผลความพึงพอใจ และนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง
6.1 สอบถาม / สัมภาษณ์
6.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
6.3 รวบรวมสรุปกิจกรรมส่งงานสารสนเทศ

“ขอให้พระเจ้าผู้ประทานความพากเพียรและการปลอบใจ โปรดให้ท่านเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
ตามแบบฉบับของพระคริสตเยซู”(โรม 15
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ผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายปฐมวัย
1. งานพัฒนา
หลักสูตรปฐมวัย

2. งานประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

3. กิจกรรมพัฒนา
เด็ก

4. งานพัฒนาความ
สัมพันธ์กับชุมชนและ
ผู้ปกครอง

5. งานบริหารทั่วไป

6. งานพัฒนาบุคลากร

7. งานวิจัยและสื่อ
การเรียนการสอน

8. งานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

9. งานอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์เด็กปฐมวัย

10.งานมาตรการ
ส่งเสริมเด็กปฐมวัย

ครูสุชาดา

ครูบุษกร

ครูชนิดา

ครูบุษกร

ครูนันท์มนัส

ครูนิชนันท์

ครูปัทมกร

ครูปิยะดา

ครูพีรดา

ครูชนิดา

1. วางแผนงานพัฒนา
หลักสูตรปฐมวัย
2. นิเทศ กากับ
ติดตามการใช้หลักสูตร
ปฐมวัย
3. ประเมินผลการใช้
หลักสูตรปฐมวัย
4. กาหนดปฏิทินใน
การจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้
5. รวบรวมแผนการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรูแ้ ละสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพ
6. นิเทศกากับติดตาม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
7. สรุปและรายงานผล
การนิเทศ

1. จัดทาเครื่องมือการ
ประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย
2. ประชุมชี้แจงวิธีการ
ประเมินพัฒนาการ
3. รวบรวมผลการ
ประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยเพื่อนาสู่
การพัฒนา
4. นาเสนอผลการ
ประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยให้
ผู้ปกครองรับทราบ

1. วางแผนจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็ก
ให้มีความสอดคล้อง
กับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
2. กาหนด
จุดมุ่งหมาย
ระยะเวลาของแต่ละ
กิจกรรมให้มีความ
ชัดเจนและ
ครอบคลุม
พัฒนาการ 4 ด้าน
3. ส่งเสริมและคัด
เลือกเด็กที่มี
ความสามารถ ใน
กิจกรรมต่างๆ เป็น
ตัวแทนในการเข้า
ร่วมแข่งขัน กิจกรรม
ต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก

1. จัดประชุมผู้ปกครอง
เพื่อวางแผนการพัฒนา
เด็กร่วมกัน
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การเป็นวิทยากรและ
สร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่
เด็ก
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองระดับ
ปฐมวัย

1. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย ให้สอดคล้องกับปรัชญา
วิสัยทัศน์ นโยบายของโรงเรียน
2. กาหนดเอกลักษณ์ จุดเด่น
และมาตรการส่งเสริมเพื่อนาลง
มาสู่การปฏิบัติและกากับติดตาม
ให้มีการ
จัดทารายงานประจาปี
3. แต่งตั้งคณะกรรมการการ
บริหารจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย
4. วางแผนการบริหารงานปฐมวัย
ตามแผนพัฒนาฯของโรงเรียน
5. กากับ ติดตาม แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม และรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
6. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนผ่าน
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

1. ส่งเสริมครูเข้ารับการ
อบรม ศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาทักษะในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
2. ประเมินผลการปฏิบัติ
งานและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของครูปฐมวัย
3. สร้างขวัญและกาลังใจให้
บุคลากรมีกระบวนการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพและ
มีผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิผล
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
เผยแพร่ผลงานออกสู่ชุมชน

1. กาหนดปฏิทินงานวิจัยในชั้น
เรียน
2. สนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียน
ของครู
3. กากับติดตามให้ความช่วยเหลือ
ในการทาวิจัย
4. ประชุมเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย
5. สารวจความต้องการใช้สื่อการ
สอนจากครูผู้สอนระดับปฐมวัย
6. จัดหา จัดซื้อ จัดทาสื่อการเรียน
การสอน
7. รวบรวมสื่อการสอนจากผู้สอน
ระดับปฐมวัย
8. การนาสื่อมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
9. สรุปรายงานสถิติการใช้สื่อ
10. ส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศ
การเรียนที่สร้างเสริมให้เด็กทา
กิจกรรมได้เต็มศักยภาพ

1. วางแผนระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย
3. ดาเนินการเก็บรวบรวม
งานมาตรฐานระดับปฐมวัย
4. กากับ ติดตามระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
5. ดาเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
6. จัดทารายงานประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
7. นาเสนอรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในต่อ
คณะกรรม
การบริหารโรงเรียน
8. เผยแพร่รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในแก่
ผู้เกี่ยวข้องตามช่องทางต่างๆ

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

1. จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
2. กากับ ติดตาม
ประเมินผล
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
3. ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการ
เสริมสร้าง และพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับโรงเรียน

1. แต่งตัง้
คณะกรรมการจัด
ทางานมาตรการส่งเสริม
เด็กปฐมวัย
2. วางแผนการจัดทา
โครงการ/กิจกรรม ที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
3. กากับ ติดตาม
ประเมินผล และ
รวบรวมการจัด
โครงการ/กิจกรรม
4. สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม
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ขอบข่ายงานฝ่ายปฐมวัย
1. งานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
ภาระงานหลัก
1. วางแผนงานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
2. นิเทศ กากับ ติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย
3. ประเมินผลการใช้หลักสูตรปฐมวัย
4. กาหนดปฏิทินในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
5. รวบรวมแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และสรุปผลการประเมินคุณภาพ
6. นิเทศกากับติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
7. สรุปและรายงานผลการนิเทศ

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. วางแผนงานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
1.1 จัดประชุม/อบรมครูผู้เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
1.2 รวบรวมจัดทารูปเล่มหลักสูตรปฐมวัย
1.3 หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยตรวจสอบการจัดทารูปเล่มหลักสูตรปฐมวัย
2. นิเทศ กากับ ติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย
2.1 กาหนดปฏิทินติดตามการใช้หลักสูตรของครูผู้สอนระดับปฐมวัย
2.2 ประสานงานกับหัวหน้างานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการปฏิบัติการใช้หลักสูตรปฐมวัย
2.3 ประสานงานกับหัวหน้างานนิเทศการจัดการเรียนการสอนในการติดตามผลการประเมินการใช้
หลักสูตรปฐมวัย
2.4 สรุปผลการติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย
3. ประเมินผลการใช้หลักสูตรปฐมวัย
3.1 ประชุมครูผู้สอนระดับปฐมวัยร่วมสร้างเครื่องมือแบบประเมินหลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนแก่
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ครู ผู้ปกครองและชุมชน
3.2 ดาเนินการแจกแบบประเมินการใช้หลักสูตรปฐมวัยแก่กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้ง3กลุ่ม ได้แก่ ครู
ผู้ปกครองและชุมชน
3.3 รวบรวมวิเคราะห์ผลการประเมินหลักสูตรจากผู้เกี่ยวข้องทั้ง3กลุ่ม
3.4 สรุปและรายงานผลจากการแจกแบบประเมินการใช้หลักสูตรปฐมวัยแก่ กลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่ม
คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4. กาหนดปฏิทินในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
4.1 ประชุมชี้แจงกาหนดปฏิทินในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายสัปดาห์
4.2 ครูปฐมวัยจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
4.3 จัดทาบันทึกหลังการสอนและประเมินผลส่งเป็นรายสัปดาห์
5. รวบรวมแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และสรุปผลการประเมินคุณภาพ
5.1 รวบรวมแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูแต่ละระดับชั้นภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
5.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
5.4 นาผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปปรับปรุงแก้ไข
6. นิเทศกากับติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
6.1 กาหนดปฏิทินการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
6.2 ประชุมชี้แจงปฏิทินการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการและคุณครูทุกท่าน
6.3 ดาเนินการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตามปฏิทินที่กาหนดไว้
7. สรุปและรายงานผลการนิเทศ
7.1 สรุปผลจากแบบประเมินการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
7.2 แจ้งผลการนิเทศแก่ครูผู้สอน เพื่อนาไปพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กในปีต่อไป

2. แผนงานวัดผลประเมินผล
ภาระงานหลัก
1. จัดทาเครื่องมือการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2. ประชุมชี้แจงวิธีการประเมินพัฒนาการ
3. รวบรวมผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อนาสู่การพัฒนา
4. นาเสนอผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ผู้ปกครองรับทราบ

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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รายละเอียดภาระงานหลัก
1. จัดทาเครื่องมือการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1.1 ประชุม/ชี้แจงการจัดทาเครื่องมือการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1.2 จัดทาเครื่องมือการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2. ประชุมชี้แจงวิธีการประเมินพัฒนาการ
2.1 ชี้แจงทาความเข้าใจกับครูผู้สอนเกี่ยวกับวิธีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3. รวบรวมผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อนาสู่การพัฒนา
3.1 รวบรวมผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจากผู้สอนในแต่ละระดับชั้น
3.2 สรุปผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เพื่อนาสู่การพัฒนา
4. นาเสนอผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ผู้ปกครองรับทราบ
4.1 นาเสนอผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ผู้ปกครองรับทราบ
4.2 ชี้แจง แนะนาเพื่อพัฒนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง

3. แผนงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
ภาระงานหลัก
1. วางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2. กาหนดจุดมุ่งหมายระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมให้มีความชัดเจนและครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน
3. ส่งเสริมและคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถในกิจกรรมต่างๆ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. วางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
4.1 จัดประชุม/ชี้แจงครูเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กสู่ความเป็นเลิศ
- กิจกรรม Storyline Approach
- กิจกรรมกีฬาสี
- กิจกรรมวันวิชาการ
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย
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3. กาหนดจุดมุ่งหมายระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมให้มีความชัดเจนและครอบคลุมพัฒนาการ 4
ด้าน
3.1 กาหนดจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน
3.2 กาหนดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน
3.3 ดาเนินการจัดโครงการ กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
3.4 ตรวจสอบ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินโครงการ กิจกรรม
3.5 สารวจความพึงพอใจ และสรุปผลการจัดโครงการ กิจกรรม
4. ส่งเสริมและคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถในกิจกรรมต่างๆ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรม
4.4 คัดเลือกและดาเนินการฝึกซ้อมเด็กเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
4.5 ส่งเด็กเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
4.6 ประเมินผลการแข่งขันเพื่อการพัฒนา

4.งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง
ภาระงานหลัก
1. จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อวางแผนการพัฒนาเด็กร่วมกัน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรและสร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็ก
3. แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับปฐมวัย

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อวางแผนการพัฒนาเด็กร่วมกัน
1.1 จัดประชุมชี้แจงระเบียบ ข้อปฏิบัติของโรงเรียนแก่ผู้ปกครองเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
1.2 กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการพัฒนาเด็กร่วมกับผู้ปกครอง

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรและสร้างแหล่ง
เรียนรู้ให้แก่เด็ก
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับเด็ก
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2.2 สนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

3. แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับปฐมวัย
3.1 ประชุมชี้แจง คัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายระดับปฐมวัย
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับปฐมวัย
3.3 วางแผนประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

5. แผนงานฝ่ายบริหารทั่วไป
ภาระงานหลัก
1. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบายของโรงเรียน
2. กาหนดเอกลักษณ์ จุดเด่น และมาตรการส่งเสริมเพื่อนาลงมาสู่การปฏิบัติและกากับติดตามให้มีการ
จัดทารายงานประจาปี
3. แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
4. วางแผนการบริหารงานปฐมวัยตามแผนพัฒนาฯของโรงเรียน
5. กากับ ติดตาม แผนงานโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลการปฏิบัติงาน
6. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบายของโรงเรียน
1.1 ประชุมชี้แจ้ง รวบรวมข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.2 กาหนดนโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจของโรงเรียน
2. กาหนดเอกลักษณ์ จุดเด่น และมาตรการส่งเสริมเพื่อนาลงมาสู่การปฏิบัติและกากับติดตามให้มีการจัดทา
รายงานประจาปี
2.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนกาหนดเอกลักษณ์และจุดเด่นของโรงเรียน
2.2 ดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมเพื่อนาลงมาสู่การปฏิบัติ
2.3 กากับติดตามให้มีการจัดทารายงานประจาปี
2.4 ปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนาผลการดาเนินงาน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
3.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
3.2 ขออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย จากผู้อานวยการโรงเรียน
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4. วางแผนการบริหารงานปฐมวัยตามแผนพัฒนาฯของโรงเรียน
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
4.2 กาหนดปฎิทินการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
5. กากับ ติดตาม แผนงานโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลการปฏิบัติงาน
5.1 กากับ ติดตาม การปฏิบัติแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
5.2 รวบรวมข้อมูลผลการจัดทาแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
5.3 รายงานผลการปฏิบัติแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
5.4 สรุปผลการดาเนินงานแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
6. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
6.1 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน
6.2 เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนลงสู่เว็บไซต์ของโรงเรียน

6. แผนงานพัฒนาบุคลากร
ภาระงานหลัก
1. ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดประสบการณ์
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย
3. สร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรมีกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิผล
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเผยแพร่ผลงานออกสู่ชุมชน

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดประสบการณ์
1.1 ประชุมชี้แจง และคัดเลือกครูเข้ารับการอบรมร่วมกับฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
1.2 ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดประสบการณ์ ร่วมกับทางโรงเรียน
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย
2.1 รวบรวมผลการประเมินจากแบบประเมินตนเองและแบบประเมินจากหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
2.2 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของครูปฐมวัยเพื่อนาเสนอ
3. สร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรมีกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิผล
3.1 ชี้แจงระเบียบข้อกาหนดในกระบวนการทางานให้แก่บุคลากร
คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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3.2 ดาเนินการให้บริการและสวัสดิการตามระเบียบข้อกาหนดของโรงเรียน เช่น ชุดฟอร์ม
การปฏิบัติงานอาหารกลางวัน ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ
3.3 สร้างขวัญกาลังใจให้ครู และครูเกษียณ
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเผยแพร่ผลงานออกสู่ชุมชน
4.1 คัดเลือกบุคลากรเพื่อนาเสนอผลงานสู่หน่วยงานภายนอก

7. แผนงานวิจัยและสื่อการเรียนการสอน
ภาระงานหลัก
1. กาหนดปฎิทินงานวิจัยในชั้นเรียน
2. สนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนของครู
3. กากับติดตามให้ความช่วยเหลือในการทาวิจัย
4. ประชุมเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย
5. สารวจความต้องการใช้สื่อการสอนจากครูผู้สอนระดับปฐมวัย
6. จัดหา จัดซื้อ จัดทาสื่อการเรียนการสอน
7. รวบรวมสื่อการสอนจากผู้สอนระดับปฐมวัย
8. การนาสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
9. สรุปรายงานสถิติการใช้สื่อ
10. ส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศการเรียนที่สร้างเสริมให้เด็กทากิจกรรมได้เต็มศักยภาพ

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. กาหนดปฎิทินงานวิจัยในชั้นเรียน
1.1 ประชุม / ชี้แจงในการจัดทางานวิจัยในชั้นเรียน
1.2 กาหนดปฏิทินงานการทาวิจัยในชั้นเรียน
2. สนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนของครู
2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน
2.2 จัดหาเครื่องมือเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน
3. กากับติดตามให้ความช่วยเหลือในการทาวิจัย
3.1 กากับติดตามงานวิจัยในชั้นเรียน
3.2 ให้ความช่วยเหลือในการทางานวิจัย
คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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4. ประชุมเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย
4.1 ประชุม / ชี้แจงอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยร่วมกัน
5. สารวจความต้องการใช้สื่อการสอนจากครูผู้สอนระดับปฐมวัย
5.1 ออกแบบสารวจความต้องการใช้สื่อการสอน
5.2 รวบรวมความต้องการใช้สื่อเพื่อการจัดซื้อ
6. จัดหา จัดซื้อ จัดทาสื่อการเรียนการสอน
6.1 นาเสนอรายการจัดซื้อ เพื่อของบประมาณในการจัดหา จัดซื้อ
6.2 จัดหา จัดซื้อ จัดทาสื่อการเรียนการสอนตามแบบสารวจในความต้องการใช้สื่อ
7. รวบรวมสื่อการสอนจากผู้สอนระดับปฐมวัย
7.1 รวบรวมสื่อการสอนของครูปฐมวัย
7.2 สรุปผลการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
8. การนาสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
8.1 ครูนาสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
8.2 ประเมินผลการใช้สื่อและการพัฒนาเด็ก
9. สรุปรายงานสถิติการใช้สื่อ
9.1 ครูบันทึกผลการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้
10. ส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศการเรียนที่สร้างเสริมให้เด็กทากิจกรรมได้เต็มศักยภาพ
10.1 ครูจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
10.2 สร้างแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน

8. แผนงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ภาระงานหลัก
1. วางแผนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมงานมาตรฐานระดับปฐมวัย
4. กากับ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน
5. ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
6. จัดทารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
7. นาเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการ
8. เผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแก่ผู้เกี่ยวข้องตามช่องทางต่างๆ
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รายละเอียดภาระงานหลัก
1. วางแผนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
1.1 ประชุมชี้แจ้งวางแผนระบบงานประกันคุณภาพภายใน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมงานมาตรฐานระดับปฐมวัย
3.1 กาหนดปฏิทินการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการตรวจประเมิน
4. กากับ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน
4.1 ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน กากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
5. ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.1 ตรวจประเมินและสรุปผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.2 ประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
6. จัดทารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
6.1 รวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
6.2 จัดทาข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงานประกันคุณภาพเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
6.3 จัดทารูปเล่มรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
7. นาเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการ
7.1 นาเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแก่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่ออนุมตั ิ
เห็นชอบ
8. เผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแก่ผู้เกี่ยวข้องตามช่องทางต่างๆ
8.1 เผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
8.2 ส่งรูปเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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9.แผนงานอัตลักษณ์/เอกลักษณ์เด็กปฐมวัย
ภาระงานหลัก
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. กากับติดตามประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
3. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับโรงเรียน

รายละเอียดภาระงานหลัก
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
1.1 ประชุม/แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ /กิจกรรม
โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
- กิจกรรมวันสาคัญ
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
- กิจกรรมจิตสาธารณะ
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม
1.2 ชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
1.3 กาหนดปฎิทินการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม
1.4 ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
2. กากับ ติดตามประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
2.1 กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
2.2 ประเมินผลการดาเนินงานและปรับปรุงแก้ไข
3. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับโรงเรียน
3.1 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับเด็ก เพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับโรงเรียน
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10. แผนงานมาตรการส่งเสริมเด็กปฐมวัย
ภาระงานหลัก
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทางานมาตรการส่งเสริมเด็กปฐมวัย
2. วางแผนการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3. กากับ ติดตาม ประเมินผลและรวบรวมการจัดโครงการ/กิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดภาระงานหลัก
รายละเอียดภาระงานหลัก
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทางานมาตรการส่งเสริมเด็กปฐมวัย
1.1 ประชุมวางแผนการจัดทางานมาตรการส่งเสริมเด็กปฐมวัย
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทางานมาตรการส่งเสริมเด็กปฐมวัย
2. วางแผนการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2.1 วางแผนการจัดทาโครงการ/กิจกรรม
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- โครงการรักการอ่าน
2.2 ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ได้วางแผนไว้
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- โครงการรักการอ่าน
3. กากับ ติดตาม ประเมินผลและรวบรวมการจัดโครงการ/กิจกรรม
3.1 กากับติดตามการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และโครงการรักการอ่าน
3.2 ประเมินผลและรวบรวมการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และโครงการรักการอ่าน
4. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
4.1 สรุปผลการดาเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และโครงการรักการอ่าน
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“เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดใน
อาณาจักรสวรรค์..ระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นคนธรรมดาๆเหล่านี้คนใดเลย เราบอกท่าน
ทั้งหลายว่า ตลอดเวลาในสวรรค์ ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเรา
ผูส้ ถิตในสวรรค์”(มัทธิว 18:4,10)

“จงร่วมกันร้องเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญ และบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จงขับร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
อย่างสุดจิตใจ จงขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาอยู่เสมอ สาหรับทุกสิ่ง เดชะพระนามของพระเยซูคริสต์ องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของเรา”(เอเฟซัส 5:19-20
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