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คำนำ
เอกสารคู่มือการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อ
ใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนิ นการจัด การศึ กษาของโรงเรีย นตามโครงสร้ างการ
บริหารจัดการทั้ง 7 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายจิตตาภิบาล ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายปฐมวัย ให้
เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนเป็นตัวกาหนดแนวทางการปฏิบัติให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม เพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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3

สารบัญ
หน้า
โครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

1

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายจิตตาภิบาล

2

ขอบข่ายงานฝ่ายจิตตาภิบาล

3

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ

8

ขอบข่ายงานฝ่ายวิชาการ

9

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
ขอบข่ายงานฝ่ายกิจการนักเรียน

20
21

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน

30

ขอบข่ายงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

31
42

ขอบข่ายงานฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

43

โครงสร้างการบริหารงานบริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานฝ่ายบริหารทัว่ ไป

54
55

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายปฐมวัย

67

ขอบข่ายงานฝ่ายปฐมวัย

68

คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

4

คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

5

โครงสร้ ำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรี ยนซำงตำครู้ สศึกษำ
ผู้รับใบอนุญำต
คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
ผู้จัดกำร - ผู้อำนวยกำร
สมำคมศิษย์ เก่ ำฯ

ฝ่ ำยจิตตำภิบำล
- งานอภิบาล
- งานแพร่ธรรม
- งานศาสนสัมพันธ์
- งานส่งเสริม
เอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของโรงเรี ยน

ฝ่ ำยวิชำกำร
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานจัดการเรี ยนการสอน
- งานนิเทศการเรี ยนการสอน
- งานทะเบียนและวัดผล
- งานวิจยั ในชันเรี
้ ยน
- งานห้ องสมุด
- งานสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สมำคมผู้ปกครองและครู ฯ

ฝ่ ำยกิจกำรนั กเรี ยน
นักงเสริ
เรี ยมคุนณธรรม
- งานส่
จริยธรรม
- งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรี ยน
- งานสวัสดิภาพผู้เรี ยน
- งานส่งเสริมอัตลักษณ์
นักเรี ยน
- งานสัมพันธ์ชุมชน

คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ฝ่ ำยธุรกำร-กำรเงิน

ฝ่ ำยมำตรฐำนและคุณภำพ

ฝ่ ำยบริ หำรทั่วไป

-

- งานนโยบายและแผน
- งานทรัพยากรมนุษย์
- งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
- งานสารสนเทศ
- งานวิจยั เพื่อพัฒนา
- งานประชาสัมพันธ์

- งานอาคารสถานที่และ
สิง่ แวดล้ อม
- งานโภชนาการ
- งานอนามัย
- งานเทคโนโลยีและ
โสตทัศนูปกรณ์
- งานครุ ภณ
ั ฑ์

งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานธุรการและสารบรรณ
งานสถิติ
งานยานพาหนะ

ฝ่ ำยปฐมวัย
- งานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
- งานจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
- งานนิเทศการเรี ยนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานวิจยั ในชันเรี
้ ยน
- งานประกันคุณภาพ
- งานส่งเสริมสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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โครงสร้ ำงกำรบริหำรงำนฝ่ ำยจิตตำภิบำล
ผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยจิตตำภิบำล

งำนอภิบำล

งำนแพร่ ธรรม

1. การสอนค
1. จัดาสอน
มิสซาตามโอกาสต่างๆ
2. กิจกรรมคาทอลิ
ก
2. การสอนค
าสอน
3. กิจกรรมส่3.งเสริ
กระแสเรี ยก ก
กิจมกรรมคาทอลิ
4. กิจกรรมเข้ าเงียบฟื น้ ฟูจิตใจครูและ
4. กิจกรรมส่งเสริมกระแสเรี ยก
นักเรี ยนคาทอลิก

5. กิจกรรมเข้ าเงียบฟื น้ ฟูจิตใจครูและ
นักเรี ยนคาทอลิก

1.จั
่ยวกับ
1. มิดสบรรยากาศตามเทศกาลเกี
ซาตามโอกาสต่างๆ
ในโรงเรี
น
2. ศาสนาคาทอลิ
อธิฐานภาวนา กวจนพิ
ธีกยรรม
2.2. จัการสอนวิ
ดให้ มีการสอนวิ
ชาคริ สตศาสนา
ชาคริ สตศาสนา
3.3. ส่ส่งงเสริ
เสริมมคุคุณ
ณธรรมจริ
ธรรมจริยยธรรมตาม
ธรรมตาม
จิจิตตตารมณ์
ยนการ
ตารมณ์คคาทอลิ
าทอลิกกในการเรี
บูรณาการคุ
ณค่า
สอน
พระวรสารสู้แผนการสอน
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งำนศำสนสัมพันธ์
1. จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริ มการอยู่
ร่วมกันในความแตกต่างของ
ศาสนา

งำนส่ งเสริมเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ ของโรงเรียน
1 .จัดบรรยากาศส่งเสริ ม
1.จัดกิจกรรมส่งเสริ มอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ของโรงเรี ยน
โรงเรี ยนคาทอลิก
2.จัดกิจกรรมส่งเสริ มอัตลักษณ์
ของโรงเรี ยนคาทอลิก
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ขอบข่ ำยงำนฝ่ ำยจิตตำภิบำล
1. งำนอภิบำล
ภำระงำนหลัก
1. การสอนคาสอน
2. กิจกรรมคาทอลิก
3. กิจกรรมส่งเสริ มกระแสเรี ยก
4. กิจกรรมเข้ าเงียบฟื น้ ฟูจิตใจครูและนักเรี ยนคาทอลิก
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. กำรสอนคำสอน
1.1 นักเรียนคำทอลิกเรียนคริสตศำสนธรรม (คำสอน) ทุกระดับชัน้
1.1.1 วางแผนอัตรากาลังครูผ้ สู อนคาสอน
1.1.2 คาสัง่ แต่งตังครู
้ ผ้ สู อนคาสอน
1.1.3 จัดทาหน่วยการเรี ยนวิชาคาสอน
1.1.4 กาหนดวัน / เวลา / สถานที่ ในการเรี ยนการสอน
1.1.5 จัดทาทะเบียนนักเรี ยนคาทอลิกแต่ละดับชัน้
1.1.6 กากับติดตามการดาเนินการสอนคาสอน
1.1.7 รายงานผลการเรี ยนแก่ผ้ ปู กครอง
1.1.8 ประเมินผลการดาเนินการสอนคาสอนนักเรี ยน
1.1.9 สรุปผลการดาเนินการสอนคาสอนนักเรี ยน
2. กิจกรรมคำทอลิก
2.1 กิจกรรมนักเรียนคำทอลิกยุวธรรมทูต / YCS
2.1.1 วางแผนอัตรากาลังครู ที่ปรึกษากิจกรรมยุวธรรมทูต/ YCS
2.1.2 ส่งเสริ มพัฒนาและอบรมครูที่ปรึกษากิจกรรมยุวธรรมทูต YCS /
2.1.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมยุวธรรมทูต/ YCS ตามกาหนด วัน/เวลา/สถานที่
2.1.4 กากับติดตามการดาเนินกิจกรรมยุวธรรมทูต/ YCS
2.1.5 ประเมินและสรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรมยุวธรรมทูต/ YCS
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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3. กิจกรรมส่ งเสริมกระแสเรียก
3.1 ประสานงานเพื่อนานักเรี ยนร่วมกิจกรรมส่งเสริ มกระแสเรี ยก
3.2 นาเสนอผู้อานวยการเพื่อขออนุมตั ิ
3.3 ส่งจดหมายถึงผู้ปกครองขออนุญาต
3.4 ติดต่อประสานงานยานพาหนะ เพื่อขอรถรับส่งนักเรี ยน
3.5 เข้ าร่วมกิจกรรมส่งเสริ มกระแสเรี ยก
3.6 ประเมินและสรุปผลกิจกรรมส่งเสริ มกระแสเรี ยก
4. กิจกรรมเข้ ำเงียบฟื ้ นฟูจติ ใจ
4.1 เข้ ำเงียบฟื ้ นฟูจิตใจครูคำทอลิก
4.1.1 กาหนดวันเวลาสถานที่ ในการเข้ าเงียบฟื น้ ฟูจิตใจครูคาทอลิก
4.1.2 ขออนุมตั ิผ้ อู านวยการ เพื่อดาเนินกิจกรรมเข้ าเงียบฟื น้ ฟูจิตใจครูคาทอลิก
4.1.3 ติดต่อสถานที่ และประสานงานยานพาหนะ
4.1.4 ติดต่อ พระสงฆ์หรื อวิทยากร ให้ การอบรมหัวข้ อที่กาหนดในการเข้ าเงียบฟื น้ ฟูจิตใจ
ครูคาทอลิก
4.1.5 ดาเนินกิจกรรมเข้ าเงียบฟื น้ ฟูจิตใจครูคาทอลิกตาม วัน เวลา ที่กาหนด
4.1.6 ประเมินและสรุปผลกิจกรรมเข้ าเงียบฟื น้ ฟูจิตใจครูคาทอลิก
4.2 เข้ ำเงียบฟื ้ นฟูจิตใจนักเรียนคำทอลิก
4.2.1 กาหนดวันเวลาสถานที่ ในการเข้ าเงียบฟื น้ ฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก
4.2.2 ขออนุมตั ิผ้ อู านวยการ เพื่อดาเนินกิจกรรมเข้ าเงียบฟื น้ ฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก
4.2.3 ติดต่อสถานที่ ที่ใช้ ในการเข้ าเงียบฟื น้ ฟูจิตใจนักเรี ยนคาทอลิก
4.2.4 ติดต่อยานพาหนะ
ม่ ือการปฏิหบรืตั องิ วิานโรงเรี
้ สศึกษา
4.2.5 ติดต่อคูพระสงฆ์
ทยากรยนซางตาครู
ให้ การอบรมหั
วข้ อที่กาหนด
4.2.6 ออกจดหมายเพื่อขออนุญาตจากผู้ปกครอง
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2. งำนแพร่ ธรรม
ภำระงำนหลัก
1. จัดมิสซาตามโอกาสต่างๆ
2. จัดอธิฐานภาวนา วจนพิธีกรรมตามโอกาสต่างๆ
3. การสอนวิชาคริ สตศานา
4. ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมตามจิตตารมณ์คาทอลิก บูรณาการคุณค่าพระวรสาร
สูแ่ ผนการสอน

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

1. จัดมิสซำ / วจนพิธีกรรมตำมโอกำสต่ ำงๆ
1.1 กาหนดปฎิทินการจัดพิธีมิสซาตลอดปี การศึกษา
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คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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3. งำนศำสนสัมพันธ์
ภำระงำนหลัก
1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มการอยูร่ ่วมกันในความแตกต่างของศาสนา

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. จัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมกำรอยู่ร่วมกันในควำมแตกต่ ำงของศำสนำ
1.1 การเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมขององค์กรภายใต้ บริ บทของโรงเรี ยนคาทอลิก
1.2 การเข้ าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

4. งำน ส่ งเสริ มเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของโรงเรียน
ภำระงำนหลัก
1. จัดบรรยากาศส่งเสริ มเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน
1. จัดกิจกรรมส่งเสริ มอัตลักษณ์ ของโรงเรี ยน

คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. จัดบรรยำกำศส่ งเสริมเอกลักษณ์ ของโรงเรียน
1.1 กิจกรรมบอร์ ดแบ่งปั นความรู้ตามเทศกาล
1.1.1 กาหนดวันสาคัญๆตามเทศกาลคาทอลิกในปฎิทิน
1.1.2 ดาเนินการจัดทาบอร์ ดความรู้ / พระวาจาพระเจ้ าตามเทศกาลตลอดปี การศึกษา
1.1.3 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
2. จัดกิจกรรมส่ งเสริมอัตลักษณ์ ของโรงเรียน (รัก รับใช้ )
2.1 กิจกรรมริ นน ้าใจสัปดาห์ละ 1 บาท

รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
2.1.1 วางแผนร่วมกันกับสายชันในการจั
้
ดกิจกรรมริ นน ้าใจสัปดาห์ละ 1 บาท
2.1.2 ขออนุมตั ิผ้ อู านวยการเพื่อดาเนินกิจกรรมริ นน ้าใจสัปดาห์ละ 1 บาท ตลอดปี
การศึกษา
2.1.3 ครูประจาชันเก็
้ บรวบรวมเงินริ นน ้าใจสัปดาห์ละ 1 บาท ส่งฝ่ ายธุรการ – การเงิน
ตลอดปี การศึกษา
2.1.4 ติดต่อสถานที่ ที่จะไปทากิจกรรมพร้ อมกาหนดวัน เวลา เช่น บ้ านพักคนชรา
บ้ านเด็กพิการซ ้าซ้ อน บ้ านเด็กอ่อนพญาไท ฯลฯ
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
2.1.5 ประสานงานกับงานยานพาหนะ
2.1.6 ออกจดหมายเพือ่ ขออนุญาตจากผู้ปกครอง
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คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ผู้อำนวยกำร
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ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยวิชำกำร
งำนพัฒนำหลักสูตร

งำนจัดกำรเรี ยนกำรสอน

งำนนิเทศกำรเรียนกำรสอน

1. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตร จัด
กระบวนการเรี ยนรู้ การสอน
และอื่นๆ ให้ เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรี ยน
ตาม กลุม่ เป้าหมายพิเศษ
โดยร่ วมมือกับสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาและเครือข่าย
ของสถานศึกษาต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม
3. นาเสนอคณะกรรมการ
บริ หารโรงเรี ยนเพือ่ ให้ ความ
เห็นชอบอนุมตั ิการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ปรับปรุ งหลักสูตร
สถานศึกษาและรายงานผล
ให้ คณะกรรมการบริหาร
โรงเรี ยนหรือสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษารับทราบ
ทุกปี การศึกษา

1. ส่งเสริ มให้ ครู จดั ทาแผนการ
เรี ยนรู้ ตามกลุม่ สาระให้
ครอบคลุมตามหลักสูตรของ
โรงเรี ยน
2. ส่งเสริ มให้ ครู จดั ทาและ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ให้
ครอบคลุมตามมาตรฐาน
ด้ านครู
3 .ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรี ยน
4. กากับ ติดตาม และรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรี ยนและครู

1. ศึกษาและวางแผนระบบ
นิเทศการสอน
2. ดาเนินการนิเทศการจด
การเรี ยนการสอนของครู
ทัง้ 8 สาระ
3 .ประเมินผลและติดตามผล
การนิเทศการจัดการเรี ยน
การสอน
4. รายงานผลนิเทศการสอน
แก่ผ้ อู านวยการ
คณะกรรมการการจัดทา
หลักสูตรและฝ่ ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพือ่
จัดทาเป็ นข้ อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรี ยน
5. นาผลงานที่ได้ ไปพัฒนากับ
การจัดการเรี ยนการสอน
โดยประสานงานกับ
คณะกรรมการจัดทา
หลักสูตรและครู ผ้ สู อน

งำนวัดผลและประเมินผล
1. ดาเนินการกาหนดคู่มือการวัดผลและประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.
2551
2. ดาเนินการรวบรวมการวัดและการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ ประจาปี การศึกษาจาก 8 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
โดยการประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามมาตรฐานตัวชี ้วัด
ของแต่ละวิชาและชันปี
้
3. ดาเนินการรวบรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนในแต่ละ
ระดับชัน้ โดยแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนมา
จากฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
4. ดาเนินการรวบรวมประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในแต่ละระดับชันและภาควิ
้
ชา โดย
ประเมินผลจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ข้ อ
5. ดาเนินการรวบรวมประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และการเขียนของผู้เรี ยน โดยได้ จากแบบประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน
6. ดาเนินการรวบรวมเปรี ยบเทียบและสรุ ปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนระดับชาติ เพื่อเป็ นข้ อมูลในการพัฒนา
ในปี ต่อไป
7. วิเคราะห์และประเมินคุณภาพข้ อสอบ โดยโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อสอบ (SIA) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
จากแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินการอ่าน
คิด วิเคราะห์ ของแต่ละวิชาและแต่ละระดับชัน้
8. ดาเนินการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของการสร้ าง
เครื่ องมือการวัดผลและการประเมินผล

คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

งำนวิจัยในชัน้ เรี ยน

งำนห้ องสมุด

งำนสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ

1. วางแผนการท าวิ จัย
ในชันเรี
้ ยน
2. ก ากับ ติ ด ตาม การ
ทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
3. ประเมิ น ผลการท า
วิจยั ในชันเรี
้ ยน

1. จัดทาแผนพัฒนาห้ องสมุด
ตามอั ต ราส่ ว นนั ก เรี ยน
ตา มเ ก ณฑ์ ที่ ห้ อ งส มุ ด
ระดับชาติกาหนด
2. จั ด ท าระบบเก็ บ ข้ อมู ล
ทะเบี ย นหนัง สือ เอกสาร
ประเภทต่ า ง ๆ และสื่ อ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและ
มีประสิทธิภาพ
3. ส ารวจและจั ด ให้ มี วั ส ดุ
ครุ ภัณฑ์ ห้อ งสมุด หนังสือ
วารสาร หนั ง สื อ พิม พ์ สิ่ ง
ตี พิ ม พ์ สิ่ ง ไ ม่ ตี พิ ม พ์
เอกสารประเภทต่าง ๆ และ
สือ่ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
4.จัดห้ องสมุดให้ มีบรรยากาศ
ที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
5.ให้ บ ริ ก ารและติ ด ตามการ
ยื ม -คื นห นั ง สื อ แ ละ สื่ อ
เทคโนโลยี

1 .ศึกษาวางแผนการกาหนด
รู ปแบบแนวทางในการทาสื่อ
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนครู ผ้ สู อน
ให้ มีความสามารถในการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี ทาง
การศึกษา
3. จัดอบรมการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการ
ศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษา
4. ประสานงานกับงานนิเทศการ
เรี ยนการสอนเพื่อติดตามการใช้
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
5. รวบรวม ประเมิน วิเคราะห์และ
ประเมินผลการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการ
ศึกษา
6. สรุ ปรายงานผลการพัฒนาการ
ใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
7. จัดทาทะเบียนสื่อ
8. เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาที่ครู ผลิตและ
พัฒนาให้ เพื่อนครู สถาบันการ
ศึกษา ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ
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ขอบข่ ำยงำนฝ่ ำยวิชำกำร

1. งำนพัฒนำหลักสูตร
ภำระงำนหลัก
1. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรี ยนรู้ การสอนและอื่นๆ ให้ เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้เรี ยนตามกลุม่ เป้าหมายพิเศษโดยร่วมมือกับสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาและเครื อข่าย
ของสถานศึกษาต่างๆตามความเหมาะสม
3. นาเสนอคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนเพื่อให้ ความเห็นชอบอนุมตั ิการใช้ หลักสูตร
สถานศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและรายงานผลให้ คณะ
กรรมการบริ หารโรงเรี ยนหรื อสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษารับทราบทุกปี การศึกษา
รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
1.1 จัดให้ มีการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรขึ ้นใช้ เองให้ ทนั กับการเปลีย่ นแปลงทางด้ าน
เศรษฐกิจและสังคม และเป็ นต้ นแบบให้ กบั โรงเรี ยนอื่น
1.2 จัดทาหลักสูตรที่ม่งุ เน้ นพัฒนานักเรี ยนให้ เป็ นนักเรี ยนให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกาย
จิตใจ สติปัญญา และมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
1.3 จัดให้ มีวิชาต่างๆ ครบถ้ วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.4 เพิ่มเติมเนื ้อหาสาระของรายวิชาให้ สงู และลึกซึ ้งมากขึ ้นสาหรับกลุม่ เป้าหมายเฉพาะได้
การศึกษาด้ านศาสนา ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา การศึกษาที่สง่ เสริ มความเป็ นเลิศ
1.5 เพิ่มเติมเนื ้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้ องกับสภาพปั ญหา ความต้ องการของผู้เรี ยน
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและอาเซียน
2. พัฒนำหลักสูตร จัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรสอน และอื่นๆ ให้ เหมำะสมกับ
ควำมสำมำรถของผู้เรียนตำมกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ
2.1 สารวจความต้ องการของผู้เกี่ยวข้ องในการสะท้ อนเกี่ยวกับหลักสูตร ข้ อเสนอแนะ จาก
ต้ นสังกัดเป็ นสารสนเทศในการจัดทาหลักสูตร
สาระ ให้ สอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 นาเสนอคณะกรรมการบริ
หารโรงเรี ยนพิจารณาอนุมตั ิการใช้ หลักสูตร เผยแพร่ให้
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
ผู้เกี่ยวข้ อง
รับทราบ ( ครู นักเรี ยน ผู้ปกครอง และชุมชน)
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
2.2 จัดให้ มีการอบรม สัมมนา ในการพัฒนาหลักสูตรแก่ครู ผ้ สู อน
3. นำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนเพื่อให้ ควำมเห็นชอบอนุมตั ิกำรใช้ หลักสูตร
สถำนศึกษำ
3.1 นาเสนอคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและวิชาการร่วมกันพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษา
กับกลุม่ สาระ ให้ สอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 นาเสนอคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนพิจารณาอนุมตั ิการใช้ หลักสูตร เผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้ องรับทราบ ( ครู นักเรี ยน ผู้ปกครอง และชุมชน)
3.3 รวบรวมวิเคราะห์ผลทัง้ 4 กลุม่
3.4 สรุปรายงานผลทัง้ 4 กลุม่
3.5 นาเสนอรายงานผลให้ ผ้ อู านวยการ หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ หัวหน้ า 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้
และงานสารสนเทศ ฝ่ ายมาตรฐานคุณภาพ
3.6 นาผลการประเมินไปพัฒนา / ปรับปรุงแก้ ไข ในปี การศึกษาต่อไป
4. นิเทศ ติดตำม ประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำและรำยงำนผลให้ คณะ
กรรมกำรบริหำรโรงเรียนหรือสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำรับทรำบทุกปี กำรศึกษำ
4.1 นิเทศ ติดตามการใช้ หลักสูตรผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและวิชาการ
และการประชุมระดับกลุม่ สาระทัง้ 8 กลุม่ สาระ
4.2 ประเมินผลการใช้ หลักสูตรในแต่ละปี การศึกษา โดยใช้ เครื่ องมือประเมินผลให้ เหมาะสมและ
ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ ครบถ้ วน ได้ แก่ ครูผ้ สู อน นักเรี ยน ผู้ปกครอง และชุมชน
4.3 สรุปรายงานผลและนาเสนอแก่คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนเพื่อวางแผนพัฒนาในปี ต่อไป
4.4 นาข้ อมูลส่งงานสารสนเทศ ฝ่ ายมาตรฐานคุณภาพ เพื่อเก็บเป็ นข้ อมูลสารสนเทศโรงเรี ยน
การศึกษา

2. งำนจัดกำรเรี ยนกำรสอน
ภำระงำนหลัก
1. ส่งเสริ มให้ ครูจดั ทาแผนการเรี ยนรู้ตามกลุม่ สาระให้ ครอบคลุมตามหลักสูตรของโรงเรี ยน
2. ส่งเสริ มให้ ครูจดั ทาและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ให้ ครอบคลุมตามมาตรฐานด้ านครู
3. ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผู้เรี ยน
4. กากับ ติดตาม และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนและครู

คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. ส่ งเสริมให้ ครูจัดทำแผนกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระให้ ครอบคลุมตำมหลักสูตรของ
โรงเรียน
1.1 วางแผนการประชุมหัวหน้ ากลุม่ สาระและครูผ้ สู อน
1.2 วางแผนจัดครูเข้ าสอนตามระดับชันแต่
้ ละชันให้
้ ครบ
1.3 กาหนดตารางเรี ยนการสอนหลังให้ ครู ผ้ สู อนและผู้เกี่ยวข้ องรับทราบ
1.4 ประสานกับหัวหน้ ากลุม่ สาระแต่ละกลุม่ สาระในการจัดตารางประชุมฝ่ ายวิชาการ
1.5 วิเคราะห์หลักสูตรและเนื ้อหาสาระ มาตรฐานการเรี ยนรู้ และผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวัง
1.6 ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและจัดเตรี ยมสือ่ การเรี ยนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรี ยน
1.7 ประสานกับหัวหน้ ากลุม่ สาระในการกากับ ติดตาม การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ให้
สอดคล้ องกับหลักสูตรให้ ครบถ้ วน
1.8 ประสานกับหัวหน้ ากลุม่ สาระในการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรี ยนรู้ครู ผ้ สู อนทุกคน
อย่างน้ อย ภาคเรี ยนละ 1 ครัง้ พร้ อมกากับติดตามรายงานผลการแก้ ไขพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
1.9 ประสานกับหัวหน้ ากลุม่ สาระในการจัดครูเข้ าสอนแทน กรณีที่ครูรับผิดชอบสอนไม่อยู่ หรื อ
ติดภารกิจ
1.10 ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
2. ส่ งเสริมให้ ครูจัดทำและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ให้ ครอบคลุมตำมมำตรฐำนด้ ำนครู
2.1 วางแผน ประชุม หัวหน้ ากลุม่ สาระ
2.2 ส่งเสริ มให้ ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรี ยนทังด้
้ านความรู้ ทักษะ กระบวนการ
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3 ส่งเสริ มให้ ครูวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยน
2.4 ส่งเสริ มให้ ครูออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนา
ทางสติปัญญา
2.5 ส่งเสริ มให้ ครูใช้ สอื่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริ บทและภูมิปัญญาท้ องถิ่นมา
บูรณาการเรี ยนรู้
2.6 ส่งเสริ มให้ ครูมีการวัดผลประเมินที่เน้ นการพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนด้ วยวิธีที่หลากหลาย
2.7 ส่งเสริ มให้ ครูให้ คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ ไขปั ญหาให้ แก่ผ้ เู รี ยนทังด้
้ านการเรี ยนและ
คุณภาพ
ชีวิตด้ วยความเสมอภาค
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
2.8 ส่งเสริ มให้ ครูมีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ ผลในการ
ปรับการสอน
2.9 ส่งเสริ มให้ ครูประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
2.10 ส่งเสริ มให้ ครูจดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้ รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
3. ส่ งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน
3.1 วางแผน ประชุม หัวหน้ ากลุม่ สาระและครูผ้ สู อน
3.2 พัฒนาและคัดเลือกแบบเรี ยนโดยให้ เป็ นไปตามของกระทรวง
3.3 จัดทาตารางใช้ แหล่งเรี ยนรู้ห้องพิเศษต่างๆ
3.4 ส่งเสริ มการแข่งขันทักษะทางวิชาการของแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ทงภายในและภายนอก
ั้
3.5 จัดทาโครงการกิจกรรมที่เน้ นการพัฒนาศักยภาพ
4. กำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและครู
4.1 ให้ มีการประชุมหัวหน้ ากลุม่ สาระทุกสัปดาห์
4.2 ให้ มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานของแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ทกุ เดือน ดังนี ้
4.2.1 การเขียนแผนการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับกระบวนการ K P A
และเนื ้อหาครบถ้ วนตามมาตรฐานตัวชี ้วัด
4.2.2 การเขียนบันทึกหลังการสอน
4.2.3 การวิจยั ในชันเรี
้ ยน
4.2.4 สือ่ นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
4.2.5 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดประเมินผล
4.3 สรุปผลการทางานของครู 8 กลุม่ สาระ โดยวิธีการนิเทศการสอน ทุกภาคเรี ยน
4.4 สรุปผลการดาเนินงานโครงการของแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ทุกภาคเรี ยน

3. งำนนิเทศกำรเรี ยนกำรสอน
ภำระงำนหลัก
1. ศึกษาและวางแผนระบบนิเทศการสอน
2. ดาเนินการนิเทศการจดการเรี ยนการสอนของครูทงั ้ 8 สาระ
3. ประเมินผลและติดตามผลการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอน
4. รายงานผลนิเทศการสอนแก่ผ้ อู านวยการคณะกรรมการการจัดทาหลักสูตรและฝ่ ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อจัดทาเป็ นข้ อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยน
5. นาผลงานที่ได้ ไปพัฒนากับการจัดการเรี ยนการสอนโดยประสานงานกับคณะกรรมการ
จัดทาหลักสูตรและครู ผ้ สู อน
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. ศึกษำและวำงแผนระบบนิเทศกำรสอน
1.1 วางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ กิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรี ยน
2. ดำเนินกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูทงั ้ 8 กลุ่มสำระ
2.1 ออกแบบแผนนิเทศการสอน
2.2 จัดทาปฏิทินนิเทศการสอน
2.3 มอบหมายให้ หวั หน้ ากลุม่ สาระทาการนิเทศการสอนกับครู ในกลุม่ สาระ
2.4 รวบรวมผลการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอน
3. ประเมินและติดตำมผลกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3.1 จัดทาเครื่ องมือประเมินนิเทศ
3.2 การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
3.3 เปรี ยบเทียบผลการนิเทศทัง้ 2 ครัง้
3.4 สรุปผลการนิเทศภายในโรงเรี ยน
4. รำยงำนผลกำรนิเทศกำรสอนแก่ ฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อจัดทำรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง และสำรสนเทศ
4.1 ส่งผลการนิเทศการสอนแก่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อจักทารายงานการประเมิ นตนเอง
และสารสนเทศ
5. นำผลงำนที่ได้ ไปพัฒนำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยประสำนงำนกับคณะกรรมกำร
จัดทำหลักสูตร และครูผ้ สู อน
5.1 นาผลที่ได้ ไปปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้ ตรงกับหลักสูตร
สถานศึกษา

4. งำนทะเบียนและวัดผล
ภำระงำนหลัก
1. ดาเนินการกาหนดคูม่ ือการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พ.ศ.2551
2. ดาเนินการรวบรวมการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้ประจาปี การศึกษาจาก 8 กลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้โดยการประเมินผลการเรี ยนรู้ตามมาตรฐานตัวชี ้วัดของแต่ละวิชาและชันปี
้
3. ดาเนินการรวบรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนในแต่ละระดับชัน้ โดยแบบประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรี ยนมาจากฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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4. งำนทะเบียนและวัดผล ( ต่ อ )
ภำระงำนหลัก
4. ดาเนินการรวบรวมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละระดับชันและภาควิ
้
ชา โดย
ประเมินผล จากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้ อ
5. ดาเนินการรวบรวมประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรี ยน โดยได้ จากแบบ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน
6. ดาเนินการรวบรวมเปรี ยบเทียบและสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับชาติ เพื่อเป็ นข้ อมูลใน
การพัฒนา ในปี ต่อไป
7. วิเคราะห์และประเมินคุณภาพข้ อสอบ โดยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ (SIA) และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรี ยนจากแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ แบบประเมินการอ่าน
คิด วิเคราะห์ ของแต่ละวิชาและแต่ละระดับชัน้
8. ดาเนินการส่งเสริ มพัฒนาคุณภาพของการสร้ างเครื่ องมือการวัดผลและการประเมินผล
รำยละเอียดภำระงำนหลัก
3. ดำเนินกำรรวบรวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในแต่ ละระดับชัน้ โดยแบบประเมินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนมำจำกฝ่ ำยกิจกำรนักเรียน
3.1 กาหนดให้ ครูผ้ คู วบคุมกิจกรรมเป็ นผู้ประเมินและตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนเป็ นรายกิจกรรม
3.2 รวบรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนใน 2 ด้ าน คือ ผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมและมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรม โดยพิจารณาจากคานวณเวลาเรี ยนที่เข้ าร่วมกิจกรรม
3.3 ตัดสินผลการปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ น 2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผา่ นโดยให้ ผ้ ผู า่ นจะต้ องผ่านเกณฑ์
การประเมินทัง้ 2 ด้ าน
4. ดำเนินกำรรวบรวมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในแต่ ละระดับชัน้ และภำควิชำ
โดยประเมินผลจำกแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้ อ ได้ ดำเนินกำรดังนี ้
4.1 ร่วมเป็ นคณะกรรมการในการประชุมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา
4.2 กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
4.3 กาหนดแนวการดาเนินการเป็ นรายบุคคล(คุณธรรม) โดยประเมินทังในห้
้ องเรี ยนและนอก
ห้ องเรี ยน
4.4 ดาเนินการสรุปผลเป็ นรายปี
4.5 ดาเนินการประเมินให้ เรี ยบร้ อยและปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่อง
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
4.6 ประเมินผ่านช่วงชันตามที
้
่สถานศึกษาได้ สร้ างเกณฑ์ไว้ จากแบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
5. ดำเนินกำรรวบรวมประเมินกำรอ่ ำน คิดวิเครำะห์ และกำรเขียนของผู้เรียน โดยได้ จำกแบบ
ประเมินกำรอ่ ำน คิดวิเครำะห์ และกำรเขียน ได้ ดำเนินงำนดังนี ้
5.1 เข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการการบริ หารหลักสูตรและการกาหนดมาตรฐานแนวทางการประเมิน
5.2 ประกาศแนวทางการประเมินและวิธีการประเมิน
5.3 ดาเนินการประเมินปลายปี และการประเมินผ่านช่วงชัน้
6. ดำเนินกำรรวบรวมเปรียบเทียบและสรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ เพื่อเป็ นข้ อมูล
ในกำรพัฒนำในปี ต่ อไป ได้ ดำเนินกำรดังนี ้
6.1 เตรี ยมตัวผู้เรี ยนและบุคลากรให้ มีความพร้ อมที่จะได้ รับการประเมิน
6.2 นาผลการประเมินมาเปรี ยบเทียบและสรุปผลเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ และการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาในปี การศึกษาต่อไป
7. วิเครำะห์ และประเมินคุณภำพข้ อสอบ โดยโปรแกรมวิเครำะห์ ข้อสอบ (SIA) และกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน จำกแบบประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ แบบประเมินกำรอ่ ำน คิด วิเครำะห์ ของแต่ ละวิชำ และแต่ ละระดับชัน้
ดำเนินกำรดังนี ้
7.1 จัดอบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ (SIA) กาหนดวัน เวลา และสถานที่
7.2 จัดการประชุมครูเพ่อให้ สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน , คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน
คิด วิเคราะห์
7.3 จัดทาแบบประเมินต่าง ๆ ที่กล่าวข้ างต้ น
8. ดำเนินกำรส่ งเสริมพัฒนำคุณภำพของกำรสร้ ำงเครื่องมือกำรวัดผลและกำรประเมินผล
ได้ ดำเนินงำนดังนี ้
8.1 จัดอบรมการพัฒนา และการสร้ างเครื่ องมือวัดผลและประเมินผลเพื่อให้ ครูได้ มีความรู้ความ
เข้ าใจ
8.2 จัดสร้ างเครื่ องมือวัดผลให้ สอดคล้ องกับผลการเรี ยนรี่ คาดหวังตามมาตรฐานชันปี
้ ตามสาระการ
เรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ และสภาพผู้เรี ยน เช่น แบบประเมินการอ่าน แบบประเมินการเขียน
แบบประเมินการเข้ ากลุม่ แบบประเมินตามภาระงาน ฯลฯ เป็ นต้ น
8.3 ใช้ เทคโนโลยีมาประยุกต์ในการสร้ างเครื่ องมือวัดผลประเมินผล
8.4 พัฒนาปรับปรุงให้ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานที่ดี
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5. งำนวิจัยในชัน้ เรี ยน
ภำระงำนหลัก
1. วางแผนการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
2. กากับ ติดตาม การทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
3. ประเมินผลการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. วำงแผนกำรทำวิจัยชัน้ เรียน
1.1 ประชุม / ชี ้แจงในการจัดทางานวิจยั ในชันเรี
้ ยนของหัวหน้ าทัง้ 8 กลุม่ สาระเรี ยนรู้
1.2 กาหนดปฏิทินงานการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
1.3 กาหนดเอกสารรูปแบบโครงร่างงานวิจยั ในชันเรี
้ ยน
1.4 แจกเอกสารรูปแบบโครงร่างงานวิจยั ในชันเรี
้ ยนให้ หวั หน้ าทัง้ 8 กลุม่ สาระเรี ยนรู้
2. กำกับ ติดตำม กำรทำวิจัยในชัน้ เรียน
2.1 แต่งตังคณะกรรมการติ
้
ดตามการทางานวิจยั ในชันเรี
้ ยน
2.2 ดาเนินการติดตาม
2.3 ประสานงานกับ 8 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ นาผลการติดตามมาใช้ มาก / น้ อย
2.4 ประสานงานกับงานนิเทศการเรี ยนการสอนในการใช้ งานวิจยั ในชันเรี
้ ยนไปใช้ ในการเรี ยนการ
สอน
3. ประเมินผลกำรทำวิจัยในชัน้ เรียน
3.1 สรุปรายงานผลการส่งงานวิจยั ในชันเรี
้ ยนกับหัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ หัวหน้ า 8 กลุม่ สาระเรี ยนรู้
และงานสารสนเทศ ฝ่ ายมาตรฐานคุณภาพ
3.2 นาผลสรุปไปวางแผนงานสอนพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป

6. งำนห้ องสมุด
ภำระงำนหลัก
1. จัดทาแผนพัฒนาห้ องสมุดตามอัตราส่วนนักเรี ยนตามเกณฑ์ที่ห้องสมุดระดับชาติกาหนด
2. จัดทาระบบเก็บข้ อมูล ทะเบียนหนังสือ เอกสารประเภทต่าง ๆ และสือ่ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
และ มีประสิทธิภาพ
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6. งำนห้ องสมุด ( ต่ อ )
ภำระงำนหลัก
3. สารวจและจัดให้ มีวสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ห้องสมุด หนังสือ สารสาร หนังสือพิมพ์ สิง่ ตีพิมพ์ สิง่ ไม่
ตีพิมพ์ เอกสารประเภทต่าง ๆ และสือ่ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
4. จัดห้ องสมุดให้ มีบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้
5. ให้ บริ การและติดตามการยืม-คืนหนังสือและสือ่ เทคโนโลยี

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. จัดทำแผนพัฒนำห้ องสมุดตำมอัตรำส่ วนนักเรียนตำมเกณฑ์ ท่หี ้ องสมุดระดับชำติ
กำหนด
1.1 วางแผนงานโครงการห้ องสมุด ปฏิทินปฏิบตั ิงานของห้ องสมุด
1.2 ดาเนินการและส่งเสริ มให้ ห้องสมุดโรงเรี ยนพัฒนาความก้ าวหน้ าเป็ นห้ องสมุดดีเด่น
1.3 จัดทาแผนพัฒนาห้ องสมุดตามอัตราส่วนนักเรี ยนตามเกณฑ์ห้องสมุดมาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่กาหนด
1.4 ประเมินผล ปรับปรุงและสรุปผลปฏิบตั ิงานของห้ องสมุด
2. จัดทำระบบเก็บข้ อมูล ทะเบียนหนังสือ เอกสำรประเภทต่ ำง ๆ และสื่อเทคโนโลยีท่ ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ
2.1 สารวจข้ อมูล หนังสือ เอกสารประเภทต่าง ๆ และสือ่ เทคโนโลยี
2.2 ดาเนินการใช้ เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้ อมูลทะเบียนหนังสือ เอกสารประเภทต่าง ๆ และสือ่
ด้ านเทคโนโลยี
2.3 วิเคราะห์เลขหมู่ ลงทะเบียนหนังสือในฐานข้ อมูล พิมพ์บาร์ โค้ ดและติดสันหนังสือ จด
หมวดหมู่หนังสือ
2.4 เก็บสถิติตา่ ง ๆ ของห้ องสมุดงานห้ องสมุดเพื่อรายงานผล
3. สำรวจและจัดให้ มีวสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ ห้องสมุด หนังสือ สำรสำร หนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ สิ่งไม่
ตีพิมพ์ เอกสำรประเภทต่ ำง ๆ และสื่อเทคโนโลยีท่ที ันสมัย
3.1 สารวจ ให้ มี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ห้องสมุด หนังสือ สารสาร หนังสือพิมพ์ สิง่ ตีพิมพ์ สิง่ ไม่ตีพิมพ์
เอกสาร ประเภทต่าง ๆ และสือ่ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
3.2 จัดให้ มี วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ห้องสมุด หนังสือ สารสาร หนังสือพิมพ์ สิง่ ตีพิมพ์ สิง่ ไม่ตีพิมพ์ เอกสาร
ประเภทต่าง ๆ และสือ่ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
3.3 ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศ
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
3.4 สรุปผลการสารวจวัสดุ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ห้องสมุด หนังสือ สารสาร หนังสือพิมพ์ สิง่ ตีพิมพ์ สิ่งไม่
ตีพิมพ์ เอกสารประเภทต่าง ๆ และสือ่ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยต่อผู้บริ หาร
4. จัดห้ องสมุดให้ มีบรรยำกำศที่เอือ้ ต่ อกำรเรียนรู้
4.1 ตกแต่งห้ องสมุด จัดสภาพแวดล้ อมให้ เป็ นห้ องสมุดแห่งการเรี ยนรู้
4.2 จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ครู นักเรี ยนและบุคคลในชุมชนรักการอ่านและเรี ยนรู้
4.3 มีสว่ นร่วมในการปรับปรุง พัฒนาห้ องสมุดให้ เป็ นสถานที่ที่สามารถสร้ างองค์ความรู้และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
5. ให้ บริกำรและติดตำมกำรยืม-คืนหนังสือและสื่อเทคโนโลยี
5.1 จัดระบบบริ การการยืม-คืนหนังสือและสื่อเทคโนโลยีตามที่กาหนด
5.2 ให้ บริ การและติดตามการยืม-คืนหนังสือและสือ่ เทคโนโลยี
5.3 ดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และทวงคืนการยืม-คืนหนังสือและสือ่ เทคโนโลยี
5.4 บริ การสืบค้ นข้ อมูลด้ วยโปรแกรมห้ องสมุด ตอบคาถาม แนะนา การค้ นคว้ า
5.5 ดูแลการเข้ าใช้ ห้องสมุดและเก็บสถิติการใช้ ของนักเรี ยนให้ เป็ นไปอย่างเรี ยบร้ อย
5.6 สรุปผลการบริ การยืม-คืนหนังสือและสือ่ เทคโนโลยีตอ่ ผู้บริ หารทราบ

7. งำนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีกำรศึกษำ
ภำระงำนหลัก
1. ศึกษาวางแผนการกาหนดรูปแบบแนวทางในการทาสือ่ นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
2. ส่งเสริ มและสนับสนุนครู ผ้ สู อนให้ มีความสามารถในการพัฒนาสือ่ นวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
3. จัดอบรมการพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษา
4. ประสานงานกับงานนิเทศการเรี ยนการสอนเพื่อติดตามการใช้ สอื่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
5. รวบรวม ประเมิน วิเคราะห์และประเมินผลการพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
6. สรุปรายงานผลการพัฒนาการใช้ สอื่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7. จัดทาทะเบียนสือ่
8. เผยแพร่ สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาที่ครูผลิตและ
พัฒนาให้ เพื่อน
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. ศึกษำวำงแผนกำรกำหนดรูปแบบแนวทำงในกำรทำสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน
1.1 ศึกษารูปแบบและแนวทางในการทาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
1.2 กาหนดรูปแบบงานพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.3 จัดทาแผนการพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. ส่ งเสริมและสนับสนุนครูผ้ สู อนให้ มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ
2.1 จัดหาสือ่ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างหลากหลาย เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนางานสือ่
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
3. จัดอบรมกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ
3.1 จัดอบรมการจัดทาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
4. ประสำนงำนกับงำนนิเทศกำรเรียนกำรสอนเพื่อติดตำมกำรใช้ ส่ ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ
4.1 ประสานงานกับงานนิเทศการเรี ยนการสอนเพื่อติดตามการใช้ สอื่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
5. รวบรวม ประเมิน วิเครำะห์ และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ
5.1 รวมรวมสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.2 วิเคราะห์การใช้ สอื่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.3 ประเมินผลการใช้ สอื่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำกำรใช้ ส่ ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
6.1 รายงานผลการพัฒนาการใช้ สอื่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7. จัดทำทะเบียนสื่อ
7.1 จัดทาทะเบียนสือ่ เพื่อใช้ ควบคุมการใช้ สอื่ ในการเรี ยนการสอน
8. เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำที่ครูผลิตและ
พัฒนำ ให้ เพื่อนครูสถำบันกำรศึกษำทัง้ ภำยนอกและภำยในเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ ผ่ ำน
ช่ องทำงต่ ำง ๆ
8.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สอื่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาที่ครู
ผลิตและพัฒนาให้ เพื่อนครู สถาบันการศึกษาทังภายนอกและภายในเขตพื
้
้นที่การศึกษา ผ่าน
ช่องทางต่างๆ
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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ผู้อำนวยกำร
g
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกิจกำรนักเรียน

งำนส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

1. จัดทาคู่มือนักเรี ยน
2. ติดตามพฤติกรรมนักเรี ยนที่ไม่พงึ
และประสานกับผู้ปกครอง
3. จัดทาสถิติ การขาด ลา มาสาย เพื่อ
แจ้ งแก่ผ้ เู กี่ยวข้ อง
4. ส่งเสริ ม พัฒนา พฤติกรรมที่พงึ
ประสงค์ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
5. สรุ ปรายงานผลพฤติกรรมที่พงึ
ประสงค์และรายงานกับผู้ปกครอง

1. วางแผนจัดงาน/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรี ยนตามหลักสูตรแกนกลาง
พ.ศ. 2551
2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ลูกเสือเนตรนารี แนะแนว จิตอาสา ส่งเสริ ม
ประชาธิปไตยและสภานักเรี ยน
3. สรุ ปผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรี ยน
4. จัดทาสารสนเทศผลการพัฒนา
ผู้เรี ยนและส่งต่อฝ่ ายมาตรฐาน
คุณภาพ

คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

งำนสวัสดิภำพผู้เรียน
1. สารวจและประสานงานกับ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจและเทศกิจเกี่ยวกับ
การจราจรหน้ าโรงเรี ยน
2.จัดหาและติดตังป
้ ้ าย สัญลักษณ์
ความปลอดภัยหน้ าโรงเรี ยน และ
ภายในโรงเรี ยน
3. สารวจจุดเสี่ยงเพื่อการบริ การความ
ปลอดภัยของครู ภายในโรงเรี ยน
4. สรุ ปผลและประเมินกิจกรรม
ดาเนินงาน

งำนส่ งเสริมเอกลักษณ์ นักเรียน
1. วางแผนจัดงาน/กิจกรรม/ด้ านส่งเสริ ม
เอกลักษณ์ผ้ เู รี ยน
2.จัดกิจกรรมด้ านส่งเสริ มเอกลักษณ์
นักเรี ยน ความซื่อสัตย์ ความสะอาด
ด้ านมารยาทและลักษณะที่พงึ ประสงค์
3. สรุ ปผลการประเมินกิจกรรมด้ าน
ส่งเสริ มเอกลักษณ์ผ้ เู รี ยน
4. จัดทาสารสนเทศผลการพัฒนา
ด้ านส่งเสริ มเอกลักษณ์ผ้ เู รี ยนและส่งต่อ
ฝ่ ายมาตรฐานคุณภาพ

งำนสัมพันธ์ ชุมชน
1.วางแผนจัดกิจกรรมกับชุมชนและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชมุ ชน
3. เชิญวิทยากรในท้ องถิ่นและหน่วยงาน
ภายนอกมาให้ ความรู้
4. ทางานและเก็บข้ อมูลสารสนเทศศิษย์
เก่า/สมาคม
5. สรุ ปผลและประเมินกิจกรรม
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ขอบข่ ำยงำนฝ่ ำยกิจกำรนักเรียน

1.งำนส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ภำระงำนหลัก
1. จัดทาคูม่ ือนักเรี ยน
2. ประสานกากับติดตามงานระดับชันในการส่
้
งเสริ มกากับติดตามคูม่ ือนักเรี ยน
3. จัดทาสถิติ การขาด ลา มาสาย เพือ่ แจ้ งแก่ผ้ เู กี่ยวข้ อง
4. ส่งเสริ มพัฒนาพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
5. สรุปรายงานผลพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์และรายงานผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ ผู้ปกครอง

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. จัดทำคู่มือนักเรียน
1.1 ประชุมวางแผนร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง
1.2 รวบรวมข้ อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง
1.3 นาเสนอผู้บริ หารเพื่ออนุมตั ิทาคูม่ ือนักเรี ยน
1.4 แจกคูม่ ือนักเรี ยน
2. ประสำนกำกับติดตำมงำนระดับชัน้ ในกำรส่ งเสริมกำกับติดตำมคู่มือนักเรียน
2.1 ประสานงานกับครูประจาชันในการตรวจสอบพฤติ
้
กรรมที่ไม่พงึ ประสงค์
2.2. ให้ ครูประจาชันรายงานชื
้
่อนักเรี ยนที่ไม่ถกู ระเบียบแก้ งานส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
3. จัดทำสถิติ กำรขำด ลำ มำสำย เพื่อแจ้ งแก่ ผ้ เู กี่ยวข้ อง
3.1 จัดทาแบบฟอร์ มการ ขาด ลา มา สาย
3.2. ให้ ครูประจาชัน้ ตรวจสอบการขาด ลา มาสายของนักเรี ยนทุกวัน
4. ส่ งเสริมพัฒนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตำมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
4.1 ดาเนินการจัดกิจกรรมในโรงเรี ยนสีขาว
4.1.1 ศึกษาข้ อมูล ปั จจัยเสีย่ งรอบสถานศึกษาข้ อมูลคัดกรอง มาวิเคราะห์สงั เคราะห์ ปั ญหา
ที่แท้ จริ งของปั ญหายาเสพติดและปั จจัยเสีย่ งแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษา
4.1.2 แต่งตังคณะท
้
างานกิจกรรมในโรงเรี ยนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและนา
ข้ อมูลมาจัดทาแผนปฎิบตั ิการมาจัดโครงการและกิจกรรมให้ ตรงกับสาเหตุที่แท้ จริ ง
4.1.3 ดาเนินการจัดตารางปฎิบตั ิการตลอดปี การศึกษาและดาเนินงานตามโครงการและ
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
4.1.4 กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานส่งเสริ มสนับสนุนให้ มีการดาเนินงานอย่าง
เป็ นระบบมีความต่อเนื่องเข้ มแข็งและยัง่ ยืนพร้ อมสรุปรายงานผลการดาเนินงานให้ กบั
โรงเรี ยน
4.1.5 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริ ยธรรมนาชีวิต
- ประชุมวางแผนงานการดาเนินกิจกรรม
- จัดทาเอกสารคูม่ ือในการอบรม
- จัดทาหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
- ประสานงานกับวัดซึง่ เป็ นสถานที่ในการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมเตรี ยม
ความพร้ อม กับนักเรี ยน
- อานวยความสะดวกให้ กบั คณะทางานทุกฝ่ าย
- สรุปรายงานผลเป็ นรูปเล่มเสนอผู้บริ หารโรงเรี ยน

2. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรี ยน
ภำระงำนหลัก
1. วางแผนจัดงาน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนให้ ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551
2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ลูกเสือ-เนตรนารี แนะแนว จิตอาสา ส่งเสริ มประชาธิปไตยและสภา
นักเรี ยน
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนเพื่อส่งต่องานวัดผลและประเมินผล
4. จัดทาสารสนเทศ ผลการพัฒนาผู้เรี ยนและส่งต่อฝ่ ายมาตรฐานคุณภาพ

คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. วำงแผนจัดงำน/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้ ตำมหลักสูตรแกนกลำง พ.ศ. 2551ได้ แก่
ลูกเสือ-เนตรนำรี ชุมนุม จิตอำสำ ส่ งเสริมประชำธิปไตยและสภำนักเรียน
2. จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนำรี แนะแนว จิตอำสำ ส่ งเสริมประชำธิปไตย
และสภำนักเรียน
2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตลูกเสือ-เนตรนารี สารองระดับชัน้ ป.1 –ป.3
2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชัน้ ป.4-ป.6 และลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ชัน้ ม.1 –ม.3
2.3 จัดกิจกรรมเข้ าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่
2.4 กากับ ติดตาม ประเมินผล
2.5 จัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
2.5.1 จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2.5.2 กิจกรรมจิตอาสา
2.5.3 กิจกรรมแนะแนว
2.5.4 กิจกรรมโลกกว้ างทางการศึกษา
2.5.5 กิจกรรมส่งเสริ มประชาธิปไตย และสภานักเรี ยน
2.6 ดาเนินกิจกรรมจัดตังสภานั
้
กเรี ยน
- ประชุมคณะครูชี ้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ให้ ครูช่วยสอนนักเรี ยนเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยสอดแทรกเนื ้อหาในห้ องเรี ยนและนอก
ห้ องเรี ยน
- แต่งตังกรรมการด
้
าเนินงานรับผิดชอบ
- รับสมัครประธานนักเรี ยน
- ผู้สมัครประธานนักเรี ยนหาเสียงและนาเสนอนโยบายโดยจัด 1วันให้ นาเสนอนโยบาย
หน้ าเสาธง
- ผู้สมัครประธานนักเรี ยนหาเสียงและนาเสนอนโยบายโดยจัด 1วันให้ นาเสนอนโยบาย
หน้ าเสาธง
- ลงคะแนนเลือกตังประธานนั
้
กเรี ยน
- แต่งตังประธานนั
้
กเรี ยนพร้ อมทังคณะกรรมการนั
้
กเรี ยนในแต่ละฝ่ ายเพื่อกาหนดนโยบาย
ให้ นกั เรี ยนได้ ปฏิบตั ิโดยมีครู เป็ นที่ปรึกษา
- ประชุมกรรมการนักเรี ยนเดือนละ 2 ครัง้ และดาเนินนโยบายของคณะกรรมการนักเรี ยน
- สรุปผลงานในรอบปี การศึกษาและเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ ไข
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3. สรุปผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเพื่อส่ งต่ องำนวัดผลและประเมินผล
3.1 ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล เพื่อจัดทาเครื่ องมือในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
3.2 แจกเครื่ องมือให้ กบั ครูเพื่อประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
3.3 รวบรวมและสรุปผลข้ อมูล
3.4 ส่งงานวัดผลและประเมินผล
4. จัดทำสำรสนเทศ ผลกำรพัฒนำผู้เรียนและส่ งต่ อฝ่ ำยมำตรฐำนคุณภำพ
4.1 รวบรวมผลและสรุปผล
4.2 จัดทาเป็ นสารสนเทศ
4.3 ส่งข้ อมูลสารสนเทศให้ กบั ฝ่ ายมาตรฐานคุณภาพ

3. งำนกิจกรรมสวัสดิภำพผู้เรี ยน
ภำระงำนหลัก
1. สารวจและประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ตารวจและเทศกิจเกี่ยวกับการจราจรหน้ าโรงเรี ยน
2. จัดหาและติดตังป
้ ้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยหน้ าโรงเรี ยน และภายในโรงเรี ยน
3. สารวจจุดเสีย่ งเพื่อการบริ การความปลอดภัยของครูภายในโรงเรี ยน
4. สรุปผลและประเมินกิจกรรมดาเนินงาน

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. สำรวจเกี่ยวกับกำรติดตัง้ ป้ำยสัญลักษณ์ ควำมปลอดภัย
1.1 ดาเนินการจัดซื ้อจัดหาป้ายเตือนภัยและสัญลักษณ์การจราจรต่างๆ
1.2 ดาเนินการติดตังป
้ ้ ายเตือนภัยและสัญลักษณ์การจราจรต่างๆภายในโดยรอบโรงเรี ยน
1.3 ตรวจสอบ กากับ ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
1.4 สารวจความพอใจในการดาเนินงาน
1.5 ปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาผลการดาเนินงาน
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่อ )
2. สำรวจจุดเสี่ยงหรือกำรบริกำรควำมปลอดภัยภำยในโรงเรียน
2.1 ดาเนินการจัดซื ้อจัดหาเครื่ องหมายเตือนจุดเสีย่ งการเกิดอุบตั ิเหตุ
2.2 ดาเนินการจัดทาเครื่ องหมายเตือนจุดเสีย่ งการเกิดอุบตั ิเหตุ ภายในโรงเรี ยน
2.3 ตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงาน
2.4 สารวจความพอใจในการดาเนินงาน
2.5 ปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาผลการดาเนินงาน
3. ประสำนงำนกับกำรจรำจรในกำรจัดซือ้ ป้ำยสัญลักษณ์ ในระบบจรำจรโรงเรียน
3.1 ดาเนินการจัดซื ้อจัดหาอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยภายในโรงเรี ยน
3.2 ดาเนินการติดตังอุ
้ ปกรณ์การรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยภายในโรงเรี ยน
3.3 ตรวจสอบ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
3.4 สารวจความพอใจในการดาเนินงาน
3.5 ปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนางาน
4. สรุปผล ประเมินผลส่ งข้ อมูลสำรสนเทศให้ ฝ่ำยมำตรฐำนคุณภำพ
4.1 ติดต่อ ประสานงานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความรู้ และ
ร่วม วางแผนดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยภายในโรงเรี ยน
4.2 ตรวจสอบ แก้ ไข ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
4.3 สารวจความพึงพอใจ
4.4 ปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาผลการดาเนินงาน
4.5 จัดอบรมให้ ความรู้การจราจรรวมถึงการซ้ อมหนีภยั ให้ กบั นักเรี ยนและครูรวมถึงบุคลากรใน
โรงเรี ยน
4.6 จัดทาเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
4.7 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
4.8 นาสารสนเทศจากการายงานผลส่งฝ่ ายมาตรฐานคุณภาพ
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4. งำนส่ งเสริมเอกลักษณ์ นักเรียน
1. วางแผนจัดกิจกรรมด้ านส่งเสริ มเอกลักษณ์นกั เรี ยน
2. จัดกิจกรรมด้ านส่งเสริ มเอกลักษณ์นกั เรี ยน ( ความซือ่ สัตย์ ความสะอาด มารยาทงาม )และลักษณะที่
พึงประสงค์
3. สรุปผลการประเมินกิจกรรมด้ านส่งเสริ มเอกลักษณ์นกั เรี ยน
4. จัดทาสารสนเทศผลการพัฒนาด้ านส่งเสริ มเอกลักษณ์นกั เรี ยน

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. วำงแผนจัดงำน/กิจกรรมด้ ำนส่ งเสริมเอกลักษณ์
1.1 แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินงาน
1.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผน
1.3 ประชุมชี ้แนวทางการดาเนินงานตามกิจกรรม
1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมและข้ อมูลกากับการดาเนินงาน
1.5 ปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาผลการดาเนินงาน
2. จัดกิจกรรมด้ ำนส่ งเสริมเอกลักษณ์ นักเรียน ( ควำมซื่อสัตย์ ควำมสะอำด มำรยำทงำม )
และลักษณะที่พึงประสงค์
2.1 จัดกิจกรรมสวัสดีคณ
ุ ครู
2.1.1 วิทยากรให้ ความรู้และสาธิตการไหว้ ที่ถกู ต้ องร่วมทังแนวปฏิ
้
บตั ิในการสวัสดีคณ
ุ ครู
2.1.2 จัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์
2.1.3 ติดตามการปฏิบตั ิของนักเรี ยน
2.2 จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนดีศรี ซางตาครู้ส
2.2.1 ติดต่อประสานงานกับหัวหน้ าระดับสายชันแต่
้ งตังคณะกรรมการเพื
้
่อคัดเลือกนักเรี ยนที่มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์การเป็ นคนดีศรี ซางตาครู้ส
2.2.2 หัวหน้ าระดับสายชันส่
้ งชื่อผู้ที่ได้ รับคัดเลือกการเป็ นคนดีศรี ซางตาครู้ส
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2.2.3 มอบเกียรติบตั ร
2.3 จัดกิจกรรมบันทึกเยาวชนคนดี
2.3.1 ติดต่อกับฝ่ ายจิตตาภิบาลเพื่อขอรับสมุดบันทึกเยาวชนคนดี
2.3.2 ส่งสมุดบันทึกเยาวชนคนดีให้ กบั ครูประจาชันเพื
้ ่อแจกให้ นกั เรี ยนทุกคน
2.3.3 ติดตามและสรุปผลการบันทึกเยาวชนคนดี
2.4 จัดกิจกรรมรักษาความสะอาด
2.4.1 ประชุมคณะกรรมการและหัวหน้ าระดับสายชันเพื
้ ่อแบ่งเขตการรักษาความสะอาดในโรงเรี ยน
ซางตาครู้สศึกษา
2.4.2 นักเรี ยนดูแลรักษาความสะอาดตามที่ได้ รับมอบหมาย
รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
2.4.3 มอบหมายให้ สภานักเรี ยนติดตามและร่วมสรุปผลต่อคณะกรรมการ
3.สรุปผลกำรประเมินกิจกรรมด้ ำนส่ งเสริมเอกลักษณ์ นักเรียน
3.1 ติดต่อ ประสานงานกับสภานักเรี ยน และคณะกรรมการ
3.2 ตรวจสอบ แก้ ไข ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
3.3 สารวจความพึงพอใจ
3.4 ปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาผลการดาเนินงาน
4.จัดทำสำรสนเทศผลกำรพัฒนำด้ ำนส่ งเสริมเอกลักษณ์ นักเรียน
4.1 รวบรวมข้ อมูล
4.2 จัดทาสารสนเทศผลการพัฒนาด้ านส่งเสริ มเอกลักษณ์นกั เรี ยน

5. งำนสัมพันธ์ ชุมชน
ภำระงำนหลัก
1. วางแผนจัดกิจกรรมกับชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ ชมุ ชน
3. เชิญวิทยากรในท้ องถิ่นและหน่วยงานภายนอกมาให้ ความรู้
4. ปฏิบตั ิงานและเก็บข้ อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า /สมาคม
5. สรุปผลและประเมินงาน
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. วำงแผนจัดกิจกรรมกับชุมชนและหน่ วยงำนที่รับผิดชอบ
1.1 กาหนดปฎิทินในการจัดกิจกรรมเช่น กิจกรรมไหว้ ครู กิจกรรมวันครู กิจกรรมวันคล้ ายวันสมภพ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันเด็ก โครงการส่งเสริ มการสร้ างภาคีเครื อข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และโครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประสานการส่งข้ อมูลกับงานประชาสัมพันธ์ กบั ฝ่ ายธุรการเพื่อประชาสัมพันธ์ งานให้ กบั
บุคคลากรและ นักเรี ยนทราบ
1.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามปฎิทิน
1.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
1.5 สรุปผลการจัดกิจกรรมตามระยะเวลาทีก่ าหนด
2. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ ชุมชน
2.1 กาหนดปฎิทินในการจัดกิจกรรมดังนี ้ กิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนสูโ่ รงเรี ยน กิจกรรมวันคล้ าย
วันสมภพ วันแม่ กิจกรรมแห่งชาติ กิจกรรมผู้ปกครองเครื อข่าย กิจกรรมสัมพันธ์ ชมุ ชน ศาสนสัมพันธ์
เยี่ยมชมแหล่งเรี ยนรู้นอกโรงเรี ยน (ชุมชน)
2.2 ประสานงานการส่งข้ อมูลให้ ฝ่ ายธุรการ-การเงิน เพื่อประชาสัมพันธ์ งานให้ กบั บุคลากรและ
นักเรี ยนทราบ
2.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามปฎิทิน เช่น
. ดาเนินการจัด กิจกรรมวันสาคัญ
2.3.1 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2.3.2 ประชุมคณะครูเพื่อเตรี ยมการดาเนินกิจกรรม
2.3.3 มีคาสัง่ แต่งตังก่
้ อนการดาเนินกิจกรรม
- คัดเลือกแม่ดีเด่น
- จัดทาประวัติแม่ดีเด่น
- นักเรี ยนแสดงกตัญญุตาต่อมารดา
2.3.4 กิจกรรมวันคล้ ายวันราชสมภพ
- ประวัติพอ่ ดีเด่น
- นักเรี ยนแสดงกตัญญุตาต่อบิดา
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
2.4 ประเมินผล การจัดกิจกรรม
2.5 สรุปผลการจัดกิจกรรมตามรายละเอียด ระยะเวลาที่กาหนด
3. เชิญวิทยำกรในท้ องถิ่นและหน่ วยงำนภำยนอกมำให้ ควำมรู้
3.1 กาหนดปฏิทินในการเชิญวิทยากรมาให้ ความรู้
3.2 ประสานงานในการเชิญวิทยากรมาให้ ความรู้
3.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามปฎิทิน
3.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
4. วำงแผนทำงำนข้ อมูลสำรสนเทศศิษย์ เก่ ำ
4.1 สารวจข้ อมูลศิษย์เก่าและจัดทารูปเล่ม
4.2 ดาเนินงานโดยการจัดทาเนียบศิษย์เก่าแต่ละรุ่นและออกจดหมายเชิญไปประธานรุ่นเพื่อเข้ า
ประชุม
4.3 จัดให้ มีการประชุมวางแผนร่วมกันในการจัดทากิจกรรมเพื่อเป็ นการสร้ างความสามัคคีสร้ าง
สัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่กบั รุ่นน้ อง
5. สรุปผลกำรดำเนินงำน
5.1 ตรวจสอบ แก้ ไข ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
5.2 สารวจความพึงพอใจ
4. ปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาผลการดาเนินงาน

พระเจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นพระศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ ขอทรงพาและนา
ข้าพระองค์ ด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ (สดุดี 31:3)

คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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โครงสร้ ำงกำรบริหำรงำนฝ่ ำยธุรกำร-กำรเงิน
ผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยธุรกำร-กำรเงิน

งำนกำรเงินและบัญชี

งำนพัสดุ

1. กำรเงิน
1.1 รับเงินบารุ งการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
1.2 ดาเนินการจ่ายเงินตามแบบคา
ขอเบิกที่ได้ รับการอนุมตั ิตาม
แผนงาน แผนปฏิบตั ิ
การประจาปี ของแต่ละหน่วยงาน
แต่ละฝ่ าย
1.3 สรุ ปรายรับประจาวันจาก
ใบเสร็จรายวัน
1.4 สรุ ปยอดรายจ่ายประจาวัน
1.5 นาเงินสดประจาวันฝากธนาคารทุกวัน
1.6 จัดทาใบสาคัญรับและใบสาคัญจ่าย
2. บัญชี
2.1 สรุ ปบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจาวัน
2.2 จัดทางบการเงินประจาปี การศึกษา
2.3 จัดทาบัญชีเงินเดือนครู บคุ ลากรของ
โรงเรี ยน
2.4 จัดทาสถานะทางการเงินของโรงเรี ยน
ประจาเดือน
2.5 ดาเนินการจัดทาเอกสารคาขอรับการ
อุดหนุนต่าง ๆ จากรัฐบาล

1.สารวจพัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็ นต้ องใช้
ในโรงเรี ยน
2. จัดทาเอกสารความต้ องการใช้ พสั ดุ
อุปกรณ์
3. สารวจราคาสินค้ าเพื่อนามา
เปรี ยบเทียบและนาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
ดาเนินงานจัดซื ้อตามระเบียบ การ
จัดซื ้อ จัดจ้ าง
4. จัดซื ้อพัสดุอุปกรณ์และตรวจนับพัสดุ
อุปกรณ์ที่ซื ้อ
5. จัดทาทะเบียนพัสดุอุปกรณ์ ที่มีใน
โรงเรี ยน
6. จัดทาคู่มือขันตอนการเบิ
้
กจ่ายพัสดุ
อุปกรณ์
7. การเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์
8. สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ

งำนสถิติ

งำนยำนพำหนะ

1. วางแผนและจัดทาทะเบียนข้ อมูล
เกี่ยวกับประวัตินกั เรี ยนทุกระดับชัน้
ให้ เป็ นปั จจุบนั
2. รับมอบตัวนักเรี ยน
3. ดาเนินการกรอกประวัตินกั เรี ยนลงใน
โปรแกรม MAS SCHOOL และ
ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน
( PSIS ) พร้ อมตรวจสอบความ
ถูกต้ อง
4. ประสานกับงานทะเบียน วัดผล

1. สารวจยานพาหนะทุกชนิดในโรงเรี ยน
และจัดทาทะเบียนยานพาหนะใน
โรงเรี ยน
2. ซ่อมแซมบารุ งรักษารถยนต์ตาม
จานวนที่ปรากฏอยู่ในทะเบียน
ยานพาหนะ
3. ติดต่อประสานงานกับสานักมิสซัง
โรมันคาทอลิกเพื่อจัดทาประกันภัย
รถยนต์ต่าง ๆ ภายในโรงเรี ยน
4. ให้ บริการยานพาหนะตามคาร้ องขอที่
หน่วยงานภายในโรงเรี ยนร้ องขอ
5. สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
ยานพาหนะ

งำนธุรกำรและสำรบรรณ
1.ดาเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนหรื อต้ น สังกัดตามนโยบาย
หรื อที่ได้ รับ มอบหมายจากผู้อานวยการหรื อ
ผู้บริหารโรงเรี ยน
2.ดาเนินการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ค่าการศึกษาบุตร และ ค่าช่วยเหลือบุตร
3. ดาเนินการบรรจุแต่งตังและถอดถอน
้
ครู
4. ดาเนินการจัดทาเอกสารขออนุญาตอยู่ใน
ราชอาณาจักรของครู ต่างชาติ และนักเรี ยน
ต่างชาติ
5. จัดทาใบประกอบวิชาชีพครู
6. ดาเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการ ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
7. ประสานการออกเลขหมาย จดหมาย
ของงานระดับโรงเรี ยนจากหน่วยงานต่าง ๆ
ในโรงเรี ยน
8. ดาเนินการปรับเปลี่ยนตราสารของโรงเรี ยน

คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ประเมินผลฝ่ ายวิชาการ เรื่ องการ
ย้ ายออกของนักเรี ยนระหว่างปี
การศึกษา เพื่อลงข้ อมูลในโปรแกรม
MAS SCHOOL และ ระบบ
สารสนเทศสถานศึกษาเอกชน
( PSIS )
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ขอบข่ ำยงำนฝ่ ำยธุรกำร-กำรเงิน
1. กำรเงิน
1.1 รับเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
1.2 ดาเนินการจ่ายเงินตามแบบคาขอเบิกที่ได้ รับการอนุมตั ิตามแผนงาน แผนปฎิบตั ิ
ประจาปี ของแต่ละ
หน่วยงาน แต่ละฝ่ าย
1.3 สรุปรายรับประจาวันจากใบเสร็ จรายวัน
1.4 สรุปยอดรายจ่ายประจาวันตามใบเสร็ จหรื อเอกสารประกอบรายจ่ายและลายเซ็น
ประกอบ
1.5 นาเงินสดประจาวันฝากธนาคารวัน พุธ และ วันศุกร์ ของทุกสัปดาห์
1.6 จัดทาบัญชีสาคัญรับและใบเสร็ จสาคัญจ่าย
2. บัญชี
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

สรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจาวัน
จัดทางบการเงินประจาปี การศึกษา
จัดทาบัญชีเงินเดือนครู และ บุคลากร ของโรงเรี ยน
จัดทาสถานะทางการเงินของโรงเรี ยนประจาเดือน
ดาเนินการจัดทาเอกสารคาขอรับเงินอุดหนุนต่างๆ จากรัฐบาล

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1.กำรเงิน
1.1 รับเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
1.1.1 จัดทาหนังสือแจ้ งผู้ปกครองเรื่ องกาหนดวันชาระค่าธรรมการเรี ยนและ
ค่าธรรมเนียมอื่น พร้ อม
ทังรายละเอี
้
ยดค่าใช้ จา่ ย
1.2 ดาเนินการจ่ายเงินตามแบบคาขอเบิกที่ได้ รับการอนุมตั ิตามแผนงาน แผนปฎิบตั ิ ประจาปี
ของแต่ละหน่วยงาน แต่ละฝ่ าย
1.2.1 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามแบบคาขอเบิกเงิน
1.3 สรุปรายรับประจาวันจากใบเสร็ จรายวัน
1.3.1 รวบรวมใบเสร็ จรับเงินค่าเทอมค่าธรรมเนียมการเรี ยน และค่าธรรมเนียมอื่น
1.3.2 สรุปรายรับประจาวัน
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
1.4 สรุปยอดรายจ่ายประจาวันตามใบเสร็ จหรื อเอกสารประกอบรายจ่ายและลายเซ็นประกอบ
1.4.1 รวมรวบแบบคาขอเบิกเงินที่ได้ รับการอนุมตั ิ
1.4.2 สรุปยอดรายจ่ายประจาวัน
1.5 นาเงินสดประจาวันฝากธนาคารวัน พุธ และ วันศุกร์ ของทุกสัปดาห์
1.5.1 รวบรวมเงินสด และตรวจเช็คให้ ตรงกับยอดบัญชีการรับเงินประจาวัน
1.5.2 นาเงินสดประจาวันฝากธนาคาร ในวันพุธ และ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์
1.6 จัดทาบัญชีสาคัญรับและใบเสร็ จสาคัญจ่าย
2. บัญชี
2.1 สรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจาวัน
2.1.1 รวบรวมใบเสร็ จรับเงิน และ สรุปยอดการรับเงินประจาวัน
2.1.2 บันทึกรายการรับเงินลงในใบสาคัญรับ
2.1.3 บันทึกบัญชีการรับเงิน
2.1.4 รวบรวมใบเสร้ ๗รับเงินและใบคาขอเบิกเงินพร้ อมทังใบสรุ
้
ปการจ่ายเงินสดย่อย
2.1.5 บันทึกรายจ่ายเงินลงในใบสาคัญจ่าย
2.1.6 บันทึกบัญชีการจ่ายเงิน
2.2 จัดทางบการเงินประจาปี การศึกษา
2.1.1 รวบรวมใบสรุปการรับ – จ่ายเงินประจาวัน ประจาเดือน
2.1.2 นาเสนอสรุปการรับ – จ่ายเงินประจาวัน ประจาเดือน เพือ่ สรุปงบการเงิน
2.1.3 รายงานงบการเงิน ได้ แก่ งบดุล งบกาไรขาดทุน
2.3 จัดทาบัญชีเงินเดือนครู และ บุคลากร ของโรงเรี ยน
2.3.1 จัดทาแบบฟอร์ มเงินเดือนครุ และ บุคลากรประจาเดือน
2.3.2 รวบรวมเอกสาร รายการค่าใช้ จ่ายครู และ บุคลากรที่หกั ณ ที่จ่าย
2.3.3 จัดทาบัญชีเงินเดือนและบุคลากร
2.3.4 บันทึกยอดคงเหลือเงินเดือนครูและบุคลากรในโปรแกรมของธนาคารกรุงไทย และ
บันทึกรายละเอียดเงินเดือนครูและบุคลากรในระบบ PSIS ของ สช .
2.4 จัดทาสถานะทางการเงินของโรงเรี ยนประจาเดือน
2.4.1 รวบรวมแบบสรุปบัญชีรับ – จ่ายเงินประจาวัน
2.4.2 จัดทาแบบรายงานสถานะทางการงเงินของโรงเรี ยนประจาเดือน
2.5 ดาเนินการจัดทาเอกสารคาขอรับเงินอุดหนุนต่างๆ จากรัฐบาล
2.5.1 รวบรวมข้ อมูลนักเรี ยนเข้ าใหม่ และนักเรี ยนที่ลาออกจากงานทะเบียน
2.5.2 นาข้ อมูลนักเรี ยนที่เข้ าใหม่ และ นักเรี ยนที่ลาออกบันทึกลงในโปรแกรม PSIS ของ
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
สช.
2.5.3 ตรวจสอบข้ อมูลในโปรแกรม PSIS ให้ ถกู ต้ อง
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
2.5.3 ตรวจสอบข้ อมูลในโปรแกรม PSIS ให้ ถกู ต้ อง
2.5.4 พิมพ์รายงานแบบคาขอรับเงินอุดหนุน ( อน.4 ) แบบรายงานนักเรี ยนที่เข้ าใหม่
( อน.4 ) แบบรายงานนักเรี ยนที่ลาออก ( อน.6 ) บัญชีจ่ายเงินเดือนครูหกั เงิ น
สมทบ กองทุนสงเคราะห์หลักฐานการจ่ายเงินเดือนครู โดยผ่านธนาคาร
2.5.5 นาแบบรายงานต่างๆ เสนอต่อผู้บริ หารเพื่อลงนาม
2.5.6 นาส่งสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน ( สช. )

2. งำนพัสดุ
ภำระงำนหลัก
1. สารวจพัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในโรงเรี ยน
2. จัดทาเอกสารความต้ องการใช้ พสั ดุอุปกรณ์
3. สารวจราคาสินค้ าเพื่อนามาเปรี ยบเทียบ และนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิดา
เนินงาน จัดซื ้อตามระเบียบ การจัดซื ้อ จัดจ้ าง
4. จัดซื ้อพัสดุอุปกรณ์ และ ตรวจนับพัสดุอุปกรณ์ที่ซื ้อ
5. จัดทาทะเบียนพัสดุอุปกรณ์ที่มีในโรงเรี ยน
6. จัดทาคูม่ ือขันตอนการเบิ
้
กจ่ายพัสดุอุปกรณ์
7. การเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์
8. สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. สำรวจพัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็ นต้ องใช้ ในโรงเรียน
1.1 ทาการสารวจพัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในโรงเรี ยน
1.2 บันทึกผลการสารวจพัสดุ อุปกรณ์
2. จัดทำเอกสำรควำมต้ องกำรใช้ พัสดุอุปกรณ์
2.1 แจกแบบสารวจความต้ องการใช้ พสั ดุอุปกรณ์ให้ บุคลากรในโรงเรี ยน
2.2 รวบรวมแบบสารวจเพือ่ สรุปความต้ องการใช้ พสั ดุ อุปกรณ์
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
3. สำรวจรำคำสินค้ ำเพื่อนำมำเปรียบเทียบ และนำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
ดำเนินงำนจัดซือ้ ตำมระเบียบ กำรจัดซือ้ จัดจ้ ำง
3.1 ติดต่อขอแบบรายงานการพัสดุ อุปกรณ์และราคาจากร้ านค้ าเพื่อทาการเปรี ยบเทียบราคา
3.2 นาเสนอพัสดุอุปกรณ์ที่เปรี ยบเทียบเสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั
4. จัดซือ้ พัสดุอุปกรณ์ และ ตรวจนับพัสดุอปุ กรณ์ ท่ ซี ือ้
4.1 ดาเนินการจัดซื ้อตามที่ได้ รับการอนุมตั ิตามปี งบประมาณ
4.2 ตรวจนับพัสดุ อุปกรณ์ที่ดาเนินการจัดซื ้อ
5. ทำทะเบียนพัสดุอุปกรณ์ ท่ ีมีในโรงเรียน
5.1 จัดทาทะเบียนพัสดุอุปกรณ์ที่มีในโรงเรี ยนเพื่อควบคุมจานวนพัสดอุปกรณ์ที่มีอยู่
6. จัดทำคู่มือขัน้ ตอนกำรเบิกจ่ ำยพัสดุอุปกรณ์
6.1 จัดทาคูม่ ือขันตอนการเบิ
้
กจ่ายพัสดุ อุปกรณ์เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรได้ รับทราบ
6.2 ทาเอกสารขอนุมตั ิเบิกจ่าย – พัสดุ อุปกรณ์
7. กำรเบิกจ่ ำยพัสดุอุปกรณ์
7.1 ดาเนินการเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ตามที่ได้ รับการอนุมตั ิ
7.2 สรุปการเบิกจ่ายพัสดุ – อุปกรณ์ เป็ นภาคเรี ยนการศึกษา เพื่อรายงานฝ่ ายธุรการ
การเงิน ต่อไป
8. สำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้ บริกำร
8.1 แจกแบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ
8.2 รวบรวมผลการสารวจและ สรุปข้ อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

อย่าละเลยที่จะกระทากิจการที่ดีและรู้จักแบ่งปัน เกื้อกูลกัน เพราะนี่คือเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย
(ฮีบรู 13:16)
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3. งำนธุรกำรและสำรบรรณ
ภำระงำนหลัก
1. ดาเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรื อต้ นสังกัดตามนโยบาย
หรือที่ ได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการหรื อ ผู้บริ หารโรงเรี ยน
2. ดาเนินการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล / ค่าการศึกษาบุตร
3. ดาเนินการบรรจุแต่งตังและถอดครู
้
/ ผู้บริ หารศึกษา / บุคลาการทางการศึกษา
4. ดาเนินการจัดทาเอกสารขอนุญาตอยูใ่ นราชอาณาจักรของครูตา่ งชาติ และนักเรี ยน
ต่างชาติ
5. จัดทาใบประกอบวิชาชีพครู / ต่อใบประกอบวิชาชีพครู / ผู้บริ หารสถานศึกษา
6. ดาเนินการรับ – ส่ง หนังสือราชการภายในและภายนอกเอกชนหน่วยงาน
7. ประสานการออกเลขหมาย จดหมายออกของงานระดับโรงเรี ยน และ ประสานการออก
หมายเลข คาสัง่ แต่งตัง้ ของโรงเรี ยน ในแต่ละปี การศึกษา
8. ดาเนินการ ปรับเปลีย่ นตราสาร ของโรงเรี ยนฉบับปรับปรุง เพื่อขออนุญาต ใช้ ห้องเรี ยน /
อาคารเรี ยน

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. ดำเนินกำรติดต่ อประสำนงำนกับหน่ วยงำนภำครัฐและเอกชนหรือต้ นสังกัดตำม
นโยบำยหรือที่ได้ รับมอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรหรือ ผู้บริหำรโรงเรียน
1.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน หรื อต้ นสังกัด ตามที่ได้ รับมอบหมาย
1.2 ดาเนินการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล / ค่าการศึกษาบุตร
1.2.1 การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล มี 2 กรณี คือ1. กรณีนาใบเสร็ จมาเบิก
( คนไข้ นอก ) 2. กรณีนอนโรงพยาบาล ( คนไข้ ใน )
1.2.2 กรณีนาใบเสร็ จมาเบิก ( คนไข้ นอก ) สารวจครูที่ประสงค์จะเบิกค่า
รักษาพยาบาล โดยกาหนด การเบิกเดือนละ 1 ครัง้ ระหว่างวันที่ 27 – 2 ของทุก
เดือน เพื่อนาใบเสร็ จมา บันทึกลงระบบ สารสนเทศเบิกจ่ายสวัสดิการกองทุน
สงเคราะห์
1.2.3 ตรวจสอบความถูกต้ องของใบเสร็ จที่ลงในระบบสารสนเทศเบิกจ่ายสวัสดิการ
ของกองทุนสงเคราะห์ และพิมพ์คาร้ อง คาขอเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
( คนไข้ นอก ) ของครูจากระบบ
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
1.2.4 นาเอกสารสาร คาร้ อง คาขอเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ( คนไข้ นอก) ให้ ครูเซ็นต์
และตรวจสอบยอดเงิน ที่ขอเบิก ว่าตรงตามใบเสร็ จหรื อไม่ และส่งเรื่ องเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ ถึงกองทุนเสงเคราะห์ ในระบบสารสนเทศต่อไป
1.2.5 นาเอกสารสารคาร้ องคาขอเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เสนอผู้อานวยการเซ็นต์
และนาเอกสาร ของครูสง่ กองทุนสงเคราะห์ เพื่อประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล ที่
สช. พร้ อมแนบเอกสารประกอบ ให้ เรี ยงตามนี ้
1. สาเนาสมุดคูฝ่ ากธนาคารกรงุไทย ( ที่มีเลขและชื่อบัญชีผ้ อู านวยการ / ครู / บุคลากร
ทางศึกษา
2. สาเนาหลักฐานใบนาส่งเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์เดือนปั จจุบนั
3. ใบเสร็ จรับเงินของโรงพยาบาล
4. สาเนาบัตรประจาตัวครู / ผู้อานวยการ / บุคลากรทางศึกษา ถ่ายเอกสารทุกหน้ า
1.2.6 กรณีครูที่ต้องการเข้ ารับการรักษาทีโ่ รงเรี ยนตามใบนัดแพทย์ เช่น ผ่าตัด และต้ องนอน
พักรักษาตัว
1.2.7 บันทึกคาขอเข้ ารับการรักษาพยาบาล ( คนไข้ ใน ) ลงในระบสารสนเทศเบิกจ่าย
สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ ใส่รายละเอียดการเข้ ารับการรักษา ดังนี ้
1. ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก พร้ อม ชื่อ - นามสกุล
2. ชื่อโรงพยาบาลที่เข้ ารับการรักษา
3. อยูเ่ ขตไหน / จังหวัดอะไร
4. วันที่เข้ ารับการรักษา ใส่วนั ที่ เดือน พ.ศ . เสร็ จแล้ วบันทึกข้ อมูลลงในระบบ
สารสนเทศ เบิกจ่ายสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์
5. พิมพ์แบบคาร้ อง การเข้ ารับการรักษาพยาบาล ( คนไข้ ใน )
6. ตรวจสอบข้ อมูลของครูที่เข้ ารับการรักษาให้ ถกู ต้ อง
7. ส่งเรื่ องเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ในระบบสารสนเทศเบิกจ่ายสวัสดิการกองทุน
สงเคราะห์
8. นาส่งคาร้ อง การเข้ ารับการรักษาพยาบาล ( คนไข้ ใน ) พร้ อมแนบหลักฐานการเข้ า
รับการรักษาของครู ที่กองทุนสงเคราะห์ เพื่อรับจดหมายการส่งตัวเข้ าโรงพยาบาล
9. นาจดหมายการส่งตัวเข้ าโรงพยาบาล จากกองทุนสงเคราะห์ มอบให้ โรงพยาบาลที่
ครูเข้ ารับการรักษาต่อไป
1.2.8 กรณีเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
1. สารวจครูที่ประสงค์จะเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร โดยกาหนด การเบิก
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
เดือนละ 1 ครัง้ ระหว่างวันที่ 27 – 2 ของทุกเดือน
2. ครูที่ประสงค์จะเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรติดต่อรับเอกสารที่ห้อง
ธุรการ – งานสารบรรณ กรอกรายละเอียด ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรและลงชื่อผู้ขอเบิกให้ เรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมเอกสาร ประกอบ ให้ เรี ยงลาดับตามนี ้
2.1 สาเนาสมุดคูฝ่ ากธนาคารกรงุไทย ( ที่มีเลขและชื่อบัญชีผ้ อู านวยการ / ครู /
บุคลากรทางศึกษา
2.2 สาเนาหลักฐานใบนาส่งเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์เดือนปั จจุบนั
2.3 ใบเสร็ จรับเงินของสถานศึกษาเอกชนพร้ อมสาเนาประกาศโรงเรี ยน เรื่ อง การ
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และ ค่าธรรมเนียมอื่น สาหรับสถานศึกษาของ
รัฐบาลในกรณีขอเบิกภาคเรี ยนที่2 ให้ แนบสาเนาใบเสร็ จรับเงินของภาคเรี ยน
ที่ 1 ด้ วย
2.4 สาเนาบัตรประจาตัวครู/ผู้อานวยการ/บุคลากรทางศึกษา ถ่ายเอกสารทุกหน้ า
2.5 นาเสนอผู้อานวยการเซ็นต์ อนุมตั ิ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
2.6 ลงเล่มทะเบียนคุมการเบิกจ่าย เกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรครู โรงเรี ยนเอกชน
พร้ อมนาเอกสาร ส่ง สช. ขึ ้นเรื่ องเบิก ที่กองทุนสงเคราะห์ ครูโรงเรี ยนเอกชน
1.3 ดาเนินการบรรจุแต่งตังครู
้ และถอดครู / ผู้บริ หารสถานศึกษา / บุคลากรทางการศึกษา
การบรรจุแต่งตังครู
้
1.3.1 ดาเนินการบรรจุครูโดยประสานงานกับฝ่ ายมรัพยากรมนุษย์ ในการบรรจุแต่งตัง้
1.3.2 แจ้ งประสานครูที่ได้ รับการอนุมตั ิเพื่อจัดเตรี ยมเอกสารการบรรจุครู
1.3.3 ดาเนินการแต่งตังครู
้ ที่ได้ รับการบรรจุ โดยจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อเสนอผู้อานวยการ / ผู้รับ
ใบอนุญาต
1.3.4 ดาเนินการส่งเอกสาร ให้ สช. เป็ นลาดับขันตอนต่
้
อไป
การถอดถอนครู
1.3.5 ดาเนินการถอดถอนครู
1.3.6 แจ้ งประสานครูที่จะถอดถอนเพื่อเตรี ยมเอกสารยื่นขออนุมตั ิจากผู้อานวยการ / ผู้รับ
ใบอนุญาต
1.3.7 ตรวจสอบเอกสารพร้ อมกับจัดทาเอกสารถอดถอนครู เสนอผู้อานวยการ
1.3.8 นาเอกสารการถอดถอนครู ส่ง สช. เป็ นลาดับต่อไป
1.4 ดาเนินการจัดทาเอกสารขอนุญาตอยูใ่ นราชอาณาจักรของครูตา่ งชาติ และ นักเรี ยนต่างชาติ มี 2
กรณี
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
1.4.1 กรณีครูชาวต่างชาติได้ ยงั ไม่ได้ รับการตรวจลงตรา มีการดาเนินการตามลาดับต่อไปนี ้
1.4.1.1 ดาเนินการจัดทาเอกสาร ออกจดหมายออก เรี ยน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริ ม
การศึกษาเอกชน เรื่ อง การรับรองเปลีย่ นแปลงประเภทการตรวจลงตรา จาก วีซา่
TOURIST VISA / ผ.3 เป็ น NON – IMMIGRANT รหัส B ณ สานักงานตรวจคนเข้ า
เมือง แจ้ งวัฒนะ ( พร้ อมทังแนบเอกสาร
้
ชาวต่างชาติ )
1.4.1.2 ดาเนินการจัดทาเอกสาร ออกจดหมายออก เรี ยน เลขาธิการครุสภา เรื่ อง ขอ
อนุญาตให้ ครูชาวต่างประเทศปฎิบตั ิหน้ าที่การสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ และให้ ชาวต่างชาติกรอกเอกสาร ศส.10 แบบขออนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพ
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตา่ งประเทศ
(พร้ อมทังแนบเอกสาร
้
ชาวต่างชาติ )
1.4.1.3 ดาเนินการจัดทาเอกสาร ออกจดหมายออก เรี ยน ผู้อานวยการกระทรวงแรงงาน
เรื่ องขออนุญาตต่ออายุหนังสือเดินทาง Work Permit และให้ ชาวต่างชาติกรอก
เอกสาร คาขอรับใบอนุญาตทางาน ตามมาตร 9 APPLICATION FOR A WORK
PERMIT UNDER SECTION 9 ( พร้ อมทังแนบเอกสาร
้
ชาวต่างชาติ )
1.4.1.4 ดาเนินการจัดทาเอกสาร เรื่ องภาษี ภงด. 91 เพื่อขอเลขภาษีคนต่างด้ าว และจ่ายภาษี
ณ ที่จ่ายของบุคคลที่มีรายได้
1.4.1.5 ดาเนินการจัดทาเอกสาร ออกจดหมายออก เรี ยน ผู้บญ
ั ชาการตรวจคนเข้ าเมือง
เรื่ อง ขออนุญาตให้ ชาวต่างชาติอยูต่ อ่ ในสถานศึกษา พร้ อมกรอกเอกสาร ตม.7 TM . 7
คาขออนุญาตเพื่อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวต่อไป APPLICATION FOR
EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM
1.4.1.6 ดาเนินการต่ออายุการทางานของชาวต่างชาติ มีอายุการทางาน 1 ปี สัญาจ้ าง 1 ปี ทาง
โรงเรี ยนต้ องยื่นเอกสารก่อนสัญญาจ้ าง หมดอายุการทางาน 45 วัน
1.4.2 กรณีครูชาวต่างชาติได้ รับการตรวจลงตรา และมีศิษย์อยูใ่ นประเทศไทย อีก 1 ปี ดาเนินการดังนี ้
1.4.2.1 สารวจครูชาวต่างชาติ VISA จะหมดอายุในปี และต้ องยื่นเอกสารก่อน 45 วัน
1.4.2.2 ประสานงานกับชาวต่างชาติ ในการเตรี ยมเอกสารประกอบคาขอ
1.4.3 ดาเนินการจัดทาเอกสาร ออกจดหมายออก เรี ยน ผู้อานวยการกระทรวง แรงงาน เรื่ องขอ
อนุญาตต่ออายุหนังสือเดินทาง Work Permit และให้ ชาวต่างชาติกรอกเอกสาร คาขอรับ
ใบอนุญาตทางาน ตามมาตร 9
APPLICATION FOR A WORK PERMIT UNDER SECTION 9 ( พร้ อมทังแนบ
้
1.4.4 ดาเนินการจัดทาเอกสาร ออกจดหมายออก เรี ยน ผู้บญ
ั ชาการตรวจคนเข้ าเมือง
เรื่อง ขออนุ
ญาตให้ ชาวต่างชาติอยูต่ อ่ ในสถานศึกษา พร้ อมกรอกเอกสาร ตม.7 TM
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
. 7 คาขออนุญาตเพื่อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวต่อไป APPLICATION
FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
เอกสารชาวต่างชาติกรอกเอกสาร คาขอรับใบอนุญาตทางาน ตามมาตร 9
APPLICATION FOR A WORK PERMIT UNDER SECTION 9 ( พร้ อมทังแนบ
้
เอกสาร ชาวต่างชาติ )
1.4.4 ดาเนินการจัดทาเอกสาร ออกจดหมายออก เรี ยน ผู้บญ
ั ชาการตรวจคนเข้ าเมือง
เรื่ อง ขออนุญาตให้ ชาวต่างชาติอยูต่ อ่ ในสถานศึกษา พร้ อมกรอกเอกสาร ตม.7 TM
7 คาขออนุญาตเพื่อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวต่อไป APPLICATION
FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM
1.4.5 ดาเนินการต่ออายุการทางานของชาวต่างชาติ มีอายุการทางาน 1 ปี สัญาจ้ าง 1 ปี
ทางโรงเรี ยนต้ องยื่นเอกสารก่อนสัญญาจ้ าง หมดอายุการทางาน 45 วัน
1.5 จัดทาใบประกอบวิชาชีพครู และดาเนินต่อใบประกอบวิชาชีพครู / ผู้บริ หารโรงเรี ยน
1. 5.1 สารวจครูที่ได้ รับการแต่งตัง้ และไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
1.5.2 ประสานงานกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ประชุมครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู และ ใบ
ประกอบวิชาชีพครูใกล้ หมดอายุ
1.5.3 แจ้ งครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ เพือ่ จัดเตรี ยมเอกสาร ขออนุญาตผ่อนผันใบประกอบ
วิชาชีพ ต่อผู้อานวยการโรงเรี ยน
1.5.4 นาเอกสารครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ส่ง คุรุสภา
เข้ าเสนอผู้อานวยการ เพือ่ เกษียน จดหมาย
1.6 ดาเนินการจัดเตรี ยมเอกสารทางด้ านงานธุรการ ( รับ – ส่ง ทัว่ ไป )
1.6.1 ดาเนินการร่าง และ ตอบโต้ หนังสือทัว่ ไป
1.6.2 ดาเนินดูแลแบบฟอร์ ม ประเภทต่าง ๆ ใบขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา ใบเบิก
สวัสดิการต่าง ๆ
1.6.3 ประสานงานทัว่ ไปกับหน่วยงานต่างๆ ทังภายในและภานนอก
้
1.7 ประสานการออกจดหมาย ระดับโรงเรี ยนจากฝ่ ายต่างๆ รวมถึงการจัดทาคาสัง่ ระดับโรงเรี ยน
ดาเนินการจัดทาคาสัง่ แต่งตังโรงเรี
้
ยน
1.7.1 ประสานงานกับทุกฝ่ าย พร้ อมออก คาสัง่ เพื่อเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรี ยนและแจ้ ง
ให้ กบั ผู้ที่ เกี่ยวข้ อง
1.8 ดาเนินการ ปรับเปลีย่ นตราสาร ของโรงเรี ยนฉบับปรับปรุง เพื่อขออนุญาต ใช้ ห้องเรี ยน /
อาคารเรี ยน

คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
พร้ อมแนบ เอกสาร ดังต่อไปนี ้
1.8.1.1 มติคณะกรรมการบริ หารของโรงเรี ยนในระบบ
1.8.1.2 สาเนาตราสารจัดตังเล่
้ มเดิม
1. 8.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดทีด่ ินหรื อสถานที่ตงั ้ และแผนผังแสดงบริ เวณและ
อาคาร โดยละเอียด
1. 8.1.4 ดาเนินการ ขึ ้นเรื่ อง ที่ สช. กลุม่ งานโรงเรี ยนสามัญ เพื่อ รอให้ อาจารย์ เข้ า
ตรวจโรงเรี ยนเป็ นขันตอนต่
้
อไป

4. งำนสถิติ
ภำระงำนหลัก
1. วางแผนและจัดทาทะเบียน ข้ อมูล เกี่ยวกับประวัตินกั เรี ยนทุกระดับชันให้
้ เป็ นปั จจุบนั
2. รับมอบตัวหนังสือ

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. วำงแผนและจัดทำทะเบียน ข้ อมูล เกี่ยวกับประวัตินักเรียนทุกระดับชัน้ ให้ เป็ น
ปั จจุบัน
1.1 ดาเนินการลงทะเบียน กรอกข้ อมูลประวัตนิ กั เรี ยนใน ระบบ Mass School
1.2 สารวจรายชื่อทุกระดับชัน้ และ จัดทารายชื่อให้ เป็ นปั จจุบนั
1.3 จัดทารายงานข้ อมูลสถิติเกี่ยวกับจานวนนักเรี ยน
1.4 ประสานงานกับกลุม่ ที่ดแู ลนักเรี ยน เพื่อแจ้ งการเปลีย่ นแปลงรายชื่ อ / จานวนนักเรี ยน
1.5 บันทึกข้ อมูลนักเรี ยนในโปรแกรม PSIS
2. รับมอบตัวหนังสือ
2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการรับสมัคร พร้ อมทังเอกสารประกอบอื
้
่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2.2 ทดสอบความรู้เบื ้องต้ นของนักเรี ยน
2.3 ประสานงาน ฝ่ ายวิชาการ หัวหน้ าแผนกอนุบาล ทาการสัมภาษณ์นกั เรี ยนเบื ้องต้ น
โดยมี ผู้อานวยการโรงเรี ยนเป็ นประธานในการสัมภาษณ์
2.4 รับมอบตัวนักเรี ยน และ จัดเข้ าห้ องเรี ยนตามความเหมาะสม
2.5 บันทึกข้ อมูลนักเรี ยนในโปรแกรม PSIS
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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5. งำนยำนพำหนะ
ภำระงำนหลัก
1. สารวจยานพาหนะทุกชนิดในโรงเรี ยน และจัดทาทะเบียนยานพาหนะในโรงเรี ยน
2. ซ่อมแซมบารุงรักษารถจักยานยนต์ และ รถยนต์ตามจานวนที่ปรากฎในทะเบียนยานพาหนะ
3. ติดต่อประสานงานเพื่อจัดทาประกันภัยรถยนต์ และ จักรยานยนต์ตา่ งๆ ภายในโรงเรี ยน
4. ให้ บริ การยานพาหนะตามคาร้ องขอที่หน่วยงานตามคาร้ องขอ
5. สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ยานพาหนะ
รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. สำรวจยำนพำหนะทุกชนิดในโรงเรียน และจัดทำทะเบียนยำนพำหนะในโรงเรียน
1.1 ออกแบบฟอร์ มสารวจยานพาหนะ
1.2 จัดทาทะเบียนคุมคูม่ ือยานพาหนะ
1.3 จัดทาสมุดบันทึกการใช้ งานพาหนะ
1.4 สารวจประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน
1.5 มีการวางแผนระยะยาวในการจัดสรรงบประมารเพื่อซื ้อยานพาหนะ ให้ สะดวกเพียงพอใน
การใช้ งานอย่างสูง
2. ซ่ อมแซมบำรุงรักษำรถจักยำนยนต์ และ รถยนต์ ตำมจำนวนที่ปรำกฎในทะเบียน
ยำนพำหนะ
2.1 ตรวจเช็คสภาพรภอยูส่ ม่าเสมอเพื่อให้ พร้ อมใช้ งานตลอดเวลา โดยมีการประสานงานกับ
คนขับรถอยูเ่ สมอ
3. ติดต่ อประสำนงำนเพื่อจัดทำประกันภัยรถยนต์ และ จักรยำนยนต์ ต่ำงๆ ภำยใน
โรงเรียน
3.1 ตรวจเช็ควันครบกาหนดหมดอายุอายุจากสมุดคูม่ ือทะเบียนรถ
3.2 ตรวจเช็ควันหมดอายุของประกันภัย เพือ่ ดาเนินการประสานบริ ษัทประกันภัยเพื่อต่อ
อายุประกันภัย
4. ให้ บริกำรยำนพำหนะตำมคำร้ องขอที่หน่ วยงำนตำมคำร้ องขอ
4.1 ดาเนินการจัดลาดับแบบคาขอใช้ รถที่ได้ รับอนุมตั ิ
4.2 แจ้ งและปรัสานครู บุคลากรที่ขอใช้ รถโรงเรี ยน
5. สำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้ บริกำรยำนพำหนะ
5.1 ออกแบบฟอร์ มสารวจพึงพอใจของผู้ใช้ บริการยานพาหนะโรงเรี ยน
5.2 แจกแบบสารวจความพึงพอใจประเมินผลเพื่อรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรี ยน.
5.3 นาแบบสารวจความพึงพอใจประเมินผลเพื่อรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรี ยน
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

โครงสร้ ำงกำรบริหำรงำนฝ่ ำยมำตรฐำนคุณภำพ
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ผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยมำตรฐำนคุณภำพ
งำนนโยบำยและแผน

งำนทรัพยำกรมนุษย์

1.วางแผนจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ
ต่างๆ ตามที่โรงเรี ยนกาหนด
2. ประสานการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากับ
ทุกฝ่ ายในโรงเรี ยน
3. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่ วมกับทุกฝ่ าย
4. นาเสนอแผนพัฒนาการศึกษาให้ คณะกรรมการ
บริ หารโรงเรี ยนอนุมตั ิ
5. ประสานการจัดทาแผนปฏิบตั ิการตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากับทุกฝ่ าย
6. ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการของทุก
ฝ่ าย
7. สรุ ปและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
การของแต่ละฝ่ ายทุกเดือน
8. สรุ ปและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
การแต่ละภาคเรี ยน
9. รายงานสรุ ปเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของแต่ละ
ปี การศึกษา
10. จัดทาสารสนเทศการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตั ิการประจาปี ส่ง
งานสารสนเทศ

1. สารวจอัตรากาลังของบุคลากร
2. ประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ
3. สารวจความต้ องการในการอบรม
บุคลากร
4. บุคลากรเข้ ารับอบรมภายโรงเรี ยน
5. บุคลากรเข้ ารับอบรมภายนอก
โรงเรี ยน
6. กากับติดตามผลการอบรม
7. ประเมินบุคลากรตามคู่มอื
ครู /ระเบียบของโรงเรี ยน/มาตรฐาน
วิชาชีพครู
8. การให้ บริ การและสวัสดิการตามที่
บุคลากรได้ ร้องขอ เช่น การเจ็บป่ วย
ฯลฯ
9. สรุ ปผลการให้ ขวัญกาลังใจของครู
และครู เกษียณ

คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

งำนมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ

งำนสำรสนเทศ

งำนวิจัยเพื่อพัฒนำ

งำนประชำสัมพันธ์

1.วางแผนระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามกฏกระทรวงว่าด้ วยกฏ
หลักเกณฑ์ วิธีการ พ.ศ. 2561ร่ วมกับ
ทุกฝ่ าย
2. แต่งตังคณะกรรมการประกั
้
นคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
3. ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กฏกระทรวง พ.ศ. 2561
4. กากับ ติดตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในตามกฏ กระทรวง พ.ศ. 2561
5. ดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตาม กฏกระทรวง พ.ศ.
2561 ร่ วมกับทุกฝ่ าย
6. จัดทารายงานประเมินคุณภาพภายใน
ของโรงเรี ยน
7. นาเสนอรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในงของโรงเรี ยน ต่อ
คณะกรรมการบริหารโรงเรี ยน
8. เผยแพร่ รายงานประเมินคุณภาพ
ภายในแก่ผ้ เู กี่ยวข้ องตามช่องทางต่างๆ

1.วางแผนและสารวจ
หัวข้ อสารสนเทศ
โรงเรี ยนร่ วมกับทุกฝ่ าย
2. แต่งตังคณะกรรมการ
้
แต่ละฝ่ ายและ
ดาเนินการประชุม
3. รวบรวมข้ อมูล
สารสนเทศจากทุกฝ่ าย
ตามระยะเวลาจัดเก็บ
ในแต่ละหัวข้ อ
4. สรุ ปการดาเนินงาน
สารสนเทศประจาปี
5. นาเสนอและเผยแพร่
ข้ อมูลสารสนเทศ
เพือ่ การบริ หาร การ
ปริ การและประชา
สัมพันธ์ ในเวปไซด์
โรงเรี ยน
6. ประเมินผลการใช้ งาน
สารสนเทศ

1.วางแผนการจัดทางานวิจยั
และพัฒนาร่ วมกับทุกฝ่ าย
2. ดาเนินการแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงานวิจยั และ
พัฒนา
3. ดาเนินการทาวิจยั ตามที่
ได้ รับการอนุมตั ิ
4.รายงานสรุ ปผลการวิจยั
นาเสนอให้ คณะกรรมการ
บริ หารโรงเรี ยนและ
เผยแพร่ ผ้ เู กี่ยวข้ อง
5. สรุ ปผลงานวิจยั ภาพรวม
ส่งให้ งาน สารสนเทศ
โรงเรี ยนเผยแพร่

1.การให้ บริการข่าวสารใน
ช่องทางต่างๆ
2. เป็ นสือ่ กลางในการ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
ความเคลือ่ นไหว กิจกรรม
ต่างๆที่จดั ขึ ้นทังภายในและ
้
ภายนอกโรงเรี ยน
3. รวบรวมข้ อมูล ข่าวสาร
ต่างๆ ทางสือ่ สิง่ พิมพ์
4. เผยแพร่ ข้อมูลกิจกรรม
ต่างๆลงเว็ปไซด์ เฟสบุ๊ค
ไลน์
5. ประชาสัมพันธ์ การเพิม
ปริ มาณนักเรี ยนประจาปี
การศึกษา
6. ติดตามผล ประเมินผล
ความพึงพอใจ เพือ่ นา
ข้ อมูลมาพัฒนา ปรับปรุ ง

ขอบข่ ำยงำนฝ่ ำยมำตรฐำนคุณภำพ

1.งำนนโยบำยและแผน
ภำระงำนหลัก
1. วางแผนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะต่างๆตามที่โรงเรี ยนกาหนด
2. ประสานการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากับทุกฝ่ ายในโรงเรี ยน
3. ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับทุกฝ่ าย
4. นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนอนุมตั ิ
5. ประสานการจัดทาแผนปฏิบตั ิการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาการศึกษากับทุก
ฝ่ าย
6. ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการของทุกฝ่ าย
7. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการของแต่ละฝ่ ายทุกเดือน
8. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการแต่ละภาคเรี ยน
9. รายงานสรุปเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของแต่ละปี การศึกษา
10.จัดทาสารสนเทศการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ส่งงานสารสนเทศ

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. วำงแผนกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะต่ ำงๆตำมที่โรงเรียนกำหนด
1.1 ประชุมร่วมกับทุกฝ่ ายเพื่อจัดเตรี ยมและรวบรวมข้ อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
1.2 กาหนดนโยบาย/วิสยั ทัศน์/พันธกิจของโรงเรี ยน
2. ประสำนกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกับทุกฝ่ ำยในโรงเรียน
2.1 ดาเนินการจัดการประชุมร่วมกับทุกฝ่ าย
2.2 นาข้ อมูลมา SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน / จุดแข็ง / อุปสรรค /โอกาส

คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
2.3 ประสานงานวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
3. จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำร่ วมกับทุกฝ่ ำย
3.1 ประชุมกาหนดนโยบาย / วิสยั ทัศน์ / พันธกิจ ของแต่ละฝ่ าย
3.2 รวบรวมแผนงาน /โครงการ / กิจกรรมจากทุกฝ่ าย
3.3 จัดทาและรวบรวมข้ อมูลแผนพัฒนาคุณภาพร่วมกับทุกฝ่ าย
4. นำเสนอแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้ คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนอนุมัติ
4.1 ประชุมเพื่อนาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนอนุมตั ิ
4.2 คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนตัดสินใจ ( อนุมตั ิ / ไม่อนุมตั ิ )
5. ประสำนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ในแผนพัฒนำกำรศึกษำ
กับทุกฝ่ ำย
5.1 ประชุมฝ่ ายทุกฝ่ ายเพื่อนาข้ อมูลมาจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ใน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากับทุกฝ่ าย
5.2 ดาเนินการจัดทาแผนงาน กิจกรรม โครงการของทุกฝ่ าย
5.3 จัดทาฉบับร่างส่งงานนโยบายและแผน
5.4 รวบรวมแผนงาน กิจกรรม โครงการของทุกฝ่ าย
5.5 นาเสนอแผนปฏิบตั ิการประจาปี ให้ หวั หน้ าฝ่ ายตรวจแก้ ไข
5.6 นาเสนอแผนปฏิบตั ิการประจาปี ให้ คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนอนุมตั ิ
6. ดำเนินกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรของทุกฝ่ ำย
6.1 ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงาน / โครงการ /กิจกรรมของแต่ละฝ่ าย
6.2 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานของแต่ละฝ่ าย
7. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรของแต่ ละฝ่ ำยทุกเดิอน
7.1 นาผลการประเมินมาสรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
ของแต่ละฝ่ ายทุกเดือน
8. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรแต่ ละภำคเรียน
8.1 นารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานของแต่ละฝ่ ายทุกเดือนมาสรุปเป็ นภาค
เรี ยน
9. รำยงำนสรุปเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของแต่ ละปี กำรศึกษำ
9.1 นารายงานผลการด
งานตามแผนปฏิ
ละฝ่ ายทุกภาคเรี ยนมาสรุปเป็ นปี
คูม่ ือการปฏิาเนิ
บตั นงิ านโรงเรี
ยนซางตาครูบ้ สตั ศึิงกานของแต่
ษา
การศึกษา
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
งานของแต่ละฝ่ ายทุกภาคเรี ยนมาสรุปเป็ นปี การศึกษา
9.2 เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของแต่ละฝ่ ายในแต่ละปี การศึกษา
10. จัดทำสำรสนเทศกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี ส่ งให้ งำนสำรสนเทศ
10.1 รวบรวมสารสนเทศการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการแต่ละฝ่ าย
10.2 จัดทาสารสนเทศการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ส่งให้ งานสารสนเทศ

2. งำนทรั พยำกรมนุษย์
ภำระงำนหลัก
1. สารวจอัตรากาลังของบุคลากร
2. ประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ

3. สารวจความต้ องการในการอบรมบุคลากร
4. บุคลากรเข้ ารับอบรมภายในโรงเรี ยน
5. บุคลากรได้ รับการอบรมภายนอกโรงเรี ยน
6. กากับติดตามผลการอบรม
7. ประเมินบุคลากรตามคูม่ ือครู ระเบียบของโรงเรี ยน/มาตรฐานวิชาชีพครู
8. ดาเนินการให้ สวัสดิการตามกาหนดในระเบียบของโรงเรี ยน
9. การให้ บริ การและสวัสดิการตามที่บุคลากรได้ ร้องขอ เช่น การเจ็บป่ วย ฯลฯ
10. สรุปผลการให้ ขวัญกาลังใจของครู และครูเกษียณ

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. สำรวจอัตรำกำลังของบุคลำกร
1.1 วางแผนการสรรหาบุคลากรในช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค. ของแต่ละปี โดยการให้ บุคลากรทุกคน
กรอกใบแสดงเจตจานงในเดือน ม.ค. ของทุกปี
1.2 รวบรวมจานวนใบแสดงเจตจานงเสนอต่อผู้อานวยการ
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก (ต่ อ )
2. ประสำนงำนกับฝ่ ำยต่ ำงๆ
2.1 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคลากรตามสือ่ ต่างๆ
3. สำรวจควำมต้ องกำรในกำรอบรมบุคลำกร
3.1 แจกแบบสารวจความต้ องการในการอบรมในแต่ละปี การศึกษา
3.2 รวบรวมแบบสารวจในการอบรมบุคลากร
3.3 สรุปความต้ องการในการอบรมบุคลากรในแต่ละปี การศึกษา
4. บุคลำกรเข้ ำรับอบรมภำยในโรงเรียน
4.1 หัวหน้ าฝ่ ายแต่ละฝ่ ายร่วมพิจารณาหัวข้ ออบรมบุคลากร
4.2 จัดทาปฏิทินในการอบรมบุคลากรประจาปี การศึกษา
4.3 เสนอหัวข้ อความต้ องการในการอบรมของบุคลากรให้ ผ้ อู านวยการอนุมตั ิ
4.4 ประสานงานกับฝ่ ายการเงิน เพื่อจัดทางบประมาณในการอบรม
4.5 ประสานงานกับฝ่ ายอาคารสถานที่ และงานโภชนาในการจัดเตรี ยมการอบรมที่
ได้ รับอนุมตั ิ
5. บุคลำกรได้ รับกำรอบรมภำยนอกโรงเรียน
5.1 หัวหน้ าฝ่ ายแต่ละฝ่ ายร่วมพิจารณาเพือ่ ส่งบุคลากรตามหัวข้ ออบรมที่เกี่ยวข้ อง
5.2 ประสานงานกับงานการเงินเบิกจ่ายงบประมาณ
5.3 ประสานงานกับงานสารบรรณออกจดหมาย , ยานพาหนะ
5.4 สรุปรายงานการไปอบรมสัมมนาภายนอก
6. กำกับติดตำมผลกำรอบรม
6.1 รวบรวมใบสรุปรายงานอบรมสัมมนาทังภายในและภายนอก
้
6.2 สรุปรายงานการอบรม / สัมมนา ทังภายในและภายนอกแต่
้
ละเดือน / แต่ละภาคเรี ยน
7. ประเมินบุคลำกรตำมคู่มือครู ระเบียบของโรงเรียน/มำตรฐำนวิชำชีพครู
7.1 รวบรวมระเบียบเรื่ องการประเมินขันเงิ
้ นเดือนตลอดปี การศึกษา
7.2 แต่งตังคณะกรรมการเพื
้
่อพิจารณาขันเงิ
้ นเดือนตลอดปี การศึกษา
7.3 กาหนดปฏิทินดาเนินการประเมินตลอดปี การศึกษา
7.4 แจ้ งปฏิทินการดาเนินการประเมินให้ บุคลากรทุกคนทราบ
7.5 ประสานการแจกแบบฟอร์ มการประเมินให้ บุคลากรทุกคนทราบ
8.1.1 การตรวจสุขภาพครู บุคลากร ประจาปี
8.1.2 ครูทคูี่ปม่ ือฎิการปฏิ
บตั ิหน้บาตั ทีงิ ่เานโรงเรี
ต็มเวลายนซางตาครู
ไม่ขาด ไม่้ สศึลกาษาไม่ออกนอกโรงเรี ยน
8.1.3 ของขวัญวันเกิดแก่บุคลากร
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก (ต่ อ )
7.6 รวบรวมผลการประเมินขันเงิ
้ นเดือนโดยคณะกรรมการประเมินขันเงิ
้ นเดือนและตรวจสอบ
ผลการประเมิน
8. ดำเนินกำรให้ สวัสดิกำรตำมกำหนดในระเบียบของโรงเรียน
8.1 ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดของสวัสดิการ
8.2 ให้ บริ การตามที่ระเบียบกาหนดในการให้ ตามช่วงเวลา
8.2.1 เสื ้อผ้ า 2 ชุด/ ปี
8.2.2 บริ การอาหารกลางวันตลอดปี
8.2.3 การตรวจสุขภาพครู บุคลากร ประจาปี
8.2.4 ครูที่ปฎิบตั ิหน้ าที่เต็มเวลา ไม่ขาด ไม่ลา ไม่ออกนอกโรงเรี ยน
8.2.5 ของขวัญวันเกิดแก่บุคลากร
8.2.6 จัดกองทุนกู้ยืมของครู
8.2.7 จัดสวัสดิการในโอกาสวันคริ สต์มาส, วันครู
9. กำรให้ บริกำรและสวัสดิกำรตำมที่บคุ ลำกรได้ ร้องขอ เช่ น กำรเจ็บป่ วย ฯลฯ
9.1 รวบรวมข้ อมูลของบุคลากรที่มีความประสงค์ร้องขอตามกรณีตา่ งๆ
9.2 ส่งเรื่ องให้ ผ้ อู านวยการอนุมตั ิสวัสดิการ
9.3 ส่งเรื่ องตามที่ผ้ อู านวยการอนุมตั ิไปที่ฝ่ายบัญชี เพื่อดาเนินการตามที่บุคลากรได้ แจ้ ง
ความประสงค์
10.สรุปผลกำรให้ ขวัญกำลังใจของครู และครูเกษียณ
10.1 สรุปรายงานผลการให้ สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของโรงเรี ยนแต่ละเดือน/ภาคเรี ยน/ปี
การศึกษา
10.2 ประสานงานกับฝ่ ายธุรการ – การเงิน เพื่อติดตามเอกสารการใช้ งบประมาณ
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3. งำนมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ
ภำระงำนหลัก
1. วางแผนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฏกระทรวงว่าด้ วยกฏ หลักเกณฑ์ วิธีการ
พ.ศ. 2553 ร่วมกับทุกฝ่ าย
2. แต่งตังคณะกรรมการประกั
้
นคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3. ดาเนินการประกันคุณภาพตามกฏกระทรวง
4. กากับ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2553
5. ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2553
6. จัดทารายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรี ยน
7. นาเสนอรายงานประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
8. เผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในแก่ผ้ เู กี่ยวข้ องตามช่องทางต่างๆ

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. วางแผนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฏกระทรวงว่าด้ วยกฏ/
หลักเกณฑ์ / วิธีการ พ.ศ. 2553 ร่วมกับทุกฝ่ าย
1.1 ประชุมวางแผนระบบงานประกันคุณภาพภายในร่วมกับทุกฝ่ าย
1.2 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนร่วมกับทุกฝ่ าย
2. แต่งตังคณะกรรมการประกั
้
นคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
2.1 ประชุม แต่งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.2 แต่งตังคณะกรรมการประกั
้
นคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2553
3.1 ประชุมฝ่ ายเพือ่ กาหนดผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของแต่ละฝ่ าย
4. กากับติดตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2553
4.1 กาหนดปฏิทินติดตามงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับทุกฝ่ าย
4.2 ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานการศึกษา กากับ ติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงาน
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
ของแต่ละฝ่ ายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตั ิการประจาปี
4.3 ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาติดตามผลการดาเนินงานตามกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรี ยนจากผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน
5. ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2553 ร่วมกับทุกฝ่ าย
5.1 สรุปผลการดาเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
5.2 ประเมินความก้ าวหน้ าของการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
6. จัดทารายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรี ยน
6.1 รวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
6.2 รวบรวมข้ อมูลสารสนเทศผลการดาเนินงานจากทุกฝ่ าย
6.3 จัดทารูปเล่มรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรี ยน
7. นาเสนอรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรี ยนต่อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
7.1 นาเสนอรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรี ยนแก่คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนเพื่อ
อนุมตั ิ เห็นชอบ
8. เผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรี ยนแก่ผ้ เู กี่ยวข้ องตามช่องทางต่างๆ
8.1 เผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรี ยนทางเวปไซด์ของโรงเรี ยน
8.2 ส่งรูปเล่มรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรี ยนให้ หน่วยงานต้ นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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4. งำนสำรสนเทศ
ภำระงำนหลัก
1. วางแผนและสารวจหัวข้ อมูลสารสนเทศโรงเรี ยนร่วมกับทุกฝ่ าย
2. แต่งตังคณะกรรมการแต่
้
ละฝ่ ายและดาเนินการประชุม
3. รวบรวมข้ อมูลสารสนเทศจากทุกฝ่ ายตามระยะเวลาจัดเก็บในแต่ละหัวข้ อ
4. สรุปการดาเนินงานสารสนเทศประจาปี
5. นาเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร การบริ การและประชาสัมพันธ์ ในเวปไซด์
โรงเรี ยน
6. ประเมินผลการใช้ สารสนเทศ
รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. วำงแผนและสำรวจหัวข้ อมูลสำรสนเทศโรงเรียนร่ วมกับทุกฝ่ ำย
1.1 กาหนดปฏิทินการติดตามข้ อมูลสารสนเทศจากทุกฝ่ าย
1.2 ติดตามข้ อมูลสารสนเทศจากทุกฝ่ าย
1.3 จัดระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศสถานศึกษาให้ เป็ นปั จจุบนั เพื่อใช้ ในการบริ หารจัดการภายใน
สถานศึกษาและให้ สอดคล้ องกับระบบของหน่วยงานต้ นสังกัด
2. แต่ งตัง้ คณะกรรมกำรแต่ ละฝ่ ำยและดำเนินกำรประชุม
2.1 แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินงานสารสนเทศประจาปี
2.2 ดาเนินการประสานให้ แต่ละฝ่ ายจัดเก็บสารสนเทศตามหัวข้ อในปฏิทินการตรวจติดตามแต่
ละเรื่ อง
3. รวบรวมข้ อมูลสำรสนเทศจำกทุกฝ่ ำยตำมระยะเวลำจัดเก็บในแต่ ละหัวข้ อ
3.1 ติดตาม จัดเก็บข้ อมูลสารสนเทศจากทุกฝ่ ายให้ เป็ นปั จจุบนั
4. สรุปกำรดำเนินงำนสำรสนเทศประจำปี
4.1 นาข้ อมูลสารสนเทศจากทุกฝ่ ายมารวบรวมจัดทาเป็ นสารสนเทศของโรงเรี ยน
5. นำเสนอและเผยแพร่ ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร กำรบริกำร และ
ประชำสัมพันธ์ ในเวปไซด์ โรงเรียน
5.1 ประสานกับบุคลากรที่ทาหน้ าที่ดูแลระบบเวปไซด์ของโรงเรี ยนเพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
5.2 ปรับข้ อมูลเป็ น PDF
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
5.3 เผยแพร่ข้อมูลในเวปไซด์ของโรงเรี ยน
6. ประเมินผลกำรใช้ สำรสนเทศ
6.1 ติดตามข้ อมูลการใช้ สารสนเทศของโรงเรี ยน
6.2 รวบรวมเป็ นสถิติ

5. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำ
ภำระงำนหลัก
1. วางแผนการจัดทางานวิจยั และพัฒนาร่วมกับทุกฝ่ าย
2. ดาเนินการแต่งตังคณะกรรมการผู
้
้ รับผิดชอบงานวิจยั และพัฒนา
3. ดาเนินการทาวิจยั ตามที่ได้ รับการอนุมตั ิ
4. รายงานสรุปผลการวิจยั นาเสนอให้ คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนและเผยแพร่ผ้ เู กี่ยวข้ อง
5. สรุปผลงานวิจยั ภาพรวมส่งให้ งานสารสนเทศโรงเรี ยนเผยแพร่
รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. วำงแผนกำรจัดทำงำนวิจัยและพัฒนำร่ วมกับทุกฝ่ ำย
1.1 สารวจ สภาพปั ญหา / จุดด้ อยของสถานศึกษาร่วมกับทุกฝ่ าย
1.2 วิเคราะห์สภาพปั ญหาของแต่ละฝ่ าย
2. ดำเนินกำรแต่ งตัง้ คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบงำนวิจัยและพัฒนำ
2.1 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเป็ นคณะกรรมการงานวิจยั และพัฒนา
2.2 แต่งตังคณะกรรมการผู
้
้ รับผิดชอบงานวิจยั และพัฒนา
3. ดำเนินกำรทำวิจัยตำมที่ได้ รับกำรอนุมัติ
3.1 วิเคราะห์สภาพปั ญหาตามหัวข้ อที่กาหนด
3.2 ดาเนินการวิจยั และพัฒนาตามแผน
3.3 วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
3.4 สรุปผลการดาเนินงานวิจยั และพัฒนา
4. รำยงำนสรุปผลกำรวิจัย นำเสนอให้ คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนและเผยแพร่ ผ้ เู กี่ยวข้ อง
5. สรุปผลงำนวิจัยภำพรวมส่ งให้ งำนสำรสนเทศโรงเรียนเผยแพร่
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6. งำนประชำสัมพันธ์
ภำระงำนหลัก
1. การให้ บริ การข่าวสารในช่องทางต่างๆ
2. เป็ นสือ่ กลางในการประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ความเคลือ่ นไหว กิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ ้นทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
3. รวบรวมข้ อมูล ข่าวสารต่างๆ ทางสือ่ สิง่ พิมพ์
4. เผยแพร่ข้อมูล กิจกรรมต่างๆลงเว็บไซด์ เฟสบุ๊ค ไลน์
5. ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มปริ มาณนักเรี ยนประจาปี การศึกษา
6. ติดตามผล ประเมินผลความพึงพอใจ เพือ่ นาข้ อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. กำรให้ บริกำรข่ ำวสำรในช่ องทำงต่ ำงๆ
1.1 วางแผน / รวบรวมข้ อมูลตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา
1.2 ประสานงานกับฝ่ ายต่างๆในการรับข้ อมูล
1.3 ต้ อนรับและอานวยความสะดวกแก่ผ้ มู าติดต่อและเยี่ยมเยือน
1.4 จัดบอร์ ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตามปฏิทินปฏิบตั ิการของโรงเรี ยน
2. เป็ นสื่อกลำงในกำรประกำศ ประชำสัมพันธ์ ข่ ำวสำร ควำมเคลื่อนไหว กิจกรรมต่ ำงๆ
ที่จัดขึน้
2.1 ประสานงานรับข้ อมูลจากฝ่ ายต่างๆของโรงเรี ยน
2.2 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล เสียงตามสาย
2.3 นาข้ อมูลต่างๆมาติดบอร์ ดการประกาศเผยแพร่ข้อมูล
3. รวบรวมข้ อมูล ข่ ำวสำรต่ ำงๆ ทำงสื่อสิ่งพิมพ์
3.1 เผยแพร่ข้อมูล จัดทาเอกสาร สิง่ พิมพ์
3.2 จุลสาร ใบปลิว แผ่นพับ จดหมายเวียน
3.3 พัฒนารูปแบบ เนื ้อหาสาระของวารสารสิง่ พิมพ์ที่ทนั สมัย
4. เผยแพร่ ข้อมูล กิจกรรมต่ ำงๆลงเว็บไซด์ เฟสบุ๊ค ไลน์
4.1 เผยแพร่ข้อมูล ผลงานของครู นักเรี ยน ผู้บริ หารโรงเรี ยน
4.2 เผยแพร่กิจกรรมตามปฏิทินปฏิบตั ิการของโรงเรี ยน
5. ประชำสัมพันธ์ กำรเพิ่มปริมำณนักเรียนประจำปี กำรศึกษำ
5.1 ประชุมวางแผนกับฝ่ ายต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
5.2 ออกแบบสือ่ ประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับงานสารบรรณ
5.3 นาเสนอผู้อานวยการโรงเรี ยนเพื่ออนุมตั ิ
5.4 จัดทาสือ่ ในการประชาสัมพันธ์ เช่น ใบปลิว ไวนิล ลงเว็บไซด์
5.5 ประชาสัมพันธ์ นกั เรี ยน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทัว่ ไปทราบ
6. ติดตำมผล ประเมินผลควำมพึงพอใจ และนำข้ อมูลมำพัฒนำ ปรับปรุง
6.1 สอบถาม / สัมภาษณ์
6.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
6.3 รวบรวมสรุปกิจกรรมส่งงานสารสนเทศ

อย่าละเลยที่จะกระทากิจการที่ดีและรู้จักแบ่งปัน เกื้อกูลกัน เพราะนี่คือเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย
(ฮีบรู 13:16
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โครงสร้ ำงกำรบริหำรงำนฝ่ ำยบริหำรทั่วไป
ผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรทั่วไป

งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้ อม

งำนโภชนำกำร

เย
งำนอนำมั

งำนเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์

งำนครุ ภัณฑ์

1. จัดทาแผนผังอาคารสถานที่
ห้ องเรี ยน ห้ องประกอบการ
ต่างๆ
2. สารวจอาคารสถานที่ แหล่ง
เรี ยนรู้ และสิ่งแวดล้ อมภายใน
โรงเรี ยน
3. จัดระบบสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรี ยน
4. จัดระเบียบการใช้ อาคาร
สถานที่ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรี ยน จาก
หน่วยงานภายนอกและ
ภายในโรงเรี ยน
5. จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภยั
6. ดูแลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานโรงเรี ยน
7. ติดตามผล ประเมินผลความ
พึงพอใจ เพื่อนาข้ อมูลมา
พัฒนา ปรับปรุ ง

1. จัดทาแผนงานโภชนาการ
2. การจัดซื ้อวัตถุดิบที่สะอาด
ปลอดภัย ในการประกอบ
อาหาร
3. การจัดจุดบริ การ จาหน่าย
อาหาร เครื่องดื่มให้ เพียงพอ
ต่อความต้ องการ
4. วางแผนการให้ บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ม แก่บุคลากร
ครู และนักเรี ยน
5. ให้ ความรู้ เกี่ยวกับโภชนาการ
แก่นักเรี ยน บุคลากร และผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้ อง
6.ติดตามผล ประเมินผลความ
พึงพอใจ เพื่อนาข้ อมูลมา
พัฒนา ปรับปรุ ง

1. วางแผนการให้ บริ การห้ องพยาบาล
2. บริ การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นแก่
นักเรี ยน ครู และบุคลากรภายใน
โรงเรี ยน
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มสุขภาพ การ
ป้องกัน เกี่ยวกับการดูแลรักษา
สุขภาพ
4.ติดต่อประสานงานเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข โรงพยาบาล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความรู้
และจัดกิจกรรม
5. การดูแลนา้ ดื่ม
6. การดูแลรักษาห้ องนา้ -ห้ องส้ วม
7. การกาจัดยุงลาย
8. ติดตามผล ประเมินผลความพึง
พอใจ เพือ่ นาข้ อมูลมาพัฒนา
ปรับปรุ ง

1. สารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี และ
โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อพัฒนา
บารุ งรักษา และซ่อมแซม
2. วางแผนให้ บริ การ เทคโนโลยี
และโสตทัศนูปกรณ์ใหม่เพื่อ
การศึกษา
3. ติดตังอุ
้ ปกรณ์เทคโนโลยี และ
โสตทัศนูปกรณ์ ให้ ครอบคลุม
เหมาะสมกับแผนงานต่างๆ เพือ่
การเรี ยนรู้ พร้ อมแนะนาการใช้
4. ประสานกับงานครุ ภณ
ั ฑ์เพื่อจัดทา
ทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์
5.ติดตามผล ประเมินผลความพึง
พอใจ เพือ่ นาข้ อมูลมาพัฒนา
ปรับปรุ ง

1. สารวจครุ ภณ
ั ฑ์ภายใน
โรงเรี ยน เพือ่ การพัฒนา
บารุ งรักษา ซ่อมแซม
2. จัดทาทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์
3. ติดตามผล ประเมินผล
ความพึงพอใจ เพือ่ นา
ข้ อมูลมาพัฒนา ปรับปรุ ง
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ขอบข่ ำยงำนฝ่ ำยบริ หำรทั่วไป
1.งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้ อม
ภำระงำนหลัก
1. จัดทาแผนผังอาคารสถานที่ ห้ องเรี ยน ห้ องประกอบการต่างๆ
2. สารวจอาคารสถานที่ แหล่งเรี ยนรู้และสิง่ แวดล้ อมภายในโรงเรี ยน
3. จัดระบบสาธารณูปโภค ภายในโรงเรี ยน
4. จัดระเบียบการใช้ อาคารสถานที่ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน จากหน่วยงานภายนอก
และภายในโรงเรี ยน
5. จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภยั
6. ดูแลการปฏิบตั ิงาน ของพนักงานโรงเรี ยน
7. ติดตามผล ประเมินผลความพึงพอใจ และนาข้ อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. จัดทำแผนผังอำคำรสถำนที่ห้องเรียน ห้ องประกอบกำรต่ ำงๆ
1.1 จัดทาแผนผังอาคารสถานที่ภายในโรงเรี ยน ห้ องเรี ยน และห้ องประกอบการต่างๆ
1.2 ตรวจสอบความถูกต้ องของแผนผัง ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่
1.3 สารวจความพึงพอใจ
2. สำรวจอำคำรสถำนที่ แหล่ งเรียนรู้และสิ่งแวดล้ อมภำยในโรงเรียน
2.1 ออกแบบสารวจอาคารสถานที่ และสิง่ แวดล้ อมภายในโรงเรี ยน
2.2 ดาเนินการสารวจ สภาพอาคารสถานที่ แหล่งเรี ยนรู้ และสิง่ แวดล้ อมภายในโรงเรี ยน
สภาพพร้ อมใช้
2.3 สรุปผลการสารวจ เพื่อพัฒนา บารุงรักษา ซ่อมแซม อาคารสถานที่และสิง่ แวดล้ อม
ภายในโรงเรี ยน
2.4 สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ
3. จัดระบบสำธำรณูปโภค ภำยในโรงเรียน
3.1 สารวจ ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรี ยนเช่น ระบบน ้า ไฟ แอร์ สุขา
3.2 บารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรี ยน
3.3 จัดเตรี ยมอุปกรณ์สารอง ในการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
3.4 ตรวจสอบ กากับ ติดตาม ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรี ยน
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

64

1

รำยละเอียดภำระงำนหลัก (ต่ อ )
3.5 สรุป รายงานผลการดาเนินการจัดระบบสาธารณูปโภค
3.6 สารวจความพึงพอใจ
4. จัดระเบียบกำรใช้ อำคำร สถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมต่ ำงๆ ของโรงเรียน จำกหน่ วยงำน
ภำยนอกและภำยในโรงเรียน
4.1 จัดทาระเบียบการใช้ อาคาร สถานที่ ในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรี ยนจากหน่วยงาน
ภายนอกและภายในโรงเรี ยน
4.2 รับแจ้ งความต้ องการ การใช้ สถานที่จากหน่วยงานภายใน และภายนอกโรงเรี ยน
4.3 ขออนุมตั ิเพื่อพิจารณาการขอใช้ สถานที่การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรี ยน จากผู้อานวยการ
โรงเรี ยนในกรณีจากหน่วยงานภายนอก
4.4 ประสานงานกับผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบอาคารสถานที่ เพื่อจัดเตรี ยมอาคารสถานที่ให้ บริ การ
4.5 สรุป ประเมินความพึงพอใจ
5. จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภยั
5.1 ประชุมแต่งตังคณะกรรมกรด
้
าเนินกิจกรรมป้องกันอัคคีภยั
5.2 ขออนุมตั ิการจัดกิจกรรมการป้องกันอัคคีภยั จากผู้อานวยการโรงเรี ยน
5.3 ติดต่อประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่เขตธนบุรี เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภยั
5.4 ประชาสัมพันธ์ นกั เรี ยน ชุมชน โรงเรี ยนใกล้ เคียง สถานีตารวจบุปผาราม เพื่อแจ้ งการ
ดาเนินการการจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภยั
5.5 ดาเนินการจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภยั
5.6 สรุปประเมินการจัดกิจกรรม
6. ดูแลกำรปฏิบัติงำน ของพนักงำนโรงเรียน
6.1 จัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงานพนักงานโรงเรี ยน
6.2 ประเมินการปฏิบตั ิงานพนักงานโรงเรี ยน
6.3 สรุป ประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงานโรงเรี ยน
6.4 นาผลการประเมินส่งงานสารสนเทศ
7. ติดตำมผล ประเมินผลควำมพึงพอใจ และนำข้ อมูลมำพัฒนำ ปรับปรุง
7.1 สอบถาม / สัมภาษณ์
7.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
7.3 รวบรวมสรุปส่งงานสารสนเทศ
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2. งำนโภชนำกำร
ภำระงำนหลัก
1. จัดทาแผนงานโภชนาการ
2. การจัดซื ้อวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ในการประกอบอาหาร
3. การจัดจุดบริ การ จาหน่ายอาหาร เครื่ องดื่มให้ เพียงพอต่อความต้ องการ
4. วางแผนการให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม แก่บุคลากร ครู และนักเรี ยน
5. ให้ ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ แก่นกั เรี ยน บุคลากร และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
6. ติดตามผล ประเมินผลความพึงพอใจ และนาข้ อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. จัดทำแผนงำนโภชนำกำร
1.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงานโภชนาการ
1.2 จัดระบบการดาเนินงานโภชนาการ
- ระบบควบคุมโรงอาหารและครัวให้ อยูใ่ นสภาพที่ถกู สุขลักษณะ
- ระบบควบคุมดูแลเกี่ยวกับวัตถุดิบ และคุณภาพอาหารที่ให้ บริ การและจาหน่าย ให้ ถกู
สุขลักษณะ และหลักโภชนาการ
- ระบบการให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มแก่บุคลากร ครูและนักเรี ยน
- ระบบดูแลการปฏิบตั ิงานของพนักงานโรงอาหาร
- ระบบดูแลสุขอนามัยแก่พนักงานผู้ประกอบอาหาร และผู้สมั ผัสอาหารโดยมีการตรวจสุขภาพ
พนักงานโรงอาหาร
- ระบบการจัดทาบัญชีเบิก - จ่ายวัสดุ และส่งมอบหลักฐานการซื ้อแก่หวั หน้ างานการเงิน
1.3 ดาเนินงานตามระบบที่จดั วางไว้
1.4 สรุปแผนงานโภชนาการ และการปฏิบตั ิงานต่อผู้บงั คับบัญชาเดือนละ 1 ครัง้
1.5 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ
1.6 นาผลการพัฒนามาปรับปรุงแก้ ไข
2. กำรจัดซือ้ วัตถุดิบที่สะอำด ปลอดภัย ในกำรประกอบอำหำร
2.1 สารวจและจัดซื ้อวัตถุดิบจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่นพืชผัก ผลไม้ ที่ปลอดสารเคมี เนื ้อสัตว์จาก

คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

66

รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
แหล่งที่ได้ มาตรฐาน
2.2 ประสานกับเจ้ าหน้ าที่ ที่ประกอบอาหาร ให้ ดแู ลเรื่ องความสะอาด ปรุงอาหารให้ ถกู ต้ องถูก
สุขลักษณะตามหลักโภชนาการ
2.3 ดาเนินการจัดทาอาหาร เครื่ องดื่มตามหลักโภชนาการ เพื่อบริ การ และจาหน่ายให้ แก่บุคลากร
ครู และนักเรี ยน
2.4 กากับติดตามประเมินผล สารวจความพึงพอใจ และรายงานการดาเนินงาน
2.5 นาผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงแก้ ไข
3. จัดจุดบริกำร จำหน่ ำยอำหำร เครื่องดื่ม ให้ เพียงพอต่ อควำมต้ องกำร
3.1 สารวจจุดให้ บริ การ จุดจาหน่ายอาหารที่มีอยู่
3.2 จัดทาจุดบริ การ จุดจาหน่ายอาหาร และเครื่ องดื่มให้ เพียงพอกับความต้ องการของผู้บริ โภค เพื่อ
ให้ บริ การได้ รวดเร็ วและไม่แอดัด
3.3 กากับ ติดตาม ประเมินการดาเนินงาน
3.4 นาผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง แก้ ไข
4. วำงแผนกำรให้ บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มแก่ บุคลำกร ครู และนักเรียน
4.1 สารวจความต้ องการ การรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม แก่บุคลากร ครู และนักเรี ยน
4.2 จัดเมนูอาหารที่ให้ บริ การแก่บุคลากร ครู นักเรี ยนชันอนุ
้ บาลถึงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่3
และเมนูอาหารที่จาหน่าย
4.3 จัดบริ การ จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มที่สะอาดแก่บุคลากร ครู และนักเรี ยน
4.4 ประเมินความพึงพอใจ
4.5 นาผลมาพัฒนา ปรับปรุงแก้ ไข
5. ให้ ควำมรู้เกี่ยวกับโภชนำกำร บุคลำกร ครู นักเรียน และผู้ท่ มี สี ่ วนเกี่ยวข้ อง
5.1 สารวจภาวะโภชนาการของบุคลากร ครู และนักเรี ยนในโรงเรี ยน
5.2 ประสานกับเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความรู้ เกี่ยวกับ
โภชนาการ
5.3 จัดป้ายนิเทศ ให้ ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
5.4 ประเมินผล ก่อน และหลัง การให้ ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
5.5 นาผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงแก้ ไข
6. ติดตำมผล ประเมินผลควำมพึงพอใจ และนำข้ อมูลมำพัฒนำ ปรับปรุง
6.1 สอบถาม / สัมภาษณ์
6.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
6.3 รวบรวมสรุปส่งงานสารสนเทศ
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3. งำนอนำมัย
ภำระงำนหลัก
1. วางแผนการให้ บริ การห้ องพยาบาล
2. บริ การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นแก่นกั เรี ยน ครู และบุคลากรภายในโรงเรี ยน
3. จัดกิจกรรมที่สง่ เสริ มสุขภาพ การป้องกัน เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
4. ติดต่อประสานงาน เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข โรงพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความรู้ และ
จัด กิจกรรม
5. การดูแลน ้าดื่ม
6. การดูแลรักษาห้ องน ้า-ห้ องส้ วม
7. การกาจัดยุงลาย
8. ติดตามผล ประเมินผลความพึงพอใจ และนาข้ อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง

รำยละเอียดภำระงำน
1. วำงแผนกำรให้ บริกำรห้ องพยำบำล
1.1 สารวจยา อุปกรณ์ ของใช้ เครื่ องใช้ ในห้ องพยาบาล
1.2 เตรี ยมสถานที่ ห้ องพยาบาลให้ สะอาดและสามารถใช้ งานได้
1.3 กาหนดวันเวลาตรวจสุขภาพประจาปี
2. บริกำรปฐมพยำบำลเบือ้ งต้ นแก่ นักเรียน ครู และบุคลำกรภำยในโรงเรียน
2.1 การบริ การนักเรี ยน
2.1.1 ติดต่อประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข โรงพยาบาล เพื่อวางแผนงานร่วมกัน เพื่อ
กาหนด วัน เวลา เดือน เรื่องการรับวัคซีน การตรวจสุขภาพประจาปี การให้ ความรู้คู่
สุขภาพแก่นกั เรี ยน ครู และบุคลากรภายในโรงเรี ยน
2.1.2 บริ การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นแก่นกั เรี ยน ในกรณีนกั เรี ยนได้ รับอุบตั ิเหตุ เช่น ขาหัก แขน
หัก นักเรี ยนจะได้ รับการส่งตัวไปโรงพยาบาลรักษาต่อเนื่อง โดยแพทย์ผ้ ชู านาญการ
2.1.3 ประสานงานกับครูระดับชัน้ (ครูประจาชัน)
้ เพื่อแจ้ งผู้ปกครอง กรณีเด็กเล็กที่ต้องไป
โรงพยาบาล ครูระดับชันต้
้ องไปโรงพยาบาลเพื่อดูแลเด็ก พร้ อมกับเจ้ าหน้ าที่ห้อง
พยาบาล
2.1.4 จัดเตรี ยมใบส่งตัวเข้ ารักษาพยาบาลและแบบฟอร์ มสินไหม สาหรับโครงการประกัน
อุบตั ิเหตุของนักเรี ยนและเอกสารประกอบการส่งตัวให้ กบั นักเรี ยน
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รำยละเอียดภำระงำน (ต่อ )
2.1.5 เมื่อเสร็ จภารกิจที่โรงพยาบาล รวบรวมใบเสร็ จรับเงิน เอกสารของนักเรี ยนส่งเจ้ าหน้ าที่ห้อง
ธุรการ เพื่อดาเนินการส่งต่อบริ ษัทประกันอุบตั ิเหตุของนักเรี ยน
2.1.6 นักเรี ยนที่มีอาการเจ็บป่ วย เช่น เป็ นลม มีไข้ ปวดท้ อง ท้ องเสีย ปวดศีรษะ นักเรี ยนสามารถ
นอนพักฟื น้ ได้ ในเวลา 30 นาที นักเรี ยนต้ องได้ รับอนุญาตจากครูประจาชันหรื
้ อครูผ้ สู อน
ประจาวิชาหรื อเจ้ าหน้ าที่ห้องพยาบาลพิจารณาตามอาการเจ็บป่ วยของนักเรี ยน
2.1.7 หลังจากที่นกั เรี ยนนอนพักฟื น้ แล้ ว อาการเจ็บป่ วยไม่ดีขึ ้น ให้ แจ้ งครูระดับชันเพื
้ ่อบอก
ผู้ปกครองถึงอาการเจ็บป่ วยของนักเรี ยน และมารับนักเรี ยนกลับบ้ าน เพื่อดูแลต่อไป
2.1.8 ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ห้องพยาบาลพานักเรี ยนที่ประสพอุบตั ิเหตุไปส่งโรงพยาบาล นักเรี ยนที่
เจ็บป่ วยด้ วยอาการปวดท้ อง ปวดศีรษะ นักเรี ยนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจาก
คุณครูที่อยูป่ ระจาห้ องธุรการ และห้ องวิชาการ
2.1.9 นักเรี ยนที่มารับบริ การที่ห้องพยาบาล ต้ องลงชื่อ-นามสกุล-ชัน้ ก่อนออกจากห้ องพยาบาล
ทุกครัง้ เพื่อบันทึกสถิติการใช้ ห้องพยาบาลของนักเรี ยน
2.1.10 เจ้ าหน้ าที่ห้องพยาบาลจดบันทึกสถิติการใช้ ห้องพยาบาลของผู้มารับบริ การทุกครัง้ ทุกวัน
บอกอาการเจ็บป่ วย ยาที่ใช้ และบันทึกสถิตินกั เรี ยนที่ได้ รับอุบตั ิเหตุสง่ ตัวไปรักษาต่อที่
โรงพยาบาล สรุปงานเป็ นวัน เดือนและภาคเรี ยน
2.2 การให้ บริ การครู
2.2.1 ครูจะได้ รับการดูแลปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น และนอนพักฟื น้ เมื่อมีอาการเจ็บป่ วย ในเวลา
30 นาที
2.2.2 ครูจะได้ รับบริ การ การชัง่ น ้าหนัก ในสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน
2.2.3 เจ้ าหน้ าที่ห้องพยาบาลสรุปผลการชัง่ น ้าหนักของครูเป็ นเดือนและภาคเรี ยน
การให้ บริ การบุคลากรภายในโรงเรี ยน
2.2.4 บุคลากรภายในโรงเรี ยนจะได้ รับการดูแลปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น เมื่อมีอาการบาดเจ็บ
เจ็บป่ วยในเวลาปฏิบตั ิหน้ าที่เวลาทางาน
2.2.5 บุคลากรภายในโรงเรี ยนจะได้ รับบริ การ การชัง่ น ้าหนัก ในสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน
2.2.6 เจ้ าหน้ าที่ห้องพยาบาลสรุปผลการชัง่ น ้าหนักของบุคลากรในโรงเรี ยนเป็ นเดือนและภาค
เรี ยน
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รำยละเอียดภำระงำน (ต่อ )
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำสุขภำพ
3.1 เจ้ าหน้ าที่ห้องพยาบาลให้ ความรู้เพื่อสุขภาพแก่นกั เรี ยนและผู้สนใจ โดยจัดบอร์ ดความรู้ที่ติดอยู่
ด้ านข้ างห้ องพยาบาล แจกแผ่นพับความรู้ เรื่ องโรคภัย ไข้ เจ็บตามสภาพเหตุการณ์และโอกาส เช่น
โรคไข้ หวัดใหญ่ โรคไข้ เลือดออก ตาแดง ฯลฯ เพื่อนักเรี ยนจะได้ ดแู ลรักษาสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธี
ในเบื ้องต้ น
3.2 ห้ องพยาบาลมีบริ การเครื่ องชัง่ น ้าหนัก ที่วดั ส่วนสูง เครื่ องวัดความดัน
4. ติดต่ อประสำนงำน เจ้ ำหน้ ำที่สำธำรณสุข โรงพยำบำล หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้ องมำให้ ควำมรู้ และ
จัดกิจกรรมส่ งเสริมสุขภำพร่ วมกัน
4.1 จัดบอร์ ดความรู้ เพื่อส่งเสริ มสุขภาพให้ แก่นกั เรี ยน
4.2 เชิญวิทยากรมาให้ ความรู้ ตามสภาพการณ์ โอกาส ฤดูกาลของโรคระบาด
5. กำรดูแลนำ้ ดื่ม
5.1 สารวจ และดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ตู้น ้าดื่ม ก๊ อกน ้าดื่ม แต่ละจุด ให้ อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
สามารถใช้ งานได้
5.2 สารวจ และจัดเตรี ยม อุปกรณ์ของใช้ ในการทาความสะอาด
5.3 จัดบุคลากรดูแลทาความสะอาด ความเรี ยบร้ อยทุกวัน
5.4 สารวจ ตรวจการทาความสะอาด ตู้น ้าดื่ม ก๊ อกน ้าดื่ม ตามจุดต่างๆและประเมินผลเป็ นสัปดาห์
5.5 จัดทาเอกสาร การสารวจความพึงพอใจ และข้ อเสนอแนะการใช้ บริ การ
5.6 สรุปและประเมินผล
6. กำรดูแลรักษำห้ องนำ้ - ห้ องส้ วม
6.1 สารวจห้ องน ้า –ห้ องส้ วม และ อุปกรณ์เครื่องใช้ ของใช้ เช่น ก๊ อกน ้า หลอดไฟ ให้ อยูใ่ นสภาพใช้
งานได้
6.2 สารวจ จัดเตรี ยมอุปกรณ์ ของใช้ ในการทาความสะอาด
6.3 จัดบุคลากรดูแลทาความสะอาด ความเรี ยบร้ อยทุกวัน
6.4 สารวจ ตรวจการทาความสะอาดห้ องน ้าทุกวัน
6.5 จัดทาแบบประเมินผลการดูแลและทาความสะอาดเป็ นสัปดาห์ เดือน และภาคเรี ยน
6.6 จัดทาเอกสาร สารวจความพึงพอใจข้ อเสนอแนะจากผู้ใช้ บริ การห้ องน ้า-ห้ องส้ วม
6.7 สรุปและประเมินผล
7. กำรกำจัดยุงลำย
7.1 สารวจแหล่งที่มีลกู น ้าจากภาชนะ อุปกรณ์ อ่างน ้า-บ่อปลาที่มีน ้าขังรอบบริ เวณโรงเรี ยน
7.2 ประชาสัมพันธ์ ให้ แต่ละระดับชัน้ ตรวจดูแลที่ใส่น ้าดื่ม กระติกน ้า แก้ วน ้า ให้ ทาความสะอาด
อย่าง
สม่าเสมอ คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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อย่างสม่าเสมอ
4. ติดต่ อประสำนงำน เจ้ ำหน้ ำที่สำธำรณสุข โรงพยำบำล หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้ องมำให้ ควำมรู้ และ
จัดกิจกรรมส่ งเสริมสุขภำพร่ วมกัน
4.1 จัดบอร์ ดความรู้ เพื่อส่งเสริ มสุขภาพให้ แก่นกั เรี ยน
4.2 เชิญวิทยากรมาให้ ความรู้ ตามสภาพการณ์ โอกาส ฤดูกาลของโรคระบาด
5. กำรดูแลนำ้ ดื่ม
5.1 สารวจ และดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ตู้น ้าดื่ม ก๊ อกน ้าดื่ม แต่ละจุด ให้ อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
สามารถใช้ งานได้
5.2 สารวจ และจัดเตรี ยม อุปกรณ์ของใช้ ในการทาความสะอาด
5.3 จัดบุคลากรดูแลทาความสะอาด ความเรี ยบร้ อยทุกวัน
5.4 สารวจ ตรวจการทาความสะอาด ตู้น ้าดื่ม ก๊ อกน ้าดื่ม ตามจุดต่างๆและประเมินผลเป็ นสัปดาห์
5.5 จัดทาเอกสาร การสารวจความพึงพอใจ และข้ อเสนอแนะการใช้ บริ การ
5.6 สรุปและประเมินผล
6. กำรดูแลรักษำห้ องนำ้ - ห้ องส้ วม
6.1 สารวจห้ องน ้า –ห้ องส้ วม และ อุปกรณ์เครื่องใช้ ของใช้ เช่น ก๊ อกน ้า หลอดไฟ ให้ อยูใ่ นสภาพใช้
งานได้
6.2 สารวจ จัดเตรี ยมอุปกรณ์ ของใช้ ในการทาความสะอาด
6.3 จัดบุคลากรดูแลทาความสะอาด ความเรี ยบร้ อยทุกวัน
6.4 สารวจ ตรวจการทาความสะอาดห้ องน ้าทุกวัน
6.5 จัดทาแบบประเมินผลการดูแลและทาความสะอาดเป็ นสัปดาห์ เดือน และภาคเรี ยน
6.6 จัดทาเอกสาร สารวจความพึงพอใจข้ อเสนอแนะจากผู้ใช้ บริ การห้ องน ้า-ห้ องส้ วม
6.7 สรุปและประเมินผล
7. กำรกำจัดยุงลำย
7.1 สารวจแหล่งที่มีลกู น ้าจากภาชนะ อุปกรณ์ อ่างน ้า-บ่อปลาที่มีน ้าขังรอบบริ เวณโรงเรี ยน
7.2 ประชาสัมพันธ์ ให้ แต่ละระดับชัน้ ตรวจดูแลที่ใส่น ้าดื่ม กระติกน ้า แก้ วน ้า ให้ ทาความสะอาด
อย่างสม่าเสมอ
7.3 จัดบอร์ ดความรู้ ส่งเสริ ม และป้องกันการระบาดของโรคไข้ เลือดออกและการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ของยุงลายร่วมกัน เช่น ทาลายแหล่งน ้าที่เพาะพันธุ์ยงุ ใส่ทรายอะเบทลงในบ่อน ้า อ่างปลา หรื อ
ปล่อยปลาหางนกยูงลงในบ่อ-อ่างน ้า
7.4 ติดต่อประสานงานเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความรู้เรื่ องยุงลาย และ
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ โดยการพ่นยาตามท่อระบายน ้า ตามมุมมืดของตึกอาคาร ตาม
สภาพการณ์คูม่ แือพร่การปฏิ
ระบาดของยุ
งลายและโรคไข้
อดออก
บตั งิ านโรงเรี
ยนซางตาครู้สศึเลืกษา
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กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ โดยการพ่นยาตามท่อระบายน ้า ตามมุมมืดของตึกอาคาร ตาม
สภาพการณ์แพร่ระบาดของยุงลายและโรคไข้ เลือดออก
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ โดยการพ่นยาตามท่อระบายน ้า ตามมุมมืดของตึกอาคาร ตาม
สภาพการณ์แพร่ระบาดของยุงลายและโรคไข้ เลือดออก
7.5 สารวจ ประเมินผลเป็ นรายเดือน ภาคเรี ยน หรื อตามสภาพการณ์ เช่น ฝนตกบ่อยๆ สารวจ
ภาชนะที่มีน ้าขัง สังเกตลูกน ้า ยุงลาย
7.6 สรุปและประเมินผล
7.7 .สารวจความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
8. ติดตำมผล ประเมินผลควำมพึงพอใจ และนำข้ อมูลมำพัฒนำ ปรับปรุง
8.1 สอบถาม / สัมภาษณ์
8.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
8.3 รวบรวมสรุปส่งงานสารสนเทศ

4. งำนเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
ภำระงำนหลัก
1. สารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อพัฒนา บารุงรักษา และซ่อมแซม
2. วางแผนให้ บริ การ เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ใหม่เพื่อการศึกษา
3. ติดตังอุ
้ ปกรณ์เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ ให้ ครอบคลุม เหมาะสมกับแผนงานต่างๆ เพื่อ
การเรี ยนรู้พร้ อมแนะนาการใช้
4. ประสานกับงานครุภณ
ั ฑ์เพื่อจัดทาทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
5. ติดตามผล ประเมินผลความพึงพอใจ และนาข้ อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. สำรวจอุปกรณ์ เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อพัฒนำ บำรุงรักษำและซ่ อมแซม
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปเพื่อแต่งตังคณะกรรมการส
้
ารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี และ
โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อพัฒนา บารุงรักษาและซ่อมแซม
1.2 จัดทาแบบสารวจ
1.3 ดาเนินการสารวจ

4. งำนเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
ภำระงำนหลัก
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
1. สารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อพัฒนา บารุงรักษา และซ่อมแซม
2. วางแผนให้ บริ การ เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ใหม่เพื่อการศึกษา
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1.4 รวบรวมข้ อมูลสรุปผล เพื่อดาเนินการ พัฒนา บารุงรักษา ซ่อมแซม
1.5 ขออนุมตั ิจากผู้อานวยการโรงเรี ยน ในการดาเนินการพัฒนา ซ่อมแซม และการจัดซื ้ออุปกรณ์ที่
จาเป็ นในการซ่อม บารุง
1.6 ประเมินความพึงพอใจ
2. วำงแผนให้ บริกำร เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ ใหม่ เพื่อกำรศึกษำ
2.1 สารวจข้ อมูลย้ อนหลัง ถึงสภาพปั ญหาและความต้ องการเกี่ยวกับเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
ใหม่เพื่อการศึกษา เพือ่ รองรับการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
2.2 ศึกษา รวบรวมข้ อมูล พร้ อมสรุปผลรายละเอียด เกี่ยวกับเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ใหม่เพื่อ
การศึกษา เพื่อตังงบประมาณ
้
2.3 เสนอขออนุมตั ิผ้ อู านวยการโรงเรี ยนเพื่อดาเนินการ
2.4 ประสานกับฝ่ ายธุรการ-การเงิน เพื่อของบประมาณในการจัดซื ้ออุปกรณ์เทคโนโลยี และ
โสตทัศนูปกรณ์ใหม่เพื่อการศึกษา
2.5 ดาเนินการตามแผนการให้ บริ การ
2.6 ประเมินความพึงพอใจ
2.7 นาผลการประเมินส่งงานสารสนเทศ
3. ติดตัง้ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ ให้ ครอบคลุม เหมำะสมกับแผนงำนต่ ำงๆ
และเพื่อกำรเรียนรู้พร้ อมแนะนำกำรใช้
3.1 ทาการติดตังอุ
้ ปกรณ์เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ ตามแผนงานที่กาหนดไว้ ได้ แก่
- การติดตังโปรเจคเตอร์
้
ทีวีจอแบน ภายในห้ องเรี ยน และห้ องปฏิบตั ิงาน
- การติดตังเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์ ในห้ องปฏิบตั ิการและฝ่ ายงานต่างๆ
- การติดตังระบบเครื
้
่ องเสียงภายในโรงเรี ยน
- การติดตังระบบวงจรปิ
้
ด
- การติดตังระบบท
้
าบัตรนักเรี ยน
- การติดตังระบบการสแกนบั
้
ตรของบุคลากร
- ให้ ความรู้ คาแนะนาในการใช้ เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
3.2 ติดตามผลการติดตัง้ และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริ การ
4. ประสำนกับงำนครุภณ
ั ฑ์ เพื่อจัดทำทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
4.1 รวบรวม สรุปผลการสารวจ การพัฒนา บารุงรักษา ซ่อมแซมเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
4.2 ประสานกับงานครุภณ
ั ฑ์เพื่อ นาข้ อมูลการสารวจและการสรุป การพัฒนา บารุงรักษา ซ่อมแซม
เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อทาทะเบียนครุ ภณ
ั ท์เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
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4.3 ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ บริ การ
5. ติดตำมผล ประเมินผลควำมพึงพอใจ และนำข้ อมูลมำพัฒนำ ปรับปรุง
5.1 สอบถาม / สัมภาษณ์
5.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
5.3 รวบรวมสรุปส่งงานสารสนเทศ

5. งำนครุ ภัณฑ์
ภำระงำนหลัก
1. สารวจครุภณ
ั ฑ์ภายในโรงเรี ยน เพื่อการพัฒนา บารุงรักษา ซ่อมแซม
2. จัดทาทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ จอโทรทัศน์ เครื่ องปรับอากาศ ลาโพง ตู้เหล็ก ตู้ไม้
โต๊ ะครู โต๊ ะเรี ยน เครื่ องขยายเสียง
3. ติดตามผล ประเมินผลความพึงพอใจ และนาข้ อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. สำรวจครุภณ
ั ฑ์ ภำยในโรงเรียน เพื่อกำรพัฒนำ บำรุงรักษำ ซ่ อมแซม
1.1 แต่งตังคณะกรรมการส
้
ารวจครุภณ
ั ฑ์ในโรงเรี ยน
1.2 ทาแบบสารวจครุภณ
ั ฑ์ในโรงเรี ยนประเภทต่างๆ
1.3 ดาเนินการสารวจ
1.4 สรุปผลการสารวจเพื่อดาเนินการ พัฒนา บารุงรักษา ซ่อมแซมเพื่อพร้ อมใช้ งาน
1.5 ประสานกับงานอาคารและสถานที่ และสิง่ แวดล้ อม งานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ งานธุรการ
การเงิน ขอบุคลากรและงบประมาณ เพื่อการพัฒนา บารุงรักษา ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
1.6 ดาเนินการพั
ฒนา บารุศงนูรักปษา
4. งำนเทคโนโลยี
และโสตทั
กรณ์ซ่อมแซม
1.7 ประเมิกนความพึงพอใจ
ภำระงำนหลั
จัดทำทะเบี
นครุภณ
ั ฑ์และโสตทั
เช่ น คอมพิ
เตอร์เพืจอโทรทั
งปรัและซ่
บอำกำศ
ลำโพง ตู้เหล็ก ตู้
1.2.สารวจอุ
ปกรณ์ยเทคโนโลยี
ศนูปวกรณ์
่อพัฒนาศน์บารุเครื
งรัก่ อษา
อมแซม
ไม้ โต๊ ะบครู
ะเรียน เครื
่ องขยำยเสี
ง ใหม่เพื่อการศึกษา
2. วางแผนให้
ริ การโต๊เทคโนโลยี
และโสตทั
ศนูปยกรณ์
ภณ
ั ฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ ให้ ครอบคลุม เหมาะสมกับแผนงานต่างๆ เพื่อการเรี ยนรู้
3. ติ2.1
ดตังอุ
้ ตรวจรั
ปกรณ์บครุ
เทคโนโลยี
จัดทาทะเบี
ยนครุภณ
ั ฑ์ที่รับเข้ าก่อนการแจกจ่าย
พร้2.2อมแนะน
าการใช้
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
4. ประสานกั
ั ฑ์ฑ์ใเห้พืเ่อป็จันระเบี
ดทาทะเบี
ยนครุภณ
ั ฑ์
2.3 เก็บรับกงานครุ
ษาครุภภณ
ัณ
ยบสามารถตรวจสอบได้
งา่ ยตามทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
5. ติ2.4
ดตามผล
ประเมิ
นผลความพึ
งพอใจ และนาข้ อและสถานที
มูลมาพัฒนา
ปรุองมใส่รหัส
จัดทาทะเบี
ยนครุ
ภณ
ั ฑ์แยกตามประเภท
่จดั เก็ปรับบพร้
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
2.2 จัดทาทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ที่รับเข้ าก่อนการแจกจ่าย
2.3 เก็บรักษาครุภณ
ั ฑ์ให้ เป็ นระเบียบสามารถตรวจสอบได้ งา่ ยตามทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
2.4 จัดทาทะเบียนครุภณ
ั ฑ์แยกตามประเภท และสถานที่จดั เก็บ พร้ อมใส่รหัส
2.6 จัดทาใบรายการซื ้อครุภณ
ั ฑ์ประจาปี
2.6 ตรวจสอบทรัพย์สนิ ทุกภาคเรี ยน ( ภาคเรี ยนละ 1 ครัง้ ) และปรับปรุงทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ที่มีอยูจ่ ริ ง
2.7 ประสานงานกับงานบัญชี ฝ่ ายธุรการ – การเงิน เพื่อประเมินค่าเสือ่ ม (ภาคเรี ยนละ 1 ครัง้ )
3. ติดตำมผล ประเมินผลควำมพึงพอใจ และนำข้ อมูลมำพัฒนำ ปรับปรุง
3.1 สอบถาม / สัมภาษณ์
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
3.3 รวบรวมสรุปกิจกรรมส่งงานสารสนเทศ

นี่คือบทบัญญัติของเรา ให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน ไม่มีใครมี
ความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย (ยอห์น 15:12-13)
4. งำนเทคโนโลยีและโสตทั
ศนูบปตั งิ กรณ์
คูม่ ือการปฏิ
านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

ภำระงำนหลัก
1. สารวจอุปกรณ์เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อพัฒนา บารุงรักษา และซ่อมแซม
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โครงสร้ ำงกำรบริหำรงำนฝ่ ำยปฐมวัย
ผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยปฐมวัย

1. งำนพัฒนำ
หลักสูตรปฐมวัย
- วางแผนงานพัฒนา
หลักสูตรปฐมวัย
- นิเทศ กากับ ติดตาม
การใช้ หลักสูตรปฐมวัย
- ประเมินผลการใช้
หลักสูตรปฐมวัย

2.งำนจัด
ประสบกำรณ์ กำร
เรียนรู้
- กาหนดปฏิทินในการ
จัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้
- ดาเนินการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้
- รวบรวมแผนการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้
- สรุ ปผลการประเมิน
คุณภาพแผนการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้
ของครู ปฐมวัย

3. งำนนิเทศกำร
เรียนกำรสอน

4. งำนวัดผลและ
ประเมินผล

- วางแผนงานนิเทศ
- ทาปฏิทินการนิเทศ
การเรี ยนการสอน
- จัดทาแบบประเมิน
การนิเทศ
- ดาเนินการนิเทศ
- สรุ ปและรายงานผล
การนิเทศ

- จัดหาคูม่ ือแบบประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.
2560
- ทาความเข้ าใจคูม่ ือแบบ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
- รวบรวมผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
- นาเสนอผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้
ผู้ปกครองรับทราบ

คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

5. งำนวิจัยชัน้ เรียน

6. งำนประกันคุณภำพ

- กาหนดปฎิทิน
งานวิจยั ชันเรี
้ ยน
- ดาเนินงานวิจยั ชัน้
เรี ยน
- สรุ ปผลการวิจยั ชัน้
เรี ยน
- รวบรวมงานวิจยั ชัน้
เรี ยน

- วางแผนระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
- แต่งตังคณะกรรมการประกั
้
น
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
- ดาเนินการเก็บรวบรวมงาน
มาตรฐานระดับปฐมวัย
- กากับ ติดตามระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
พ.ศ. 2553 ระดับปฐมวัย
- ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
พ.ศ. 2553 ระดับปฐมวัย
- จัดทารายงานประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
- นาเสนอรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรี ยน
- เผยแพร่รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในแก่ผ้ เู กี่ยวข้ องตาม
ช่องทางต่างๆ

7. งำนส่ งเสริมสื่อ
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำ
- สารวจความต้ องการใช้
สื่อการสอนจากครู ผ้ สู อน
ระดับปฐมวัย
- จัดทาสื่อการสอน
- รวบรวมสื่อการสอนจาก
ผู้สอนระดับปฐมวัย
- การนาสื่อมาใช้ ในการ
จัดการเรี ยนการสอน
- สรุ ปรายงานสถิติการใช้
สื่อ
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ขอบข่ ำยงำนฝ่ ำยปฐมวัย

1. งำนพัฒนำหลักสูตร
ภำระงำนหลัก
1. วางแผนงานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
2. นิเทศ กากับ ติดตามการใช้ หลักสูตรปฐมวัย
3. ประเมินผลการใช้ หลักสูตรปฐมวัย

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. วางแผนงานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
1.1 จัดประชุม/อบรมครูผ้ เู กี่ยวข้ องกับงานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
1.2 รวบรวมจัดทารูปเล่มหลักสูตรปฐมวัย
1.3 หัวหน้ าฝ่ ายปฐมวัยตรวจสอบการจัดทารูปเล่มหลักสูตรปฐมวัย
2. นิเทศ กากับ ติดตามการใช้ หลักสูตรปฐมวัย
2.1 กาหนดปฏิทินติดตามการใช้ หลักสูตรของครูผ้ สู อนระดับปฐมวัย
2.2 ประสานงานกับหัวหน้ างานการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ในการปฏิบตั ิการใช้
หลักสูตรปฐมวัย
2.3 ประสานงานกับหัวหน้ างานนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนในการติดตามผลการ
ประเมินการใช้ หลักสูตรปฐมวัย
2.4 สรุปผลการติดตามการใช้ หลักสูตรปฐมวัย
3. ประเมินผลการใช้ หลักสูตรปฐมวัย
3.1 ประชุมครูผ้ สู อนระดับปฐมวัยร่วมสร้ างเครื่ องมือแบบประเมินหลักสูตรปฐมวัยของโรงเรี ยนแก่
กลุม่ ผู้เกี่ยวข้ องทัง้ 3 กลุม่ ได้ แก่ ครู ผู้ปกครองและชุมชน
3.2 ดาเนินการแจกแบบประเมินการใช้ หลักสูตรปฐมวัยแก่กลุม่ ผู้เกี่ยวข้ องทัง3กลุ
้ ม่ ได้ แก่ ครู
ผู้ปกครองและชุมชน
3.3 รวบรวมวิเคราะห์ผลการประเมินหลักสูตรจากผู้เกี่ยวข้ องทัง3กลุ
้ ม่
3.4 สรุปและรายงานผลจากการแจกแบบประเมิ
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้นสศึการใช้
กษา หลักสูตรปฐมวัยแก่ กลุม่
ผู้เกี่ยวข้ องทัง้ 3 กลุม่
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3.3 รวบรวมวิเคราะห์ผลการประเมินหลักสูตรจากผู้เกี่ยวข้ องทัง3กลุ
้ ม่
3.4 สรุปและรายงานผลจากการแจกแบบประเมินการใช้ หลักสูตรปฐมวัยแก่ กลุม่
ผู้เกี่ยวข้ องทัง้ 3 กลุม่
3.5 นาเสนอรายงานผลการประเมินการใช้ หลักสูตรแก่หวั หน้ าฝ่ ายปฐมวัย หัวหน้ าฝ่ าย
วิชาการและผู้อานวยการ
3.6 นาผลการประเมินการใช้ หลักสูตรปฐมวัยไปพัฒนา ปรับปรุงและแก้ ไข

2. งำนจัดประสบกำรณ์ กำรเรี ยนรู้
ภำระงำนหลัก
1. กาหนดปฏิทินในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
2. ดาเนินการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
3. รวบรวมแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
4. สรุปผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ของครูปฐมวัย

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. กาหนดปฏิทินในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
1.1 ศึกษาหลักสูตรปฐมวัยของโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา
1.2 ประชุมชี ้แจงกาหนดปฏิทินในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้รายสัปดาห์
2. ดาเนินการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
2.1 ครูปฐมวัยจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
2.2 ครูปฐมวัยบันทึกหลังการสอนและประเมินผลส่งเป็ นรายสัปดาห์
3. รวบรวมแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
3.1 รวบรวมแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
3.2 ตรวจบันทึกหลังสอน และประเมินผลของแต่ละระดับชัน้
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

4. สรุปผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ของครูปฐมวัย
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
3.2 ตรวจบันทึกหลังสอน และประเมินผลของแต่ละระดับชัน้
4. สรุปผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ของครูปฐมวัย
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
4.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
4.3 นาผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ไปปรับปรุงแก้ ไข

3. งำนนิเทศกำรเรี ยนกำรสอน
ภำระงำนหลัก
1. วางแผนงานนิเทศ
2. ทาปฏิทินการนิเทศการเรี ยนการสอน
3. จัดทาแบบประเมินการนิเทศ
4. ดาเนินการนิเทศ
5. สรุปและรายงานผลการนิเทศ
รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. การวางแผนงานนิเทศ
1.1 แต่งตังคณะกรรมการการนิ
้
เทศการเรี ยนการสอน
1.2 ประชุมชี ้แจงกับคณะกรรมการการนิเทศการเรี ยนการสอน
2. ทาปฏิทินการนิเทศ
2.1 กาหนดปฏิทิน การนิเทศการเรี ยนการสอน ภาคเรี ยนที่ 1 – 2
3. จัดทาแบบประเมินการนิเทศ
3.1 กาหนดหัวข้ อในการนิเทศการเรี ยนการสอน
3.2 จัดทาแบบประเมินการนิเทศการเรี ยนการสอน
3.3 ประชุมชี ้แจงประสานงานการเรี ยนการสอนกับคณะกรรมการและคุณครูทกุ ท่าน
4. ดาเนินการนิเทศ
4.1 ดาเนินการนิเทศการเรี ยนการสอนตามปฏิทินการนิเทศการเรี ยนการสอน
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่อ )
4.1 ดาเนินการนิเทศการเรี ยนการสอนตามปฏิทินการนิเทศการเรี ยนการสอน
4.2 เชิญครูผ้ รู ับการนิเทศรับทราบผลการนิเทศการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาและยอมรับผล การนิเทศ
5. สรุปและรายงานผลการนิเทศ
5.1 สรุปผลจากแบบประเมินการนิเทศการเรี ยนการสอน
5.2 แจ้ งผลการนิเทศแก่ครูผ้ สู อน เพื่อนาไปพัฒนาการเรี ยนการสอน
5.3 รายงานผลการนิเทศ แก่หวั หน้ าฝ่ ายปฐมวัย หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ และผู้บริ หารสถานศึกษา

4. งำนวัดผลและประเมินผล
ภำระงำนหลัก
1. จัดหาคูม่ ือแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560
2. ทาความเข้ าใจคูม่ ือแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3. รวบรวมผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
4. นาเสนอผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ ผ้ ปู กครองรับทราบ
5. สรุปและรายงานผลการนิเทศ

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. จัดหาคูม่ ือแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560
1.1 ประชุม/ชี ้แจงครูผ้ สู อนเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผล
1.2 วางแผนงานวัดผลและประเมินผลร่วมกัน
2. ทาความเข้ าใจคูม่ ือแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2.1 ทาความเข้ าใจกับครูผ้ สู อนเกี่ยวกับคูม่ ือแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3. รวบรวมผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
3.1 รวบรวมผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจากผู้สอนในแต่ละระดับชัน้
3.2 สรุปผลพัฒนาการทัง้ 4 ด้ าน
4. นาเสนอผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ ผ้ ปู กครองรับทราบ
4.1 นาเสนอผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ ผ้ ปู กครองรับทราบ
4.2 ชี ้แจง แนะนาเพื่อพัฒนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่ผ้ ปู กครองทราบ

5. งำนวิจัยชัน้ เรี ยน
ภำระงำนหลัก
1. กาหนดปฎิทินงานวิจยั ชันเรี
้ ยน
2. ดาเนินงานวิจยั ชันเรี
้ ยน
3. สรุปผลการวิจยั ชันเรี
้ ยน
4. รวบรวมงานวิจยั ชันเรี
้ ยน
5. สรุปและรายงานผลการนิเทศ
รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. กาหนดปฎิทินงานวิจยั
1.1 ประชุม/ชี ้แจงการจัดทางานวิจยั ชันเรี
้ ยน
1.2 กาหนดปฏิทินงานการทาวิจยั ชันเรี
้ ยน
1.3 กาหนดเอกสารรูปแบบโครงร่างงานวิจยั ชันเรี
้ ยน
2. ดาเนินงานวิจยั
2.1 ครูนาเสนอชื่อเรื่ องงานวิจยั ชันเรี
้ ยน
2.2 ครูจดั ทาเค้ าโครงเรื่ องงานวิจยั ชันเรี
้ ยน
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
2.3 ดาเนินการวิจยั ชันเรี
้ ยน
2.4 จัดทารูปเล่มงานวิจยั ชันเรี
้ ยน
3. สรุปผลการวิจยั
3.1 ครูผ้ รู ับผิดชอบงานวิจยั ชันเรี
้ ยน รวบรวมและสรุปผลการดาเนินงานวิจยั ของครูระดับชันอนุ
้ บาล
ตามปฎิทินงานวิจยั
4. รวบรวมและรายงานผลงานวิจยั ชันเรี
้ ยน
4.1 รวบรวมและรายงานผลงานวิจยั ชันเรี
้ ยนเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป

6. งำนมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ
ภำระงำนหลัก
1. วางแผนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
2. แต่งตังคณะกรรมการประกั
้
นคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมงานมาตรฐานระดับปฐมวัย
4. กากับ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 ระดับปฐมวัย
5. ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 ระดับปฐมวัย
6. จัดทารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
7. นาเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
8. เผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแก่ผ้ เู กี่ยวข้ องตามช่องทางต่างๆ
รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. วางแผนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
1.1 ประชุมวางแผนระบบงานประกันคุณภาพภายในร่วมกับคุณครูปฐมวัยทุกคน
2. แต่งตังคณะกรรมการประกั
้
นคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
2.1 แต่งตังคณะกรรมการประกั
้
นคุณภาพภายการศึกษาในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมงานมาตรฐานระดับปฐมวัย
3.1 ประชุมคุณครูฝ่ายปฐมวัยเพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบมาตรฐาน
3.2 กาหนดปฏิทินการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย
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รำยละเอียดภำระงำนหลัก ( ต่ อ )
4. กากับ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 ระดับปฐมวัย
4.1 ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน กากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการดาเดินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตั ิการประจาปี
4.2 ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย กากับติดตามผลการดาเนินงานตามกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยจากผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน
5. ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 ระดับปฐมวัย
5.1 ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.2 สรุปผลการดาเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
5.3 ประเมินความก้ าวหน้ าของการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
6. จัดทารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
6.1 รวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
6.2 รวบรวมข้ อมูลสารสนเทศ
6.3 จัดทารูปเล่มรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
7. นาเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
7.1 นาเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแก่คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนเพื่ออนุมตั ิ เห็นชอบ
8. เผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแก่ผ้ เู กี่ยวข้ องตามช่องทางต่างๆ
8.1 เผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทางเว็บไซต์ของโรงเรี ยน
8.2 ส่งรูปเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ หน่วยงานต้ นสังกัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

คูม่ ือการปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษา

83

7. งำนส่ งเสริ มสื่อและนวัตกรรม
ภำระงำนหลัก
1. สารวจความต้ องการใช้ สอื่ การสอนจากครูผ้ สู อนระดับปฐมวัย
2. จัดทาสือ่ การสอน
3. รวบรวมสือ่ การสอนจากผู้สอนระดับปฐมวัย
4. การนาสือ่ มาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน
5. สรุปรายงานสถิติการใช้ สอื่

รำยละเอียดภำระงำนหลัก
1. สารวจความต้ องการใช้ สอื่ การสอนจากครูผ้ สู อนระดับปฐมวัย
1.1 ประชุมปรึกษาความต้ องการการใช้ สอื่ จากครูผ้ สู อน
1.2 กาหนดหัวข้ อการผลิตสือ่
2. จัดทาสือ่ การสอน
2.1 ครูจดั ทาสือ่ การสอนตามหัวข้ อที่กาหนด
3. รวบรวมสือ่ การสอนจากผู้สอนระดับปฐมวัย
3.1 รวบรวมสือ่ การสอนจากครูผ้ สู อนระดับปฐมวัยทุกระดับชัน้
3.2 ประเมินความเหมาะสมของสือ่ เพือ่ นาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการของเด็ก
4. การนาสือ่ มาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน
4.1 นาสือ่ การสอนมาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนตามพัฒนาการ และความเหมาะสมกับวัยของ
เด็กแต่ละระดับ
4.2 หมุนเวียนการใช้ สอื่ การสอนที่หลากหลายตรงตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้
4.3 ตรวจสอบสภาพสือ่ การสอนหลังจากการนามาใช้ เพื่อปรับปรุงแก้ ไข
5. สรุปรายงานสถิติการใช้ สอื่
5.1 สรุปการใช้ สอื่ การสอนของแต่ละระดับชัน้
5.2 ตรวจสอบความเหมาะสมของสือ่ การสอน เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาในปี ต่อไปให้ ดียิ่งขึ ้น
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