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คํานํา 

 
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมหรรณพารามฉบับนี้ จัดทําขึ้น

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่      
การให้บริการจัดการศึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้กําหนดโครงสรา้ง
การบริหารให้สอดคล้องกับแนวทางการกระจายอํานาจสู่สถานสึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดกรอบงานให้ครอบคลุมกับภาระงานที่กลุ่มปฏิบัติอยู่เดิม และ
เพ่ิมเติมให1้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของโรงเรียนในการจัดการศึกษา และให้บริการทางการศึกษา 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกับคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งหวังว่า
ภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ทุกประการ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 คู่มือฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระขอบข่ายงาน (พรรณนางาน : Job descriptions) ตามกรอบงาน       
ที่บรรจุไว้ในโครงสร้างการบริหารงาน วิธีการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคณะทํางาน         
ยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและโรงเรียนทุกประการในโอกาสนี้ขอขอบคุณ              
ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทํา ให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ และขอบคุณคณะทํางานในกลุ่มบริหารงานบุคคล      
ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมุ่งมั่น อุทิศ ทุ่มเทเป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
นักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม 

 
คณะผู้จัดทํา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนมหรรณพาราม 
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๑.  ข้อมูลทั่วไป 
     ๑.๑  ที่ตั้ง 
        โรงเรียนมหรรณพาราม ตั ้งอยู ่เลขที ่ ๖๘/๕ หมู ่ ๒  ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๗๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต  ๑   
โ ท ร ศ ั พ ท์  ๐ - ๒ ๔ ๔ ๘ - ๖ ๒ ๕ ๘ , ๐ - ๒ ๔ ๔ ๘ - ๖ ๖ ๑ ๗  โ ท ร ส า ร  ๐ - ๒ ๔ ๔ ๘ - ๖ ๔ ๘ ๒ 
Email:turakarnmahan@hotmail.com  
Website: www.mh.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่ ๑๓ 
ไร่    ๕๐ ตารางวา มีเขตพ้ืนที่บริการ ๓ เขต รวม ๙ แขวง ได้แก่     
  -   เขตตลิ่งชัน        ได้แก่    แขวงตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด  แขวงคลองชัก
พระ 
          -   เขตบางกอกน้อย  ได้แก่   แขวงบ้านช่างหล่อ  แขวงศิริราช   
  -   เขตบางพลัด       ได้แก่   แขวงบางพลัด  แขวงบางบำหรุ  และ แขวงบางยี่ขัน 
  
 แผนที่โรงเรียน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



3 
 

แผนผังโรงเรียน 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑.๒  ประวัติโรงเรียน  
      โครงการเดิมของกรมวิสามัญศึกษา มีนโยบายจะย้ายโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ซึ่งตั้งอยู่
ใกล้วัดโพธิ์ ตำบลบางระมาด อำเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มาอยู่ที่ดินแปลงนี้ ในปี ๒๕๑๕ กรมสามัญ
ศึกษา ได้จัดตั้งงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ถมสนาม ปรับปรุงบริเวณที่ดินแปลงนี้
เพื่อเตรียมการย้ายโรงเรียนโพธิสารพิทยากร แต่ต่อมากรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนแปลงนโยบายให้ระงับ     
การย้ายโรงเรียน โพธิสารพิทยากร ไว้ก่อนและได้มีคำสั่งให้ที่นี่เปิดโรงเรียนใหม่ขึ้นอีกแห่งหนึ่งในปีการศึกษา  
๒๕๑๖  เมื่อวันที่ ๒๑  มีนาคม  ๒๕๑๖  โดยมีพระราชวรเวที เจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหารให้ชื่อ
โรงเรียนว่า "โรงเรียนมหรรณพาราม" ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติยศแก่โรงเรียนหลวงที่พระราชทานแก่สามัญชน
แห่งแรกในประเทศไทย ซ ึ ่งพระบาทสมเด ็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยู ่ห ัว(ร ัชกาลที ่  ๕) ทรงตั ้งขึ้น                 
และกำหนดอักษรย่อว่า "ม.ณ."  โดยมีนายลัทธิ  ศิริวรรณ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่คนแรก โดยภายในรัศมี
ของโรงเรียน  มีโรงเรียนอ่ืนๆตั้งอยู่คือ 
  ๑. โรงเรียนวัดตลิ่งชัน                 ๒. โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน             ๓. โรงเรียนฉมิพลี                    
  ๔. โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา               ๕. โรงเรียนปิยะมิตร                   ๖. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาฯ         
  ๗. โรงเรียนวัดไก่เตี้ย                  ๘. โรงเรียนวัดช่างเหล็๋ก      ๙. โรงเรียนวัดโพธิ์                       
๑๐. โรงเรียนกุศลศึกษา              ๑๑. โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา             ๑๒. โรงเรียนสวุรรณารามวิทยาคม 
๑๓. โรงเรียนวัดทอง                  ๑๔. โรงเรียนวัดมะกอก                ๑๕. โรงเรียนนิลประพันธ์         
๑๖. โรงเรียนวัดประสาท            ๑๗. โรงเรียนโพธิสาราพิทยากร       ๑๘. โรงเรียนวัดน้อยใน 
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สีประจำโรงเรียน   :  สีชมพู – ฟ้า 
 

 
 

สัญลักษณ์โรงเรียน   :  เปลวเทียนในใบเสมา หมายถึง แสงแห่งปัญญาในกรอบคุณธรรม 
 
คติธรรมโรงเรียน  :  “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 
 

 
 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  :  พระพุทธรูป ภ. ป. ร 
 

 
 
ดอกไมป้ระจำโรงเรียน   :  ดอกประดู่ 
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ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหรรณพาราม 

 

วิสัยทัศน์ 

 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้สู่อาชีพใน
อนาคต 
 
 

อัตลักษณ์ 

 ยิ้มง่าย น้ำใจงาม 
 
 

เอกลักษณ์ 

  โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา 
 
 

พันธกิจ 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ  
    และมาตรฐานสากล 
2. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์    
    เพ่ือเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ 
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เพ่ือประกอบอาชีพในอนาคต 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
5. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพ 
7. ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ในการจัดการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของโลก 
3. ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เกิดทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต 
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างครูมืออาชีพ 
5. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีสภาพแวดล้อมและสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
7. ชุมชนและองค์กรอื่นๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 

กลยุทธ์  

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สู่อาชีพ       
     ในอนาคต 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
      บนพื้นฐานความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพอย่างครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและ 

     เอกชนในการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานโรงเรียนมหรรณพาราม 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนมหรรณพาราม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน     
    ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบตามหลักสูตรสถานศึกษาและ     
       ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
1. ปรัชญาของโรงเรียน/กลุ่มบริหารงานบุคคล  

       อ

ตตนา  โจทย


ตตา


น  จงเตือนตนด้วยตนเอง 

2. วิสัยทัศน์ ของกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส่งเสริมวินัย  ปลูกฝังพฤติกรรม  มุ่งมั่นทำดี  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  และชุมชนมีส่วนร่วม 
 

3. พันธกิจของกลุม่บริหารงานบุคคล 
1. ส่งเสริมนักเรียนให้ประพฤติตนอย่างเหมาะสม 
2. มุ่งม่ันให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  และมีคุณภาพ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

4. เป้าหมายในการจัดการศึกษาในภาพรวมตามพันธกิจ 
1. นักเรียนทุกคนมีความประพฤติดี  มีระเบียบวินัย  และคุณธรรมจริยธรรม  มีทักษะชีวิต 
    ที่เข้มแข็ง และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลนักเรียน  มีประสิทธิภาพและ 
    ประสิทธิผลครบทุกด้าน ทั้งการป้องกัน แก้ไข และพัฒนา 
3. เครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน  สถาบันศาสนา  ในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน เพื่อดูแล ป้องกัน   
    แก้ไขปัญหา และส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
4. นักเรียนมีศักยภาพในการเป็นผู้นำเยาวชนที่มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน   
    และสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์  และมีคุณค่าต่อส่วนรวม 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานและ 
    จรรยาบรรณวิชาชีพ  และการยกย่องเชิญชูเกียรติอย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 
 

5. การปฏิบัติงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย  

5.๑ นโยบายที่  1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
5.๒ นโยบายที่  3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5.๓ นโยบายที่  5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.๔ นโยบายที่  6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม        

   ในการจัดการศึกษา  
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ส่วนที่ 3 
ภารกิจ หน้าที่ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๑.  งานวางแผนกิจการนักเรียน 
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. ขอบข่ายภาระงานแผนงาน และประกันคุณภาพกลุ่มกิจการนักเรียน 
  เชิงคุณภาพ 
  1. ผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของผู้รับ และมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก ร้อย 90 ขึ้นไป 
      หน้าที ่
 1. กำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับกลุ่มต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ      
 2. วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุน       
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเร ียนและส่งเสริมสนับสนุนให้น ักเร ียนได้ม ีส ่วนร่วมใน                       
การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
 4. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น      
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 5. สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจการนักเรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรม        
เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 6. ควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมสภานักเรียน 
 7. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ                  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. มีแผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
2. มีการสรุปรายงานประจําปีงบประมาณกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนทุกกิจกรรม 
3. ปฏิบัติภาระงานตามที่กําหนดในปฏิทินงานของโรงเรียน 
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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 2.  งานบริหารกิจการนักเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัย ระดับชั้น 
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. ขอบข่ายภาระงานระดับชั้น และครูที่ปรึกษา 
  เชิงคุณภาพ 
  1. ผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของผู้รับ และมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
      หน้าที ่
 1. พัฒนาและเสนอร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานระดับชั้น  งานวินัยและความประพฤติ         
การปกครองนักเรียน          
 2. พิจารณาแนวทางดำเนินการแก้ไขพัฒนาพฤติกรรและการปฏิบ ัต ิตามระเบียบ  ฯ                        
ที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
 3. รับผิดชอบร่วมกับครูที่ปรึกษาช่วยกำกับดูแลการเข้าแถว  เพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง               
ให้รวดเร็ว และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 4. จัดประชุมอบรมนักเรียนในระดับเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในทุกๆ ด้านที่เกี ่ยวข้องกับ
นักเรียน และบันทึกรายงานผลการอบรม  เพ่ือรายงานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5. ควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนให้ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีรู ้จักบทบาทหน้าที่         
ความรับผิดชอบอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 6. พิจารณาความผิดของนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบและติดต่อผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือ
แก้ไขพฤติกรรม และบันทึกประวัติลงในแฟ้มประวัติของนักเรียน  รายงานให้รองผู ้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคลทราบ 
 7. เสนอชื่อนักเรียนที่หัวหน้าระดับไม่สามารถปรับปรุงพฤติกรรมได้   พร้อมทั้งแนบข้อมูล           
การแก้ไขที่ผ่านมาให้รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลทราบ สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาและต้องการ          
เชิญผู้ปกครองมาพบ ให้แจ้งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลทราบเพื่อออกหนังสือเชิญผู้ปกครอง 
 8. ตรวจและตักเตือนห้ามปรามไม่ให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ผิดระเบียบของโรงเรียน              
เช่น แต่งกายไม่เรียบร้อย หนีเรียน เล่นการพนัน เสพสิ่งเสพติด 
 9. ร่วมมือกับครูที่ปรึกษาสำรวจนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อย มาสายโดยไม่ทราบสาเหตุ และติดต่อ
สอบถามดำเนินการแก้ไขตามที่เห็นสมควร 
 10. จัดประชุมครูในระดับชั้นอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรม
นักเรียนที่ไม่เหมาะสมและแนวทางการแก้ไขภายในระดับและรายงานเสนอผู้บริหารทราบ 
 11. เสนอข้อมูลการปฏิบัติงานของครูในระดับให้ฝ่ายบริหารทราบ เพื่อประกอบการพิจารณา     
ความดีความชอบ 
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 12. ตรวจสมุดบันทึกการเรียนแต่ละคาบของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบการขาดเรียนการหนีเรียน     
การมาสาย และแจ้งครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ให้ร่วมแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 13. ลงชื่ออนุญาตให้นักเรียนลากลับบ้านหรือเข้าห้องเรียนและดูแลกวดขันการเข้าห้องเรียน
ของนักเรียน 
 14. ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการในการดำเนินการแก้ปัญหาทางด้านการเรียน  เช่น          
การหนีเรียนของนักเรียน 
 15. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องกับงานระเบียบวินัย และ
ส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 
 16. ควบคุมติดตามและดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีที่นักเรียนถูกกล่าวหาว่า            
กระทำผิดระเบียบวินัยในลักษณะความผิดร้ายแรงหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 
 17. สอดส่องความประพฤติการปฏิบัติตนของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนในเวลาและนอก
เวลาราชการ โดยประสานกับหน่วยงานราชการ องค์กร ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและ
กฎหมาย  
 18. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ               
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  1. มีแผนปฏิบัติการ โครงการ และกิจกรรมของงานระดับชั้น และครูที่ปรึกษา 
   1.1 ประสานงานระดับชั้น จัดกิจกรรมอบรมในคาบประชุมระดับ 
   1.2 ต่อติดวิทยากรให้ความรู้โดยเลือกหัวข้ออบรมนักเรียนในคาบประชุมระดับชั้นตาม
ความเหมาะสม 
  2. ศึกษาขอบข่ายงานระดับชั้น และครูที่ปรึกษา 
   2.1 กําหนด แนวปฏิบัติการดําเนินงาน 
   2.2 วางแผนการจัดอัตรากําลังทีมงาน 
   2.3 ประสานกับบุคลากรที่รับผิดชอบ 
   2.4 กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา และครูเวรประจําวัน 
   2.5 ประชุมชี้แจง หารือทีมงานและมอบหมายงานให้ปฏิบัติ 
   2.6 จัดคําสั่งการปฏิบัติงาน 
   2.7 กํากับติดตามการปฏิบัติงาน 
  3. ดําเนินการปกครองในระดับท่ีรับผิดชอบ 
   3.1 ดูแลสวัสดิการนักเรียนในระดับชั้น 

   3.2 ควบคุมดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรมและระเบียบวินัยของนักเรียน 
3.3 แนะนํา ตักเตือน และติดตามนักเรียนในระดับชั้นให้ทั่วถึง 
3.4 จัดประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับครูในระดับชั้น และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
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4. ดูแลการเข้าแถว การปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    4.1 อบรมชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบวินัย การแต่งกาย กิริยามารยาท ความประพฤติ

ปฏิบัติตน 
4.2 แจ้งประกาศ ข่าวสาร และเรื่องอ่ืน ๆ ให้นักเรียนทราบ 
4.3 ดูแลการมาโรงเรียนในช่วงเช้า และการกลับบ้านของนักเรียนภายในเวลา 17.00 น. 

5. มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอต่อผู้อํานวยการโรงเรียนตามลําดับสายงาน 
6. ดําเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้ทันต่อสถานการณ์ และบรรลุเป้าหมาย 

 
 3.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. ขอบข่ายภาระงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  เชิงคุณภาพ 
  1. ผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของผู้รับ และมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
      หน้าที ่       
 1. จัดทำแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2. กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3. เป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) คณะกรรมการประสานงาน                
(ทีมประสาน) คณะกรรมการดำเนินงาน (ทีมทำ) คณะกรรมการประเมินผล (ทีมประเมิน) และหน่วยงานอ่ืน 
ๆ       ที่เก่ียวข้อง 
 5. จัดเอกสาร เตรียมเครื่องมือใช้ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอดจน
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ แก่บุคลากร 
 6. นิเทศ ติดตามผลการกำกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทั้งระบบ 
 7. รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ทราบเพ่ือเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนต่อไป 
 8. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ                 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. มีแผนปฏิบัติการ โครงการ และกิจกรรมของระบบดูแลช่วยเหลือกนักเรียน 
 2. วางแผนการจัดอัตรากําลังทีมงาน 
  2.1 ประสานงานกับบุคลากรที่รับผิดชอบ 
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  2.2 กําหนดหน้าที่ของคณะทํางาน 
 3. ให้คําปรึกษาภาระหน้าที่ตามคําสั่ง 
  3.1 แจกเอกสารเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.2 กํากับติดตามเอกสารแฟ้มงานในระบบให้ตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดให้ตรงตามเกณฑ์ที่
กําหนดให้เป็นที่เรียบร้อย และถูกต้อง 
 4. ให้ปฏิบัติงานตามกําหนดการในปฏิทินงานฝ่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ในงานระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5. สรุปการจัดทําข้อมูลในเอกสาร และรายงานผลการดําเนินงาน 
 6. ประสานถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือทางแก้ไขต่อไป 
 
 4.  งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. ขอบข่ายภาระงานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  เชิงคุณภาพ 
  1. ผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของผู้รับ และมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
      หน้าที ่       
 1. จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 
 ๓. ประสานงานกับวัดต่าง ๆ เพื ่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝึกอบรมด้านศีลธรรม 
จริยธรรมแก่นักเรียน 
 ๔. จัดกิจกรรมยกย่อง/ ประกาศเกียรติคุณให้กำลังใจนักเรียนที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี        
กับนักเรียน 
 ๕. จัดระบบข้อมูลและทำเอกสารประเมินผลเกี่ยวกับงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม            
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางาน และหลักฐานในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล                       
 ๖. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดรวบรวมเอกสาร              
ทำรูปเล่มรายงานผลงานต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา 
 ๗. ร่วมงานการจัดอบรมนักเรียนในการปฐมนิเทศและการอยู่ค่ายพุทธบุตร และปัจฉิมนิเทศ          
ให้เขา้ถึงประเพณี วัฒนธรรม จรรยามารยาทแบบไทยและหลักการปฏิบัติตน ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 ๘. จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี ่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  เช่น ประกวดมารยาท                
ตักบาตรวันพฤหัสบดี บรรพชาสามเณร วันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ 
 ๙. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
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 ๑๐. ประเมินผลกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมจากพฤติกรรมนักเรียนเสนอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 11. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ                
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
  1.1 เขียนโครงการการ และแผนปฏิบัติการเพ่ือขออนุมัติ 
  1.2 กําหนดบุคลากรรับผิดชอบ 
  1.3 ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  1.4 ติดต่อประสานงานกับพระวิทยากร 
 2. จัดค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทุกระดับชั้น 
  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน 
  2.2 จัดใส่บาตรทุกวันพระ 
  2.3 นิมนต์พระมาสอนศีลธรรม 
  2.4 นิมนต์พระฝึกทําสมาธิให้นักเรียนทุกคน 
  2.5 นํานักเรียนไปฝึกสมาธิที่วัดพร้อมพัฒนาวัด 
  2.6 นํานักเรียนสวดมนต์ทุกสัปดาห์ 
  2.7 นิมนต์พระมาให้ความรู้ในวันสําคัญทางศาสนา 
  2.8 ส่งนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ และ แข่งขันสวดมนต์ทํานองสรภัญญะในโอกาส 
ต่าง ๆ 
  2.9 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ คุมกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
 3. ให้คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้บรรลุตามจุดประสงค์ 
  3.1 อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 4. ทําแบบประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรม 
  4.1 สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาและแนวทาง แก้ไขปัญหา มีรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานเสนอต่อผู้อํานวยการโรงเรียนตามลําดับสายงาน 
  4.2 ประชุม ปรึกษา คิดหาแนวทางอ่ืนๆ ที่จะพัฒนานักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
  4.3 ประสานหน่วยงานภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน เพื่อจัดหากิจกรรมหรือ    
แนวทางการพัฒนานักเรียน 
 5. มีรายงานสรุปการดําเนินงานเสนอต่อผู้อํานวยการโรงเรียนตามลําดับสายงาน 
 6. ดําเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้ทันต่อสถานการณ์ 
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 5.  งานส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียน  
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. ขอบข่ายภาระงานส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียน 
  เชิงคุณภาพ 
  1. ผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของผู้รับ และมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
      หน้าที ่       
 1. จัดทำแผนงาน/โครงการงานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
 ๒. จัดทำเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
 ๓. ให้ความรู้ในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ๔. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 ๕. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้อง
กับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๖. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
 ๗. จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
 8. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นที่ปรึกษาในการประชุมตลอดทั้งวางแผนงาน/
โครงการสำหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
 9. จัดตั้งสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 
 10. ประสานกับนักเรียนในการทำความเข้าใจในกิจกรรมของโรงเรียน  เพื่อความสามัคคี             
การเคารพของนักเรียนต่อครู 
 ๑1. ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี ่ยวกับการทำกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน                 
ให้อยู่ในขอบข่ายที่เหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
 ๑2. ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี ่ยวกับประเพณี  ความมั่นคงของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เช่น พิธีไหว้ครู ประเพณีลอยกระทง พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ฯลฯ 
 ๑3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีให้กับนักเรียน 
 ๑4. จัดทำคู่มือคณะกรรมการนักเรียน 
 ๑5. สรุปผลการดำเนินงาน เพ่ือนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 
 16. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ               
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. มีแผนปฏิบัติงาน และโครงการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและเอกลักษณ์ไทย
ในโรงเรียน 
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 2. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และโครงการที่กําหนด 
 3. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และเอกลักษณ์ไทย 
 4. มีกิจกรรมให้ความรู้เรื ่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
 5. มีกิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 6. มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานนักเรียนทุกปี 
 7. คณะกรรมการนักเรียนจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 8. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็น เช่น การไหว้ การแต่งกาย เป็นต้น 
 9. ดําเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้ทันต่อสถานการณ์ และบรรลุเป้าหมาย 
 
 6.  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. ขอบข่ายภาระงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ พฤติกรรมที่              
ไม่พึงประสงค ์
  เชิงคุณภาพ 
  1. ผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของผู้รับ และมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
      หน้าที ่       
 1. จัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
 ๒. ดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหายาเสพติด         
ในโรงเรียน 
 ๓. จัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ 
 ๔. ประสานงานกับทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อช่วยกันป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 
 ๕. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 ๖. ตรวจสอบติดตาม บำบัด เยียวยา ฟ้ืนฟ ูนักเรียนที่เสพยาเสพติด 
 ๗. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้ปกครอง ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน  รวมถึงการดำเนินการส่งต่อนักเรียนที่ติดสารเสพติด                     
เพ่ือการบำบัดและการพัฒนาทางจิต   
 ๘. ประสานงานแก้ไขความประพฤติที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ของนักเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนา        
ทางจิต หรือจัดค่ายอบรมฝึกปฏิบัติทางจิตทั้งในและนอกโรงเรียน 
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 9. รับผิดชอบทำหน้าที่เป็นเลขานุการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสเพติดต่าง  ๆ การจัดโครงการ
โรงเรียนสีขาว หรือโครงการค่ายป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ค่ายแกนนำ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 10. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงทางเพศ ชู้สาว  
ติดตามเข้มงวดการแต่งกาย แต่งหน้าที่ผิดระเบียบของโรงเรียน ไม่ให้แต่งกายที่ล่อแหลม ใช้เครื่องสำอาง          
และการกระทำส่อไปในทางยั่วยุให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 
 11. ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ  เอาใจใส่สอดส่องดูแล
และป้องกันไม่ให้นักเรียนติดยาเสพติด มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคทางเพศ   
 ๑๒. สรุปผลการดำเนินงาน เพ่ือนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 
 13. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ               
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. มีแผนปฏิบัติการและโครงการในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เอดส์ 
และอบายมุข 
 2. ศึกษาขอบข่าย ความรับผิดชอบ และหน้าที่การปฏิบัติงาน 
  2.1 ประสานงานกับบุคลากรที่รับผิดขอบ 
  2.2 กําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ 
  2.3 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 3. มีกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
  3.1 กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด 
  3.2 การจัดกิจกรรมในสัปดาห์รณรงค์ต้านภัยยาเสพติดสากล 26 มิถุนายน 
  3.3 จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม และเดินรณรงค ์
  3.4 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
  3.5 จัดบอร์ดความรู้ โทษภัยของยาเสพติด 
  3.6 ประสานงานกับหน่วยงานงานภายนอกในการรณรงค์ยาเสพติด 
  3.7 จัดประกวดคําขวัญต่อต้านยาเสพติด 
  3.8 จัดดนตรีต้ายภัยยาเสพติด 
 4. การคัดกรองนักเรียนพฤติกรรมเสี่ยงโดยคุณครูประจําชั้น 
  4.1 จัดค่ายอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
  4.2 จัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
  4.3 การอบรมให้ความรู้นักเรียนที่ติดบุหรี่ โดยจัดเข้าค่ายหรือเชิญวิทยากรภายนอก กรณี 
ไม่ปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ปกครองพาไปอบรมและปรับพฤติกรรม 
 5. มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอต่อผู้อํานวยการโรงเรียนตามลําดับสายงาน 
 6. ดําเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้ทันต่อสถานการณ์ และบรรลุตามเป้าหมาย 
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 7.  งานโรงเรียนคุณธรรม 
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. ขอบข่ายภาระงานโรงเรียนคุณธรรม 
  เชิงคุณภาพ 
  1. ผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของผู้รับ และมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
      หน้าที ่       
 ๑. เขียนโครงการและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามโครงการ 
 ๒. เป็นหลักในการให้คำแนะนำ ปรึกษา ดูแลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงงานคุณธรรม        
ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓. ประสานการปฏิบัติงานกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง            
กับงานในหน้าที ่  
 4. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ                  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. มีแผนปฏิบัติการและโครงการในการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
 2. อบรมค่ายเยาวชนคนคุณธรรมปีละ 1 ครั้ง 
 3. กำหนดให้แต่ละห้องเรียนและแต่ละระดับชั้นจัดทำโครงงานคุณธรรมปีละ 1 ครั้ง 
 
 8.  งานประวัติข้อมูลนักเรียน การมาสาย   
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. ขอบข่ายภาระงานประวัติข้อมูลนักเรียน การมาสาย   
  เชิงคุณภาพ 
  1. ผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของผู้รับ และมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
      หน้าที ่       
 ๑. กำกับ ติดตาม ดูแลนักเรียนในการยืนยันตัวตนด้วยเครื่องสแกนใบหน้าในช่วงก่อนเข้าเรียน
และหลังเลิกเรียนในแต่ละวัน 
 2. วิเคราะห์ สร้างระบบ หาวิธีแก้ปัญหา นักเรียนมาสาย  
 3. เช็ครายชื่อนักเรียนมาสายในแต่ละวัน  โดยแยกตามระดับชั้นและลงในสมุดสถิติการมาสาย       
ให้ครูที่ปรึกษาทราบ เพ่ือให้ช่วยกันแก้ปัญหา 
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 4. กำหนดเกณฑ์ กติกา ให้นักเรียนทราบ และทำกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมและพัฒนา            
ความรับผิดชอบในการมาโรงเรียนให้ทัน 
 5. สรุปสถิติและเสนอฝ่ายบริหาร 
 6. ประสานงานขอความร่วมมือ สื่อสาร ทำความเข้าใจและให้คำปรึกษากับคณะครู ผู้ปกครอง    
นักเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (STUDENT CARE) เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ           
บรรลุเป้าหมายและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 7. ประสานงานกับบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด 
 8. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ                  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. ดูแลนักเรียนในการยืนยันตัวตนด้วยเครื่องสแกนใบหน้าในช่วงก่อนเข้าเรียนและหลังเลิก
เรียนในแต่ละวัน 
 2. วิเคราะห์ สร้างระบบ หาวิธีแก้ปัญหา นักเรียนมาสาย  
 3. จัดทำสถิติการมาสาย ให้ครูที่ปรึกษาทราบ เพ่ือให้ช่วยกันแก้ปัญหา 
 4. สรุปสถิติและเสนอฝ่ายบริหาร 
 5. ประสานงานขอความร่วมมือ สื่อสาร ทำความเข้าใจและให้คำปรึกษากับคณะครู ผู้ปกครอง    
นักเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (STUDENT CARE) เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ           
บรรลุเป้าหมายและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 
 9.  งานสถานศึกษาปลอดภัย 
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. ขอบข่ายภาระงานสถานศึกษาปลอดภัย 
  เชิงคุณภาพ 
  1. ผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของผู้รับ และมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
      หน้าที ่       
 1. วางแผนควบคุม และแก้ไขปัญหาการมาโรงเรียนสายของนักเรียน โดยร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ 
ของโรงเรียน  
 2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล พฤติกรรมนักเรียนบริเวณโดยรอบโรงเรียน  
 3. ดูแล รับผิดชอบในการแก้ปัญหา Case ที่แจ้งเข้ามายัง ระบบ MOE Safety Center 
 4. ประสานงานกับผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ในการแก้ไขปัญหานักเรียน  
 5. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
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 6. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ                  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. วางแผนควบคุม และแก้ไขปัญหาการมาโรงเรียนสายของนักเรียน โดยร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ 
ของโรงเรียน  
 2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล พฤติกรรมนักเรียนบริเวณโดยรอบโรงเรียน  
 3. ดูแล รับผิดชอบในการแก้ปัญหา Case ที่แจ้งเข้ามายัง ระบบ MOE Safety Center 
 4. ประสานงานกับผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ในการแก้ไขปัญหานักเรียน  
 5. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 
 10. งานประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง 
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. ขอบข่ายภาระงานประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง 
  เชิงคุณภาพ 
  1. ผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของผู้รับ และมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
      หน้าที ่       
 1. ประสานงานและอำนวยความสะดวกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกับโรงเรียน 
 ๒. ประเมินผลการดำเนินงานงานกิจการนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง 
 ๓. ประเมินผลด้านคุณภาพการดำเนินงานงานกิจการนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง 
 ๔. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน กฎ-ระเบียบแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงาน
ดำเนินงานงานกิจการนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง  
 ๕. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการดำเนินงานกิจการ
นักเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ๖. สรุปผลการดำเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร 
 7. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ                  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. วางแผนควบคุม และแก้ไขปัญหาการมาโรงเรียนสายของนักเรียน โดยร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ 
ของโรงเรียน  
 1. ศึกษาขอบข่ายความรับผิดชอบ และหน้าที่การปฏิบัติงาน 
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 2. ประสานงานกับบุคลากรที่รับผิดชอบ 
    2.1 กําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ 
    2.2 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ความประพฤติ โดยมีหลักเกณฑ์ตรงกันว่า “ดูแลลูกเพื่อน 
เหมือนดูแลลูกเรา” 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๑.  งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง 
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. จัดวางแผนอัตรากําลัง โดยใช้เกณฑ์ครู: นักเรียน = 1:20 
  เชิงคุณภาพ 
  1. ระบบบริหารงานด้านบุคลากร อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย 90 
      หน้าที ่       
 ๑. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
 ๒. จ ัดทำแผนอัตรากำล ังข ้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา                        
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 ๓. นำเสนอแผนอัตรากำลังเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔. นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 ๕. จัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๖. นำแผนอัตรากำล ังมากำหนดตำแหน่งข ้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา                       
ของสถานศึกษา เพ่ือนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ 
 ๗. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อเสนอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณา 
 8. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ                 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. มีแผนอัตรากําลังของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 2. มีทะเบียนคุมอัตรากําลังของโรงเรียน 
 3. มีทะเบียนคุมอัตราครูเกินเกณฑ์ พอดีเกณฑ ์ต่ํากว่าเกณฑ ์และตําแหน่งว่าง 
 4. มีการเกลี่ยอัตรากําลัง 
 5. มีการจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมจากการเกษียณอายุราชการ 
 6. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือเลื่อนตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 
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 7. ดําเนินการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 8. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  
 2.  งานการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. สนับสนุน ส่งเสริมการให้บริการงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ลา และลาออกแก่ข้าราชการ
คร ู
  เชิงคุณภาพ 
  1. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั ้ง ย ้าย ลา และการออกจากราชการถูกต้องตามระเบียบ             
การให้บริการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90 
      หน้าที ่       
 ๑. ศึกษาเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย และประสานงานเกี่ยวกับ 
      ๑.๑ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีได้รับ     
มอบอำนาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ๑.๒ การแต่งตั้ง ย้าย โอน ลา ออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  ๑.๓ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
  ๑.๔ การรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง 
  ๑.๕ การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 
 ๒. ดำเนินการเกี ่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั ้ง ย้าย โอน ลา และการออกจากราชการ                 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 3. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัต ิงานต่อคณะกรรมการกลุ ่มบริหารงานบุคคล                   
เพ่ือเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณา 
 4. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ                 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. การดําเนินงาน เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว เป็นไปตามท่ีกําหนด 
 2. การดําเนินการเรื่อง การรับสมัคร และการจัดจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว ถูกต้องตามระเบียบ 
 3. การดําเนินเรื ่อง การย้าย การโอน และบรรจุกลับเข้ารับราชการ ถูกต้องตามระเบียบ
ทันเวลาตามกําหนด ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 4. การดําเนินการ เรื่อง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ ถูกต้องตามระเบียบ ทันเวลา 
 5. การดําเนินการเรื่อง การรักษาราชการแทน และรักษาราชการในตําแหน่ง ถูกต้องระเบียบ 
และทันเวลา 
 6. มีเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลบรรจุ แต่งตั้ง และโยกย้าย 
 7. มีทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้างประจํา และบุคลากรทางการศึกษา 
 8. มีการดําเนินการบรรจ ุการกลับเข้ารับราชการ การลาออก และการเกษียณอายุราชการ 
 9. มีการจ้างลูกจ้างทดแทนอัตรากําลังที่ขาด 
 
 3.  งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ และการเลื่อนเงินเดือน 
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. ข้าราชการครู มีขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 
  เชิงคุณภาพ 
  1. ข้าราชการครูได้เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีปกติ และกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครู 
      หน้าที ่       
 ๑. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 
และลูกจ้างชั่วคราว 
 ๒. การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง  
 3. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 4. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 5. การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  
 6. จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ             
และลูกจ้างชั่วคราวในโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา 
 7. รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากร ลูกจ้างประจำ  
 8. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 9. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ                 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. มีการดําเนินงานให้บําเหน็จความชอบแก่ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจํา และบุคลากร        
ทางการศึกษา 
 2. มีการดําเนินงานเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีปกติ และกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครู 
 3. มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ 
 4. มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีลาศึกษาต่อ 
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 5. มีการเพิ่มเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว 
 6. มีบัญชีถือจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
 7. มีการทําบัตรประจําตัว หนังสือรับรอง และการอนุญาตให้ไปต่างประเทศ 
 8. มีการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท และการขอพระราชทานเพลิงศพ 
 9.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 4.  งานลงเวลา การลา มาสาย 
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. จัดทําสถิติการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกวันการมาปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
  เชิงคุณภาพ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบสถิติการลา 
      หน้าที ่       
 ๑. สำรวจการลงเวลาและสรุปการมาปฏิบัติหน้าที ่ราชการของบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือ         
นำเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนทุกวัน 
 ๒. ตรวจสอบ ลงทะเบียนใบลา และนำเสนอใบลาของบุคลากรต่อผู้อำนวยการ 
 ๓. บันทึกประวัติการลาในบัญชีการลาทุกครั้งที่มีการยื่นใบลาต่าง ๆ 
 ๔. สรุปการลาของบุคคลากรเป็นรายบุคคลในเดือนมีนาคม และกันยายนของทุกปี 
 ๕. สรุปการลาของบุคคลเป็นรายบุคคลทุกปีงบประมาณเพื่อนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑      
 6. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ                  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    1. จัดทําสถิติการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 5.  งานดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการครู เรื่อง ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าดัวยการลงโทษทางวินัย 
และการการลาออกจากราชการแก่บุคลากร 
  เชิงคุณภาพ 
  1. งานวินัย และรักษาวินัย ถูกต้องตามระเบียบ และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจคิดเป็น     
ร้อยละ 90 
      หน้าที ่       
 ๑. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ 

๑.๑ กรณีความวินัยไม่ร้ายแรง 
๑.๒ กรณีความวินัยร้ายแรง 
๑.๓ การอุทธรณ์ 
๑.๔ การร้องทุกข์ 
๑.๕ การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทำผิดวินัย 

 ๒. จัดทำโครงการหรือดำเนินการให้ความรู้เกี ่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
 ๓. ดำเนินงานด้านวินัย และการรักษาวินัยให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 4. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือเสนอ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณา 
 5. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ                 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    1. การดําเนินการเรื่อง งานวินัยและการรักษาวินัย เป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการ
ออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย การลาออกจากราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2548 
    2. มีระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย การลาออกจากราชการ 
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 6.  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. ข้าราชการครู มีขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 
  เชิงคุณภาพ 
  1. ข้าราชการครูเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
      หน้าที ่       
 1. ดำเน ินการจ ัดทำทะเบ ียนประว ัต ิและสถ ิต ิของข ้าราชการเพ ื ่อทำเร ื ่ องขอรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๒. ดำเนินการติดต่อหน่วยงานเพื่อทำเรื่องขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากรภายใน
โรงเรียน     

      ๓. ติดต่อประสานงานและแจ้งข่าวสารบุคลากรเกี่ยวกับการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 4. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ                         
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. ติดต่อหน่วยงานเพื่อทำเรื่องขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน     
 
 7.  งานส่งเสร ิมการประเมินวิทยฐานะ  ส ่งเสร ิมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ              
วิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. ข้าราชการครูทุกคน มีขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 
  เชิงคุณภาพ 
  1. ระบบบริหารงานด้านบุคลากร อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 95 
      หน้าที ่       
 1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลให้ม ีและเลื ่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษา  
 2. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทำความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวธิีการ       
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  
 3. รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ              
ผู้เสนอของให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่สังกัด เพ่ือดำเนินการต่อไป 
 4. ดำเนินการเก่ียวกับการขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะครู ดังนี้ 
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     4.๑ สถานศึกษาขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลง
เงื ่อนไข ตำแหน่ง/ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา                          
ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
     4.๒ ประเมินเพื ่อขอเลื ่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี ่ยนแปลงเงื ่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนด                 
ตำแหน่งเพิ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
     4.๓ ส่งคำขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง/เพื ่อเลื ่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื ่อนไข
ตำแหน่ง ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติและ
เสนอผู้มอบอำนาจแต่งตั้ง 
 5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัต ิงานต่อคณะกรรมการกลุ ่มบริหารงานบุคคล                   
เพ่ือเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณา 
 6. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ                   
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. ติดต่อหน่วยงานเพื่อทำเรื่องขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน     
 1. แผนปฏิบัติการส่งเสริม และพัฒนาข้าราชการครู 
 2. ประสานกับงานพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้จัดมีการอบรมสัมมนา เสริมสร้าง ประสิทธิภาพ ของ
บุคลากรให้มีความรู้ ความก้าวหน้า และทันสมัยอยู่เสมอ 
 3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ข้าราชการครูส่งผลงาน และนวัตกรรมทางการศึกษาเข้าประกวด
และแข่งขัน 
  4. พิจารณาคัดเลือกครูที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีเข้ารับรางวัล เช่น หนึ่งแสนครูดี 
  5. สนับสนุนให้ครูทําผลงานทางวิชาการ 
  6. อํานวยความสะดวก และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้แก่
ข้าราชการคร ู
  7. มีทะเบียนควบคุมใบประกอบวิชาชีพ 
  8. เชิญวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการครูเรื่องวินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 8.  งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลาการจํานวน 77 คน 
  เชิงคุณภาพ 
  1. ระบบบริหารงานด้านบุคลากร อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 90 
      หน้าที ่       
 ๑. จัดทำแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับงาน 
 ๒. แจ ้งภาระงานมาตรฐานค ุณภาพงาน มาตรฐานว ิชาช ีพ จรรยาบรรณว ิชาชีพ                           
เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน 
 ๓. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากร          
ทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 ๔. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาตน เองของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาตามกระบวนการ PLC 
 ๕. ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร ติดตามประเมินผล 
 ๖. ประสานงานกับฝ่ายบริหารของสถานศึกษาเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู           
และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๗. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู ้อำนวยการสถานศึกษาและเขตพื ้นที่
การศึกษา  
 8. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ                   
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  1. มีแผนงาน ประชุมอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของโรงเรียน 
  2. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาบุคลากรประจําทุกปีการศึกษา 
  3. มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรของโรงเร ียนทุกว ันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
  4. มีการประชุม อบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
  5. มีการจัดประชุม อบรมตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
  6. มีสถิติการอบรมพัฒนาตนเอง และวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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 9.  งานแผนงานและงานประเมินผลการดำเนินงานบริหารงานบุคคล    
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. ขอบข่ายภาระงานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  เชิงคุณภาพ 
  1. ผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของผู้รับ และมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก ร้อย 90 ขึ้นไป 
      หน้าที ่       
 1. จัดทำเอกสารแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 
 2. ประเมินผลการดำเนินงานงานบริหารบุคคล   
 3. ประเมินผลด้านคุณภาพการดำเนินงานงานบริหารงานบุคคล 
 4. จัดทำคู ่ม ือปฏิบัต ิงาน กฎ-ระเบียบแนวปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับการประเมินผลการดำเนิน                    
งานบริหารงานบุคคล  
 5. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการดำเนินงานงานบริหาร       
งานบุคคลตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 6. สรุปผลการดำเนินงานต่างๆ เสนอฝ่ายบริหาร 
 7. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ                  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  1. มีแผนงาน ประชุมอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของโรงเรียน 
  1. มีแผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  2. มีการสรุปรายงานประจําปีงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลทุกกิจกรรม 
  3. ปฏิบัติภาระงานตามที่กําหนดในปฏิทินงานของโรงเรียน 
  4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 10. งานสำนักและพัสดุงานกลุ่มบริหารงานบุคคล    
  ผลผลิตของงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. ขอบข่ายภาระงานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  เชิงคุณภาพ 
  1. ผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของผู้รับ และมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ระดับดีมาก ร้อย 90 ขึ้นไป 
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      หน้าที ่       
 ๑. จัดทำ กำกับดูแล รับผิดชอบ บริหารงานและพัฒนางานสารบรรณ 
 ๒. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ ติดตามเรื่องและการเก็บเรื่องคืน 
 ๓. จัดเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการที่ครบอายุ 
 ๔. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
 ๕. จัดทำระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนและจดบันทึกการประชุม 
 6. ประสานงานกับหน่วยงานย่อยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละงานให้เรียบร้อยเป็นผลดีต่องาน 
 7. ทำบัญชีพัสดุอุปกรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน  
 8. เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
 9. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที ่มีการชำรุดสูญหายและรายงานต่อรองผู ้อำนวยการโรงเร ียน                  
กลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อดำเนินการต่อไป  
 10. ต้อนรับผู ้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไปด้วยไมตรีจิตและมีมนุษย์สัมพันธ์ที ่ดีต่อทุกคน               
ที่มาติดต่อราชการและประสานงานต่าง ๆ  
 11. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 12. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่หรือคณะกรรมการชุดอื ่นให้บรรลุภารกิจ              
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  1. กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการบริหาร และการจัดการด้านพัสดุ และสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
  2. การจัดซื้อ จัดจ้าง มีความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบสามารถตรวจสอบได้ 
  3. มีแผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  4. มีวัสดุ และอุปการณ์อย่างพอเพียง 
  5. มีการสรุปรายงานประจําปีงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลทุกกิจกรรม 
  6. ปฏิบัติภาระงานตามที่กําหนดในปฏิทินงานของโรงเรียน 
  7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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