
คู่มือการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ 

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนบริบท และ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  

2. จัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการใช่จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา  
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการ

ของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น  
4. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวน 

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง  
5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด  
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมิน ผลการปฏิบัติงานตลอดจน การ

พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกบครูและบุคลากร ทางการศึกษาใน 
สถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  

7. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จาก 
ทรัพย์สินของสถานศึกษา  

8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การบริหารงานกลุ่มงานต่าง ๆ ของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพฒันา” มีดังต่อไปนี้  
 
 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.๑  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มีหน้าที่ 
     ๑. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๔  และหลักสูตรการศึกษา ขั้น 
พ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามสาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และ
ความต้องการของสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น   
    ๒.   ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
    ๓.  จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ  ที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
    ๔.  นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
    ๕.  นิเทศการใช้หลักสูตร 
    ๖.  ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
    ๗.  ปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องจุดเน้นของสพฐ. 
    ๘.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 



    ๙.  ประสานงานการดำเนินงานวัดผลประเมินผล 
    ๑๐.  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนว 
    ๑๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อและการสร้างบรรยากาศวิชาการภายในโรงเรียน 
    ๑๒.  ประสานงานการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                      
    ๑๓.  กำหนดและจัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตร 
    ๑๔.  ให้คำปรึกษา  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดผลและประเมินผล   
รวมทั้งการแนะแนว ให้สอดคล้องกันและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ 
และหลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามสาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
     ๑๕.  จัดกลุ่มวิชาเรียนใหเ้ป็นไปตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนและความต้องการของชุมชน 
ทั้งในระดับช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔ 
     ๑๖.  ดำเนินงานผลิตเอกสารต่างๆเก่ียวกับหลักสูตรและการใช้หลักสูตร 
     ๑๗.  ดำเนินงานจัดทำตารางเรียนตารางสอนประจำภาคเรียน 
     ๑๘.  ดำเนินงานเกี่ยวกับการจบหลักสูตรของนักเรียนติดต่อประสานงานผู้ปกครองนักเรียน 
     ๑๙.  ติดตามการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนที่เข้าเรียนระหว่างปี 
     ๒๐.  ประสานงานและดำเนินการจัดทำหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ 
     ๒๑.  สรุปงานการจัดสอนแทนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
     ๒๒.  กำหนดแนวปฏิบัติการสอนซ่อมเสริมโดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม 
     ๒๓.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
     
 1.๑.๑ กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  มีหน้าที ่๑. วางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีให้
สอดคล้องกับหลักสูตรของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ            
           ๒.ประเมินผล และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา  
           ๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.๑.๒ กิจกรรมชุมนุม มีหน้าที่ ๑. วางแผนการจัดกิจกรรมชุมนุมให้สอดคล้องกับหลักสูตรหรือส่งเสริม
หรือเพ่ิมพูนศักยภาพผู้เรียนตามความต้องการความสนใจของผู้เรียน   
          ๒.ประเมินผล และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา             
          ๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
    

1.๑.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   มีหน้าที่  
๑. วางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์   

           ๒.ออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูล เครื่องมือประเมินผล ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
           ๓.ชี้แจงขั้นตอนในการทำกิจกรรมให้ครู บุคลากรและนักเรียนเข้าใจ  
           ๔. ประเมินผล และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา    



           ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
    

1.๑.๔ กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีหน้าที ่ 
๑. วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    

          ๒. ออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูล เครื่องมือประเมินผล ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
          ๓. ชี้แจงขั้นตอนในการทำกิจกรรมให้ครู บุคลากรและนักเรียนเข้าใจ  
          ๔. ประเมินผล และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา    
          ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕.๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร มีหน้าที ่ 
๑. วางแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารให้สอดคล้องกับหลักสูตรของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

กองทัพบกและกระทรวงกลาโหม          
          ๒. ประเมินผล และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา  
          ๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.๒  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้   มีหน้าที ่
    ๑.  ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๒.  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  
ความถนัดของผู้เรียน  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และการปฏิบัติจริง  การส่งเสริมให้รัก การอ่าน  และ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน  ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม และ    คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม  ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือ
ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง  ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
 ๓.  จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ  โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือ  ช่วยเหลือกัน
แบบกัลยาณมิตร  เช่น  นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม 
     ๔.   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 
1.๓  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่ 

1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. วางแผน ดำเนินงาน พัฒนางาน ดำเนินการวิจัยคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3. จัดทำเอกสาร สถิติข้อมูล เสนอต่อโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CAR 1-4) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
5. นิเทศ กำกับ ติดตาม สรุปผล รายงานผล และเผยแพร่ผลงาน 



6. จัดให้ครูนำความรู้ไปดำเนินการวิเคราะห์ วิจัยนำผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนประเมินผลการดำเนินการในการนำผลการวิเคราะห์ วิจัย ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

7.จัดอบรมพัฒนาครูด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัยทั้งใน 
โรงเรียนและนอกโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูนำผลงานวิจัยเข้าร่วมงานด้านวิชาการ 

8. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการงานที่สังกัดและ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 1.๔  งานนิเทศทางการศึกษา มีหน้าที่ 
    ๑.๑ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศของโรงเรียน  
    ๑.๒ ดำเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับโรงเรียน 
    ๑.๓ ประเมินผลการจัดระบบและนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
    ๑.๔ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน หรือ
เครือข่ายการศึกษาภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1.5 จัดทำปฎิทนิและแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ทำงานที่ไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี  
    1.6 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อำนวยการงานที่สังกัด และผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนปิด
ภาคเรียนทุกภาคเรียน 
    1.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.๔  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  มีหน้าที่ 
   1. วางแผนพัฒนาห้องสมุดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(3D) คือ บรรณารักษ์ มีความรอบรู้และตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี จัดบรรยากาศในห้องสมุดเป็นอย่างดีและจัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดี 
   2. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน 
   3. สำรวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีใกล้เคียง 
   4. จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ KM แก่ ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอืน่ ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
   5. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ KM และประสานความร่วมมือ 
สถาบันการศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ในการจัดตั้งส่งเสริม 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 
   6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   7. จัดทำแผนพัฒนางานห้องสมุดมีชีวิตประจำปีของโรงเรียน 



   8. จัดระบบห้องสมุดมีชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
   9. จัดหาทรัพยากรและวัสดุสารนิเทศ 
   10. วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าหมุนเวียนทั้งปี 
เปิดบริการวันจันทร์  - วันศุกร์ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.บริการนักเรียนและประชาชน ในวันเสาร์  เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.บริการหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือทั่วไป คู่มือเตรียมสอบ นวนิยาย เรื่องสั้น สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  เช่น VDO, CD-ROMบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Internet) จำนวน ๑๐ เครื่อง 
จัดระบบให้บริการยืม – คืน ด้วยคอมพิวเตอร์ จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็น
รูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานที่ไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการและผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนปิด
ภาคเรียนทกุภาคเรียนจัดระบบ พัฒนา ควบคุม ดูแลการให้บริการ การใช้ห้องสมุดจัดหา กำกับ ดูแล ซ่อมแซม 
และให้บริการหนังสือ และอุปกรณ์สื่อในห้องสมุด 
   11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.๖  งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   มีหน้าที่ 
      การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ 

๑.๑ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ 
๑.๒ มอบหมายผู้รับผิดชอบในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ 
๑.๓ กำหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทาง 

      วิชาการ 
๑.๔ จัดระบบการใช้และ/หรือเครือข่ายการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทาง 

      วิชาการ 
๑.๕ ประเมินผลและพัฒนาการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ 

  การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
๒.๑ จัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
๒.๒ ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
๒.๓ ครูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ไปใช้ 
๒.๔ ประเมินผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

๒.๕ นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
      อย่างต่อเนื่อง 
การจัดหา จัดทำ ใช้ บำรุงรักษาและส่งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ 

๓.๑ จัดหา และจัดทำสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓.๒ นำสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
๓.๓ บำรุงรักษาและเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 
๓.๔ ประเมินผลการพัฒนาการใช้ การผลิตสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 

จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงาน 



ที่ไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ
รองผู้อำนวยการงานที่สังกัด และผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.๗  งานแนะแนวการศึกษา มีหน้าที่ 
  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร  จัดกระบวนการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน โดย
เชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน  ดำเนินการแนะแนวและให้คำปรึกษาแก่
นักเรียน ด้านต่างๆ แบ่งงานออกเป็น ๕ งาน แต่ละงานให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      1. งานสำรวจและรวบรวมข้อมูลนักเรียน   มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลนักเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
จัดทุนการศึกษา ให้ความช่วยเหลือนักเรียน ในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะตัวนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม 
     2. งานบริการสนเทศ   มีหน้าที่ บริการให้ความช่วยเหลือแนะแนวนักเรียนในการศึกษาต่อและข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนตัวและสังคมรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการศึกษาต่อทั้งระดับชั้น ม.๓  
และ ม.๖ ให้แก่ สารสนเทศวิชาการ 
    3. งานบริการให้คำปรึกษา  มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนรายบุคคลและกลุ่ม ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา จาก
การส่งต่อนักเรียนภายนอกสถานศึกษา 
     4.งานป้องกันส่งเสริมและพัฒนาช่วยเหลือ  มีหน้าที่  บริการความช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเจริญในด้าน
การศึกษา ทั้งในโรงเรียน ระดับอุดมศึกษา และสู่การประกอบอาชีพ หลังจบหลักสูตร การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในโรงเรียน ตลอดจนระดมจัดหาทุนการศึกษา คัดเลือกตัวนักเรียน เพ่ือขอรับทุนการศึกษาเสนอรายชื่อผู้ที่สมควร
ได้รับทุน 
    5. งานติดตามและประเมินผล  มีหน้าที่ ติดตามประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนว
การศึกษาในโรงเรียน  รวบรวมข้อมูลทำสถิติเกี่ยวกับปัญหาความสำเร็จ ความล้มเหลว และรบัฟังข้อเสนอแนะของ
นักเรียนหลังจากเรียนจบหลักสูตรของโรงเรียนแล้วกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาดำเนินการ
พิจารณาการกู้ยืมเงินของนักเรียน ตรวจสอบการเขียนสัญญากู้ยืมเงินของนักเรียนและผู้ปกครองให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตลอดจนรวบรวมเอกสารหลักฐานการกู้ยืมเงินประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งสัญญาให้แก่
ธนาคาร ฯลฯประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับ
โรงเรียนหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆจัดทำแผนผังลำดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานที่ไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่
ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการ รอง
ผู้อำนวยการงานที่สังกัด และผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 
1.๘  งานรับนักเรียนและจัดทำสำมะโนผู้เรียน  มีหน้าที่ 
 ๑. ให้สถานศึกษาประสานงานการดำเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลงให้
เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบ 
 ๒. กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 



 ๓. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด 
 ๔. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าเรียน 
 ๕. ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
 ๖. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจข้อมูล จำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษา
ในเขตบริการของสถานศึกษา 
 ๗.  จัดทำสำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๘.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการสำมะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๙.  เสนอข้อมูลสารสนเทศการสำมะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
         ๑๐. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการงานที่สังกัด และ 
ผู้อำนวยการรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
         ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.๙  งานทะเบียนนักเรียน    มีหน้าที่ 
   1. จัดทำทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียนข้อความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการจัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย 
   2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานอย่างทั่วถึง 
   3. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงาน 
ที่ไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 
   4. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการงานที่สังกัด และผู้อำนวยการ
โรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
    5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.๑๐  งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน   
1.การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  ๑.๑ รวบรวมระเบียนเกี่ยวข้องกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๑.๒ กำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นลายลักษณ์
อักษร 
  ๑.๓ ดำเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่กำหนด 
  ๑.๔ ผลการปฏิบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  ๑.๕ นำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
2.การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน 
  ๒.๑ สร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา 
  ๒.๒ สร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาครบทุกรายวิชาที่เปิด 
  ๒.๓ วิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล 



  ๒.๔ วิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๒.๕ จัดให้มีคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  ๓.๑ มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๓.๒ จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ 
  ๓.๓ จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและสะดวกในการใช้ 
  ๓.๔ ปรับปรุงให้เหมาะสมและสะดวกในการใช้ 
  ๓.๕ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล 
4. การดำเนินการเก่ียวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  ๔.๑ มีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
  ๔.๒ หลักฐานการวัดผลและประเมินผลอย่างถูกต้องครบถ้วน 
  ๔.๓ รายงานผลการเรียนตามระเบียบวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  ๔.๔ จัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่างเรียบร้อย และปลอดภัย 
  ๔.๕ นำเทคโนโลยีมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม 
5. การดำเนินการเก่ียวกับการเทียบโอนผลการเรียน 
  ๕.๑ ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนที่ขอย้ายเข้า 
  ๕.๒ เปรียบเทียบผลการเรียนของสถานศึกษาอ่ืนกับของโรงเรียน 
  ๕.๓ ดำการเทียบโอนผลการเรียน 
  5.4 จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงาน 
ที่ไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 
  5.5 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการงานที่สังกัด และผู้อำนวยการ
โรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
  5.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.๑๑  งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  มีหน้าที่ 
 ๑.  สำรวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ
ของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 ๓.  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
         ๔.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการงานที่สังกัด และ
ผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
         5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



1.๑๒  งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานบันอื่น  มีหน้าที่ 
๑.  ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณใกล้เคียงภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
๓.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการงานที่สังกัด และ

ผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
1.๑๓  งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีหน้าที่ 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการความสามารถพิเศษให้มีโอกาส หรือได้ฝึกประสบการณ์ในการ
ทำงานระดับมืออาชีพกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และแสดงออกซ่ึงความคิดสร้างสรรค์ได้ 
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

3. จัดทำแผนงานที่มุ่งเน้นผลงาน(PBBs) / โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4. จัดทำโครงการสนับสนุนคุณภาพทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพแก่นักเรียนที่เรียนเก่งปานกลางและ
เรียนอ่อนทุกด้าน 

5. รับผิดชอบในการจัดสอนเสริม สอนพิเศษ และปรับพ้ืนฐานทางการเรียนแก่นักเรียน  ส่งเสริมให้ครู
จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านต่างๆ ได้สอดคล้องตามความมุ่งหมายและหลักการ(หมวด ๑) และ
แนวทางการจัดการศึกษา (หมวด ๔) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

6. ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานและรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนของครู 
7. จัดทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการให้กับนักเรียนเป็นระยะๆ 
8. ดำเนินการใดๆ ที่จะเพ่ิมจำนวนนักเรียนในการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท 
9. ดำเนินการให้นักเรียนระดับชั้น ม.6 มีความพร้อมในการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ 
10. วางแผน ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศประสานงานวิทยากรในเรื่องการเรียน

เสริมพิเศษ การสอบ  Pre O-NET, A-NET, NT, GAT, PAT ฯลฯ 
๑1. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ทำงานที่ไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 
๑2.สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ และผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
๑3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 



1.๑๔  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ 
๑.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดระบบโครงสร้างองค์กร  ให้รองรับ

การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒.กำหนดเกณฑ์การประเมิน  เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัด

ของกระทรวง  เป้าหมายความสำเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ๓.วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
  ๔.ดำเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 ๕.ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น  ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๖.ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๗.ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
สถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๘. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการงานส่งเสริมวิชาการ รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการและผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.๑๕  งานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  มีหน้าที่ 

1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนให้เป็นลายลักษณ์อักษร  
2. กำหนดมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขยีน ของผู้เรียนที่จะจบในแต่ละช่วงชั้น สำหรับหลักสูตร 

ของสถานศึกษา 
3. กำหนดเกณฑ์การประเมิน เพื่อใช้ตัดสินผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในแต่ละระดับ 
4. กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน พร้อมทั้งจัดทำเป็นรูปเล่ม 

เผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวปฏิบัติเดียวกัน 
5. ออกแบบและทำการประเมินความสามารถ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามแนวทางและวิธีที่ 

สถานศึกษากำหนด 
6. ออกแบบและจัดทำรายงานผลการประเมิน ความสามารถ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ประเมินตัดสินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผ่านช่วงชั้น 
7. จัดทำโครงการ/แผนงานมุ่งเน้นผลงาน (PBBs) ปฏิทินปฏิบัติงานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ 

เขียนประจำปี 
8. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงาน

ทีไ่ม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี  



9. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อำนวยการงานวิชาการ และผู้อำนวยการโรงเรียนก่อน 
ปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.๑๖  งานภาคีเครือข่าย 
1.๑๗  งานแผนงาน ข้อมูลสารสนเทศ งานธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ มีหน้าที่ 
รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมของกลุ่ม จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ม ปฏิบัติงานสารบรรณให้ 
เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ พร้อมภาคผนวก พ.ศ. 
๒๕๓๙ และประสานงานกับกลุ่มบริหารอื่น ดำเนินการเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร แบบคำร้องต่างๆอัดสำเนา
แบบฟอร์มต่างๆที่จำเป็นไว้บริการ ดูแลตู้ใส่กระดาษพิมพ์ต่างๆไว้บริการทั่วไป จัดเก็บรักษาและการทำลายหนังสือ
ราชการมีระบบการเก็บรักษาและการทำลายถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณดำเนินไปเป็นลายลักษณ์อักษร รับ
โต้ตอบหนังสือราชการควบคุมดูแลให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณอย่างรวดเร็วทันเวลามีระบบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบความถูกต้องความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการโต้ตอบหนังสือ การติดตาม การดำเนินการและการส่ง
หนังสือราชการ เนินการ วางแผน พัฒนางาน จัดทำโครงสร้างบริหารงาน จัดทำเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ 
ลงบัญชีควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของกลุ่ม ประสานงานกับงานพัสดุในส่วนของการเบิกจ่าย ตรวจสอบ
พัสดุประจำปีของกลุ่ม 
 
2.   กลุ่มบริหารงบประมาณ  มีหน้าที่  
      2.๑  งานจัดทำแผนงานและเสนองบประมาณ   
              2.๑.๑    การจัดทำและเสนอของบประมาณ                      

2.๑.๑.๑   การวิเคราะห์  และพัฒนานโยบายทางการศึกษา มีหน้าที่ 
๑.  วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา  ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ระดับชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒.  ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่  เป้าหมาย                 
การให้บริการสาธารณะ  (Public  Service  Agreement : PSA)  ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต  
( Service  Delivery  Agreement : SDA)  ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่ และผลการดำเนินงานของ   
สถานศึกษาท่ีต้องดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 
 ๔.  วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อมตกลงที่ทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านปริมาณ  
คุณภาพ เวลา  ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร  และผลผลิตงาน / โครงการ 
 ๕.  จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๖.  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ 
 



2.๑.๑.๒  การจัดทำแผนกลยุทธ์  หรือแผนพัฒนาการศึกษา มีหน้าที่ 
ประสานงานให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินการ
ดังนี้ 

๑.  ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
           ๒.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา  (SWOT)  และประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษา 
           ๓.  กำหนดวิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ(Mission)  และเป้าประสงค์(Corporate  Objective) ของ
สถานศึกษา 
           ๔.  กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
           ๕.  กำหนดผลผลิต( Outputs )  ผลลัพธ์( Outcomes ) และตัวชี้วัดความสำเร็จโดยจัดทำเป็นข้อมูล
สารสนเทศ  
 ๖.  กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ ที่สอดคล้องกับผล
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทำร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            ๗.  จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง  แผนงาน  งาน/โครงการ  และกิจกรรมหลัก 
            ๘.  จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
             ๙.  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

2.๑.๑.๓   การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  มีหน้าที่ 
             ๑.  จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ  แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและ
ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน งาน
โครงการ เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ
วิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ 
             ๒.  จัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง ( Medium Term Expenditure  Framework : 
MTEF )  โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมกับ
ปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
             ๓.  จัดทำขอรับงบประมาณของสถานศึกษาและกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง ( MTEF )  
เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 
             ๔.  จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต  (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาท่ีจะต้องทำกับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ  โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผน  กลยุทธ์ของ
สถานศึกษา  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 



2.๒)   การจัดสรรงบประมาณ  
 2.๒.๑ การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา  มีหน้าที่ 

     1. จัดทำข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
     2. เมื่อได้รับงบประมาณศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานแจ้งผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา  แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานหลักเกณฑ์  ขั้นตอนและวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

     3. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพ้ืนที่การศึกษา
แจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร 
               ๔.  วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน  และตาม
แผนงาน  งานโครงการของสถานศึกษา  เพื่อจัดลำดับความสำคัญ  และกำหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละ
สายงาน  งานโครงการให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดม
ทรัพยากร 
               ๕. ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ( MTEF ) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ 
               ๖.  จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน  งาน  โครงการที่
สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับตามแผนระดมทรัพยากร 
               ๗.  จัดทำข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษาและกำหนดผู้รับผิดชอบ 
               ๘.  นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  และร่างข้อตกลงผลผลิตของความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
               ๙.  แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

2.๒.๒   การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ  มีหน้าที่ 
               ๑.  จัดทำแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส  งบบุคลากร งบอุดหนุน  งบลงทุน (แยกเป็น                
ค่าครุภัณฑ์  และค่าก่อสร้าง )  และงบดำเนินการ  (ตามนโยบายพิเศษ) 
               ๒.  เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจำงวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขตพ้ืนที่
การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อสำนักงบประมาณ 
               ๓.  เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี  และอนุมัติการใช้
งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 
          2.๒.๓   การโอนเงินงบประมาณ    มีหน้าที ่   การโอนเงินให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวง 
การคลังกำหนด 
  
2.๓   งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
    3.๓.๑  การจัดระบบบริหาร  มีหน้าที ่ ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การดำเนินงาน 
ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษาวางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน 
ระบบการทำงานและการบริหารงานของสถานศึกษา 



  ๓.  นำเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการ                     
ในสถานศกึษา 
  ๔.  ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ 
  ๕.  ดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่กำหนด 
           ๖.  ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้ประสิทธิภาพ 
 
 2.๓.๒  การพัฒนาองค์กร   มีหน้าที่ 
  ๑.  ศึกษา  วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาองค์กร                   
ของสถานศึกษา 
  ๒.  กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากรเทคโนโลยี และ                   
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
  ๓.  ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถท่ีเหมาะสม  กับ
โครงสร้างภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  ๔.  กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชีว้ัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  ๕.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
และสม่ำเสมอ 
  ๖.  นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ  
   
 2.๔  งานบริหารการเงินและบัญชี  
                2.๔.๑)   การบริหารการเงิน 
  ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบทางราชการคือ ทำ
หลักฐานการเงินและเอกสารการเงินมีคณะกรรมการตรวจสอบและรักษาเงิน ปฏิบัติถูกต้องเรียบร้อยและปลอดภัย 
ตามระเบียบแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบครบทุกขั้นตอน ครบทุก
ประเภทของเงิน มีเอกสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินเรียบร้อยและปลอดภัย ส่งรายงาน                  รับจ่ายเงิน
บำรุงรักษาถูกต้องตามระเบียบกำหนด การโอนเงินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกำหนด 
 2.๔.๒)   การบริหารการบัญชี 
   2.๔.๒.๑  การจัดทำบัญชีการเงิน    มีหน้าที่ 
 ๑.  ตั้งยอด บัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และการตั้ง
ยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 
 ๒.  จัดทำกระดาษทำการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ  โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณ                           
เข้าบัญชีทุน  และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน  ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้าคงเหลือ) 
และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จำนวนเงินตามรายการหลังการ
ปรับปรุง 



 ๓.  บันทึกเปดิบัญชีคงค้าง (พึงรับจ่าย : Accrual  Basis)  โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยก
ประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย)  และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้) 
 ๔.  บันทึกบัญชีประจำวัน  ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขายสินค้าหรือการ
ให้บริการ  การรับเงินรายได้  การจ่ายเงินงบประมาณ  การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม  การจ่ายเงินนอก
งบประมาณให้ยืม  การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ  เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำและค่าปรับ  รายได้จากเงินกู้ของรัฐ  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  การรับเงินบริจาค  การรับเงินรายได้แผ่นดิน  การถอนเงินรายได้แผ่นดิน  การเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน  การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน  การับเงินความรับผิดทางละเมิด 
 ๕.  สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงินสด  
เงินฝากธนาคาร  และเงินฝากคลัง  สำหรับรายการอ่ืนและรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยก
ประเภท  ณ  วันทำการสุดท้ายของเดือน 
 ๖  ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้ารับ   ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย/รับที่ได้รับล่วงหน้า  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ  วัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี       ค่า
เสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
 ๗.  ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี  และปิด
รายการรายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี  เข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  แล้วให้โอนบัญชีรายได้
แผ่นดินนำส่งคลัง เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน  หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 
 ๘.  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน  และงบ
พิสูจน์ยอดฝากธนาคาร  ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบ              
ความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 
 ๙.  แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี  จากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิดจากการ
บันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก  โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด  ลงลายมือชื่อย่อกำกับพร้อม
วันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 
         ๑๐. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ ออกใบเสร็จรับเงินจากผู้บริจาคและตู้เก็บหนังสือ
แสดงความจำนงบริจาค ทำบัญชีเงินบริจาคทุกประเภท เก็บรักษาเงิน ตรวจหลักฐานการใช้จ่ายเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ประกาศอนุโมทนา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณและอนุโมทนา 
 ๑๑. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและการ
อนุมัติเงินงบประมาณ ทำฎีกาเบิกเงินเดือน เงินค่าจ้างประจำ เงินสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือ
บุตร เงินค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน จ่ายเงินสด ตรวจหลกัฐาน การเบิกจ่ายและลงทะเบียนคุมเบิกค่าเช่าบ้าน 
ลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณทุกประเภท 
         ๑๒. งานตรวจสอบงานอื่นๆ ภายในโรงเรียนทุกประเภท เช่น งานสหกรณ์ งานจัดการขาย พัสดุฝึกจากการ
จัดกิจกรรมต่างๆ การขายเศษวัสดุครุภัณฑ์ 
  2.๔.๒.๒  การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน      มีหน้าที ่
  ๑.  จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมบัญชีกลางภายในวันที่  ๑๕  ของเดือนถัดไป  โดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดิน  รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย  
รายงานเงินประจำงวด 



  ๒.  จัดทำรายงานประจำปี  โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน  จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน
ทางการเงินงบกระแสเงินสดจัดทำโดยวิธีตรง  จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจำปีให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษาและจัดส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและ 
กรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 
 ๔.๔.๒.๓ การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน   มีหน้าที่ 
 จัดทำและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดทำข้ึนเพ่ือจำหน่ายจ่ายแจก 
  
2.๕  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
        2.๕.๑)   การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
            2.๕.๑.๑  การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา   มีหน้าที่ 
              ๑.  ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรข้ึนสำรวจวัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด
เพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 
              ๒.  จำหน่าย  บรจิาค  หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 
              ๓.  จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุม
ราคา  วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 
              ๔.  จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสำหรับที่ดิน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดำเนินการ และ                   
ที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์  หรือสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพ่ือดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน  และให้
จัดทำทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
              ๕.  จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา  ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์                
ก็ได้  ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 
              ๖.  จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            2.๕.๑.๒ การจัดหาพัสดุ  มีหน้าที ่
              ๑.  วิเคราะห์แผนงาน  งาน/โครงการ  ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพ่ือตรวจดู
กิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน  และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่กำหนดตามมาตรฐาน
กลาง 
              ๒.  จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและท่ีร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนจัดหากฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
            2.๕.๑.๓  การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง  
มีหน้าที่ 



                ๑.  จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบ
มาตรฐาน 
                ๒.  ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบ
มาตรฐานโดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
                ๓.  จัดซื้อจัดจ้าง  โดยตรวจสอบงบประมาณ  รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ  
จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ  จัดทำสัญญาและเมื่อตรวจรับ
งานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
 
           2.๕.๑.๔ การควบคุม  บำรุงรักษา  และจำหน่ายพัสดุ 
มีหน้าที่ 
           ๑.  จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
           ๒.  กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
           ๓.  กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม  และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทุกปี 
           ๔.  ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสำหรับทรัพย์สินที่มีสภาพ                    
ไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและทำจำหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
    
2.๖  งานจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา  มีหน้าที ่ วางแผนเกี่ยวกับการประเมินตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณต่าง ๆ รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดข้ึนพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบเพื่อ
การพัฒนาเป็นประจำทุกปีงบประมาณ / ปีการศึกษา 
 
2.๗ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ 
 ๑.  สำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
 ๒.  วางแผน กำหนดนโยบายและแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริหาร
และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๓.  ระดมจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศให้งานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 ๔.  สนับสนุนให้บุคลากรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
 ๕.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ๖.  ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๗.  ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการ
เรียนรู้   
 
2.๘  การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่ 
 ๑.  สำรวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 



 ๒.  จัดทำทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 ๓.  จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔.  พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติภารกิจ 
 ๕.  จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลาง 
 ๖.  นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ 
 ๗.  ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆ 
 ๘.  ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายคน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน)  และรายงานส่งข้อมูล
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗  ตามปฏิทินที่สำนักงานเขตพ้ืนที่กำหนด 
   
2.๙  งานระดมทุน ทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษา  มีหน้าที่ 

1. ศึกษา  วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ  งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง  และ
แผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณไว้ เพื่อจัดลำดับ
ความสำคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลาสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการ
สนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุนทุกประเภท 

2.ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มี
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันศึกษา   

3.วิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
 ๔.  จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา  โดยกำหนดวิธีการ แหล่งการ
สนับสนุน  เป้าหมาย  เวลาดำเนินงาน  และผู้รับผิดชอบ 
 ๕.  เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอ
ความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 
 ๖.  เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์และไม่กำหนดวัตถุประสงค์ 

7. วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะ 
นำมาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพ่ือจัดทำทะเบียนข้อมูล 
 ๘. จัดทำแนวปฏิบัติ  หรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได้  และบริหารรายได้และ  ผลประโยชน์
ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๙. จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดทำทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
2.๑๐  งานตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน  
 2.๑๐.๑  การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน  มีหน้าที่ 



 ๑.   จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา                      
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
 ๒.  จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา               
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
 ๓.  จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
 ๔.  ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบติดตาม
ของสถานศึกษา  โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
 ๕.  จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม  และนิเทศ  พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การ
ดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ  เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญญาได้ทันสถานการณ์ 

๖.  รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๗.  สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงานของสถานศึกษา              

เป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
    2.๑๐.๒   การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน  มีหน้าที่ 
          ๑.  กำหนดปัจจัยหลกัความสำเร็จและตัวชี้วัดของสถานศึกษา 
          ๒.  จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิตที่กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
          ๓.  สร้างเครื่องมือเพ่ือการประเมินผลผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงการ
ให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
          ๔.  ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาและจัดทำรายงานประจำปี 
          ๕.  รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  
2.๑๑  งานแผนงาน ข้อมูลสารสนเทศ งานธุรการของกลุ่ม  มีหน้าที่ 
 รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมของกลุ่ม จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ม ปฏิบัติงานสารบรรณให้
เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ พร้อมภาคผนวก พ.ศ. 
๒๕๓๙ และประสานงานกับกลุ่มบริหารอื่น ดำเนินการเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร แบบคำร้องต่างๆอัดสำเนา
แบบฟอร์มต่างๆที่จำเป็นไว้บริการ ดูแลตู้ใส่กระดาษพิมพ์ต่างๆไว้บริการทั่วไป จัดเก็บรักษาและการทำลายหนังสือ
ราชการมีระบบการเก็บรักษาและการทำลายถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณดำเนินไปเป็นลายลักษณ์อักษร รับ
โต้ตอบหนังสือราชการควบคุมดูแลให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณอย่างรวดเร็วทันเวลามีระบบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบความถูกต้องความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการโต้ตอบหนังสือ การติดตามการดำเนินการและการส่ง
หนังสือราชการ เนินการ วางแผน พัฒนางาน จัดทำโครงสร้างบริหารงาน จัดทำเนียบบุคลากรกลุ่มบริหาร
งบประมาณและแผน ลงบัญชีควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของกลุ่ม ประสานงานกับงานพัสดุในส่วนของการ
เบิกจ่าย ตรวจสอบพัสดุประจำปีของกลุ่ม 
 
 
 



3.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.๑  งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง มีหน้าที่ 
  ๑. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา   
  ๒. จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.  กำหนด 
  ๓. นำเสนอแผนอัตรากำลังเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๔. นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
  ๕.  สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๖.  นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา                  
เพ่ือนำเสนอ  ก.ค.ศ.  พิจารณาอนุมัติ 
   ๗. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามสายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบทุกสิ้นภาคเรียนและ                    
ปีการศึกษา 
            ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 3.๒  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  มีหน้าที่ 
         ๑. ดำเนินการสอบแข่งขัน  การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษในตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ครู  พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษาให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.  กำหนด 
        ๒. เสนอการบรรจุแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง โดยเสนอเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งต่อ
การเรียนการสอนของสถานศึกษาไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือขอความเห็นชอบและขออนุมัติต่อก.ค.ศ. 
เมื่อ ก.ค.ศ.  อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งใน ตำแหน่งวิทยฐานะและให้ได้รับเงินเดือน
ตามท่ี  ก.ค.ศ.กำหนด 
        ๓. กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
        4.  ดำเนินเรื่องการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น ใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน สำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
ที่ไม่มีวิทยฐานะ 
       5. รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดทำทะเบียน
ประวัติต่อไป 
      6. ทำคำสั่งการจ้างและเลิกจ้าง  ทำสัญญาจ้าง  สัญญาค้ำประกัน  
      7. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามสายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 
       8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



3.๓  งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   มีหน้าที่ 
             ๑. ดำเนินเรื่องการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
             ๒. แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑ์การประเมินผล
งาน ฯลฯ  แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน 
             ๓. ดำเนินการติดตาม  ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
             ๔. ศึกษา  วิเคราะห์  ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา 
             ๕. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
             ๖. วางแผน/ประสานงานในการส่งบุคลากรไปอบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาเพ่ิมเติม/ศึกษาดูงาน 
             ๗.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาของครูผู้ช่วย 
             ๘. รายงานผลการดำเนินงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
             ๙. ศึกษา วิเคราะห์  คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ลักษณะงาน  ตามตำแหน่งที่ได้รับการ
ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
             ๑๐. ดำเนินการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  เจตคติที่ดี  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสม 
    ๑๑. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามสายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบทุกสิ้นภาคเรียนและ                
ปีการศึกษา 
              ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.๔  งานเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษา  มีหน้าที่ 
           ๑. จัดทำ  MOU ของโรงเรียน 
 2. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 3. จัดทำเอกสารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 
 4. จดัทำเอการการเลื่อนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
 5. จัดทำเอกสารค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
 6. จัดทำเอกสารประเมินเพ่ือจ้างพนักงานบริการ 
 
3.๕  งานทะเบียนประวัติ   มีหน้าที่ 
              ๑. การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
     ๒. การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างเป็นปัจจุบัน 
     ๓. ดูแลการดำเนินการเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนอันดับ การเพ่ิมวุฒิ การปรับวุฒิการรายงานพ้นการเตรียม
ความพร้อมและการพัฒนาของครูผู้ช่วย 



              ๔.  สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามสายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบทุกสิ้นภาคเรียนและ              
ปีการศึกษา 
             ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3.๖  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  มีหน้าที่ 
            ๑. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
            ๒. ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
            ๓. จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  เครื่องราชอิสริยาภรณ์                     
ดิเรกคุณาภรณ์  และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   ๔. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามสายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบทุกสิ้นภาคเรียนและปี
การศึกษา 
           ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.๗  งานขอมีบัตรประจำตัว  เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ 
            ๑. แจ้งให้ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสาร หลักฐาน  ที่เก่ียวข้อง 
            ๒. ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
            ๓. นำเสนอผู้มีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัว  โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับโดยคุมทะเบียนประวัติ 
            ๔. รับมอบบัตรประจำตัวจากสพม.๓๗ และมอบให้กับเจ้าของบัตรประจำตัวและให้ลงชื่อรับบัตร 
            5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามสายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบทุกสิ้นภาคเรียนและปี
การศึกษา 
 
3.๘ งานหนังสือรับรอง ขออนุญาตไปต่างประเทศ ขออนุญาตลาทุกประเภท การลงเวลาปฏิบัติราชการ  
มีหน้าที่   การจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน ทำสถิติและนำไปใช้ประโยชน์ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินการ 
 
3.๙  งานวินัยและการรักษาวินัย  
3.๑๐  งานการออกจากราชการ   
3.๑๑  งานส่งเสริมสวัสดิการครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  มีหน้าที ่ 

วางแผนปฏิบัติงานบริการสวัสดิการครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมขวัญ กำลังใจ เยี่ยมครูและบุคลากรในงานต่างๆ  ทั้งงานมงคล  
อวมงคล  และครอบครัว  การตรวจสุขภาพประจำปี 
 
๖.๑๒  งานรักษาความปลอดภัย  มีหน้าที่ 
  1. วางแผนการดำเนินงานจัดทำแผนงาน/โครงการงานรักษาความปลอดภัย 



  2. จัดแบ่งหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชองเวรรักษาการณ์วันหยุดราชการ เวรกลางคืน 
และเวรประจำวัน 
  3. ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้บักทึกการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง 
  4. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานอื่นเพ่ือร่วมดูแลสถานที่และ 
ทรัพย์สินของทางราชการ 
  5. วางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาบุคคลภายนอกท่ีจะมาก่อความมาสงบในบริเวณโรงเรียน 
  6. จัดทำแนวปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอยู่เวรรักษาความปลอดภัย 
  7. ประสานงาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 
 
3.๑๓ งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
3.๑๔  งานแผนงาน ข้อมูลสารสนเทศ งานธุรการกลุ่ม มีหน้าที ่
     รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมของกลุ่ม จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ม ปฏิบัติงานสารบรรณให้ 
เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ พร้อมภาคผนวก                     
พ.ศ. ๒๕๓๙ และประสานงานกับกลุ่มบริหารอ่ืน ดำเนินการเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร แบบคำร้องต่างๆ                    
อัดสำเนาแบบฟอร์มต่างๆที่จำเป็นไว้บริการ ดูแลตู้ใส่กระดาษพิมพ์ต่างๆไว้บริการทั่วไป จัดเก็บรักษาและการ
ทำลายหนังสือราชการมีระบบการเก็บรักษาและการทำลายถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณดำเนินไปเป็นลาย
ลักษณ์อักษร รับโต้ตอบหนังสือราชการควบคุมดูแลให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณอย่างรวดเร็วทันเวลา                
มีระบบเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการโต้ตอบหนังสือ การติดตาม                  
การดำเนินการและการส่งหนังสือราชการ เนินการ วางแผน พัฒนางาน จัดทำโครงสร้างบริหารงาน จัดทำเนียบ
บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ลงบัญชีควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของกลุ่ม ประสานงานกับงานพัสดุ               
ในส่วนของการเบิกจ่าย ตรวจสอบพัสดุประจำปีของกลุ่ม 
 
4. กลุ่มบริหารทั่วไป  
    4.1  งานสารบรรณ   มีหน้าที่ 
 ปฏิบัติงานสารบรรณให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ พร้อมภาคผนวก พ.ศ. ๒๕๓๙ ในเรื่องต่อไปนี้ 
    ๑.  รับ-ส่งลงทะเบียนแยกประเภทหนังสือและการส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ๒.  จัดทำทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร และหนังสือราชการควบคุมดูแลการลงทะเบียนให้ถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณมีระบบเกี่ยวกับการจ่ายเรื่องการติดตามเก็บเรื่องคืน การจัดเข้าแฟ้มเรื่องตามระบบงานสาร
บรรณ 
    ๓.  รับโต้ตอบหนังสือราชการควบคุมดูแลให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณอย่างรวดเร็วทันเวลา  
มีระบบเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการโต้ตอบหนังสือ การติดตาม  
การดำเนินการและการส่งหนังสือราชการ 
    ๔.  ประมวลระเบียบแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทำบันทึกหรือถ่ายเอกสารหรือพิมพ์เอกสาร 



เผยแพร่  เช่น กฎ ระเบียบ คำสั่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ 
    ๕.  แยกประเภทของหนังสือให้รหัสเอกสารจัดทำบัญชีคุมเอกสาร บัตรคุมรายละเอียดเอกสารภายใน
แฟ้ม ทำทะเบียนเก็บเอกสารต่างๆเป็นหมวดหมู่มีระบบเก็บที่สามารถค้นหาเรื่องหนังสือราชการหรือหลักฐาน
ต่างๆได้สะดวกและรวดเร็ว 
    ๖.  ดำเนินการเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร แบบคำร้องต่างๆอัดสำเนาแบบฟอร์มต่างๆรายชื่อของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่จำเป็นไว้บริการ ดูแลตู้ใส่กระดาษพิมพ์ต่างๆไว้บริการทั่วไป 

  ๗.  การจัดเก็บรักษาและการทำลายหนังสือราชการมีระบบการเก็บรักษาและการทำลายถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณดำเนินไปเป็นลายลักษณ์อักษร 
   ๘.  จัดบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานไว้บริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจัดบุคลากรไว้ช่วยงานให้สะดวก 
   ๙.  ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
   ๑๐.  ประเมินผลการปฏิบัติงานสารบรรณ สรุปรายงานผลทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 
 
4.2  งานปฏิคมโรงเรียน   มีหน้าที่ 
  ๑.  วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน/โครงการ งานปฏิคมและบริการ 
  ๒.  จัดหาวสัดุอุปกรณ์ในการใช้งานปฏิคมและบริการอย่างเพียงพอ 
  ๓.  จัดเตรียมอาหารว่างน้ำดื่มฯลฯ เพื่อให้บริการต้อนรับอย่างเพียงพอ 
  ๔.  ให้การต้อนรับผู้มาติดต่อเยี่ยมเยียนโรงเรียน โดยประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือจัดให้มีการบริการที่ดี 
  ๕.  ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปรายงานผู้บริหาร เพ่ือนำข้อมูลมาพัฒนางานปฏิคมและบริการ  
ทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 
  ๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4.3  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม บริการสาธารณะและสาธารณูปโภค     มีหน้าที ่  
 1. วางแผน ควบคุมดูแล ซ่อมแซม ตกแต่ง แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 
ใช้งานได้อยู่เสมอ 
 ๒. วางแผน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 ๓. ดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับและต้นไม้ทุกต้น รวมทั้งสวนหย่อม 
 ๔. ดูแลควบคุมการวางแผนรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
 ๕. ดูแลบ้านพักครูให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย 
ตลอดจนจัดทำ   ระเบียบและแนวปฏิบัติ ตลอดจนควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 ๖. จัดทำระเบียบควบคุมการอยู่บ้านพักครู 
 ๗.วางแผน มาตรการประหยัดการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา 
 ๘. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า น้ำประปา ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และปลอดภัย 
 ๙. ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า น้ำประปาของโรงเรียน 



      ๑๐. จัดให้มีระบบ จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติการบริการต่างๆแก่ ชุมชน องค์กร หน่วยงานอื่น 
      ๑๑. จัดทำทะเบียน บันทึกข้อมูล ในการให้บริการต่อสารธารณะอย่างเป็นระบบ 
      ๑๒. ให้บริการวัสดุ-อุปกรณ์ สถานที่แก่สาธารณชนตามความเหมาะสมและศักยภาพชองโรงเรียน 
     ๑๓. พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ      
      ๑๔. สรุปประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 ๑๕. ให้บริการวัสดุอุปกรณ์  โต๊ะ เก้าอ้ี แก่ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆตามความเหมาะสม 
 ๑๖.ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและให้บริการการจัดกิจกรรมต่าง ๆของชุมชน 
 ๑๗. ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปรายงานผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางาน ทุกสิ้นภาคเรียน 
และปีการศึกษา 
 ๑๘. วางแผน ควบคุมดูแล ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค ให้เรียบร้อย 
 ๑๙. วางแผน ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐาน 
.  ๒๐. ดูแลรักษาระบบน้ำต้นทุนให้สะอาด 
 ๒๑.  ดูแลควบคุมการวางแผนรักษาความสะอาดบริเวณรอบแหล่งน้ำ 
 ๒๒.  ดูแลระบบผลิตน้ำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย 
ตลอดจนจัดทำ   ระเบียบและแนวปฏิบัติ ตลอดจนควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒๓. วางแผน มาตรการประหยัดการใช้น้ำประปา และน้ำใช้ 
 ๒๔. จัดบริการแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัยนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒๖. สรุปประเมินผล และรายงานการใช้งานระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาและรายงานผู้บริหาร
เพ่ือนำข้อมูลมาพัฒนางาน ทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 
 
4.๔ งานโสตทัศนูปกรณ์     มีหน้าที่ 
 ๑.จัดทำแผนงาน โครงการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา และ 
ประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๒.ให้บริการโสตทัศนศึกษาแก่กลุ่มสาระต่าง ๆ แก่ครูผู้สอน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียน 
และนอกโรงเรียน 
 ๓. จัดเก็บ รักษา ซ่อมแซม บำรุงรักษา และควบคุม การเบิกจ่ายโสตทัศนูปกรณ์ให้เรียบร้อย 
 ๔. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ รวมทั้งสถิติข้อมูล ของงานโสตทัศนศึกษาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 ๕. ดูแล ปรับปรุง ระบบเสียง แสง ในบริเวณโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๖. ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ในด้านการกระจายเสียง ภาพถ่าย วีดีโอ บันทึกเสียง และ 
ภารกิจอ่ืน ๆตามเหมาะสม 
 ๗.ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปรายงานผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางาน ทุกสิ้นภาคเรียน 
และปีการศึกษา 
 ๘.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



 
 
4.๕  งานอนามัยโรงเรียนและ อย.น้อย    มีหน้าที่ 
       งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 ๑. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
 ๒. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุ-อุปกรณ์ ในการปฐมพยาบาลให้พร้อมและใช้การ                
ได้ทันที 
 ๓. ปฐมพยาบาล นักเรียน ครูอาจารย์ บุคลากรในโรงเรียนในกรณีเจ็บป่วยในเบื้องต้นหรือนำส่ง
โรงพยาบาล  
            ๔. จัดทำระเบียนสุขภาพของนักเรียน  ทำสถิติข้อมูลสุขภาพ น้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
            ๕. ติดต่อประสานงาน แพทย์และเจ้าหน้าที่อนามัยในการตรวจสุขภาพของนักเรียน 
            ๖. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วย 
            ๗.ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย 
            ๘. จัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพอนามัย  
            ๙. วางแผนงาน โครงการ การดำเนินงานให้สอดคล้องกับ นโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน 
 ๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๑.ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปรายงานผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางาน ทุกสิ้นภาคเรียนและ              
ปีการศึกษา 
 
   งาน อย.น้อย   ดำเนินการและจัดกิจกรรมเก่ียวกับ อย.น้อย เช่น 
- กิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน   -กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ 
- จัดทําป้ายความรู้    – การให้ความรู้หน้าเสาธง  
– การให้ความรู้เสียงตามสาย   – การทําเอกสารเผยแพร่ กิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียน 
- การจัดนิทรรศการ    – เดินรณรงค ์ 
- การจัดแสดงผลงานนักเรียน   - การสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ 
- ตรวจสอบโรงอาหารของโรงเรียน  - สํารวจพฤติกรรมบริโภคของนักเรียน  
- กิจกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  - ตรวจสอบฉลากอาหาร 
 – ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร  - ตรวจสอบเครื่องสําอาง  
- ตรวจสอบ ไอโอดีน    - ตรวจสอบฉลากยา  
- ตรวจสอบอาหารในโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ในชุมชน  
– เผยแพร่ความรู้ในชุมชน เช่น วิทยุชุมชนหอกระจายข่าว  
- จัดนิทรรศการในชุมชน    – เดินรณรงค์ 
 
4.๖  งานโภชนาการ สวัสดิการร้านค้าและสหกรณ์เพื่อการศึกษา    มีหน้าที ่



 ๑.จัดทำแผนงาน โครงการ งานโภชนาการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการโรงอาหาร และ 
ประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๒.ดำเนินการสรรหา คัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารที่มีประสบการณ์ผ่านการรับรองจากสถาบันที่ 
เชื่อถือได้เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. จัดอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการให้กับนักเรียนและผู้จำหน่ายอาหาร 
 ๔. กำหนดระเบียบวิธีการและแนวปฏิบัติให้กับผู้จำหน่ายอาหารให้ยึดถือปฏิบัติในเรื่องคุณภาพ  
ความสะอาด ราคาและเวลาการจำหน่าย 
 ๕.จัดบริการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการที่โรงเรียนหรือชุมชนมอบหมาย 
 ๖.จัดสถานที่บริเวณโรงอาหารให้สะอาดเรียบร้อย มีวัสดุ ครุภัณฑ์ครบ เพื่ออำนวยความ สะดวกแก่               
ผู้มาใช้บริการอย่างเต็มที่ และจัด Big Cleaning Day ทุกวันเสาร์แรกของเดือน 
 ๗.กำกับ ควบคมุ ดูแล จัดการ ตรวจสอบคุณภาพของอาหาร เครื่องดื่มให้มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่ใน
ระดับอาหารสะอาด รสชาติดี (Clean Food Good Taste) 
 ๘.กำกับดูแล กิริยามารยาทในการเข้าคิวซื้ออาหาร มารยาทในการรับประทานอาหาร และให้นักเรียน ครู 
บุคลากรทั่วไปเก็บภาชนะ เช่น ถ้วย จาน แก้ว นำไปว่างไว้บริเวณท่ีจัดให้อย่างเรียบร้อย เป็นต้น 
 ๙.ควบคุม ดูแลมาตรฐานระบบสุขาภิบาล ระบบสาธารณูปโภคของผู้จำหน่ายอาหาร โดยประสานงานกับ
งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๐.ปลูกฝังจิตสำนึกท่ีดีให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น ความเสียสละ ความสามัคคี   
 ๑๑. จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติและข้อตกลงกับผู้ประกอบการสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน 
 ๑๒. ควบคุมดูแลงานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายข้อตกลงและแนวปฏิบัติ 
 ๑๓. วางแผนจัดระบบงานสหกรณ์ 
 ๑๔. รวบรวมเงินทุนจากสมาชิกท้ังหมดอย่างมีระบบ และถูกต้อง 
 ๑๕. จัดหา จำหน่ายสินค้าแก่สมาชิกอย่างยุติธรรม 
 ๑๖. สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าสถานศึกษา 
 ๑๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๘. วิเคราะห์ วิจัยและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ รองผู้อำนวยการที่สังกัด และผู้อำนวยการ
โรงเรียนตามลำดับก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 
  4.๗   งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ 
 ๑.  ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษารวมทั้งความต้องการใน
การได้รับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 
 ๒.  วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร  สถาบัน
และสื่อมวลชนในท้องถิ่น 
 ๓.  จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ เปิดเครื่องกระจายเสียงเวลาเช้าก่อนเข้าแถว 
 ๔.  พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา 



 ๕.  สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ  เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 
 ๖.  ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับและนำไปดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาให้เหมาะสม  
 ๗. จัดทำวารสาร จุลสาร แผน่ผับ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 ๘. ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการที่โรงเรียน ตลอดจน                  
ผู้มาศึกษาดูงาน 
 ๙. ให้บริการประกาศแจ้งสิ่งของหายและการเก็บสิ่งของได้โดยประสานงานกับฝ่ายกิจการนักเรียน 
 ๑๐. เป็นพิธีกรหรือประสานสรรหาพิธีกรในกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 ๑๑. ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปรายงานผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางาน ทุกสิ้นภาคเรียนและ            
ปีการศึกษา 
 ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4.๘  งานชุมชนสัมพันธ์ มีหน้าที่  
 ๑. ติดต่อประสานงานกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   
 ๒. รวบรวม  เอกสาร  และรายงานผลการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
 ๓. สร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยมีเป้าหมายในการ เข้าไปช่วยเหลือชุมชน 
และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 ๔. ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปรายงานผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางาน ทุกสิ้นภาคเรียนและ                   
ปีการศึกษา 
 ๕.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4.๙ งานพนักงานบริการ  มีหน้าที่  
 ๑.วางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ พนักงานขับรถและลูกจ้างชั่วคราว 
 ๒.กำกับ ติดตาม ควบคุม นิเทศ ดูแลการมอบหมายงานพนักงานบริการ พนักงานขับรถและลูกจ้าง
ชั่วคราว 
 ๓.ส่งเสริม สนับสนุน การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริการ พนักงานขับรถและลูกจ้างชั่วคราว 
เพ่ือให้สามารถพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ พนักงานขับรถและลูกจ้างชั่วคราวและสรุป 
รายงานให้ผู้บริหารทราบทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 
 ๕.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  
4.๑๐  งานยวดยานพาหนะ   มีหน้าที่   
 ๑.  ตรวจ เช็ค จัดซ่อม และบำรุงรักษาสภาพรถโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 



 ๒.  ต่อทะเบียนรถประจำปี 
 ๓.  ควบคุมการใช้รถของโรงเรียน 
 ๔.  ทำการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
 ๕.  สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าสถานศึกษา 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4.๑๑  งานสมาคมศิษย์เก่า   มีหน้าที่ 
 ๑.  ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษารวมทั้งความต้องการ      
ในการได้รับข่าวสารข้อมูลกับศิษย์เก่า และสมาคมผู้ปกครอง   
 ๒.  วางแผนการร่วมกับศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง  ของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน 
องค์กร  สถาบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น 
 ๓.  จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง  ของสถานศึกษา   
 ๕.  สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ  เครือข่าย
ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง   
 ๖.  ติดตามประเมินผลการดำเนินการ ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง  เพ่ือให้ทราบถึงผลที่ได้รับและนำไป
ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสม  
 ๗. จัดทำวารสาร จุลสาร แผน่ผับ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 ๘. ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง คณะทำงานสมาคม และผู้มาติดต่อราชการ                
ที่โรงเรียน 
 ๑๑. ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปรายงานผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางาน ทุกสิ้นภาคเรียนและ                    
ปีการศึกษา 
 ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4.๑๒   สนองงานพระราชดำริฯ 
 ๑) งานโรงเรียนธนาคาร มีหน้าที่ 
 ๑. จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติและข้อตกลงการใช้บริการธนาคารโรงเรียน 
 ๒. ควบคุมดูแลงานธนาคารโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายข้อตกลงและแนวปฏิบัติ 
 ๓. วางแผนจัดระบบงานธนาคารโรงเรียน 
 ๔. รวบรวมเงินฝากทั้งหมดอย่างมีระบบและถูกต้อง 
 ๕. จัดดอกเบี้ยเงินฝากให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของธนาคาร 
 ๖. ประสานความร่วมมือกับ ธกส.ในการมาให้ความรู้การจัดการระบบธนาคาร 
 ๗. สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าสถานศึกษาทุกภาคเรียน 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒)  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีหน้าที่   



 ๑.  ดำเนินงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพืช การจัดหมวดหมู่และการใช้ประโยชน์จากพืช รวมทั้ง                 
การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ 
 ๒.  ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของพืชการจัดหมวดหมู่และการใช้
ประโยชน์จากพืช  รวมทั้งการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ 
 ๓. สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าสถานศึกษา 
 ๔. ปฏิบัติงานอืน่ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
๓) งาน TO BE NUMBER ONEมีหน้าที่ 
    ๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับโครงการ เช่น 
-กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ของทุกปี 
- กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี 
-กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุกปี 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
-กิจกรรมประกวดร้องเล่น เต้น รีไซเคิล 
- กิจกรรม TO BE เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนเวลาก่อนเข้าแถวและ เวลาพักเที่ยง 
- กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจร  โดยนำความรู้โครงการ TO BENUMBER ONE  ไปเผยแพร่ยังโรงเรียน
เครือข่าย กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก โดยนำแกนนำจากโรงเรียนเครือข่ายมาเข้ารับความรู้และ                    
ฝึกทักษะ เพ่ือให้แกนนำสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมให้แก่เพ่ือนสมาชิก ให้มีสุขภาพจิตที่ดีมีจิตใจ                
ที่เข้มแข็งอันจะเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดในอนาคต 
-กิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น "ปรับทุกข์  สร้างสุข  แก้ปัญหา พัฒนา EQ " 
-กิจกรรมปรับทุกข์ ได้แก่  พ่ีช่วยน้อง  TO BE จิตอาสา 
-กิจกรรมสร้างสุข  ได้แก่ กิจกรรมที่สมาชิกได้เลือกท่ีจะทำในช่วงเวลาว่าง โดยมีพ่ีๆมาสอน เช่น                  ร้อง
เพลง รำ เต้นCOVER แดนซ์  วาดภาพ  ดูหนังฟังเพลง ฯลฯ 
-กิจกรรมแก้ปัญหา ได้แก่ พ่ีสอนน้อง เป็นกิจกรรมที่พ่ี ๆ ช่วยสอนการบ้านให้น้องที่มีปัญหา 
-กิจกรรมพัฒนา EQ ได้แก่  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  เกมต่างๆ  
-อ่านหนังสือ  กิจกรรมตรวจสอบEQ  ตรวจสอบความเครียด  
- กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง โดยนำแกนนำที่มีความเป็นผู้นำ สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้สมาชิกในชมรมได้ ไปเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก 
๒. สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าสถานศึกษา 
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
4.๑๓ งานแผนงาน ข้อมูลสารสนเทศ งานธุรการของกลุ่ม   มีหน้าที่ 
 รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมของกลุ่ม จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ม ปฏิบัติงานสารบรรณ                   
ให้ เป็นไปโดยถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ พร้อมภาคผนวก                    
พ.ศ. ๒๕๓๙ และประสานงานกับกลุ่มบริหารอ่ืน ดำเนินการเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร  แบบคำร้องต่างๆ                     



อัดสำเนาแบบฟอร์มต่างๆที่จำเป็นไว้บริการ ดูแลตู้ใส่กระดาษพิมพ์ต่างๆไว้ บริการทั่วไป จัดเก็บรักษาและการ
ทำลายหนังสือราชการมีระบบการเก็บรักษาและการทำลายถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณดำเนินไปเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  รับโต้ตอบหนังสือราชการควบคุมดูแลให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณอย่างรวดเร็วทันเวลา                
มีระบบเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการโต้ตอบหนังสือ การติดตาม                   
การดำเนินการและการส่งหนังสือราชการ เนินการ วางแผน พัฒนางาน จัดทำโครงสร้างบริหารงาน จัดทำเนียบ
บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป ลงบัญชีควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของกลุ่ม ประสานงานกับงานพัสดุในส่วน
ของการเบิกจ่าย ตรวจสอบพัสดุประจำปีของกลุ่ม 
 
 
 
5.ฝ่ายกิจการนักเรียน 
5.๑  งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน มีหน้าที่   
1. งานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
   ๑.๒ จัดทำแผนงาน/โครงการเป็นลายลักษณ์อักษร 
   ๑.๓ ดำเนินงานตามแผน 
   ๑.๔ ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน 
   ๑.๕ ดำเนินงานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
2. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   ๒.๑ มอบหมายให้ครูดูแลรับผิดชอบงานนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
   ๒.๒ ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
   ๒.๓ ครูดำเนินการศึกษานักเรียนครบทุกคน 
   ๒.๔ มีเอกสารหลักฐานข้อมูลนักเรียนที่สามารถตรวจสอบได้ 
   ๒.๕ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดงานนักเรียน 
3. การคัดกรองนักเรียน 
   ๓.๑ มีเครื่องมือสำหรับใช้ในการคัดกรองนักเรียน 
   ๓.๒ ประชุมชี้แจงครูเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรองนักเรียน 
   ๓.๓ ครูดำเนินการคัดกรองนักเรียนตามแนวปฏิบัติ 
   ๓.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการการร่วมพิจารณาผลการคัดกรองนักเรียน 
   ๓.๕ จำแนกนักเรียนอย่างชัดเจนและครอบคลุมทุกงาน 
4. การดำเนินงานป้องกันการแก้ไขปัญหานักเรียน 
   ๔.๑ จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาที่เป็นงานเสี่ยงและงานมีปัญหา 
   ๔.๒ กำหนดแนวทาง วิธีการป้องกันและแก้ไข 
   ๔.๓ จัดทำหลักฐานการป้องกันและแก้ไขตามวิธีที่กำหนดไว้ 
   ๔.๔ แก้ปัญหาร่วมกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 



   ๔.๕ ติดตามประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหา 
5. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
   ๕.๑ รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
   ๕.๒ กำหนดแผนงาน/โครงการ 
   ๕.๓ ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
   ๕.๔ ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๕.๕ ติดตามประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน 
6.การส่งต่อนักเรียน 
   ๖.๑ รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการส่งต่อ 
   ๖.๒ กำหนดแนวปฏิบัติในการส่งต่อนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
   ๖.๓ ส่งต่อนักเรียนตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ 
   ๖.๔ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๖.๕ ติดตามประเมินผลและนำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน 
  
5.2  งานส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน  หน้าที่  
 ๑. ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน หาทางป้องกันมิให้นักเรียนประพฤติ
หรือกระทำผิดระเบียบของโรงเรียน 
 ๒. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับครูประจำชั้น หัวหน้าระดับและแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียนอย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
 ๓. ดำเนินงานวินัยและความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของทางโรงเรียน 
 ๔. ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลดี
ต่อนักเรียน 
 ๕. แนะนำ ตักเตือน และติดตามนักเรียน 
 ๖. จัดให้มีการอบรมศีลธรรม จรรยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
 ๗. ปกครอง ดูแล ให้ความอบอุ่นและความปลอดภัยแก่นักเรียนขณะอยู่โรงเรียน 
 ๘. ให้คำแนะนำในด้านความประพฤติของนักเรียน ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและระเบียบ ประเพณี
ที่ตนสังกัด 
 ๙. วิเคราะห์ปัญหานักเรียน โดยประสานงานกับครูประจำชั้น และครูแนะแนว 
 ๑๐. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความประพฤติดี เสียสละเพ่ือส่วนรวม หรือมีผลการเรียนดี 

๑๑. จัดทำแผนพัฒนางานส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์นักเรียน 

๑๒. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ทำงานที่ไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 

๑๓. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้าฝ่าย รองผู้อำนวยการงานที่สังกัด และผู้อำนวยการ
โรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 



 ๑๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5.3  งานปกครองระดับชั้นและคณะสี มีหน้าที่ 
  1. จัดทำแผนพัฒนางานปกครองระดับชั้น 
  2. ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน หาทางป้องกันมิให้นักเรียนประพฤติ 
หรือกระทำผิดระเบียบของโรงเรียน 
  3. ประชุมปรึกษา หารือร่วมกับครูประจำชั้น หัวหน้าระดับและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนอย่างน้อย 
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
  4. กำหนดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของนักเรียนทุกห้อง พร้อมทั้งกำกับ ติดตาม ดูแลการทำความสะอาดบริเวณ 
ที่กำหนด และสรุปรายงานโรงเรียนทุกสัปดาห์ 
  5. วิเคราะห์ปัญหานักเรียน โดยประสานงานกับครูประจำชั้น และครูแนะแนว 
  6. ส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมและระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การใช้เวลาว่างให้เป็น 
ประโยชน์ 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนยกย่องชมเชยให้กำลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติดีเด่น 
  8. กำหนดรูปแบบโครงสร้างคณะสี คณะกรรมการและบทบาทหน้าที่ของคณะสี จดัทำแผนพัฒนางานคณะสี 
ส่งเสริมงานคณะสี ประสานงานกับครูประจำสี เพื่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียน 
  9. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้าฝ่าย รองผู้อำนวยการงานที่สังกัด และผู้อำนวยการ 
โรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5.5  งานเครือข่ายผู้ปกครอง  มีหน้าที่ 
  1. วางแผนและดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียนเครือข่าย
ผู้ปกครองระดับคณะกรรมการบริหารเครือข่าย 
  2. กำกับ ติดตาม และประสานงาน เครือข่ายผู้ปกครอง ทั้งด้านการทำงานและระดมทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษา 
  3. อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือดูแล ผลการเรียนและความประพฤติของ
นักเรียน 
  4. วางแผนจัดระบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ 
  5. รวบรวมข้อมูลและสถิติท่ีเกิดจากการดำเนินการเครือข่ายผู้ปกครอง 
  6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้าฝ่าย รองผู้อำนวยการงานที่สังกัด และผู้อำนวยการโรงเรียน
ก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



5.6  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีหน้าที่ 
  ๑. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
  ๒. จัดประชุมอบรมเผยแพร่ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด บทลงโทษหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ๓. จัดทำระเบียบความประพฤติของนักเรียนทุกคนให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการนำไปใช้ 
  ๔. จัดทำแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนติดยาเสพติด ระบบส่งต่อ   
  ๕. สำรวจข้อมูลนักเรียน คัดกรอง จำแนกข้อมูลนักเรียนออกเป็นกลุ่มหรือประเภทต่าง ๆ จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
  ๖. ติดตาม ดูแล อบรม สั่งสอนให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนและ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๗. พิจารณา สอบสวน เสนอบทลงโทษ เพ่ิมคะแนนหรือตัดคะแนนความประพฤติ 
  ๘. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ อบรม ส่งเสริม ให้คำปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันช่วยเหลือ และแก้ไข
พฤติกรรมของนักเรียนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ 
  ๙. ประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการป้องกันให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา   
  ๑๐. สรุปรายงานการป้องกันให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียนทุกเดือน 
  ๑๑. สรุปแผนงาน/โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
  ๑๒. ประเมินผล สรุปรายงานการปฏิบัติงานทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 
  ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5.๗  งานพัฒนา ส่งเสริมประชาธิปไตย และส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน มีหน้าที่ 
  1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน/โครงการปฏิทินการปฏิบัติงานของงานพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย 
  2. จดัทำเอกสารชี้แจงเผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  3. วางแผนและจัดระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนส่งเสริมให้มีสภานักเรียน 
  4. ประสานงานชี้แจง คณะครู นักเรียนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน 
  5. วางแผนและดำเนินการจัดเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโดยยึดหลักประชาธิปไตย 
  6. วางแผนและจัดระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ทักษะ
ทางวิชาการ ดนตรี กีฬา นันทนาการ และอาชีพ  
  7. กำกับ ติดตาม ดูแลให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการโรงเรียน 
๘. จัดให้มีการสรุปแผนงาน/โครงการการจัดกิจกรรมต่างๆและเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5.8  งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน  มีหน้าที่ 
 ๑.  วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 



 ๒.  ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
 ๓.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็นรักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๔.  สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข  การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเกิด
คุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 ๕. สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าสถานศึกษา 
 ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5.9  งานบ้านพักนักเรียน  มีหน้าที่ 

๑. จัดทำข้อมูลนักเรียนบ้านพัก 
 ๒. จัดนักเรียนเข้าบ้านพักและจัดระเบียบการอยู่บ้านพัก 
 ๓. จัดทำข้อมูลสารสนเทศสารสนเทศการดำเนินงาน กิจกรรม ตามโครงการการดำเนินงาน กิจกรรม ตาม
โครงการพัฒนาบ้านพักนักเรียนบ้านไกล 
 ๔. เบิกจ่ายเงินงบประมาณงานตามโครงการ 
 ๕. กำกับ ดูแล ติดตามพฤติกรรมนักเรียนบ้านพักทุกคน 
 ๖. ดูแลอาคารที่พัก ความสะอาด ระบบสาธารณูปโภค 
 ๗. สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารทุกสิ้นภาคเรียนหรือปีการศึกษา 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5.๑๐ งานแผนงาน ข้อมูลสารสนเทศ งานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน  มีหน้าที่ 
     จัดทำแผนปฏิบัติการฝ่ายกิจการนักเรียนและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา  จัดทำ รวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน รับ – ส่งหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
จัดทำทะเบียนเอกสารจัดเก็บให้เป็นระบบ จัดทำบัญชี วัสดุครุภัณฑ์ ควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
จัดทำวัสดุ ครุภัณฑ์ฝ่ายจัดการศึกษาให้เป็นระบบตามระเบียบ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในการจัดหา 
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑจ์ัดบอร์ดทำเนียบบุคลากรของฝ่ายประเมินผล สรุปรายงานการปฏิบัติงานทุกสิ้นภาคเรียนและปี
การศึกษา ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 


