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คำนำ 
 
 งานบริหารงานท่ัวไป เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ให้บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที ่โรงเรียนกำหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธ ิผล            
เช่น การดำเนินงานธุรการ การประชาสัมพันธ์ งานประสานราชการ การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำสำมะโนนักเรียน การรับนักเรียน การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน การดูแลสถานท่ีและสภาพแวดล้อม งานบริการสาธารณะ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ และ
บุคลากร การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การส่งเสริมสนับสนุนและ
ประสานงาน งานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  
 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้การบริหารงาน
ด้านบริหารงานทั่วไปเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานศึกษาให้
ประชาชนได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน อีกทั้งจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ที ่หลากหลาย และเหมาะสมกับผู้เรียน และได้มีการติดต่อประสานงาน
ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมในการบริหารการศึกษาให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานทั่วไป     
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง       
ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
 
       งานบริหารงานท่ัวไป 
      โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 
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สารบัญ 
 

        หน้า 
 
คำนำ 
การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ       1 
การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา       3 
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี         3 
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร        3 
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน         3 
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา         4 
การดำเนินงานธุรการ          4 
การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม        5  
การรับนักเรียน           5 
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา         5 
การจัดทำสำมะโนผู้เรียน          6 
งานกิจการนักเรียน/งานประชาธิปไตยและวินัยนกัเรียน      6 
การประชาสัมพันธ์โรงเรียน         7 
การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร     7 
    หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น       7 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR)        8 
การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน        8 
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน    8 
งานอื่นๆ ท่ีรับมอบหมาย 
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คู่มือการดำเนินงานบริหารงานท่ัวไป 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะหัวหน้างานบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน 
 2. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวโรงเรียน 
 3. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ ่มบริหารทั ่วไปให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ 
 4. กำหนดหน้าท่ีของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไปและควบคุมการปฏิบัติงานของงานบริหารท่ัวไป   
 5. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. กำกับ ติดตาม ให้งานแผนงานและบริหารทั่วไป ประสานฝ่ายต่างๆ   เพื่อดำเนินกิจกรรมงาน
โครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 
 7. กำกับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน           
เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
 8. ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหาร
ท่ัวไป อย่างต่อเนื่อง 
 9. ติดตามประสานประโยชน์ของครู  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ 
 10.  วินิจฉัยส่ังการงานท่ีรับมอบหมายไปยังงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 11. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน 
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 12.  กำกับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของ
ทุกงานพร้อมรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 13.  ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรต ิ
 14.  ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารท่ัวไป 
 15.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

งานโสตทัศนศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
 1. จัดทำแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
 2. ประสานและร่วมงานกับหมวดวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานโสตฯ 
 3. จัดซื้อ  จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
 4. จัดระบบและจัดสถานท่ีในการเก็บรักษาให้เหมาะสม  สะดวก  ปลอดภัย 
 5. จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนอุปกรณ์ 
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้คำแนะนำวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนอุปกรณ์ 
 7. จัดให้มีสถานท่ีสำหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
 8. จัดทำระเบียบวัสดุ  ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
 9. จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
 10. จัดและดำเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน 
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 11. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร 
 12. ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ 
 13. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 14. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการนำออกไปเผยแพร่ 
 15. สำรวจและจัดทำทะเบียนส่ือการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับหมวดวิชา 
 16. ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ การผลิตส่ือการสอนแก่ครูอาจารย์ท่ัวไป 
 17. ช่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
 18. จัดทำ  รวบรวมข้อมูล  สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ  และจัดทำรายงานประจำปีของงาน โสตทัศนศึกษา 
 19. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนและมัลติมีเดียออนไลน์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

 1. ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และมัลติมีเดียออนไลน์โรงเรียน  
 2.  ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศของแต่ละกลุ่มงาน และคณะครู ในการนำข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่
บนเว็บไซต์โรงเรียน   
 3.  ดูแล  จัดการบริหารเกี่ยวกับฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 
 4. ให้การสนับสนุน งานประชาสัมพันธ์ในการเผยข้อมูลแพร่ข่าวสาร ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 5. จัดทำ  รวบรวมข้อมูล  สถิติเกี่ยวกับงาน  และจัดทำรายงานประจำปีของงาน 
 6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 งานดูแลระบบเครือข่าย ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และบริการศูนย์สื่อมีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่าย

ต่อไปนี้ 
 1.  ประสานงานและให้บริการด้านระบบเครือข่าย ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และการให้บริการศูนย์ส่ือ 
ให้กับ นักเรียน ครูและบุคลากร ภายในโรงเรียน 
 2.  ดูแล บริหาร ประสานงานและรักษาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน 
 3.  ดูแล Server ซ่อมบำรุงเครื่อง  Server  ดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต 
 4.  งานซ่อมแซม จัดหา ทดแทนและทำความสะอาดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 5.  ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์  จัดการด้านโปรแกรมและตรวจเช็คไวรัส 
 6. จัดทำ  รวบรวมข้อมูล  สถิติเกี่ยวกับงาน  และจัดทำรายงานประจำปีของงาน 
 7. ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานสารสนเทศสถานศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

 1.  วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรท่ีใช้ในงานสารสนเทศของโรงเรียน 
 2.  ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับกลุ่มงานต่าง ๆ  เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยท่ีจะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ 
 3.  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน  เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
 4.  จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มงาน ได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางานใน
กลุ่มงานต่อไป 
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 5.  ออกแบบ/รวบรวมสารสนเทศจากกลุ่มงานต่างๆ  เพื่อจัดทำสารสนเทศของโรงเรียนเผยแพร่ 
 6.  ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 
 7.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
 1. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน 
 2. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดำเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4. จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบดำเนินการหรือถือปฏิบัติ
แล้วแต่กรณี 
 5. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เร่งรัด การดำเนินการ
และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
       1. ประสานงานจัดทำแผนพัฒนางาน  แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
เสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
       2. พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารท่ัวไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและ
เกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 
      3. กำกับ  ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
      4. ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มงานต่างๆ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มี
ประสิทธิภาพ 
      5. ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
      6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
        1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล 
        2. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศรายบุคคล 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสายงาน 
        3. จัดส่ิงอำนวยความสะดวก ให้เหมาะสมกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
        4. จัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานของสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
        5. จัดสวัสดิการ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานบรรลุตามมาตรฐานสายงานของสถานศึกษา 
 
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างและตัวชี้วัดตามความสำเร็จ 
 2. วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน บรรลุตัวชี้วัดระดับดีมาก ดี พอใช้ 
หรือ ปรับปรุง 
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 3. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รายมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อหาเหตุปัจจัย และ
กำหนดแนวทางการผดุงรักษา การพัฒนา และการปรับปรุง ตามกรณี จัดทำเป็นข้อเสนอการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
 4. ปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานตามข้อมูลการวิเคราะห์ ให้รองรับภารกิจท่ีจำเป็นและนโยบายสำคัญ 
 5. กำหนดประเด็นตัวชี้วัด เกณฑ์ความสำเร็จ การกำกับติดตามให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ และประเด็นการประเมินผล ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปี 
 6. กลุ่มงานและฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และคณะบริหาร
สถานศึกษานำผลประเมินพิจารณา รับฟังคำชี ้แจง เพื ่อประเมินภาพความสำเร็จระดับสถานศึกษา            
รายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 7. จัดทำรายงานและรายงานสาธารณชน เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อใช้เป็นการกำหนดนโยบายของสถานศึกษา และพัฒนาระบบโครงสร้างการปฏิบัติงานต่อไป 
 
งานเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
 1. ศึกษาความต้องการจำเป็นด้านเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. วางแผนดำเนินการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
 3. ระดมการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา  
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ บำรุงรักษา และส่งเสริมสนับสนุน 
ให้บุคลากรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร และพัฒนาการศึกษา 
 5. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา 
รวมทั้ง เผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 
 6.  ติดตาม ประเมินผล การใช้เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อความคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
การดำเนินงานธุรการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
      1. รับ-ส่งเอกสาร  ลงทะเบียนหนังสือเข้า – ออก จัดส่งหนังสือ เข้าหรือเอกสารให้หน่วยงานหรือบคุคล
ท่ีเกี่ยวข้อง 
     2. จัดทำคำส่ังและจดหมายเวียนเรื่องต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้กับครูและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
  3. เก็บ หรือทำลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ 
  4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำส่ัง และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ และเวียนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
  5. ร่างและพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต้ตอบถึงส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น  
  6. ติดตามเอกสารของฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
อ้างอิง  
  7. ประสานงานการจัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  8. เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไปในเรื่องงานสารบรรณ 
  9. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 
  10. บริการทางจดหมายและส่ิงตีพิมพ์ท่ีมีมาถึงโรงเรียน 
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  11. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพื่อลงนาม 
  12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้     
      1. วางแผนกำหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แม่บ้านทำความสะอาด         
  2. วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอกับการใช้บริการของโรงเรียน 
  3. จัดซื้อ  จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียน  ห้องบริการห้องพิเศษ     
ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพท่ีดีอยู่ตลอดเวลา 
  4. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดต้ังในท่ีท่ีใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 
  5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียนตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพ
ดี ดูแล  สีอาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย  มีป้ายบอกอาคารและห้องต่างๆ  
  6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้และอื่นๆ ให้อยู่ใน
สภาพท่ีเรียบร้อย 
  7. ดูแลความสะอาดท่ัวไปของอาคารเรียน  ห้องน้ำ  ห้องส้วม  ให้สะอาด  ปราศจากกล่ินรบกวน 
  8. ติดตาม  ดูแลให้คำแนะนำในการใช้อาคารสถานท่ี  โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษา
ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
  9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจำหน่ายพสัดุเส่ือมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
  10. ประสานงานก ับห ัวหน้าอาคาร โดยนำข ้อเสนอแนะ  มาปร ับปร ุงงานให ้ท ันเหต ุการณ์   

  11.  อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่นๆ จัดทำสถิติการ
ให้บริการและรวบรวมข้อมูล    
     12. ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา        
  13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
การรับนักเรียน 
  ๑. กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาอย่างอิสระตามความสนใจและศักยภาพของ ผู้เรียน ตาม
ความพร้อมของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

  ๒. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนที่กำหนดโดยความเห็นชอบของ  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตามปฏิทินการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
กำหนดเฉพาะสถานศึกษารูปแบบนิติบุคคล 
 
 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

  ๑. กำหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา  

  ๒. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้าน ซึ่งครอบคลุมถึงการประสาน ความร่วมมือ
กับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน สถานประกอบการ สถาบัน สังคมอื่น 
และสถานศึกษาในการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน  

  ๓. ดำเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
  1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายประชากร ขั้นตอนวิธีการทำสำมะโนประชากรวัยเรียน 
  2. จัดทำเครื่องมือสำมะโนประชากรวัยเรียน 
  3. จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียนที่จะเข้ารับการบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
ให้เป็นปัจจุบันโดย ประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  4. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากสำมะโนผู้เรียน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ต่อไป 
  5. เสนอรายงานข้อมูลสารสนเทศการสำมะโนผู้เรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษาและสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาทราบ 
 
งานกิจการนักเรียน/งานประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 
 1. จัดทำโครงการ กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการของนักเรียน 
 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เช่น ความประพฤติ คุณธรรม ความรับผิดชอบ 
ระเบียบวินัย การบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตย 
 4. จัดทำคู่มือนักเรียนโดยร่วมกับฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เช่นกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมทักษะและความสามารถพิเศษ กิจกรรมสุนทรียภาพด้านศิลปะ และ
นันทนาการ 
 6. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้จากประสบการณ์จริงเพื ่อพัฒนาศักยภาพของผู ้เร ียน เช่น           
การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น ทุกปีการศึกษา 
 7. จัดทำทะเบียนประวัติของนักเรียน ทะเบียนพฤติกรรมนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นแล้วรายงานต่อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล 
 8. จัดทำทะเบียนประวัติของนักเรียน ที่มีพฤติกรรมเบี่ยง หรือพฤติกรรมเสี่ยงแล้วดำเนินการหา
ทางแก้ไขและช่วยเหลือต่อไป 
 9. ส่งเสริมกิจกรรมด้านระเบียบวินัย ให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสมณเพศเป็นไปตาม
วินัยบัญญัติของพระพุทธศาสนาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาโดยการยกย่อง ให้รางวัลหรือ
มอบเกียรติบัตร เป็นต้น 
 10. จัดระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลน 
 11. แจ้งให้ผู ้ปกครองได้รับทราบในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาด้านความประพฤติเพื่อหาทางแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียนร่วมกัน 
 12. ให้คำปรึกษาแนะนำช้ีแจงแนวทางแก้ปัญหาท่ีถูต้องแก่นักเรียนและติดตามผลการแนะแนว 
 13. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
 1. กำหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดประสงค์ของโรงเรียน 
 2. ประสานงาน ร ่วมมือกับกลุ ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเร ียนในการดำเน ินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ 
 3. ต้อนรับและบริการผู้มาเย่ียมชมหรือดูงานโรงเรียน 
 4. ต้อนรับและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียนและทางโรงเรียน 
 5. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
 6. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 7. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธกีารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 8. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และช่ือเสียงของโรงเรยีนทางส่ือมวลชน 
 9. จัดทำเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและความ
เคล่ือนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรท่ัวไปทราบ 
 10. รวบรวม  สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดทำรายงานประจำปีของงาน
ประชาสัมพันธ์ 
 11. งานเลขานุการการประชุมครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
 12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษา 

1. ประสาน ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที ่ ในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ 

2. ประสานให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถใน
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ เป็นต้น 

3. สนับสนุนให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีความรู้ ความสามารถ ในการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษา
แก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในการปกครองดูแล 

4.  ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ  
 
งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
 1. วางแผนกำหนดงานปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะตลอดจนการติดตามการ
ปฏิบัติงาน 
 2. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพื่อนำไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
และบริการสาธารณะ 
 3. ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร  สุขภาพอนามัย อาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์และว ิชาการ 
 4. จัดกิจกรรมเพื ่อพัฒนาชุมชน เช่น การบริจาควัสดุ สิ ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู ้และจัด
นิทรรศการ  
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 5. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย ศาสนาและงานที่เกี่ยวกับชุมชน 
 6. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ มูลนิธิ        
 7. ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในด้าน 
อาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ 
 8. รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ           
 9. ประเมินสรุป รายงาน ผลการการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา 
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
 1. จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงาน ผลการพัฒนาการศึกษา 
 2. จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ และเกณฑ์ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
 3. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ        
ท่ีกำหนดไว้ 
 4. จัดทำรายงานผลการพัฒนาการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ได้รับทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
 5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผล การพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
 
การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 1. ระบุปัจจัยเส่ียงตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนกลยุทธ์) ของสถานศึกษา 
 2. ประเมินความเส่ียงและจัดลำดับความเส่ียง 
 3. วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง เพื่อจัดทำรายงานและแผนบริหารความเส่ียง 
 4. วางแผนการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
 5. ส่งเสริมให้บุคลากรที ่เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย นำมาตรการป้องกันความเสี ่ยงไปใช้ในการควบคุม           
การดำเนินงานตามภารกิจ โดยสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด 
 6. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีกำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นระยะๆ 
 7.  รายงานการควบคุมภายในต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

1. ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรยีน ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ประชุมช้ีแจงให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ ในการดูแล ช่วยเหลือ 

และพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
3. วางแผนกำหนดนโยบายการดำเนินงานปกครองนักเรียน เพื่อ 
    3.1 การส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
    3.2 การป้องกันและการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

โรงเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในโรงเรียน 
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4. ดำเนินการบริหารงานปกครองนักเรียน โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนและประสาน
การดำเนินการปกครองร่วมกันระหว่างสถานศึกษา และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของบุคลากร ให้ดำเนินไปตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงานเป็นระยะๆ 
 
งานอื่นๆ ที่รับมอบหมาย 


