
คำนำ 

                  ในช่วงแห่งการปฏิรูปสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบราชการไทยมีการเปล่ียนแปลง 

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหัวใจ

สำคัญ ท่ีจะทำให้ระบบการบริหารงานและการดำเนินงานต่างๆของทุกๆหนว่ยงานและทุกภาคส่วนสามารถ

ขับเคล่ือน ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

                  โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จึงได้วางแผนและจัดทำนโยบายและกลยุทธ์การ

บริหารงานทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อขับเคล่ือน

สถานศึกษาให้มีความพร้อม รับสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศ

ของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ อันจะเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในทุกๆ ด้านไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  

 

 

 

                                                                                           

                                                                                                 งานบุคลากร  

                                                                              โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 

 

              เรื่อง                                                                                        หน้า 

                ความเป็นมา  

                นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  

                การดำเนินการและแนวปฏิบัติตามนโยบาย  

                หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

                รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 

 
ความเป็นมา  

              การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจสำคัญท่ีจะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เนื่องจากบุคลากร
จะเป็นผู้ ผลักดันให้ภารกิจต่างๆของสถานศึกษา สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น องค์กรจำเป็นจะต้องมี
การกำหนดกรอบ แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ
สอดคล้องตามเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีดีพึงประสงค์ และมี
ทัศนคติท่ีดีต่อสถานศึกษา 
             โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จึงได้จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดรับกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ สถานศึกษา โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ท่ีมุ่งเน้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการประเมินผล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถหลักให้แก่บุคลากร โดยนำ
แนวความคิดการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ อย่างรอบด้านมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก แบ่งเป็น 5 ด้าน 
ได้แก่  
            ด้านท่ี 1 การวางแผนกำลังคน  
            ด้านท่ี 2 การสรรหา  
            ด้านท่ี 3 การพัฒนาบุคลากร 
            ด้านท่ี 4 การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ  
            ด้านท่ี 5 การใช้ประโยชน์  
 

การดำเนินการและแนวปฏิบัติตามนโยบาย 
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 

 
แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านที่ 1 การวางแผนกำลังคน  
                  วางแผนอัตรากำลัง เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษา เพื่อใช้สรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และตรงตามความ
ต้องการ วิชาเอกของสถานศึกษา ให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง รวมทั้งแผนการ
ปฏิรูปประเทศและ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 
 
 



แนวปฏิบัติตำมนโยบายด้านที่ 2 การสรรหา  
1. กลุ่มงานบุคลากรดำเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะท่ีสถานศึกษามีความต้องการ และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการสรรหาบุคลเพื่อดำรงตำแหน่งตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
และอัตราตำแหน่งท่ีว่างหรือขาดแคลน  
2. ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการท่ีหลากหลาย เป็นธรรม และโปร่งใส ดังนี้  
    - ดำเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิหรือพื้นท่ีใกล้เคียง 
    - ดำเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการรับย้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
กำหนด  
    - ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ี ครูผู้สอน   
      โดยการประกาศรับสมัครคัดเลือกทางส่ือต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
    - ดำเนินการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามภารกิจในสถานศึกษา โดยการ  
      ประกาศรับสมัครคัดเลือกทางส่ือต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
 
แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากร  
1. จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรใน ด้านต่างๆ ให้มี
ความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับ
การอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
2. จัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง และเพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆอย่างเหมาะสมตามความถนัดและความรู้ความสามารถ 
3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านงานบุคลากรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับพัฒนาบุคลากร  
4. ส่งเสริมการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อสิทธิ
ประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูในสังกัด 
  
แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านที่ 4 การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ  
1. จัดทำโครงการเสริมสร้างกำลังใจของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการจัด 
สวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ การมอบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร หรือช่อดอกไม้แสดง
ความยินดี การจัดเล้ียงสังสรรค์เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กร การมอบของ
เย่ียมไข้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน การมอบของท่ีระลึก ของขวัญวันคล้ายวันเกิด 
การร่วมอวยพรวนัเกิด 
2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงขึ้น ท้ังข้าราชการและลูกจ้าง  
3. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครู และ
ประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนแก่บุคลากรในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ 



มอบหมาย การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบท่ีทางราชการ
กำหนด  
4. จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน 
5. จัดระบบงานและมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล โดย
คำนึงถึงความสมดุลในชีวิตและการทำงานของบุคลากร  
6. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีต่อการดำเนินงานตามโครงการ ต่างๆ 
เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆไปวิเคราะห์และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป  
 
แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านที่ 5 การเขา้ถึงข้อมูล  
1. มีการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรในสถานศึกษาโดยครบถ้วนอย่างเป็นระบบระเบียบ สามารถเข้าถึง และใช้
ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว  
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาบุคลากรอย่างครบถ้วนทุกกระบวนการท่ีทาง

ราชการกำหนด เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม 
 
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
            ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกฝ่ายของสถานศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยและ
จริยธรรม อันดีงาม เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการนั้น มีหลักเกณฑ์ต่างๆท่ีบุคลากร
จำเป็นต้องรับรู้และถือปฏิบัติ ดังนี้  
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร  
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6. จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
7. การลงเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
8. หลักเกณฑ์การขาด ลา มาสาย  
9. การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ  
10. หลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัย  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
            โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จัดระบบการรายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปีโดยมี ขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้  



1. บุคลากรประเมินตนเอง  
2. ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับแต่งต้ัง ประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
3. กรรมการสถานศึกษา ประเมินผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษา  
4. ฝ่ายบุคลากร นำผลการประเมินในข้อ 1-3 ไปรวบรวม สรุป วิเคราะห์ และจัดทำารายงานผลการบริหาร  
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังองค์กรรวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
                 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลและกรอบอัตรากำลัง ดังนี้ 
                 1. จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการทบทวนกระบวนการทำงานและกำหนด
กรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าท่ีของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 
                 2. การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าท่ีตามความ 
รับผิดชอบในส่วนราชการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา 



                 3. การรับสรรหาบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้จัดทำขั้นตอนและประกาศทางเว็บไซด์พร้อม
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาให้ชัดเจน 
                 4. การย้ายของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทำตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
                 5. จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้มี
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีการเรียนรู้ร่วมกนั สามารถนำความรู้ในด้านต่างๆมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
                 6. การพัฒนาครูและบุคลากร มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกสายงานได้รับความรู้ใน
หลักสูตรตามสายงาน เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีเป็นไปตาม ตำแหน่งแต่ละประเภท 
                 7. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้และเป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
                 8. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการจัด
การศึกษา 
                 9. การประเมินผลงานเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้นในตำแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้
ความสามารถเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด 
 
 
 
               10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการท่ี คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด 
               11. การเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบ
ได้ จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
               ประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
                                                                     ลงช่ือ 
                                                                                (นายสุทธิพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคุณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 

 
        โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ได้ดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้ จัดระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อให้เอื้อต่อการ บริหารงาน 
บุคคล เป็นแบบอย่างท่ีดีเป็นผู้นํา และมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดย 
  

       1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยคํามั่นสัญญาและเจตจํานงในการบริหารสถานศึกษา คือ 
          1.1 ด้วยเกียรติของข้า : ข้าขอสัญญาว่า 



               ข้อ 1  ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดียึดผลประโยชน์ของ 
                       นักเรียน ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นสำคัญ  
                       มุ่งสร้างเสริมความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติราชการ 
               ข้อ 2  ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
                       โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ 
               ข้อ 3  ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า  
                        ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ 
               ข้อ 4  ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือก 
                       ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
               ข้อ 5  ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริม ความ 
                       เข้มแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีใช้โรงเรียนและห้องเรียน  
                       เป็นฐานในการพัฒนา 
         1.2 เจตจํานงสู่การปฏิบัติ 
              ข้อ 1  จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา 
              ข้อ 2  จะปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย 
              ข้อ 3  จะเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์ 
              ข้อ 4  จะยึดมั่นในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
              ข้อ 5  จะมุ่งมั่นในการบริหารท่ีดี 
 
    2. กำหนดนโยบายโรงเรียนบ้านแม่นะ ซึง่ใช้เป็น วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษา 
อันประกอบด้วย 
        2.1 วิสัยทัศน์ 
              เด็กดี มีความรู้ คู่วัฒนธรรม 
        2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา 
             ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ (Integration Standard) 
        2.3 แนวทางการพัฒนา 
             2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ท่ีดี โดยการ 
มีส่วนรวม และปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วมทำ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับ
งานตามภารกิจ ระดับพื้นท่ีและระดับนโยบาย 
            2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
            2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ ผู้เรียน 
โดยปลูกฝังค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย 



ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการท่ีดี 
            2.3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสใน 
การดําเนินงานภาครับ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์ 
สุจริต 
            2.3.5 จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา คุณภาพ 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนา 
การศึกษาของภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้ 
เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ 20 ปีเป็นเป้าหมายความสำเร็จท่ีสำคัญ 
           2.3.6 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดย 
อาศัยหลักวิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช้กำหนด 
โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา นโยบายและ ITA 
           2.3.7 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของ ผู้เรียน 
ท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการ 
เรียนรู้ ของครู 
           2.3.8 นํานโยบายท่ีสำคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความสำคัญ ประกาศ 
กำหนดนโยบายจัดทำแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
           2.3.9 ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) 
การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) 
มาใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารและการดำเนินการทุกระดับ ท้ังระดับสำนักงาน ระดับกลุ่ม ระดับงาน 
และ ระดับโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
          2.3.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดําเนินงานในทุก ระดับท้ัง 
ระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงาน 
และจัดให้มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน 
          2.3.11 ศึกษา เรียนรู้และนําศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคล่ือนการดําเนินงาน โดยเฉพาะ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนํานวัตกรรมและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการ 
บริหารจัดการศึกษาการเรียนรู้และการบริการ 
    2.4 เป้าหมายความสำเร็จ 
         2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย 
                1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดย 
รวมไม่ต่ำกว่าระดับดีมาก 
 



                2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 40 
         2.4.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย 
                1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 
                2) นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ท่ีทางราชการกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ50 
         2.4.3 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหาร และการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของกลุ่ม และของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 
         2.4.4 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 
3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย 
      3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน 
ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นสำคัญ 
      3.2 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวกพ้อง 
โดยมิชอบ 
      3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย 
คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ 
      3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริม 
บรรยากาศท่ีเป็นกัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน 
      3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน 
      3.6 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย 
ระเบียบและวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการท่ีดี 
      3.7 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มี 
ประสิทธิภาพตรวจสอบได้ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
      3.8 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
      3.9 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยให้ความสำคัญกับการนํานโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดผล 
สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
    3.10 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วยการ 
วางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการ 
ปรับปรุง แก้ไข (Act) งานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
    3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องท้ังใน 



ระดับบุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดำเนิน พร้อม 
ท้ังจัดให้มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการดําเนินงาน 
    3.12 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และนําศาสตร์ของพระราชาเป็นพลัง ขับเคล่ือน 
การดําเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนํานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
   3.13 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษใน 
เรื่องต่อไปนี้ คือ ยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT การประกันคุณภาพ 
การศึกษาการดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการ 
ตลอดจนผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประชาชน และ 
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 

 ……………………………………………………………………………….  
 

       จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
ได้มีการดำเนินการตาม นโยบาย และมีผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้  
          ด้านท่ี 1 การวางแผนกำลังคน การสรรหาและเล่ือนเงินเดือน  
                     - การวางแผนกำลังคน วางแผนอัตรากำลังเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาเพื่อใช้สรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอนและตรงตาม ความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาท่ี
เปล่ียนแปลงรวมทั้งแผนการ ปฏิรูปประยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งทางโรงเรียนโนนคูณ
วิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก มีข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา จำนวน  คน - การสรรหา ในปี พ.ศ. 
2565 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก มีข้าราชการครูอยู่ในระดับไม่พอดีเกณฑ์ มีอัตราไม่เพียงพอ 
กับการวางแผนกำลังคนไม่ครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 2 อัตรา คือ วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอก 
ภาษาอังกฤษ 
                    - การเล่ือนเงินเดือน โรงเรียน ได้ดำเนินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและเล่ือนขั้นค่าจ้าง 
ลูกจ้างประจำ ปีละ 2 ครั้ง และดำเนินการเล่ือนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการปีละ 1 ครั้ง ตามผลการ 
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผล แจ้งผล 
รายบุคคลโดยดำเนินการตามระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน  
          ด้านท่ี 2 การพัฒนาบุคลากร  



                    1. ครูท่ีเข้ารับการพัฒนาทางวิชาการมากกว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี พบว่าในปี พ.ศ. 2565 ร้อยละ 
ของครูท่ีเข้ารับการอบรม และพัฒนาทางวิชาการมีค่าเท่ากับ 80.50 แสดงให้เห็นว่าครูในโรงเรียนมกีาร
พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ  
                    2. ครูท่ีมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร (ICT) ในระดับดี พบว่า ในปี พ.ศ. 2565 ร้อยละของครูท่ีมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ITC)ในระดับ ดี มีค่าร้อยละ70 ขึ้นไป ตามเป้าหมาย 
ท่ีวางไว้แสดงให้เห็นว่าจะสามารถพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร (ITC) ในระดับดี ได้เทียบเท่ากับเป้าท่ีวางไว้  
          ด้านท่ี 3 การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ ด้านการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียน
ได้มีการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ บุคลากรและครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เช่น สำเร็จการศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้น เล่ือนขั้น วันเกิด เล่ือนตำแหน่ง หรือได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ครูและบุคลากร โครงการศึกษาต่อ นโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ได้มีการ
ออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกับความแตกต่างของ
กลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียน ถือว่าบุคลากรทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว  
ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายให้เหมาะสมกับ ตำแหน่ง และได้รับสิทธิประโยชน์อย่างท่ัวถึง 
เท่าเทียมกัน  
          ด้านท่ี 4 การดำเนินการทางวินัย พบว่า ในปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีการลงโทษหรือ ดำเนินการทางวินัยต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
 
          ประกาศ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  
 
 
 
                                                                  ลงช่ือ  
                                                                             (นายสุทธิพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์)  
                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 คู่มือการบริหารงานบุคคล 

ปีการศึกษา 2565 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
อำเภอคอนสาร   จังหวัดชัยภูม ิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 
พรรณนางานกลุ่มงานบริหารบุคลากร  

 
    ขอบข่ายภาระงานและบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบ 

1. ควบคุมดูแล  และติดตามการบริหารงานกลุ่มงานบริหารบุคคลให้เป็นไปอย่างมีระบบและมี  
   ประสิทธิภาพ 
2. ควบคุมดูแล  และให้คำปรึกษา  แนะนำการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไป  
   ด้วยความเรียบร้อย 
3. ควบคุมดูแล  ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้างานหัวหน้าระดับช้ันและครู  



   ท่ีปรึกษา 
4. วางแผนและจัดทำแผนงาน / โครงการ / แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารบุคคล 
5. จัดทำคู่มือการบริหารงานเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ 
6. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
7. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มงานอื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทุกอย่างในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมี 
   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษา  และจากต้นสังกัด 

 

กลุ่มงานบริหารบุคคล 
 
 นางชรินทร์ทิพย์  ยุทธเศรษฐสิริ      ครู คศ. 3     ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
          ขอบข่ายภาระงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. การวางแผนอัตรากำลัง  
          มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
          1.  ดำเนินการเพื่อการบรรจุ สรรหา แต่งต้ัง ย้าย โอน ปรับปรุงตำแหน่ง ของข้าราชการและ        
              บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ 
          2.  ดำเนินการในการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
          3.  นำเสนอแผนอัตรากำลังไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ.    
               เขตพื้นท่ีการศึกษา 
          4.  นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
          5.  ดำเนินการในการกำหนดตำแหน่งและการขอเล่ือนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ   
              ข้าราชการครู 
          6.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
          7.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
    
       2.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
           มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
           1. จัดทำระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  



              ของบุคลากร  
           2. ดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคณะกรรมการพิจารณา  
              ความดีความชอบของข้าราชครูและบุคลากรในโรงเรียน 
           3. คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
           4. ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
              ในสถานศึกษา กรณีส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
              สถานศึกษา ต้องช้ีแจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ  
           5. รายงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงนิเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง  
               สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
           6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

3. งานวินัยและการรักษาวินัย 
           มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
            1. ตรวจการปฏิบัติงานของครูเวรประจำวัน / เวรรักษาความปลอดภัย 

               2. จัดทำตารางการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
            3. ตรวจการแต่งกายของครูและบุคลากร 
            4. รวบรวมสถิติข้อมูลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
            5. พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ในระเบียบวินัยนำเสนอแก่ผู้บริหาร 
            6. ดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากรท่ีไม่ปฏิบัติตามวินัย 
 

   4.   งานการเสริมสวัสดิการปฏิบัติราชการ 
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. รับแนวปฏิบัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามในสายงานท่ีรับผิดชอบ 
     2. ช่วย ดูแล การจัดทำนโยบายและแผน 
     2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานบริหารบุคคล 
                2.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานบุคคล และปฏิทิน  
                     ปฏิบัติงาน 
                2.3 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านงานบริหารบุคคลของโรงเรียน 
            3. ช่วย ดูแล กำกับควบคุมการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนด     
                 ตำแหน่งการสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ        
               ปฏิบัติราชการเสริมสร้างการมีวินัยและการรักษาวินัยรวมถึงการออกจากงานหรือออกจากราชการ   
               ให้ดำเนินไปอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพของหน่วยงาน 
            4. ช่วย ดูแล กำกับ ควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พนักงานบริการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง 
               ช่ัวคราว  ให้ปฏิบัติหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  



               มีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับสถานศึกษา 
 

      5, ช่วย ดูแล กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล งานประเมินผล สารสนเทศในงานทุกงานของกลุ่มบริหาร 
    บุคคลเพื่อให้ทราบข้อมูลในจุดเด่น จุดด้อยท่ีจะต้องพัฒนาและปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

  6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

    5. งานนิเทศและประเมินผล 
           มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
           1. ปฏิบัติหน้าท่ีนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัด       
กระบวนการเรียนรู้ มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการ
วัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
            2. ปฏิบัติหน้าท่ีศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือ และส่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
และเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
            3. ปฏิบัติหน้าท่ีวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรมและ    
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้สนใจท่ัวไป 
            4. ปฏิบัติหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูล และสารสนเทศในการวางแผน 
นิเทศและการพัฒนางานทางวิชาการ ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษามอบหมายและสถานศึกษาหรือเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนท่ีกำหนดให้ 
            5. ปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ส่งเสริมการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้และกิจกรรม งานโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

  6. ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
            7. ปฏิบัติหน้าท่ีในภาระงานตามโครงสร้างของกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร 
และการจัดการศึกษา โดยมีภาระงาน กิจกรรม งาน/โครงการ ท่ีรับผิดชอบเฉพาะ ดังนี้ 

     7.1 ปฏิบัติหน้าท่ีงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
               7.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการการนิเทศและกำหนดปฏิทินการนิเทศประจำปีของ กลุ่มนิเทศ 
               7.3 รายงานผลการนิเทศ ติดตามระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา 
            8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
        6. งานพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร   
            มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 



             1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาองค์กรของ
สถานศึกษา 
             2. กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และกล
ยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
             3. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถท่ีเหมาะสมกับโครงสร้าง
ภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
             4. กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
             5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ 
             6. นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร และกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

 
         7. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
            มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. หัวหน้างานพิจารณาความดีความชอบและฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ 

2. เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล 

3. กำกับดูแล และรับผิดชอบงานพิจารณาความดีความชอบและฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ 

4. บริหารงานพิจารณาความดีความชอบและฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ 

5. จัดทำและพัฒนางานพิจารณาความดีความชอบและฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ 

6. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีงานพิจารณาความดีความชอบและฐานข้อมูล    
   บุคคลภาครัฐ 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าท่ีการงานให้เป็นไป 
    ตามเป้าหมาย) 
    1. จัดทำฐานข้อมูลสถิติข้าราชการครู และบุคคลทางการศึกษาท่ีเล่ือนขั้นเงินเดือน 

    2. จัดรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ได้แก่ ประวัติการเล่ือนขั้น   
        เงินเดือน สถิติการลา สรุปรายช่ือครูและลูกจ้างประจำท่ีได้รับพิจารณาดีความชอบนานกว่า    
        5ปีติดต่อกัน รายช่ือครูและ ลูกจ้างประจำท่ีจะเกษียณอายุในรอบ 5 ปีรายช่ือครูท่ีขอ       
        อนุญาตลาศึกษาต่อ 

    3. จัดทำแบบประเมินข้าราชการครูพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และครูอัตราจ้าง 

    4. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบุคคลในฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ 

    5. ฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

 



  2. นางสาวเขมจิรา  ด่านขุนทด           ครู คศ. ๒ กรรมการ ปฏิบัติหน้าที ่
     1. การส่งเสริมและยกย่องเชิญชูเกียรติ 
       มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.  การจัดทำบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน  
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร  
    ทางการศึกษา การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ  
    จรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและ  
    บุคลากรทางการศึกษา และงานอื่น ๆ ท่ีทางโรงเรียนมอบหมาย 

                2. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      1. พัฒนาบุคลากรก่อนมอบหมายหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 
2. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
3. วางแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพและวิทยฐานะ 
4. นิเทศ  ติดตามการพัฒนาบุคลากร 
5. รวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากร  เช่น  การอบรม  ประชุม  สัมมนา ฯลฯ 
6. วางแผนการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร 
7. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 
8. จัดให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมของเพื่อนบุคลากร 
9. เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยตำแหน่ง 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
1.   งานขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  2. ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย
กำหนด 
 3. จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 
2.   การลาทุกประเภท 

                    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 



     1.  สำรวจการลงเวลาและสรุปการมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการของบุคคลในโรงเรียนเพื่อ  
นำเสนอต่อผู้อำนวยการทุกวัน 

     2.  ตรวจสอบ  ลงทะเบียนใบลา  และนำเสนอใบลาของบุคคลต่อผู้อำนวยการ 

     3.  บันทึกประวัติการลาในบัญชีการลาทุกครั้งท่ีมีการยื่นใบลาต่าง ๆ 

     4.  สรุปการลาของบุคคลเป็นรายบุคคลในเดือนมีนาคม และกันยายนของทุกปี 
          5.  สรุปการลาของบุคคลเป็นรายบุคคลทุกปีงบประมาณเพื่อนำส่งสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

              6.  ลงทะเบียนบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ 

     7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 
3.   งานเวรยามและการรักษาเวรยาม 

                    มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. กำหนด วางแผน ดำเนินการออกคำส่ัง จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานท่ี

และทรัพย์สินของทางราชการ ได้แก่ เวรกลางคืน/เวรวันหยุดราชการ จัดทำแบบ
บันทึกเวรยามกลางคืน, เวรวันหยุดราชการ, และเวรประจำวันเป็นรายเดือน กำกับ
ติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีและการบันทึกผลการปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม ราบรวมข้อมูลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเวรของบุคลากร รายงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษาทุกวัน ประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามของครู และนักการเวร พร้อมรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
ตามลำดับช้ัน และงานอื่น ๆ ท่ีทางโรงเรียนมอบหมาย 

                4. งานจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
          1.  ดำเนินการเพื่อการบรรจุ สรรหา แต่งต้ัง ย้าย โอน ปรับปรุงตำแหน่ง ของข้าราชการ   
                    และ บุคลากร ทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ 

                     2.  ดำเนินการในการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ.   
                         กำหนด 
                        3.  นำเสนอแผนอัตรากำลังไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบต่อ  
                          อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษา 
                     4.  นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

     5.  ดำเนินการในการกำหนดตำแหน่งและการขอเล่ือนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและ  
         วิทยฐานะ ข้าราชการครู 
     6. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
     7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



     ๑.๑ การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 
   แนวทางการปฏิบัติ 
      ๑.๑.๑) กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้งบประมาณให้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก.ค.ศ. 
กำหนด                   

               ๑.๑.๒) กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจาก
ข้อ ๑.๑.๑) สถานศึกษา สามารถดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ 
โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของ
สถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด 

 
  3. นายพงศธร จันเจียวใช ้  ครู คศ. ๑ กรรมการ ปฏิบัติหน้าที ่
     1. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
                  หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

         1. ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาเป็นอำนาจหน้าท่ีของผู้มีอำนาจตามมาตรา53 
     2. งานเลขานุการผู้อำนวยการโรงเรียน 

                  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                   1. จัดการงานประชุมครูและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
                   2. จัดบริการต้อนรับผู้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน 
                   3. จัดการงานนัดหมายของผู้บริหาร 
                   4. จัดการดูแลงานและสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน 
                   5. เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยตำแหน่ง 
                   6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    3. งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
    4. งานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกลุ่มรัชมังคลาภิเษก 
 
  4. นางสาวนิธิมา สุขษาเกตุ      พนักงานราชการ กรรมการ ปฏิบัติหน้าที ่
     1. การย้าย การโอน การลาออก 
                  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      1.  ดำเนินการเพื่อการบรรจุ สรรหา แต่งต้ัง ย้าย โอน ปรับปรุงตำแหน่ง ของข้าราชการและ 
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ 

                   2.  ดำเนินการในการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 



 2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.  จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานพัฒนาบุคลากร 
                   2.  วางแผนและดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้านการจัด 
             ปฐมนิเทศ และแนะนำบุคลากร 
                   3.  วางแผน กำกับ ติดตาม ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน  
             การฝึกงานเฉพาะตำแหน่ง การศึกษาต่อ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการ  
             พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.  จัดวางแผนด้านสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ
โรงเรียน ได้พฒันาวิชาชีพตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

5.  จัดดำเนินการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
            วิทยฐานะสูงขึ้นส่งเสริมการเปล่ียนตำแหน่งสายงานในหน้าท่ีให้สูงขึ้น 

6.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
7.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

             3. คณะกรรมการสถานศึกษา 
                 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. จัดทำคู่มือ ระเบียบการดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์และสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามคุณสมบัติท่ีกำหนดไว้ใน
ระเบียบการปฏิบัติงาน 
 3. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4. ประสานงานและสร้างความเข้าใจร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในส่วนของ
บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
 5. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามมติของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 6. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานต่างๆ และจัดเตรียมเอกสารข้อมูลท่ีจะใช้ในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 7. เข้าร่วมประชุม จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและ
ดำเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
 8. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมและรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการได้



ทราบ 
 9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
         3. งานสารบรรณฝ่าย 
             หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

           1.  ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ 

           2.  โต้ตอบหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 

           3.  จัดเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการท่ีครบอายุ 
           4.  ประเมินผลการปฏิบัติงานสารบรรณ 
    5.  ตรวจสอบหนังสือราชการผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์  

 

    4. ผู้ช่วยเลขานุการผู้อำนวยการ 
    5. งานสร้างขวัญและกำลังใจ 
         6. งานสารสนเทศฝ่าย 
   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
             1.  จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานสารสนเทศโรงเรียน 
              2.  วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
              3.  เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
              4.  นำข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของกลุ่ม  
                   บริหารต่าง ๆ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
              5.  รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงในโปรแกรม DMC และโปรแกรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
              6.  ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
              7.  จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกส้ินภาคเรียน 
              8.  พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
              9.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
             10.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
   5.  นางจินดาพร  กรรณาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ ปฏิบัติหน้าที ่
   1. งานธุรการ 
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ดาวน์โหลดและพิมพ์หนังสือราชการจากระบบ e – office  
2. รับ – ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
3. ร่าง – พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ และทันเวลา 



4. ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือราชการ เพื่อให้การดำเนินงานทัน
กำหนดเวลา 
5. แยกประเภทหนังสือราชการ เอกสาร และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถท่ีจะค้นหาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
6. ทำลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
7. จัดทำทะเบียนคุมคำส่ัง และประกาศของโรงเรยีน 
8. ติดตามประสานงานเกี่ยวกับหนังสือราชการเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ 
9. ให้คำช้ีแจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน 
10. อำนวยความสะดวกในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และการบริการการพิมพ์เอกสารแก่คณะครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 
11. จัดทำแบบฟอร์มในการติดต่อทางราชการต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อราชการกับทางโรงเรียน 
12. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
13. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  2. งานเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการ 
 
  6. นางสาวเขมจิรา   ด่านขุนทด          ครู คศ. 2 กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที ่
     1. งานอัตลักษณ์บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
               2. งานประชุมประจำเดือน 
                  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.  ดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุม 
2.  เตรียมเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ท่ีจะใช้ประกอบการพิจารณาในท่ีประชุมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
3. ช่วยประธานในการแจ้งระเบียบวาระหรือช้ีแจงรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามท่ี
ประธานส่ัง 
4. อำนวยความสะดวกและให้บริการทุกๆ เรื่องแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
5. บันทึกเรื่องราวต่างๆ ในการประชุมครั้งนั้น ต้ังแต่เนื้อหาสาระท่ีเป็นประเด็นสำคัญ  
ผลการอภิปราย และมติของท่ีประชุมเม่ือสงสัยในหัวข้ออภิปรายใด  
6. ต้องซักถามให้เข้าใจชัดเจน เพื่อมิให้การบันทึกการประชุมผิดพลาด 
7. ช่วยประธานในการสรุปการประชุม โดยรายงานหรือทบทวนการอภิปราย 
ให้สมาชิกทราบเป็นระยะ เพื่อให้การประชุมอยู่ในประเด็น 
8. ทำงานร่วมกับสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม และควรแสดงความคิดเห็น 
ในฐานะสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่ง 



9. เมื่อเสร็จส้ินการประชุมแล้วต้องทำรายงานการประชุมให้ประธานตรวจสอบ  
แล้วส่งไปให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประชุมอย่างท่ัวถึง 

        7. งานประชาสัมพันธ์ฝ่าย 
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
          1. ทำหน้าท่ีออกติดตามความเคล่ือนไหวในการจัดกิจกรรมทุกอย่างภายในและภายนอก                                          
โรงเรียนนำมาประชาสัมพันธ์ 
                  2. ต้อนรับแขก ผู้ปกครองนักเรียน และการบริการน้ำด่ืมพร้อมท้ังตามตัวบุคคลท่ีผู้มาเย่ียม 
ต้องการพบ 
                  3. จัดทำโปสเตอร์ ใบประกาศ เขียนป้ายประกาศ เพื่อประกาศให้ชัดเจนว่า ในแต่ละวันมี
กิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อความเข้าใจร่วมกัน 
                4. ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ตามความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียน 
                5. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อกระจายข่าวความเคล่ือนไหวให้ครู และนักเรียนทราบ 
                6. ร่วมมือกับงานโสตทัศนศึกษา ในการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบเสียงตามสายในโรงเรียนให้ดีขึ้น 
                7. ทำหน้าท่ีบำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่บุคลากรทุกคนของโรงเรียนโดยการประกาศเกียรติคุณ 
                8. เผยแพร่ช่ือเสียง เกียรติคุณ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ประชาชนทราบโดยผ่านส่ือ   
แขนงต่างๆ 
                9. ติดตามข่าวความเคล่ือนไหว หาข้อมูลจากสังคมภายนอกท่ีเกี่ยวกับความเป็นอยู่ 
ความก้าวหน้า ของครู และนักเรียน 
             10. ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้กิจกรรมทุกฝ่ายบรรลุเป้าหมาย 
             11. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอย่างน้อยปีละชนิด 
             12. จัดทำรายงานเสนอผลการดำเนินงานของงานท่ีรับผิดชอบต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป 
             13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เพื่อประกอบความดีความชอบต่อ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
             14. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ๘. งานโสตฝ่าย 
         มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. จัดทำแผน และดำเนินการเพื่อพัฒนางานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 
๒. จัดทำระบบการให้บริการโสตน์ทัศนูปกรณ์ ให้บริการติดต้ัง ยืม คืน อุปกรณ์โสตทัศน์
แก่บุคลากร 
และหน่วยงานท่ีขอใช้บริการให้ได้รับความสะดวก 
๓. บริการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 



๔. ให้บริการระบบภาพและเสียงภายในโรงเรียน 
๕. ดำเนินการติดต้ัง เครื่องเสียง, ไมค์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในโรงเรียน 
๖. ซ่อมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุ โสตทัศน์ 
๗. ดูแลระบบ อุปกรณ์ เครื่องเสียงภายในโรงเรียน 
๘. ให้บริการห้องประชุม (ห้องโสตน์ทัศนูปกรณ์) ควบคุม ดูแล ปรับปรุงและซ่อมแซม
ให้พร้อมใช้งาน 
๙. ดูแล ซ่อมแซม และปรับปรุง ระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียน ระบบเคเบิลทีวี ระบบ
วงจรปิด 
๑๐. เผยแพร่ผลงานและภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
๑๑. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการทํางานท่ีเกี่ยวข้อง 
๑๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 
 

 


