
                                                                                                                                                            
โรงเรียนหลกัเมืองมหาสารคาม ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 

 

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริการ 
ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
 
 
 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
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 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 

ผู้ช่วยหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 
 

งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

งานประสานและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการศึกษา   

งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

งานวางแผนการบริหารงานการศกึษา 

งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบตัิงาน  

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 งานธุรการและระบบสารบรรณ 

งานสวัสดิภาพ สวัสดิการ  และกิจการนักเรียน 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และทุน
เพ่ือการศึกษา   

- งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน   

งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

งานจัดท าส ามะโนนักเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 

งานรับนักเรียน 

งานสุขาภิบาล  โภชนาการ  อาหารกลางวันและอาหาร
เสรมิ (นม) นักเรียน 

งานประสานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 

งานทัศนศึกษาและศึกษาดูงานของนักเรียน 

งานรักษาความปลอดภัย  การดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 

- งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

- งานเวรรักษาความปลอดภัย   
- งานบริหารพนักงานบริการ   
- งานบริการและบ ารุงรักษารถยนต์

โรงเรียน     

งานการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

งานส่งเสริม  สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา
ของบุคคล  ชุมชน  องค์กร หน่วยงาน  และสถาบัน
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

งานรายงานผลการปฏิบัติงาน งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานอนามัยโรงเรียน   
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งานวินัยและกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การลงโทษนักเรียน 

- งานแก้ไขพฤติกรรมและวินัยนักเรียน / 
พัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน / งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  เกมส์และสื่อลามก   

- งานประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียน  
และยุวจราจร   

งานกิจการนักเรียน  
- งานข้อมูลสารสนเทศนักเรียน / ระบบ

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) และ 
- งานคัดกรองและจัดท าข้อมูลนักเรียน

ปัจจัยพื้นฐานการศึกษา  
- งานกิจกรรมวันส าคัญ   
- งานเครือข่ายผู้ปกครอง / นักเรียน / ชุมชน   

งานบริการสาธารณะ  และปฏิคม งานเลขานุการกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 
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บทบาทและหน้าท่ีของฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1.  ควบคุม ดูแล คิดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทั่วไป 
 การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่งพัฒนาสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วนร่วมของ
บุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบัติงานของ 
 สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะ 
 ก่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัด 
การศึกษา 

 
    1.  งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ   
 
     มีหน้าที ่ 1.  ส ารวจ  วิเคราะห์  วางแผนระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  การปฏิบัติงานตาม 
                     ขอบข่ายและภารกิจงานตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภาพ 
                     และประสิทธิผล   
                2.  จัดท าทะเบียน  ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการบริหาร 
                     จัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้อง  เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     และส่วนกลาง 
                3.  น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  การบริการ และการประชาสัมพันธ์ 
                4.  วัดและประเมินผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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    2.  งานประสานและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการศึกษา  
 
     มีหน้าที ่ 1.  วิเคราะห์  วางแผนระบบการประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การปฏิบัติงานตาม 
                     ขอบข่ายและภารกิจงานตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภาพ 
                     และประสิทธิผล   
                2.  ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย 
                     การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
                3.  ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความร่วมมือ  ความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม   
                     สนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา  และเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
                4.  เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
                5.  วัดและประเมินผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
    3.  งานวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
 
     มีหน้าที ่ 1.  วิเคราะห์และวางแผน การปฏิบัติงานตามขอบข่ายและภารกิจงานโครงสร้างการบริหาร 
                     กลุ่มบริหารงานทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปฏิบัติงานตามนโยบาย 
                     ของทางราชการ  
                2.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานกลุ่มที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
                     ประจ าปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียน  
                3.  วัดและประเมินผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
    4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
 
     มีหน้าที ่ 1.  วางแผน  ศึกษา  วิเคราะห์วิจัย การบริหารจัดการและการบริการตามขอบข่ายและภารกิจ 
                     งานตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
                2.  ส่งเสริมให้ครู  บุคลากร ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานตาม 
                     ขอบข่ายและภารกิจงานตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป และพัฒนาคุณภาพ 
                     การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     3.  ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
                     กับสถานศึกษา บุคคล องค์กรหน่วยงานและ สถาบันอ่ืน 
                4.  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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    5.  งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
 
     มีหน้าที ่ 1.  ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง  ภารกิจ  การด าเนินงาน  ปริมาณ  คุณภาพ และสภาพปัจจุบัน 
                     และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กรของสถานศึกษา  ตามขอบข่ายและภารกิจงาน 
                     ตามโครงสรา้งการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป และโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและ 
                     ประสิทธิผล   
                2.  วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน  ระบบการท างาน 
                     และการบริหารงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมโครงสร้าง  ภารกิจ  บุคลากร 
                     เทคโนโลยี  และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
                     ของสถานศึกษา 
                3.  น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วน 
                     ราชการในสถานศึกษา 
                4.  ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 
                5.  วัดและประเมินผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
    6.  งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 
     มีหน้าที ่ 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผนระบบงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามขอบข่าย 
                     และภารกิจงานตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภาพ 
                     และประสิทธิผล   
                2.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  รวมรวมข้อมูล เอกสาร รายงานผลจากการด าเนินงานตาม 
                     มาตรฐานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป   
                3.  น าเสนอข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายและภารกิจงานตามโครงสร้าง 
                     การบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป เพื่อรับการประเมินจากองค์กรต่างๆ 
                4.  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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    7. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ประกอบด้วย 
 
     มีหน้าที ่ 1.  ส ารวจ วิเคราะห์ วางแผนข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา ตามขอบข่าย 
                     และภารกิจงานตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป และสถานศึกษา ให้เกิด 
                     ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
                2.  วางแผน  ก าหนดนโยบายและแนวทางการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ 
                     ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
                3.  ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้งานด้านต่างๆ  ของสถานศึกษา 
                4.  สนับสนุนให้บุคลากรน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและ 
                     พัฒนาการศึกษา 
                5.  ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและติดตาม 
                    ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ 
                    กระบวนการเรียนรู้ 
                6.  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                7.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
    8.  งานธุรการและระบบสารบรรณ  
     มีหน้าที ่ 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ ระเบียบว่าด้วยการ 
                     รักษาความลับของทางราชการ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
                 2.  วางแผนการจัดระบบงานธุรการและระบบสารบรรณ ตามขอบข่าย  ภารกิจงาน 
                     และโครงสรา้งการบริหารงานของสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

      3.  วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพ น าระบบ 
           เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 

       4.  พัฒนาการปฏิบัติงานธุรการให้เป็นไปตามระบบก าหนด 
      5.  ด าเนินงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ โดยยึดความถูกต้องรวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า 

       6.  ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และแยกประเภทหนังสือแจ้งกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
       7.  จัดท าแบบฟอร์มหนังสือราชการไว้บริการครู  บุคลากรทางการศึกษา 
       8.  ร่าง พิมพ์  ท าส าเนา โต้ตอบหนังสือราชการ 

      9.  ร่าง พิมพ์ หนังสือ แนวปฏิบัติ นโยบายของโรงเรียนตามที่ผู้บริหารก าหนด 
     10.  ให้การต้อนรับ ประสานงานกับบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการตามสมควร 

    11.  รับผิดชอบสมุดเยี่ยม เพื่อเสนอให้ผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนได้ลงนาม ในกรณี 
           เป็นการตรวจราชการให้ด าเนินการรายงานให้หน่วยเหนือทราบตามระเบียบฯ 

     12.  จัดเก็บ รักษา และท าลายหนังสือราชการ 
     13.  ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
              14.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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   9.  งานรักษาความปลอดภัย  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
              9.1  งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   
 
     มีหน้าที ่ 1.  ส ารวจ  วิเคราะห์  วางแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือปรับปรุง  พัฒนาอาคารสถานที่ 
                     และสภาพแวดล้อมให้มีสภาพสวยงาม  มั่นคงปลอดภัย ตามขอบข่ายและภารกิจงาน 
                     โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

2.  ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานที่   
                     และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

     3.  บ ารุง ดูแล  และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  ระบบไฟฟ้า  ระบบน้ า 
          ของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดคุ้มค่า และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

                4.  การแบ่งเขตรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัย  ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
                     4.1  อาคารเรียน (อาคาร 1, อาคาร 3, อาคาร 4, อาคาร 5, อาคาร 6, อาคาร 7) 
                     4.2  อาคารประกอบ (อาคารมอนเตสเซอรี่, อาคารเฉลิมพระเกียรติ, อาคารประวัติศาสตร์,  
                            อาคารห้องสมุด , อาคารพยาบาล , อาคารดนตรี , อาคารอเนกประสงค์ , โรงอาหาร, 
                            บ้านพัก , ห้องน้ าห้องส้วม , สนามกีฬา 
                5.  การซ่อมแซม บ ารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่  ที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
                     อย่างปลอดภัย สภาพสวยงาม น่าอยู่ น่าดู น่าใช้ 
                6.  ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ท าแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง  
                     ระยะสั้น 
                7.  งานฉุกเฉิน เป็นงานเร่งด่วนไม่มีแผนงานล่วงหน้า เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา อาคารสถานที่ 
                8.  งานเฉพาะกิจ เป็นงานที่ท าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีค าสั่งให้ท าเป็นงานๆ  
                     เช่น การจัดสถานที่ในงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน 
                9.  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                10.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 
             9.2  งานเวรรักษาความปลอดภัย   
 
     มีหน้าที ่ 1.  วิเคราะห์  วางแผนระบบการอยู่เวรกลางคืน  เวรวันเสาร์  วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ 
                     ของข้าราชการครูและลูกจ้าง  
                2.  ก ากับดูแลการอยู่เวรกลางคืน  เวรวันเสาร์  วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการของข้าราชการครู 
                     และลูกจ้าง  
                3.  วัดและประเมินผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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              9.3  งานบริหารพนักงานบริการ   
     มีหน้าที ่ 1.  วิเคราะห์  วางแผนระบบงานบริการภายในสถานศึกษา  การปฏิบัติงานตามขอบข่าย 
                     และภารกิจงานตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภาพ 
                     และประสิทธิผล   
                2.  ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมด้านการบริการของสถานศึกษาและที่เก่ียวข้องกับ 
                     สถานศึกษา 
                3.  ก ากับดูแล ติดตาม การปฏิบัติงาน  และก าหนดภาระงานหน้าที่ของนักการภารโรง/ 
                     ช่างปูน/แม่บ้าน  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                4.  งานนักการภารโรง/ช่างปูน/แม่บ้าน เป็นพนักงานบริการ  
                     4.1 ปิด-เปิด  อาคารเรียนห้องเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
                     4.2 เมื่อพบเห็นสิ่งใดช ารุดเสียหาย ซ่อมแซมทันทีและรีบรายงานให้ครูที่รับผิดชอบและ 
                           หวัหนา้อาคารสถานที่ทราบ 
                     4.3 เก็บกวาด และตกแต่งบริเวณอาคาร  ถนน  สถานที่ท่ีรับผิดชอบให้สะอาดอยู่เสมอ 
                     4.4 ท าความสะอาดห้องพักครูและห้องน้ าในอาคารและห้องน้ านักเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
                            ให้สะอาดอยู่เสมอ 
                     4.5 ดูแลระบบไฟฟ้า  น้ าประปาทั้งในอาคารเรียน  อาคารประกอบและสถานที่ 
                     4.6 ซ่อมแซมอาคาร หรือครุภัณฑ์ ของอาคารที่ช ารุดในวันเสาร์และอาทิตย์ ฃ 
                           หรือตามควรแก่กรณี 
                     4.7 น าขยะจากบริเวณอาคาร  ห้องพักครู  ห้องเรียนทิ้งลงในถังขยะโรงเรียนทุกวัน 
                     4.8 รดน้ าตน้ไม้บริเวณอาคารเรียนอยู่เสมอและปลูกซ่อมแซมเม่ือมีต้นไม้ได้รับความเสียหาย 
                      4.9 ดูแลสวนหย่อมและบริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบให้โรงเรียนสวยงามอยู่เสมอ 
                      4.10 ต้องอยู่ประจ าอาคารตลอดเวลา หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

           4.11 เมื่อว่างจากภารกิจประจ าวันอื่นๆ จะต้องอยู่ประจ า ณ ที่ใดที่หนึ่งที่โรงเรียมอบหมาย 
                   ให้เพ่ือความสะดวกในการตามตัว 

                     4.12 ให้บรกิารครู  บุคลากรในโรงเรียนในงานราชการ 
                     4.13 ร่วมพัฒนางานต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
                5. สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
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             9.4  งานบริการและบ ารุงรักษารถยนต์โรงเรียน  
 
     มีหน้าที ่ 1.  วิเคราะห์  วางแผน  ก ากับ  ติดตามการใช้รถยนต์โรงเรียน  การปฏิบัติงานตามขอบข่าย 
                     และภารกิจงานตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภาพและ 
                     ประสิทธิผล   
                2.  ก ากับดูแลการใช้และเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
                     ว่าด้วยรถยนต์ส่วนกลาง 
                3.  ควบคุมขอใช้และการเบิกจ่ายค่าเชื่อเพลิงให้เป็นไปตามระเบียบ 
                4.  ตรวจสอบและดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง ให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 
                     ในคู่มือการใช้รถส่วนกลาง 
                5.  มอบหมาย  นายสุวรรณ  บุญหล้า  มีหน้าที่ ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์โรงเรียนให้พร้อม 
                     ใช้งานและมีความปลอดภัย  และให้บันทึก  รายงานผลการใช้รถยนต์โรงเรียนต่อ 
                     ผู้อ านวยการหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายทุกครั้ง                 
                6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
    10.  งานจัดท าส ามะโนนักเรียนและงานทะเบียนนักเรียน  
 
     มีหน้าที ่ 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผนการจัดท าส ามะโนนักเรียนของสถานศึกษาตามขอบข่ายและ 
                     ภารกิจงานตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภาพ 
                     และประสิทธิผล   
                2.  ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรม  เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการ 
                     ทางการศึกษาในเขตบริการสถานศึกษา 
                3.  จัดท าส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้าบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 

     3.1 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการส ามะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้ 
           อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.2 เสนอข้อมูลสารสนเทศการส ามะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 

                4.  จัดท าทะเบียนนักเรียนบันทึกข้อมูลนักเรียนในสมุดทะเบียนนักเรียนและระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                5.  จ่ายหมายเลขประจ าตัวนักเรียน 
                6.  ก ากับติดตามการย้ายเข้า – ย้ายออกของนักเรียน และประสานหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
                7.  จัดท าสถิติประจ าวันนักเรียนและรายงานผู้อ านวยสถานศึกษา 
                8.  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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    11.  งานรับนักเรียน  
 
     มีหน้าที ่ 1.  วิเคราะห์และวางแผนการรับนักเรียน ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  
                     สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                2.  ประสานงานการด าเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลงให้ 
                     เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบ 
                3.  ก าหนดแผนการรับนักเรียน  จัดท าประกาศการรับนักเรียนของสถานศึกษา และ 
                     ประสานงานกับพ้ืนที่การศึกษา  ชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 

     4.  ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 
          ในการเข้าเรียน  

                5.  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
    12.  งานสุขาภิบาล  โภชนาการ  อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) นักเรียน  
 
     มีหน้าที ่ 1.  ก าหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การด าเนินงานของงานงานสุขาภิบาล  โภชนาการ   
                     อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) นักเรียน  ให้สอดคล้องกับระเบียบ  นโยบายและ 
                     วัตถุประสงค์ของโรงเรียนและทางราชการ 
                2.  ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการภายในโรงเรียน 
                3.  ก าหนดรายการอาหารนักเรียนประจ าวัน  จากโปรแกรมจัดอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน  
                     Thai School Lunch 
                4.  ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย 
                5.  ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของผู้ประกอบอาหาร 
                     นักเรียน  แม่ค้าและร้านจ าหน่ายสินค้าภายในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 
                6.  ก าหนดระเบียบการควบคุมผู้จ าหน่ายอาหาร  ร้านจ าหน่ายสินค้า  ก าหนดประเภท ราคา   
                     ปริมาณอาหาร  สินค้าที่จ าหน่ายและบริการให้มีคุณภาพ 
                7.  ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
                8.  ให้ค าแนะน าเบื้องต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการ 
                     และนักเรียน 

     9.  อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่มและการขายอาหาร 
          ให้อยู่ในระเบียบวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

                10.  เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล  โภชนาการ  อาหารกลางวันและ 
                       อาหารเสริม (นม) นักเรียน 
                11.  ประสานหน่วยงานสาธารณะสุขเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอาหาร  สินค้าที่จ าหน่ายหรือที่ 
                       บริการให้กับนักเรียน  ครูและบุคลากร  
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                12.  ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) นักเรียน  อาหารและสินค้า 
                       ของผู้ประกอบการ 
                13.  ประสาน  ก ากับ  ควบคุมการท าความสะอาดสถานที่ประกอบอาหาร  ร้านจ าหน่ายอาหาร 
                       ร้านจ าหน่ายสินค้าและโรงอาหาร 
                14.  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                15.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
    13.  งานประสานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
 
     มีหน้าที ่ 1.  ส ารวจ  ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผนเกี่ยวกับความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษา 
                     ทุกรูปแบบทั้งในระบบ  นอกระบบ  และอัธยาศัย 
                2.  ก าหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
                     ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามความต้องการ 
                     ของผู้เรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                3.  ประสานเชื่อมโยง  ประสานความร่วมมือ  และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล   
                     ชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
                4.  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
    14.  งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 
     มีหน้าที ่ 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผนงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
                     ที่เก่ียวข้องของทางราชการ 
                2.  วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ด าเนินการจัดหารายได้และสินทรัพย์ในส่วนที่ 
                     จะน ามาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาท่ีด าเนินการจัดหายได้และบริหารรายได้ 
                     และผลประโยชน์ของสถานศึกษาเพ่ือจัดท าทะเบียนข้อมูล 
                3.  จัดท าแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได้และหารายได้และ  
                     ผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษา โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
                4.  จัดหารายได้และผลประโยชน์และจัดท าทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไป 
                     ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
                5.  สนับสนุนใหบุ้คลากรและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ ต่อ 
                     กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
                6.  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                7.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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    15. งานทัศนศึกษาและศึกษาดูงานของนักเรียน  
 
     มีหน้าที ่ 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผนการทัศนศึกษาและศึกษาดูงานนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ 
                     ที่เก่ียวข้องของทางราชการ 
                2.  ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมแผนการทัศนศึกษาและศึกษาดูงานนักเรียน เพื่อส่งเสริม 
                     การเรียนรู้ของนักเรียน 
                3.  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
   16.  งานสวัสดิภาพ สวัสดิการ  และกิจการนักเรียน  
 
              16.1  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และทุนเพื่อการศึกษา   
     มีหน้าที ่ 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผนงานที่เกี่ยวข้องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และทุนเพื่อ 
                     การศึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้องของทางราชการ 
                2.  ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และทุนเพ่ือ 
                     การศึกษา   
                3.  ประสานงานหน่วยงาน  บุคคลให้การดูแลช่วยเหลือ  และมอบทุนการศึกษา 
                4.  วัดและประเมินผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 
              16.2  งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน   
 
     มีหน้าที ่ 1.  ศึกษาระเบียบงานประกันอุบัติเหตุนักเรียน  บุคลากรเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                     ของทางราชการ 
                2.  วิเคราะห์  วางแผนก าหนดแผนงานการด าเนินงานประกันอุบัติเหตุ 
                3.  ด าเนินการจัดท าประกันอุบัติเหตุนักเรียน  ครู  และอ านวยความสะดวก  ประสานและแก้ไข 
                     ปัญหานักเรียนเกี่ยวกับงานประกันอุบัติเหตุ 
                4.  ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนและบริษัทประกันเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือรับเงินค่าสินไหม 
                     ทดแทน 
                5.  แจ้งขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการขอรับสินไหมทดแทนกับผู้ปกครองผ่านสถานศึกษา   
                     โดยการแจ้งอุบัติเหตุ สถานศึกษาจะต้องแจ้งให้บริษัทฯผู้รับประกัน 
                6.  ก ากับ ติดตาม  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                7.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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    17.  งานการประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
     มีหน้าที ่ 1.  ก าหนดนโยบาย งานโครงการ การด าเนินการประชาสัมพันธ์  การปฏิบัติงานตาม 
                     ขอบข่ายและภารกิจโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  สอดคล้องกับนโยบายและ 
                     จุดประสงค์ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
                2.  วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน  ครู  บุคลากร 
                     ในสถานศึกษา  บุคคลชุมชน  องค์กร  สถาบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น 
                3.  สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
                     ประชาสัมพันธ์ 

     4.  จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อเอกสารประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร  รายงานผล 
          การปฏิบัติงาน  โครงการ  กิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโรงเรียนให้นักเรียน  ครู  
          บุคลากร  ผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลทั่วไปทราบ 

                5.  จัดท าและบริการเครื่องเสียงห้องประชุม  หน้าเสาธงและเสียงตามสายภายในโรงเรียน 
                6.  บริการบันทึกภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
                7.  เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน 

     8.  รวบรวมสถิติต่าง ๆ  สรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดท ารูปเล่ม 
          รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

                9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
18.  งานส่งเสริม  สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร 
         หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
 
     มีหน้าที ่ 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  งานส่งเสริม  สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน   
                     องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
                2.  ก าหนดแผน  แนวทางการด าเนินงานงานส่งเสริม  สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา 
                     ของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา    
                3.  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
                    ร่วมกับบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
                4.  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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18.  งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
 
     มีหน้าที ่ 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
                2.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                     ในการจัดและพัฒนา การศึกษาของสถานศึกษา 
                3.  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
19. งานรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 
     มีหน้าที ่ 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผนนโยบาย  กลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
                     สพป.มหาสารคาม เขต 1  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
                     และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
                2.  ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรมของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
                3.  วัดและประเมินผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
20.  งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
 
     มีหน้าที ่ 1.  ศึกษา  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาโครงสร้างและภารกิจตามขอบข่ายและภารกิจงาน 
                      ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
                2.  วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง                                  
                3.  ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
                     และสถานศึกษา 
                4.  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริหารงานทั่วไป และสถานศึกษา 

      5.  ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
                6.  ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
                7.  สรุป  รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                8.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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21.  งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
     มีหน้าที ่ 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                2.  รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการ 
                     สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                3.  สนับสนุนข้อมูล  รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                4.  ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                5.  จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบด าเนินการ  
                     หรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
                6.  ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เร่งรัด   
                     การด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
                7.  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                     เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
                8.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
22.  งานอนามัยโรงเรียน   
 
     มีหน้าที ่ 1.  ส ารวจ  วิเคราะห์  วางแผนระบบงานอนามัยของโรงเรียน  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย                 
                     นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

     2.  ก าหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  กิจกรรมการด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียน 
          ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

                3.  ควบคุม  ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
                4.  จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อม 
                     และใช้การได้ทันที 
                5.  จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้บริการให้เพียงพอ 
                     และจัดท าหลักฐานการจ่ายยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
                6.  จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษาในกรณีเจ็บป่วย และน าส่ง 
                     โรงพยาบาลตามความจ าเป็น 
                7.  จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
                8.  จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
                9.  ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
                10.  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
                11.  ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
                12.  ประสานงานกับครูแนะแนว ครูประจ าชั้นหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหา 
                       ด้านสุขภาพ 
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                13.  ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียน 
                       ตามควรแก่โอกาส 
                14.  ให้ความรู้  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  
                       จัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุข  
                15.  จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปี 
                       ของงานอนามัย  สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาลและรวบรวมค าเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ(ถ้ามี)  
                       เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 
                16.  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                17.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
23.  งานวินัยและกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  
          23.1  งานแก้ไขพฤติกรรมและวินัยนักเรียน / พัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
                      นักเรียน / งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เกมส์และสื่อลามก   
 
     มีหน้าที ่ 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับพฤติกรรมและวินัยนักเรียน / พัฒนาและ 
                     ส่งเสริมพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน / ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เกมส์  
                     และสื่อลามกในโรงเรียนให้เหมาะสม  
                2.  ก าหนดแผนงานโครงการ  กิจกรรม  และมาตรการในการส่งเสริม  ป้องกันและแก้ไขปัญหา   
                     ตลอดจนการควบคุมดูแลให้เกิดผลดีต่อนักเรียน 
                3.  ประสานความร่วมมือ  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในการดูแล  ส่งเสริมนักเรียนให้ห่างไกลจาก 
                 ยาเสพติด  เกมส์ และสื่อลามก   
                4.  วัดและประเมินผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
            23.2  งานประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียน  และยุวจราจร   
 
     มีหน้าที ่ 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผนงานประชาธิปไตยในโรงเรียน และสภานักเรียน  ตามขอบข่าย 
                     และภารกิจงานตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป และสถานศึกษา  ให้เกิด 
                     ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
                2. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน  หรือสภานักเรียน  พร้อมทั้งก ากับดูแลเสนอแนะ 
                    ให้การด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
                   ในระดับโรงเรียนเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร 
                3.  ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน และสภานักเรียน   
                4.  จัดอบรม  ให้ความรู้ความเข้าใจระบบการปกครองประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ 
                     เป็นประมุข 
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                5.  จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการ  บริหารจัดการในรูปแบบสภานักเรียน 
                6.  ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผนงานยุวจราจรนักเรียน  ให้สอดคล้องตามบริบท  ขอบข่ายและ 
                     ภารกิจงานตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป และสถานศึกษาให้เกิด 
                     ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
                7.  ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมงานยุวจราจรนักเรียน 
                8.  จัดอบรม  ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
                9.  จัดให้มีการรับสมัครยุวจราจรเพื่อเป็นจิตอาสา  บริการด้านงานจราจรภายในสถานศึกษา 
                10.  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                11.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
24. งานกิจการนักเรียน  
 
         24.1  งานข้อมูลสารสนเทศนักเรียน / ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  
                      และงานคัดกรองและจัดท าข้อมูลนักเรียนปัจจัยพื้นฐานการศึกษา   
 
     มีหน้าที ่ 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผนงานข้อมูลสารสนเทศนักเรียน / ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
                     (DMC) และงานคัดกรองและจัดท าข้อมูลนักเรียนปัจจัยพื้นฐานการศึกษา   
                2.  ส ารวจ ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรม น าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนลงระบบระบบข้อมูล 
                     นักเรียนรายบุคคล  (DMC) ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรม 
                3.  รายงานข้อมูลนักเรียน  10  มิถุนายน    
                4.  งานคัดกรองและจัดท าข้อมูลนักเรียนปัจจัยพื้นฐานการศึกษา   
                5.  ประสานการเบิก – เงินปัจจัยพื้นฐานการศึกษากับหน่วยงาน  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน 
                6.  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                7.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
          24.2 งานกิจกรรมวันส าคัญ  
 
     มีหน้าที ่ 1.  ส ารวจ วิเคราะห์ ส าคัญของชาติเพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียน ตามขอบข่าย 
                     และภารกิจงานตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภาพ 
                     และประสิทธิผล   
                2.  ก าหนดแผนงานโครงการหรือกิจกรรม ในการจัด  
                3.  ประสานงานครู  บุคลากร  ผู้ปกครองนักเรียน  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวันส าคัญ 
                4.  ประสานงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่อสาธารณชน 
                5.  ประเมินผลการด าเนินงาน  สรุป  รายงานและจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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           24.3  งานเครือข่ายผู้ปกครอง / นักเรียน / ชุมชน   
 
     มีหน้าที ่ 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผนระบบการประสานและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน/  
                     นักเรียน/ชมุชน   
                2.  ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู  บุคลากร 
                     ทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  สถานศึกษา  และสร้างเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วม 
                3.  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ละ 1 ครั้ง 
                4.  จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน  
                     และจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
                5.  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
25.  งานบริการสาธารณะ  และปฏิคม  
 
     มีหน้าที ่ 1.  ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานบริการสาธารณะ ตามขอบข่ายและภารกิจงาน 
                     ตามโครงสรา้งการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป และสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ 
                     และประสิทธิผล   
                2.  จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพ่ือให้บริการสาธารณะ 
                3.  ให้บริการข้อมูล  ข่าวสาร  และบริการอ่ืนๆ  แก่สาธารณชนตามความเหมาะสม   
                     และศักยภาพของสถานศึกษา 
                4.  พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจ 
                     ต่อผู้มารับบริการ 
                5.  ให้การต้อนรับ  จัดสวัสดิการ อาหาร เครื่องดื่มส าหรับครู  บุคลากร และบุคคลทั่วไป 
                     ในการติดต่อราช  การประชุมอบรม  สัมมนา หรืออ่ืนๆ ตามโอกาส 
                6.  ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ  และน าผลการประเมิน 
                     มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 
                7.  สรุป รายงานผลการด าเนินงาน  และจัดท ารูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                8.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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26.  งานเลขานุการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 
     มีหน้าที ่ 1.  วิเคราะห์และวางแผนระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงานตาม 
                     ขอบข่ายและภารกิจงานตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภาพ 
                     และประสิทธิผล   
                2.  ร่าง/พิมพ์/โต้ตอบ/จัดเก็บหนังสือราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
                3.  ร่าง/พิมพ์/ส าเนา/จดบันทึกการประชุมของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
                4.  รับผิดชอบสมุดเยี่ยมเพ่ือเสนอผู้มาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแก่โอกาส 
                5.  สรุป รายงาน การด าเนินโครงการ  กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป และจัดท า 
                     รูปเล่มรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
                6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการ 

มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหาร
จัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน โดยปฏิบัติตามระเบียบเงินรายได้ของ
สถานศึกษาและระเบียบพัสดุ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบด้วยภารกิจหลัก ดังนี้ 
 

1.  การจัดท าแผนและบริหารงานงบประมาณ 
  มีการด าเนินงานดังนี้ 

(1)  ประชุมฝ่าย รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบจ านวนนักเรียนทั้งหมด และยอดวงเงินงบประมาณที่
โรงเรียนได้รับการจัดสรร 
(2)  พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปีภายใต้กรอบการใช้วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
(3)  สรุปสาระส าคัญของโครงการ และงบประมาณ แจ้งให้บุคลากรทุกท่านทราบประจ าเดือน รวมทั้ง
ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วกัน 
(4)  จัดท าแผนงบประมาณ และเสนอของงบประมาณตลอดจนรายงานแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้
กองศึกษาเทศบาลท่างิ้วทราบ 

  (5)  รายงานความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารับทราบ 
  (6)  ตรวจสอบ ประเมินผลเกี่ยวกับงานงบประมาณและสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
  (7)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ฝ่ายบริหารงบประมาณ  
 

2.  การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
 มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) จัดท ารายการ พร้อมรายละเอียดประกอบการขออนุมัติตามรูปแบบที่ก าหนดตามรายการ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   

(2) จัดท ารายผลการด าเนินการขออนุญาตตามแผนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและจัดเก็บรวบรวม
ผลการใช้งบประมาณของงานแต่ละฝ่าย  

 
3.  การตรวจสอบ และรายงานการใช้งบประมาณ 

  มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบการรายงานผลการจัดท ารายละเอียดการขออนุมัติงบประมาณว่าเป็นไปตามรายละเอียด

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือไม่  
 
 
 
 

  (2)  ตรวจสอบการประเมินผลการใช้เงินของงบประมาณแต่ละฝ่าย 
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 (3)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

4.  งานสารบรรณ 
  มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1)  จัดท าแผนงาน ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี และคู่มือปฏิบัติงาน 
(2)  จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ โดยจัดให้มีแฟ้มงานก าหนดรหัสของหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 
(3)  มีการลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือเป็นปัจจุบัน 

 (4)  ด าเนินงานสารบรรณของโรงเรียนตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
 (5)  ติดตาม และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

(6)  สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
ผู้รับผิดชอบ      
 
5.  งานบริหารการเงิน และบัญชี 
มีหน้าที ่

 (1)  ตรวจสอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และยอดที่ได้รับการจัดสรร 
 (2)  ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการ 
 (3)  จัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวด และควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน 

(4)  จัดท าฎีกาการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเอกสาร 

 (5)  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน รายงานเกี่ยวกับการเงินของโรงเรียนทุกประเภท 
 (6)  จัดท าบัญชีเงินสด และบัญชีแยกประเภท 
 (7)  ท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 (8)  รวบรวมเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท 
 (9)  รับ – จ่ายเงินงบประมาณ 

(10)  จัดท ารายงานสรุปการใช้จ่ายเงินให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง
นักเรียนได้ทราบ 

 (11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

6.  เจ้าหน้าที่น าฝาก – ถอน  เงินธนาคารของสถานศึกษา   
มี ห น้ า ที่  

  (1) น าฝาก – ถอนเงินภายในบัญชีธนาคารของสถานศึกษา 
 
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
มีหน้าที่   
(1) ส ารวจความต้องการ/ความขาดแคลน และด าเนินการจัดหา จัดสรร พัสดุครุภัณฑ์ ให้ตรงกับความ

ต้องการ และให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
 
 
 
 
 (2)  จ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการ 
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(3)  มีการลงทะเบียนบัญชีพัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้อง บันทึกรหัสครุภัณฑ์อย่างครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน 
(4)  มีการควบคุมตรวจสอบ การจัดซื้อ จัดจ้าง และจัดสรรพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 
(5)  มีการตรวจสอบ และรายงานการบริหารพัสดุ ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของทางราชการ 
 

8.  งานสหกรณ์สถานศึกษา   
มีหน้าที่วางแผน  ประชุม  บริหารกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน  ด าเนินการจัดซื้อ – บริการจ าหน่าย

สินค้า  จัดท าหลักฐานการบัญชี  หลักฐานการเงิน  สมุดคู่ฝากธนาคาร  ทะเบียนสมาชิก  และงานอื่น ๆ   
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บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารวิชาการ  
 

 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา ในการพัฒนางานวิชาการให้มีคุณภาพ 
๒.  ร่วมก าหนดทิศทาง วางแผนงานด้านวิชาการเพ่ือน าไปเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓. ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงาน ในการบริหารงานวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ 

สูงสุดต่อนักเรียน 
๔. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร 

 
 

 
งานพัฒนาหลักสูตรและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

๑. วางแผนในการพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาระแกนกลาง ของกระทรวง  

ศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ สภาพปัญหา และความต้องการ ของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
๓. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพการศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ  

เป้าหมาย สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

๔. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการ เนื้อหาสาระทั้งใน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เดียวกัน และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

๕. ให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในเรื่องหลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอน 

๖. ประสานงานในการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฯลฯ 

๗. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบรหิารจัดการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
๘. นิเทศการใช้หลักสูตร 
๙. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
๑๐. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
๑๑. สรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี 
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
๑. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามสาระและหน่วยการเรียนรู้แบบ 

บูรณาการ โดยวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาสาระ  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้    
โดยเน้นเรียนเป็นส าคัญและจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน 
3. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้อง 

กับเนื้อหาสาระกิจกรรม              
4. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา วิธีจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพ่ือ 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 
 

งานนิเทศการศึกษา 
 

 มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. วางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 
2. จัดท าเครื่องมือนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน 
3. ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
5. ประสานงานกับหน่วยศึกษานิเทศก์ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและ

การเรียนการสอนของสถานศึกษา 
6. แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศภายในกับสถานศึกษาอ่ืน หรือ 

เครือข่ายการนิเทศภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

งานแนะแนว 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 
2. ด าเนินการแนะแนวและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 

- ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษาและครูทุกคน เพ่ือท าความเข้าใจ 
และขอความร่วมมือจัดกิจกรรมตามแผน 

- จัดกิจกรรมแนะแนววิชาการและวิชาชีพตามแผนที่วางไว้ 
3. ติดตามและประเมินผลระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา 
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4. ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษา 
อ่ืน หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวดีเด่นเป็นแบบอย่าง
ได้ 

- ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวดีเด่น 
- พัฒนาระบบแนะแนวภายในสถานศึกษา แนวทางการด าเนินงาน 

 
 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 
 มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมให้ครูศึกษาและสร้างความตระหนักเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และน า 
ผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ 

2. สร้างเครือข่ายในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน 
ระหว่างโรงเรียน  และส่วนกลาง 
 
 

งานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
  
  มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

 ๑.  ส่งเสริม ประสานงาน ให้มีการเผยแพร่ความรู้  จัดอบรมความรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน 
ภิกษุ สามเณร ในเขตบริการและผู้ที่สนใจทั่วไป 

 ๒.  ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           

 มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
 ๑. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพท้ังในและนอก
สถานศึกษา ทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่ที่โรงเรียนสังกัด 
 ๒. จัดท าเอกสารรวบรวมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ครู บุคลากร ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษาบริเวณใกล้เคียง 
 ๓. มีส่วนร่วมในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ 
 ๔. ประสานความร่วมมือ วางแผนกับสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานที่จัด
การศึกษา โดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่แต่ละแหล่งมี เพ่ือใช้ประโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้เพื่อนครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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งานวัดผลประเมินผลการศึกษา 

  
           มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

 ๑. ควบคุมดูแลวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาด้วยการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตร 
 ๒. ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิชาการ 
 ๓. ให้ค าแนะน าบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตลอดจนท าเอกสารเผยแพร่ 
ความรู้เกี่ยวกับ การประเมินผลการเรียน 
 ๔. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนไว้ค้นคว้าและอ้างอิง 
 ๕. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนให้  
เป็นไปตามระเบียบการประเมินผลการเรียน 

     ๖. รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 ๗. จัดท าแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวัดผล 
 ๘. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ๘๐ และประกาศให้นักเรียนยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์
สอบ 

     ๙. รวบรวม ปพ. ๕ เสนอผู้อ านวยการเพ่ืออนุมัติผลการเรียน 
     ๑๐. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการด าเนินการเรื่องการสอบแก้ตัว    
 ๑๑. รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด ๐ , ร , มส  
 ๑๒. ก าหนดเวลาสอบแก้ตัว จัดท าตาราเรียนเสริมตารางสอบแก้ตัวและประกาศผลการสอบแก้ตัว 
  ๑๓. ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการจัดท าข้อสอบ ก าหนดตารางสอบ กรรมการคุม
สอบ และด าเนินการสอบ           
 ๑๔. ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ในกรณีท่ีตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผล
การเรียน  การจบหลักสูตร  และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
 ๑๕. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะประสบการณ์  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถาน
ประกอบการ  และอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
      ๑๖. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะประสบการณ์  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน      
สถานประกอบการ  และอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

     ๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
  

 มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
 ๑.  จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด ดังนี้ 
  ๑.๑  ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
     ๑.๒  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
     ๑.๓ จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
     ๑.๔  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     ๑.๕  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                             
    ๑.๖  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   ๑.๗  จัดให้มีการรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
     ๑.๘  จดัให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. จัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมีอ านาจและหน้าที่ มีดังนี้ 
  ๓.๑ ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ๓.๒ ก ากับติดตาม ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
  ๓.๓  เสนอสถานศึกษาแต่งตั้งคณะบุคคลท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (รายงานประจ าปี) ทั้งนี้ให้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ไว้ในค าสั่งแต่งตั้ง พร้อม
ทั้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 ๔. สร้างความตระหนัก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยให้บุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมจัดท าแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือการยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 
 
 

งานศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด 
 

           

          มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
 ๑.  จัดหาหนังสือ เอกสาร วิทยาการวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับให้บริการแก่นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 
และชุมชนอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 ๒.  จัดระบบการเก็บข้อมูล ทะเบียนหนังสือ เอกสารประเภทต่าง ๆ ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ซ่อม
บ ารุงเอกสารและสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  พัฒนาห้องสมุด ทั้งการบริการบุคลากรในโรงเรียนและการให้บริการชุมชน 
 ๔.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน และบุคคลในชุมชนรักการอ่านและการเรียนรู้ เช่น สัปดาห์
ห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน เป็นต้น 
 ๕.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหารทุกภาคเรียน 
 ๖.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่โรงเรียนมอบหมายเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุด 
 



                                                                                                                                                            
โรงเรียนหลกัเมืองมหาสารคาม ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 

 

 
งานพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในสถานศกึษา 

  
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารงานวิชาการ 

๒. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
๓. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ 
๔. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ 

การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่น 

๕. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๖. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๗. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ

กระบวนการเรียนรู้ 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
๑. เสนอแต่งตั้งคณะท างาน การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
๒. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน      

ท้องถิ่น  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 
๓. ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้จัดทe

โครงการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๔. จัดท าแบบบันทึกข้อมูลแหล่งเรียนรู้ไว้ใช้ส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และ 

ชุมชน เผยแพร่แก่กลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕. จัดท าแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่แก่บุคลากรในโรงเรียน  

และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๖. จัดท าแบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่แก่กลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๗. ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ตามข้อมูล 

แบบส ารวจ 
๘. ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท าแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศแหล่ง

เรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน 
๙. ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูล 

การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๑๐. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๑. เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนรู้จากโครงการพัฒนาและการใช้แหล่ง

เรียนรู้ 
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๑๒. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู  สถานศึกษาอ่ืน  บุคคล  ครอบครัว  องค์กร   
หน่วยงาน  และสถาบันอื่น  ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 

      ๑๓. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์กรความรู้ และประสานความร่วมมือ 
สถานศึกษาอ่ืน บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง  
ส่งเสริม  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 

      ๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
งานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข็มแข็งทางวิชาการ/งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ

กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
 

 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  ๑. ส ารวจความต้องการจ าเป็นในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ  นอกระบบ
และตามอัธยาศัย  

๒. ก าหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
การศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
แนวทางของสถานศึกษา 

๓. ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบ ตามความเหมาะสม
และศักยภาพของสถานศึกษา 

๔. ประสานเชื่อมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

๕. ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ
และตามอัธยาศัยเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

งานวางแผนงานด้านวิชาการ 
 

  

 มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
๑.  วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและก ากับ   ดูแล  นิเทศและติดตาม

เกี่ยวกับงานวิชาการ  ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวัดผล
ประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน  การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  การพัฒนาและ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
   ๒. จัดท าแผน / โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๓. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าโครงสร้างหลักสูตร 
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการปฏิบัติงานของกลุ่ม/งานต่าง ๆ ของโรงเรียน 
๕. รวบรวม ระเบียบแนวปฏบิัติ กฎหมายที่เก่ียวข้องของข้าราชการครู และบุคลากร 
๖. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารวิชาการ 
๗. บริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
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๘. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลของงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
๙. สรุป รายงานผล การปฏิบตัิงานของกลุ่มวิชาการให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ 
๑๐. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย       

 
 

งานพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 
  มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

 ๑.  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๒.  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการการเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 

๓.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น  
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

๔.  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

๕.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและ  อ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกร
เรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนกรสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

๖.  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือ  กับบิดามารดา  
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

๗.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
งานจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

 
     มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  ๑.  ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน       
  ๒.  จัดท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายรับรู้  และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
  ๓.  ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา และแก้ไข
ปรับปรุง 
  ๔.  น าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
  ๕.  ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาและน าไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
  ๖.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  ๑.  ศึกษา  วิเคราะห์  คัดเลือกหนังสือเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  ๒.  จัดท าหนังสือเรียน  หนังสือเสริมประสบการณ์  หนังสืออ่านประกอบ  แบบฝึกหัด  ใบงาน     
ใบความรู้  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
  ๓.  ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน  หนังสือเสริมประสบการณ์  หนังสืออ่านประกอบ  
แบบฝึกหัด  ใบงาน  ใบความรู้  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
   ๔.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 


