
กลุ่มบริหารทัว่ไป 
หลักการและแนวคิด 
 1. ยึดหลักให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาด้วยตนเองให้มากที่สุด โดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษา
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
 2. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามหลักการ
บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ตาม
กฎเกณฑ์ กติกา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 3. มุ่งพัฒนาองค์กรทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรสมัยใหม่โดยน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมโยง ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบเครือข่าย
เทคโนโลย ี
 4. การบริหารงานทั่วไปเป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานอื่นๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
และการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดและให้บริการการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 นายฉัตรชัย อินทรสิทธิ ์ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารทัว่ไป 
1. งานบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. งานโสตทัศนอุปกรณ์ 
4. การจัดระบบบริหารและพัฒนาสถานศึกษา 
5. งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
6. โรงเรียนธนาคาร 
7. งานสหกรณ์โรงเรียน 
8. งานโรงเรียนกับชุมชน 
9. งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
10. งานสภานักเรียน 
11. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย 
12. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
13. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย To be Number One 
14. งานพยาบาลและงานอนามัย 
15. งานร้านค้าและโภชนาการ 
16. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
17. งานคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรม MOE 
18. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
19. งานลูกจ้างประจ า 
20. งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 



21. งานหัวหน้าระดับชั้น 
22. งานธุรการบริหารทั่วไป 
1.  งานบรหิารจดัการอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม  : มอบให ้

นายฉัตรชัย อินทรสิทธิ ์ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างานอาคารสถานที่   
หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 
1. จัดท าแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปี งานอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
2. จัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ การใช้น้ าไฟฟ้า การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่

ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ 
3. ก ากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าของนักการภารโรงให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติ 
4. รับผิดชอบ การบริการและควบคุมรักษา จัดซ่อมแซมสิง่อ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค 
5. จัดระบบไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี เรียบร้อย  
6. ดูแลสภาพสีที่ทาอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อย 
7. จัดให้มีป้ายชื่อบอกอาคารเรียน และห้องต่าง ๆ 
8. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
9. จัดให้มีห้องเรียน ห้องบริการและห้องพิเศษตามเกณฑ ์
10. รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ 
11. จัดให้มีเครื่องมอื และอุปกรณใ์นการรักษาความปลอดภัยและบรรเทาภัยพิบัติ 
12. จัดฝึกอบรม หรือฝึกซ้อมวิธีการรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
13. จัดระบบ และควบคุมการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
14. ติดตาม ประเมินผลสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และ

ผู้อ านวยการ 
15. ตกแต่งห้องเรียนสวยงาม แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่แออัด ดูแลให้อยู่ในสภาพดี  
16. จัดโต๊ะ - เก้าอ้ี และอุปกรณ์ประจ าห้องให้อยู่ในสภาพด ี
17. จัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกตามความจ าเป็น  

2.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  : มอบให ้
นางกนิษฐา   สุชัยสทิธิ ์ ต าแหน่ง คร ูวทิยฐานะ ครชู านาญการพิเศษ  
นาวสาวชนิสรา โกษาแสง ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 
1. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทีใ่ช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. สนับสนุนขอ้มูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกีย่วข้องเพ่ือทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติ 
 แล้วแต่กรณ ี 
5. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด การ ด าเนินการและ 
 รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย  

3. งานโสตทศันอปุกรณ ์ : มอบให ้
นายคณิตษรณ์  เหง้าน้อย ต าแหน่ง คร ู



หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 
1.  จัดท าแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ  
2. จัดซื้อจัดหาผลิตสื่อทัศนอุปกรณ์ให้ครบตามเกณฑ์  
3. จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก และปลอดภัย  
4. จัดท าระเบียบการใช้และการให้บริการ การใช้โสตทัศนอุปกรณ์  
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมใหค้ าแนะน า วิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนอุปกรณ์ มีเอกสารแนะน า 
6. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  
7. จัดให้มีสถานทีส่ าหรับให้บริการ การใช้โสตทัศนอุปกรณ์  
8. จัดบริการและสนับสนุน การประชุม สัมมนาและการแสดงนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ  
9. จัดให้มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมโสตทัศนอปุกรณ ์ให้อยู่ในสภาพที่ใชง้านได้ดี  
10. จัดท าทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ ์เกี่ยวกับโสตทัศนอุปกรณ์โดยเฉพาะ  
11. ควบคุมดูแลรักษาระบบแสงเสียงภายในโรงเรียนและการให้บริการแก่ชุมชนตามโอกาสอันควร  
12. จัดท าบันทึกและสถิติ ตลอดจนคู่มือการใชโ้สตทัศนอุปกรณ์  
13. จัดท าแบบฟอรม์ / ตารางการใช้บริการงานโสตฯ และจัดท าสมุดบันทึกการให้บริการประจ าวัน  
14. จัดวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ให้สะดวกและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมใหค้รู – อาจารย์ ผลิตใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างถูกต้องเหมาะสม  
16. จัดกิจกรรมสนบัสนุน การใชน้วัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
17. บันทึกสรุปข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานหรือมีการจัดท าสถิติต่าง ๆ สรุปเป็นรายเดือน  
18. จัดนิเทศ แนะน า สาธิต การใช้โสตทัศนอุปกรณ์ แก่ครู – อาจารย์  โดยใช้แบบสอบถาม  
19. บริการสื่อการสอนให้นักเรียนตามความสนใจ โดยใช้แบบสอบถาม  
20. รวบรวม จัดหา และจัดท ารายการสื่อต่าง ๆ ไว้บริการนักเรียน ครู และชมุชน   
21. จัดสอนหรือฝึกฝนใหแ้ก่นักเรียนที่สนใจ ในรูปชุมชนหรือกลุ่มสนใจ  
22. ติดต่อประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ภายนอก  
23. ตรวจสภาพอุปกรณ์โสต ฯ ทุกสิ้นภาคเรียน  
24. จัดงบประมาณเพื่อซ่อมบ ารุง และจัดท าทะเบียนซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตามความเหมาะสม  
25. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและ 
 ผู้อ านวยการ  
26. งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย  

4. การจดัระบบบริหารและพัฒนาสถานศกึษา 
 นายฉัตรชัย อินทรสิทธิ์  ต าแหน่ง  คร ู วิทฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 
หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา 
 2. วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในระบบการท างานและการบริหารของ
สถานศึกษา 
 3. น าเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 
 4. ติดตามประเมินผลและปรบัปรุงการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
 5. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กรของสถานศึกษา 



 6. ก าหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
จ าเป็นของสถานศึกษา 
 7. ติดตามประเมินผลการปฏบิัติงานตามแนวทางการพัฒนาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 8. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
5.  งานระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  :  มอบให ้

นายฉัตรชัย อินทรสิทธิ ์ ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ครชู านาญการพิเศษ 
นางสาวปาณิศรา  จันทรส์ุข ต าแหน่ง  พนักงานราชการ 

 หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 
 1. งานวางแผน  ออกแบบ และพัฒนาระบบ การกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน และพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 2. งานติดต้ัง ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ (OS) และซอฟแวร์ให้บริการ (Package) บนเครื่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 3. งานติดต้ัง ควบคุม ซ่อมบ ารุง ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าหลัก ระบบไฟฟ้าส ารอง และระบบกราวด์ 
 4. งานติดต้ังตั้งค่าคอนฟิก และบริหารจัดการระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
 5. งานติดต้ัง ซ่อมบ ารุง ดูแลรักษาโครงข่ายสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
 6. งานตดิตั้ง ซ่อมบ ารุง ดูแลรักษาตู้ Rack และอุปกรณ์ภายในตู ้
 7. งานควบคุม ซ่อมบ ารุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8. งานควบคุม ดูแลระดับความเย็นและความชื้นในห้องควบคุมระบบ 
 9. งานควบคุมและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 10.งานควบคุมและจัดการปริมาณข้อมูลการจราจรบนเครอืข่าย 
 11.งานจัดการบัญชีผู้ใช้งาน และก าหนดสทิธิ์การเข้าถึงระบบเทคโนโลย ี
 12.งานให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดความรู้ 
 13.งานควบคุม ดูแล จัดการห้องเรียนในการสอนออนไลน์  
 14.งานระบบประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
6.  งานโรงเรียนธนาคาร  : มอบให ้
 นางสาวนพวรรณ  เถายะบุตร  ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ช านาญการ 
หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 

1. จัดท าแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของงานธนาคารโรงเรียน  
2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจธนาคาร  
3. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังทัศนคติในการออมทรัพย์  
4. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบ และให้ปฏิบัติเป็นปกตินิสัย  
5. จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการออมทรัพย์ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน 
 ชีวิตประจ าวันได้ และสามารถแนะน าผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ โดยสอดคล้องกับวิธีสอนในวิชา 
 เรียนปกติได้  
7. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และ 
 ผู้อ านวยการ  



8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 

7.  งานสหกรณ์โรงเรียน  : มอบให ้
 นางสาวนพวรรณ  เถายะบุตร  ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ครชู านาญการ 
 นางสาวปาณิศรา  จันทรส์ุข  ต าแหน่ง  คร ู
หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 

1. จัดท าแผนงาน / โครงการแผนปฏิบัติงานประจ าปี ของงานสหกรณ์โรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบว่า 
 ด้วยการให้บริการของร้านค้าสหกรณ์ 
2. จัดซื้อและจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  
3. จัดท าทะเบียนตรวจสอบสินค้าคงเหลือในแต่ละวันเพื่อการจัดหาสินค้าที่หมดเข้าสหกรณ ์
4. จัดท าบัญชรีายรับ – รายจ่าย และบัญชทีุกประเภทที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน  
5. จัดให้มคีณะผูร้ับผิดชอบตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการให้บริการของสหกรณ ์
6. เผยแพรผ่ลการด าเนินงานเกี่ยวกับสหกรณ์โรงเรียนให้สมาชิกทราบ 
7. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และ 
 อ านวยการด าเนินงานเสนอ 
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

8. งานโรงเรียนกบัชุมชน  : มอบให ้
นางสาววรรณลักษณ์  แก้วบวัสา ต าแหน่งครู หัวหน้างานโรงเรียนกับชุมชน 
หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 
1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานความสัมพันธ์กับชุมชน  
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมของชุมชน  
3. เผยแพรแ่ละประชาสัมพันธเ์กียรติประวัติของโรงเรียนสู่ชุมชน  
4. ประสานกับกลุ่มบริหาร กลุม่งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้บริการด้านข่าวสาร  ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย  
ส่งเสริมอาชีพ นันทนาการ อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ วิชาการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนโรงเรียน และ 
นักเรียน  
5. ด าเนินการงานที่เกี่ยวข้องกับสมาคมศิษย์เกา่ของโรงเรียน  
6. ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรการกุศลต่าง ๆ เพ่ือสาธารณะประโยชน์  
7. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี     
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

9. งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  : มอบให้ 
 นางกองเพชร  จันทรพิทักษ์   ต าแหน่ง คร ูวทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
 นายคมกฤษ  จันทร์ตื้อ       ต าแหน่ง คร ูวทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
 นายณัฐพงษ์  โคจร  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 

1. จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
2. จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
3. จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่ก าหนด 



4. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 
5. ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรยีนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
6. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นกัเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม  ของนักเรียน 
7. ประสานกบัผู้ปกครอง ครูประจ าช้ัน เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
8. จัดท าเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน 
9. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
10. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

10. งานสภานักเรียน  : มอบให ้
นายคณษิรณ ์ เหง้าน้อย ต าแหน่ง คร ู

 นายคมกฤษ   จันทร์ตื้อ ต าแหน่ง คร ูวทิยฐานะ ครชู านาญการพิเศษ 
หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 

1. จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
2. จัดท าหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
3. ประสานกับครูและบุคลากรในโรงเรียน / ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน ให้

สอดคล้องกับนโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
5. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุมตลอดทั้งวางแผนงาน / โครงการส าหรับ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
6. ส่งเสริมให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่าย ที่

เหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 
7. จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
8. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ / ศาสนา /พระมหากษัตริย์และ

ความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
9. เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
10. จัดกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
11. จัดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียนและสมาชิกสภานักเรียนทุกปี 
12.ดูแลให้ค าปรึกษาการด าเนินงานคณะกรรมการนักเรียน 
13. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
14. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

11. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย  : มอบให้ 
นางกองเพชร จันทรพิทักษ ์ ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ครชู านาญการพิเศษ  
นายคมกฤษ  จันทร์ตื้อ ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ครชู านาญการพิเศษ 

หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ  
1. จัดท าสถิตขิ้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ 
2. ประสานงานกับครูประจ าช้ันและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
3. การวางแผน สร้างเครือขา่ยเฝ้าระวังและการเฝ้าระวังการระบาดของสถานการณ์ยาเสพติด 
4. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
5. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
6. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
7. ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจัดกจิกรรมรณรงคใ์ห้ความรู้แก่นกัเรียนในการป้องกันยาเสพติด 



8. จัดให้มีกจิกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นกิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
9. จัดท าข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด 
10. การให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
11. ติดต่อและประสานงาน และการรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
12. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
13. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

12. งานสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม  : มอบให ้
นางกองเพชร    จันทรพทิกัษ ์ ต าแหน่งครูช านาญการพเิศษ   หัวหน้างาน  
นายคณษิรณ ์    เหง้าน้อย  ต าแหน่ง คร ู   กรรมการ 
หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 
1. สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความสามารถในด้านวิชาการและกิจกรรม เช่น 

มอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท าความดีด้านต่าง ๆ 
2. จัดค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
3. ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนาและดูแลบริเวณโรงเรียน เรื่องความ

สะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
4. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม / การพัฒนาของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญ ของชาติ 
5. จัดให้มีกจิกรรมส่งเสริม ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม / ความรับผิดชอบต่อสังคม 
6. ร่วมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนและ เป็นการสร้าง

ขวัญก าลังใจให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
7. กิจกรรรมไหว้พระสวดมนต์ทุกระดับชั้น สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
8. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

13. งานสง่เสริมสุขภาพอนามัย To be Number One : มอบให ้
นางกองเพชร  จันทรพิทักษณ ์  ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ  ครชู านาญการพิเศษ 
นายคณติษรณ์  เหง้าน้อย  ต าแหน่ง  คร ู
หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ  
1. กิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL  และประกวด   
2. ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE  ระดับโรงเรียน 
3. ประสานการรับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
4. สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม  TO BE NUMBER ONE 
5. กิจกรรมน าเสนอผลงานงาน TO BE NUMBER ONE ระดับโรงเรียน 
6. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับโรงเรียนและ 
   เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE 
7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

14. งานพยาบาล และงานอนามัย : มอบให ้
นางสาวเพลงไพลิน  สินธนนัชัย  ต าแหน่งครู หัวหน้างาน 
หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ  
1. ประเมินสถานภาพทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน 
2. จัดสถานที่เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและพักฟื้นส าหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตาม

สภาพแวดล้อมและความจ าเป็น 



3. จัดหาเวชภัณฑย์า เครื่องมือใช้ในการปฐมพยาบาลให้มีอย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน 
4. ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมือเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ 
5. ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักเกินความสามารถของครูพยาบาลจะด าเนินการรักษาต่อไปโดยจะเป็นผู้

ประสานงานในการน าส่งโรงพยาบาลพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
6. ด าเนินการให้มีการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อและเชื้อโรคอุบัติใหม่ พร้อมแนะน า

ช่วยเหลือในการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 
7. ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ทั้งส่วนบุคคลและชุมชน 
8. จัดท าบัตรบันทักสุขภาพหรือระเบียนสุขภาพตามแบบที่ก าหนดของกระทรวง 
9. ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
10.ติดต่อประสานงานกับครูที่ปรึกษา ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยหนักต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือประสบ

อุบตัิเหตุเพื่อแจ้งผู้ปกครองทราบ 
11.ปฏิบัติงานทางวิชาการ การพยาบาล เช่น ค้นคว้าหาความรู้เพ่ือปรับปรุงพยาบาล 
12.ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

15. งานรา้นค้าและโภชนาการ  : มอบให้ 
นางสาวยิ้มแย้ม เดชทองทิพย์ ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 

 หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 
1. ดูแล ควบคุม ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย 
2. ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ เครือ่งมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของแม่ค้าให้ถูกสุขลักษณะ 
3. รับสมัครและพจิารณาคัดเลือกผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
4. ก าหนดประเภทของอาหาร ปริมาณและจ านวนแม่ค้าให้เพียงพอกับบุคลากรในโรงเรียน 
5. ก าหนดระเบียบควบคุมผู้จ าหน่ายอาหาร 
6. ควบคุม ก าหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ 
7. ให้ค าแนะน าเบ้ืองต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผุ้ประกอบการและนักเรียน 
8. ให้ความรูท้างโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรูด้้านโภชนาการและส่งเสรมิสุขภาพภายในโรงเรียน 
10. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิตติ่างๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดท ารายงานประจ าปี 
11. ติดตามผล สรุปผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกสิ้นภาคเรียน 
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

16. งานประกันอบุตัเิหตุนกัเรียน  : มอบให้ 
นางสาวนพวรรณ  เถายะบุตร  ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ครชู านาญการ 

 หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 
1. อ านวยความสะดวกในการขอรับเงินชดเชยอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากร  
2. จัดท าสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในการจัดท าประกันอุบัติเหตุ และการใชบ้ริการ  
3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
4. เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทประกันภัย  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัย  
5. ชี้แจงข้อมูลต่างๆ  ให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจ ทั้งประชุมและเป็นหนังสือราชการ  
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

17. งานคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรม MOE  : มอบให ้



นายคณติษรณ์  เหง้าน้อย      ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นายฉัตรชัย   อินทรสิทธิ ์  ต าแหน่ง  คร ู   กรรมการ 
นางสาวเพลงไพลิน  สินธนันชัย   ต าแหน่ง  คร ู  กรรมการ 
นายณัฐพงษ์   โคจร   ต าแหน่ง  ครอูตัราจ้าง กรรมการ 
นางสาวชนิสรา  โกษาแสง  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย กรรมการ/เลขานุการ 
หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 
1. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
2. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรกึษา 
3. ก ากับติดตามการโฮมรูม ของครูที่ปรึกษา เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5. ประสานงานกับหัวหน้าระดับช้ัน ในการก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
6. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและจัดท าข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน 
7. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
8. ให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของโรงเรียน 
9. ประสานงานกับงานแนะแนวโรงเรียน ดูแลให้ค าปรึกษากับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง

ต่อเนื่อง   
9. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บรหิารสถานศึกษา 
10. ประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน  ที่ไม่พึง

ประสงค์ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
 

18.  งานระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา : มอบให ้
 นางสาวเพลงไพลิน  สินธนันชัย ต าแหน่ง ครู  หัวหน้างาน 
 นางสาวชนิสรา  โกษาแสง  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรรมการ 

หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 
 1. วางแผน ประสานงาน เพื่อจัดหาและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 2. จัดท าแผนโครงการส่งเสริมกิจกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 3. ก าหนดขอบข่ายของงานและหน้าที่รับผิดชอบ 
 4. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
 5. จัดหาแหล่งทรพัยากรและผู้อุปการคุณที่สามารถสนับสนนุการศึกษา 
 6. ประสานงานเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 7. จัดท าเอกสารบัญชีรายรับ – รายจ่าย ทะเบียนคุมและสถิติ เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
19. งานลูกจา้งประจ า : มอบให ้
 นายฉัตรชัย  อินทรสิทธิ ์ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 
 1. ก าหนดภารกิจ ดูแลการบริหารงานนักการภารโรงให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ดูแลรับผิดชอบประจ าอาคารต่างๆ ร่วมกับนักเรียนในแตล่ะห้องเรียน 
 3. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน 
 4. ดูแลตกแต่งบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ รวมทัง้พัสดุครุภัณฑ์ประจ าอาคารสถานที ่
 5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการจดับรรยากาศในโรงเรียน 



 6. การซ่อมแซม บ ารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที ่
 7. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
20. งานกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) : มอบให้   
      นางสาวชนิสรา  โกษาแสง  ต าแหน่ง  ครูผูช้่วย 
 หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 
 1.  จัดท าแผนงาน / โครงการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
 2. จัดท าเอกสารชี้แจง เกี่ยวกับคุณสมบัติของนักเรียนที่จะได้รับทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
 3. ให้ความรู้ในเรือ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
 4. ด าเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนและลงพื้นที่ตรวจสอบ 
 5. สรุปผลการด าเนินงาน รายงานให้รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และผู้อ านวยการโรงเรียน 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
21. งานหัวหน้าระดบัชั้น : มอบให ้
 นางสาวเพลงไพลิน  สินธนันชัย ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้างาน 
 นายคณติษรณ ์ เหง้าน้อย ต าแหน่ง  คร ู   กรรมการ 
 นางสาวชนิสรา โกษาแสง ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 นางกองเพชร จันทรพิทักษ ์ ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 นายคมกฤษ จันทร์ตื้อ ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
 หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 
 1. ออกค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น หัวหน้าอาคารเรียน ในแต่ระปีการศึกษา 
 2. ด าเนินเนินงานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ที่ก าหนด 
 3. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือร่วมแก้ไขพัฒนานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
 4. ชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับให้เข้าใจและยึดปฏิบัติ 
 5. อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แกไ้ข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน 
 6. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
22. งานธุรการบรหิารทั่วไป : มอบให ้
 นางสาวชนสิรา  โกษาแสง ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 หน้าที่และขอบข่ายความรบัผิดชอบ 
 1.  จัดเตรียมเอกสาร ระเบียบวาระการประชุมหนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม เสนอรายงานการ
ประชุมของกลุ่มบริหารทั่วไป 
 2. จัดท าธุรการของกลุ่มบริหารทั่วไป ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 3. จัดท าควบคุมบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ จัดเก็บและดูแลวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 4. ดูแลการจัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่มบรหิารทั่วไป 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย 


