
  



ค ำน ำ 

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้าใจแก่ครู นักปฏิบัติการ บุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัด

การศึกษาแก่นักเรียน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คู่มือฉบับนี้จัดท าให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

การบริหารงานโรงเรียนตามฝ่ายบริหารทั่วไปได้จัดกรอบงานให้ครอบคลุมกับภาระงาน (พันธกิจ) ที่

ปฏิบัติอยู่เดิมและเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ในการจัดการศึกษาและให้บริการ

ทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งหวังว่า 

ภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ ตลอดจน

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 

อย่างไรก็ตาม คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบข่ายงาน และได้จั ดท า

ค าสั่งมอบหมายงานไว้ในระดับปฏิบัติ เพ่ือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ด้วย 

 

 

(นางลัดดาวัลย์ ตาระบัตร) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบข่ำยภำรกิจงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป (Division of General Administration)  

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน นำงลัดดำวัลย์ ตำระบัตร หน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อไปนี้ 

๑. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับงานบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน 

๒. ร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตาม 

ประเมินผล การด าเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมี 

ประสิทธิภาพ 

๓. นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบของ 

ราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

๔. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพัฒนางานและปฏิบัติงานของฝ่าย 

บริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ  

๕. วางแผนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  

๖. ก ากับ ดูแลการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน และภายในอาคารเรียนให้สะอาด 

ร่มรื่น เป็นระเบียบ สวยงามและปลอดภัย  

๗. ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอนามัยและประกันอุบัติเหตุของนักเรียน  

๘. ประสานงานที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานส านักงานและสารสนเทศฝ่าย งานนักการภารโรง สร้าง

ขวัญก าลังใจแก่ครูนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน  

๙. ประสานงานกับในฝ่ายงาน เก็บหลักฐานการปฏิบัติงาน จัดระบบสารสนเทศของงาน  

๑๐. จัดห้องส านักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม  

๑๑. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

๑๒. ควบคุมดูแลงานการจัดระบบการเก็บหนังสือราชการของฝา่ยบริหารงานทั่วไปให้เป็น

หมวดหมู่และถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ  

๑๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน เพ่ือให้การบริการที่ดีแก่นักเรียน ครูผู้ปกครอง 

ชุมชนและองค์กรต่างๆ  

๑๕. ควบคุมดูแลงานวัสดุครุภัณฑ์ของส านักงานฝ่ายฯ ประสานการเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  

๑๖. ชว่ยเหลือและประสานงานในการจัดท า รวบรวมแผนงาน/โครงการ และสรุปผลการ

ด าเนินงาน/โครงงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

๑๗. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
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๑๘. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของฝ่ายบริหารงานทั่วไปตามแผนปฏิบัติ

การ  

๑๙. ประสานงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไปเพ่ือจัดท าระบบสารสนเทศฝ่าย 

๒๐. รับผิดชอบดูแลการใช้และการบ ารุงยานพาหนะและเชื้อเพลิงของรถโรงเรียน  

๒๑. จัดท าเอกสารสรุปผลงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไปและเผยแพร่ผลงาน  

๒๒. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือสรุปปัญหา และอุปสรรคในการ

ด าเนินงาน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๒๓. ก ากับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ด าเนินการติดตามการ 

ปฏิบัติงานของทุกงานพร้อมรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

๒๔. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน 

๒๕. ประเมินผล และรายงานผลปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  

๒๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา  

รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน นำงสำวสุภำพร เพชรโคตร หน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อไปนี้ 

๑. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับงานบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน  

๒. ร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตาม 

ประเมินผล การด าเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมี 

ประสิทธิภาพ 

๓. นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของ 

ราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

๔. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพัฒนางานและปฏิบัติงานของงาน

กิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  

๕. วางแผนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อสอดส่องดูแลนักเรียน  

๖. ก ากับ ดูแลพฤติกรรมของนักเรียน  

๗. ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอนามัยและประกันอุบัติเหตุของนักเรียน  

๘. ประสานงานที่เก่ียวกับงานธุรการ  
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๙. ประสานงานกับในฝ่ายงาน เก็บหลักฐานการปฏิบัติงาน จัดระบบสารสนเทศของงาน  

๑๐. จัดห้องส านักงานให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม  

๑๑. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน เพ่ือให้การบริการที่ดีแก่นักเรียน ครูผู้ปกครอง 

ชุมชนและองค์กรต่างๆ  

๑๒. ควบคุมดูแลงานวัสดุครุภัณฑ์ของส านักงานฝ่ายฯ ประสานการเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  

๑๓. ชว่ยเหลือและประสานงานในการจัดท า รวบรวมแผนงาน/โครงการ และสรุปผลการ  

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. งำนธุรกำร นำยปณัติพล อังครุฑ/นำงศศิมณี วิเศษ หน้าที่งานส านักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๑.๑ งำนสำรบรรณฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่าย ต่อไปนี้  

๑.๑.๑ จัดท าแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอหัวหน้าฝ่าย

บริหารงานทั่วไปเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

๑.๑.๒ จัดหา จัดซื้อทรัพยากรที่จ าเป็นในส านักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๑.๑.๓ จัดท าทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือ 

ของส านักงาน ให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 

๑.๑.๔ โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้อง ตาม

ระเบียบของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 

๑.๑.๕ จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้งานที่รับผิดชอบและ

ติดตามเรื่องเก็บคืนจัดเข้าแฟ้มเรื่อง 

๑.๑.๖ จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่างๆ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป เช่น บันทึก

ข้อความ แบบส ารวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและค าสั่ง 

๑.๑.๗ ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับฝ่ายบริหารงานต่างๆ ในโรงเรียน เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อกันในการด าเนินงานตามแผน 

๑.๑.๘ ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี 

๑.๑.๙ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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๑.๒ งำนพัสดุฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่าย ต่อไปนี้ 

๑.๒.๑ ประสานงานในฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่

จ าเป็นในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีช ารุดโดย 

ประสานงานกับพัสดุโรงเรียน 

๑.๒.๒ จัดท าบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ยืมวัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็นปัจจุบัน 

๑.๒.๓ จัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติ แบบรายงาน แบบฟอร์มต่างๆ ที่จ าเป็นในการให้บริการ

ปรับซ่อม 

๑.๒.๔ ติดตามการปรับซ่อมและบ ารุงรักษาสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน 

๑.๒.๕ ประเมิน สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษาและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

๑.๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

๑.๓ งำนสำรสนเทศฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่าย ต่อไปนี้ 

๑.๓.๑ วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรที่ใช้ในงานสารสนเทศของฝ่ายบริหาร 

ทั่วไป 

๑.๓.๒ ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่างๆ เพ่ือรวบรวมและ 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยที่จะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ 

๑.๓.๓ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๑.๓.๔ จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้ฝ่ายงาน ได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหา 

หรือพัฒนางานในฝ่ายงานต่อไป 

๑.๓.๕ รว่มมือกับสารสนเทศของโรงเรียน เผยแพร่งานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๑.๓.๖ ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 

๑.๓.๗ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

๑.๔ งำนแผนงำนฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่าย ต่อไปนี้  

๑.๔.๑ ประสานงานจัดท าแผนพัฒนางาน แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเสนอผู้บริหารเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
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๑.๔.๒ พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของ โรงเรียนและเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 

๑.๔.๓ ก ากับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ ให้เกิดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

๑.๔.๔ ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและฝ่ายงานต่างๆ เพ่ือน าเอาเทคโนโลยีมาใช้

ให้มีประสิทธิภาพ 

๑.๔.๕ ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

๑.๔.๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒. งำนประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ นำยพูลสวัสดิ์ มำลำ หน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ หน้าที่และ

ขอบข่ายความรับผิดชอบ ต่อไปนี้  

๑. วางแผนและจัดท าแผนงาน โครงการและมาตรฐานการปฏิบัติงานของงานโสตทัศนูปกรณ์ 

๒. จัดท าระเบียบการใช้และการให้บริการการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 

๓. จัดให้มีการควบคุม ดูแลรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ 

ตลอดเวลา 

๔. จัดระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีมา

ใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 

๕. วางแผนปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ให้สะอาด มีความทันสมัย จัดบรรยากาศให้เหมาะสม 

สอดคลองกับการเรียนการสอน 

๖. จัดท าบัญชีควบคุม วัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ ์ให้มีการลงทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 

โสตทัศนูปกรณ ์อย่างเป็นระบบ 

๗. ควบคุม ดูแล การใช้พัสดุโสตทัศนูปกรณ์ ให้สอดคลองกับการเรียนการสอนตามรายวิชาต่างๆ 

เพ่ือให้บรรลุผลตามจุดประสงค์รายวิชานั้นๆ 

๘. นิเทศงาน หรือหาวิธีการ ให้ครูที่ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ ได้พัฒนาความรู้ความสามารถใน

การผลิตและใช้อุปกรณ์ต่างๆ 

๙. รับผิดชอบด าเนินการบริการระบบภาพและเสียงภายในโรงเรียน ห้องประชุม อาคาร

หอประชุม ห้องโสตทัศนูปกรณ์ สถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน และให้บริการแก่ชุมชน ตามโอกาสอัน

เหมาะสม 
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๑๐. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การสร้าง การซ่อม การผลิต หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อทัศนูปกรณ์ 

นวัตกรรมเทคโนโลยี รวมทั้งควบคุมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและระเบียบของทางราชการ 

๑๑. จัดระบบข้อมูลสถิติการใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ของบุคลากร ของนักเรียน และบุคคลทั่วไป 

๑๒. จัดท าระเบียบการใช้และการให้บริการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 

๑๓. จัดให้มีการควบคุม ดูแลรักษาและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน

ได้ตลอดเวลา 

๑๔. ก ากับ ควบคุมดูแล แก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และเกณฑ์ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของงานโสตทัศนูปกรณ์ 

๑๕. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน 

๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา  

๓. งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม นำยปณัติพล อังครุฑ/นำยประเสริฐ อุดำนนท์/ 

นำยชัยวัฒน์ คะลีล้วน/นำยมิตร ขันทะชำ หน้าที่งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมประจ าปี

การศึกษา หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ ต่อไปนี้ 

๓.๑ วางแผนก าหนดงาน/โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

๓.๒ วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคาร

เรียนและอาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอกับการใช้บริการของ

โรงเรียน 

๓.๓ จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ีอุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ ห้อง

พิเศษ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 

๓.๔ จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ที่ใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 

๓.๕ จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ใน

สภาพ ดีดูแลสีอาคารต่างๆ ให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่างๆ 

๓.๖ ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอ้ีและอ่ืนๆ ให้

อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 

๓.๗ ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องน้า ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน 
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๓.๘ ปรับปรุงสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและ

ออก ก าลังกาย เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนได้ 

๓.๙ ดูแลบ ารุงรักษาตกแต่งต้นไม้ประดับในอาคารและบริเวณโรงเรียนให้เรียบร้อย เป็นระเบียบ 

๓.๑๐ ติดตาม ดูแลให้ค าแนะน าในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแล

รักษาทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 

๓.๑๑ ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจ าหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 

๓.๑๒ ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยน าข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และ

ความ ต้องการของบุคลากรในโรงเรียน 

๓.๑๓ อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่นๆ จัดท าสถิติ 

การให้บริการและรวบรวมข้อมูล 

๓.๑๔ ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

๓.๑๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๔. งำนส ำมะโนนักเรียน/กำรรับนักเรียน นำงสำวพนิดำ เดชโฮม/นำยพูลสวัสดิ์ มำลำ หน้าที่ 

๔.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับการส ามะโนนักเรียน/การรับนักเรียนทุกข้ันตอนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ

และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔.๒ จัดท าเครื่องมือส ามะโนประชากรวัยเรียน 

๔.๓ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียนที่จะเข้ารับการบริการทางการศึกษาในเขตบริการของ

สถานศึกษา ให้เป็นปัจจุบันโดย ประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔.๔ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.๖ เข้าเรียนต่อ ม.๑ และ ม.๓ เดิม เข้าเรียนต่อ 

ม.๔ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ที่ก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ก าหนดในแต่ละปี

การศึกษา 

๔.๕ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากส ามะโนผู้เรียน เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัด

การศึกษาต่อไป 

๔.๖ น าส่งรายชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเข้าใหม่ให้งานทะเบียนนักเรียน 
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๔.๗ จัดนักเรียนใหม่เข้าชั้นเรียนตามกลุ่มการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ ความถนัดของ

นักเรียน และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๔.๘ เสนอรายงานข้อมูลสารสนเทศการส ามะโนผู้เรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษาและ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

๔.๙ ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตาม การด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 

๔๑๐ เก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติการรับนักเรียนจ าแนกตามองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง เพ่ือ

เรียกใช้ข้อมูลในการวางแผนการรับนักเรียนปีการศึกษาถัดไป 

๔.๑๑ จัดท าเอกสารสรุปรายงานการรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา เพ่ือรายงานผลต้นสังกัด

ตามล าดับ 

๕. งำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน นำงลัดดำวัลย์ ตำระบัตร หน้าที่งานความสัมพันธ์

โรงเรียนกับชุมชน หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ ต่อไปนี้  

๕.๑ วางแผนและจัดท าแผนงาน/โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

๕.๒ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพ่ือน าไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ 

โรงเรียน 

๕.๓ ประสานเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ และ

ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

๕.๔ สนับสนุนให้แหล่งเรียนรูภู้มิปัญญา และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ระดับ

สถานศึกษา 

๕.๕ ประสานสัมพันธ์กับองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้แก่ ผู้ปกครองและครู ศิษย์เก่า 

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น 

๕.๖ บริการชุมชนในด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 

๕.๗ ให้ความรู้และรณรงค์ในกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 

๕.๘ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญอ่ืนๆ 

๕.๙ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและองค์กรต่างๆ 

๕.๑๐ ประสานกับชุมชนในการให้การสนับสนุนโรงเรียนด้านต่างๆ 

๕.๑๑ ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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๕.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา  

๖. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน นำงลัดดำวัลย์ ตำระบัตร/นำยปณัติพล 

อังครุฑ หน้าที่งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่าย ต่อไปนี้  

๖.๑ รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

๖.๒ สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น

พ้ืนฐาน 

๖.๓ ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๖.๔ จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบด าเนินการ หรือถือ

ปฏิบัติแล้วแต่กรณี 

๖.๕ ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการ

ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๖.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๗.งำนเวรประจ ำวันและเวรยำมรักษำสถำนที่รำชกำร นำงศศิมณี วิเศษ/นำยปณัติพล อังครุฑ 

หน้าที่งานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ ต่อไปนี้  

๗.๑ ร่างค าสั่งเสนอผู้บริหารให้ครู บุคลากร นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความ

ปลอดภัยสถานที่ราชการประจ าวันทั้งกลางวันและกลางคืน 

๗.๒.ควบคุมดูแล ติดตามประสานผลประโยชน์ให้ครูบุคลากร นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่เวร

ยาม รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจ าวันทั้งกลางวันและกลางคืน 

๗.๓ จัดท าแบบบันทึกและพรรณนางานพร้อมทั้งติดตาม รวบรวม บันทึกรายงานการปฏิบัติ

หน้าที่ เวรรักษาการณ์สรุปเสนอผู้อ านวยการการโรงเรียน 

๗.๔ จัดอุปกรณ์และความสะดวกให้คูณครูและนักการภารโรง ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม 

๗.๕ จัดหา ควบคุม ดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงให้ครบสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 

๗.๖ วางระบบการบริหารงานครูเวร และยามรักษาการณ์โดยจัดระบบเตือนผู้ที่จะต้องปฏิบัติ

หน้าที่ ให้ทราบล่วงหน้า เพ่ือป้องกันการผิดพลาดและหลงลืม ถ้าผู้อยู่เวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ต้องบันทึกขอ อนุญาตต่อผู้อ านวยการการโรงเรียน เพ่ือขอเปลี่ยนเวรล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน 
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๗.๗ ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน 

๗.๘ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในโรงเรียนและองค์กรภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่อง 

ความปลอดภัยทั่วไป 

๗.๙ ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการการสถานศึกษา 

๗.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา  

๘. งำนกิจกำรนักเรียน นำงสำวสุภำพร เพชรโคตร หน้าที่ 

๘.๑ เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเก่ียวกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

๘.๒ ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการวางแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหาร

กิจการนักเรียน 

๘.๓ ก ากับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ

ตามระเบียบของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ 

๘.๔ ก ากับ ดูแล กลั่นกรองเอกสาร ในฝ่ายกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพื่อปฏิบัติหรือสั่ง

การอนุญาตหรือ อนุมัติแล้วแต่กรณี 

๘.๕ เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับ

คณะกรรมการงานบริหารกิจการนักเรียน 

๘.๖ ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอก

โรงเรียนในบางโอกาส 

๘.๗ ให้ค าแนะน าในด้านความประพฤติของนักเรียน เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และอยู่

ร่วมกับสังคมเป็นอย่างดี 

๘.๘ วางแผนป้องกัน ควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมที่ไม่ 

เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

๘.๙ วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย 

๘.๑๐ บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบ 

๘.๑๑ วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเก่ียวกับงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

เพ่ือนกลุ่มงาน ป้องกันและแก้ไข 

๘.๑๒ ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
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๘.๑๓ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 

๘.๑๔ ชว่ยเหลือและให้บริการนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 

๘.๑๕ จัดท าสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพ่ือแก้ไขปรังปรุงต่อไป 

๘.๑๖ ติดตามและประเมินผลงานฝ่ายกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน 

๘.๑๗ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

๙.๑ ร่วมให้ค าปรึกษา และรวบรวมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน จัดท า

แผนงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียน 

๙.๒ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และพรรณนางานของ

บุคลากรใน ส่วนที่เกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน 

๙.๓ ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 

๙.๔ ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๙.๕ ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 

๙.๖ ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

๙.๗ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน 

๙.๘ ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน/โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 

๙.๙ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

โครงสร้ำงงำนในฝ่ำยกิจกำรนักเรียน จ านวน ๒ งาน ดังนี้ 

๑. งำนส ำนักงำนฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

๑.๑ รับส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ ท าระเบียบวาระและบันทึกการประชุม บันทึกเสนอ เก็บ

หนังสือรายงานการประชุม 

๑.๒ ประสานงาน ติดตาม เกี่ยวกับหนังสือที่มาถึงฝ่ายกิจการนักเรียน 

๑.๓ วางแผนด าเนินการควบคุม ลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของฝ่ายกิจการนักเรียน 

๑.๔ จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ในฝ่ายกิจการนักเรียน 

๑.๕ จัดท าแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจการนักเรียน 
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๑.๖ เก็บรวบรวมสถิติในด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานในฝ่ายกิจการนักเรียน 

๑.๗ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน 

๑.๘ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้บุคลากรและนักเรียนทราบ

โดยทันท ี

๑.๙ ก าหนดแผนภูมิการจัดองค์กรฝ่ายกิจการนักเรียน 

๑.๑๐ จัดท าเอกสารพรรณนางาน 

๑.๑๑ ออกแบบประเมินงานทุกงาน ในฝ่ายกิจการนักเรียน 

๑.๑๒ วิเคราะห์ผลการน าเนินงานกิจการนักเรียน และรายงานให้รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการ

นักเรียน ให้รับทราบเพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานกิจการนักเรียน 

๑.๑๓ จัดท าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 

๒. งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๒.๑ จัดท าแผนงาน และโครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๒.๒ งานประสานความร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรยีน 

๒.๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

๒.๔ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจ าชั้นในแต่ละปีการศึกษา 

๒.๕ เตรียมเอกสารประกอบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๒.๖ ด าเนินการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนตามแนวทางที่ก าหนด คือ 

๒.๖.๑ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

๒.๖.๒ การคัดกรองนักเรียน 

๒.๖.๓ การส่งเสริมนักเรียน 

๒.๖.๔ การป้องกันและแก้ปัญหา 

๒.๖.๕ การส่งต่อ 

๒.๗ ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๒.๘ จัดประชุมหัวหน้าระดับ เพื่อปรึกษาหารือด้านพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาทุกวันอังคาร 

๒.๙ จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
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๒.๑๐ ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 

๒.๑๑ ประสานครูที่ปรึกษาเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 

๒.๑๒ ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน/โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อ 

๒.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๑ งำนหัวหน้ำระดับ 

๒.๑.๑ รว่มกับครูที่ปรึกษาช่วยดูแลนักเรียน ให้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

ของโรงเรียน 

๒.๑.๒ ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับงานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

ที่ก าหนด 

๒.๑.๓ ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือร่วมแก้ไขพัฒนานักเรียนที่มี 

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

๒.๑.๔ ชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับให้เข้าใจและชัดเจน ง่าย

ต่อการปฏิบัติ 

๒.๑.๕ อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับขั้น 

๒.๑.๖ ตรวจทรงผม และเครื่องแต่งกายนักเรียน ตามระดับชั้นที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้อง

ตามระเบียบของ โรงเรียน 

๒.๑.๗ ควบคุม ก ากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึง

ผู้ปกครองเมื่อนักเรียนขาดเรียน ๓ วันขึ้นไป 

๒.๑.๘ ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน/โครงการที่เกีย่วข้อง 

๒.๑.๙ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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๒.๒ งำนครูที่ปรึกษำ 

๒.๒.๑ รว่มพิธีกิจกรรมหน้าเสาธง ก ากับดูแล ควบคุมการเข้าแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ 

การเดินแถวเข้าชั้นเรียนของนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการมาเข้าแถวการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นใน

สมุดส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม ทุกครั้งที่มีกิจกรรม 

๒.๒.๒ เข้าโฮมรูม อบรมนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการเข้าโฮมรูมของนักเรียน เรื่องที่อบรม 

แนะน านักเรียน 

๒.๒.๓ จัดท าระเบียนความประพฤติ และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ และ

ชัดเจนง่ายให้นักเรียนเข้าใจต่อการปฏิบัติ 

๒.๒.๔ ควบคุม ก ากับดูแล แก้ไข ให้ค าแนะน านักเรียนในชั้นเกี่ยวกับความประพฤติการแต่ง

กาย การมาเรียน โดยประสานงานกับหัวหน้าระดับ และผู้ปกครองในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา 

๒.๒.๕ ดูแลการท าความสะอาดห้องเรียน ของนักเรียนที่เป็นเวรประจ าวันการจัดโต๊ะตลอด

ทั้งเก้าอ้ีให้เป็นระเบียบ และควบคุม ส่งเสริมการจัดบอร์ด เรื่องที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการศึกษา 

หรือ วันส าคญั ราชการ และ ศาสนา 

๒.๒.๖ ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ติด “๐”, “มส”, 

“มผ” ทั้งต้องประสานงานกับ ฝ่ายวัดผล ฝ่ายแนะแนว และผู้ปกครอง 

๒.๒.๗ ชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตร การเลือก

กลุ่มการเรียน การ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ วิชาเลอืกเสรี กิจกรรมชุมนุม ฯลฯ ให้นักเรียน

ทราบอย่างชัดเจน 

๒.๒.๘ อบรม ตักเตือน และท าโทษนักเรียนตามระเบียบบทลงโทษที่โรงเรียนก าหนดเมื่อ

นักเรียนประพฤต ิผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน 

๒.๒.๙ เป็นที่ปรึกษานักเรียนให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกัน แก้ไข และ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี 

๒.๒.๑๐ ตรวจตราดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนเช่น ความสะอาดของนักเรียน 

ความสะอาดของ เครื่องแต่งกาย ห้องเรียน การรับประทานอาหาร สุขภาพ อนามัย ความเป็น

ระเบียบอ่ืนๆ 

๒.๒.๑๑ อบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีใช้สิ่งของส่วนรวม เช่น โตะ๊ เก้าอ้ี ประตู ห้องน้ า ห้องส้วม 

ฯลฯ 
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๒.๒.๑๒ ตรวจค้น ตรวจหา สิง่ของต้องห้าม ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน

นักเรียนในที่ปรึกษา สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกระท าผิดหรือไม่เหมาะสมกับสภาพ

นักเรียน 

๒.๒.๑๓ จัดท าระเบียนสะสมของนักเรียนแต่ละคนให้ถูกต้อง และส่งให้กับฝ่ายกิจการ

นักเรียน 

๒.๒.๑๔ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนด้านการแต่งกาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม วางตัว

เป็นครูที่ดี 

๒.๒.๑๕ ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน/โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒.๑๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๓ งำนเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน 

๒.๓.๑ จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 

คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 

๒.๓.๒ ก ากับ ติดตาม และประสานงาน เครือข่ายผู้ปกครอง ระดมทรัพยากรสนับสนุนทั้ง

ด้านการศึกษาและการท างาน 

๒.๓.๓ ประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ เพื่อ

ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๓.๔ ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 

๒.๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๓. งำนส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 

๓.๑ จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 

๓.๒ จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 

๓.๓ จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่ก าหนด 

๓.๔ ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียนของนักเรียน 

๓.๕ ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 

๓.๖ ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม

ของนักเรียน 
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๓.๗ ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น เพ่ือร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะ 

๓.๘ การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

๓.๙ จัดท าเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน 

๓.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๔. งำนส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 

๔.๑ จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๔.๒ จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

๔.๓ ประสานกับครูในโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียน ให้

สอดคล้องกับ นโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔.๔ สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 

๔.๕ จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีละ ๑ ครั้ง 

๔.๖ ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/

โครงการส าหรับ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 

๔.๗ ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคีเคารพ

นอบน้อม ของนักเรียนที่มีต่อครู 

๔.๘ ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมสภานักเรียนให้อยู่ใน

ขอบข่ายที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 

๔.๙ ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา/

พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 

๔.๑๐ ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 

๔.๑๑ ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๔.๑ คณะกรรมกำรสภำนักเรยีน 

๔.๑.๑ เป็นตัวแทนของนักเรียนร่วมท ากิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนของนักเรียน 

๔.๑.๒ ประสานงานระหว่างนักเรียนกับครูในกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับงานส่งเสริม

กิจกรรมนักเรียน 
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๔.๑.๓ ริเริ่มและจัดท าโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียนตามความเห็นชอบ

ของผู้บริหารและชุมชน โรงเรียน 

๔.๑.๔ เผยแพร่หลักประชาธิปไตยให้นักเรียนทราบโดยทั่วกัน โดยมีหลักการปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง 

๔.๑.๕ รว่มกับฝ่ายกิจการนักเรียนในการเสนอปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่ขัดต่อ

ระเบียบข้อบังคับของทางโรงเรียน 

๔.๑.๖ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการเรียน การเสียสละ การเข้าร่วมกิจกรรม

การเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน ฯลฯ 

๔.๑.๗ รว่มกับฝ่ายกิจการนักเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าแถวการสอดส่องนักเรียนที่มี

ความประพฤติไม่เหมาะสม 

๔.๑.๘ รว่มกับฝ่ายบริหารวิชาการและงานแนะแนวเพ่ือช่วยเผยแพร่การศึกษาต่อ ย้ าเตือน

เพ่ือนๆ กระตุ้น ที่ติด "0", "ร", "มส", "มผ" ให้รีบแก้เพ่ือผลการจบการศึกษา 

๔.๑.๙ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่คณะกรรมการสภานักเรียนร่างขึ้นต้องเสนอผ่านครูที่

ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนผ่านรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้อ านวยการโรงเรียน

อนุมัติก่อน จึงประกาศใช้ได้ 

๔..๑๐ ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน/โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 

๔.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาสม 

๑๐. งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข นำยทศพล 

ฤๅชำกูล/นำยปณัติพล อังครุฑ หน้าที่งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๑๐.๑ จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 

๑๐.๒ ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

๑๐.๓ การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 

๑๐.๔ การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 

๑๐.๕ การสุ่มตรวจปัสสาวะนกัเรียนกลุ่มเสี่ยง 

๑๐.๖ ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 

๑๐.๗ ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
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๑๐.๘ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 

๑๐.๙ การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 

๑๐.๑๐ การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๐.๑๑ การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

๑๐.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๐.๑๓ จัดท าข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ 

๑๐.๑๔ ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

๑๐.๑๕ เฝ้าระวังการระบาดของสถานการณ์เอดส์ 

๑๐.๑๖ รว่มมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ 

๑๐.๑๗ การให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 

๑๐.๑๘ ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๐.๑๙ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

๑๑. งำนอนำมัยโรงเรียน นำงลัดดำวัลย์ ตำระบัตร หน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ ต่อไปนี้ 

๑๑.๑ ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้ 

สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

๑๑.๒ ด าเนินการเพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพและได้รับการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดย

ร่วมมือ/ประสานงานกับครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และองค์กรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

๑๑.๓ ตรวจสอบ พัฒนา และติดตามผลเรื่องน้ าหนักและส่วนสูงของนักเรียนทุกคนเปรียบเทียบ

กับ เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเรื่องของสุขภาพของนักเรียนทั้ง

ระบบ 

๑๑.๔ สรุปและรายงานผลการตรวจสอบและพัฒนาเรื่องน้ าหนัก ส่วนสูง รวมทั้งเรื่องสุขภาพ

อนามัย ของนักเรียนเสนอต่อครูประจ าชั้น และคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
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๑๑.๕ ให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องเก่ียวกับสุขภาพ อนามัย เช่น การรับประทานอาหารให้ ถูก

หลัก โภชนาการ วิธีการระมัดระวังป้องกันตนเองให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การป้องกันตนเอง 

ไม่ให้เกิดอุบัติภัย โทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 

๑๑.๖ ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุในโรงเรียนจนได้รับบาดเจ็บรวมทั้ง

ประสานงานกับ ส านักงานอนามัยสถานพยาบาล โรงพยาบาลในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของ

นักเรียน เช่น การตรวจ สุขภาพนักเรียน การน านักเรียนที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุในโรงเรียนจน

ได้รับบาดเจ็บส่งให้ถึงมือแพทย์ เป็นต้น 

๑๑.๗ จัดท าข้อมูล สารสนเทศด้านการเจ็บป่วย และสุขภาพ อนามัยของนักเรียนและการ

วางแผน การด าเนินการเพ่ือการป้องกันต่อไป 

๑๑.๘ จัดหายาและเวชภัณฑ์เพ่ือการรักษาพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งจัดหา และจัดเตรียม

เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลให้พร้อมใช้ 

๑๑.๙ ท าบัตรสุขภาพ และติดตามผลการรักษาอาการเป็นรายๆ 

๑๑.๑๐ จัดท าสถิติการใช้ยา และการรับบริการต่างๆ ของครูนักเรียน และบุคลากรอ่ืนๆ 

๑๑.๑๑ เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดและการดูแลสุขภาพ 

๑๑.๑๒ การให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเม่ือได้รับอุบัติเหตุให้ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ ตามโครงการประกันอุบัติเหตุ 

๑๑.๑๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้ง

ชมรม ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข 

๑๑.๑๔ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน 

๑๑.๑๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา  

๑๒. งำนประกันอุบัติเหตุนักเรียน นำงนิยม บุญมีทองอยู่ หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 

ต่อไปนี้ 

๑๒.๑ ประชาสัมพันธ์การประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ทีใ่ห้ความคุ้มครองและสิทธิ

ประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นประจ าทุกปี 

๑๒.๒ จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการรับค่าสินไหมทดแทนของนักเรียนตลอดจนบุคลากร ใน

โรงเรียน เพ่ือเป็นหลักฐานในการให้บริการและรายงานผล 
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๑๒.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับเงื่อนไข

และ แนวปฏิบัติในการบริการทั้งท่ีโรงพยาบาล/โรงเรียน รวมทั้งการรับเงินค่าสินไหมกรณีมีอุบัติเหตุ 

๑๒.๔ ประสานงานกับผู้ปกครองและบริษัทประกันภัยเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือรับเงินค่าสินไหม

ทดแทนในกรณีเสียชีวิต 

๑๒.๕ ประสานงานกับบริษัทประกันภัยหรือวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุแก่

นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 

๑๒.๖ ติดตามการให้บริการของโรงพยาบาลต่างๆ คลินิก ตามข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย 

๑๒.๗ ประเมินผลและสรุปรายงานผลประจ าปี 

๑๒.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา  

๑๓. งำนสุขศึกษำและโภชนำกำรโรงเรียน นำงลัดดำวัลย์ ตำระบัตร/นำยพูลสวัสดิ์ มำลำ หน้าที่

งานโภชนาการ/ประกันสุขภาพ หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ ต่อไปนี้  

๑๓.๑ วางแผนการด าเนินงานโภชนาการ 

๑๓.๒ ควบคุมการประกอบอาหารให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ ตรวจสอบคุณภาพและควบคุม 

ความสะอาดในการปรุงอาหาร 

๑๓.๓ ควบคุมการตรวจสอบการช าระล้างภาชนะ การก าจัดมูลฝอย การท าความสะอาดโรง

อาหาร และบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารของนักเรียน 

๑๓.๔ ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการแก่นักเรียน บุคลากรและผู้จ าหน่ายอาหาร 

๑๓.๕ วางมาตรการ และจัดระเบียบการจ าหน่ายอาหารในบริเวณโรงเรียน 

๑๓..๖ ประสานงานกับอนามัยโรงเรียน ตรวจสุขภาพผู้ประกอบอาหาร และผู้จ าหน่ายอาหาร 

๑๓.๗ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่บุคลากรของโรงเรียนในโอกาสที่มีกิจกรรมพิเศษต่างๆ 

๑๓.๘ ประเมินผลงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

๑๓.๙ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา  

๑๔. งำนธนำคำรโรงเรียน นำยวิษณุ เสนจันตะ หน้ำที่ขอบข่ำยงำน 

๑๔.๑ ประสานงานการออมเงินให้กับนักเรียน 
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๑๕. งำนสหกรณ์โรงเรียน นำงพรรณี ฤๅชำกูล/นำงสำวสุภำพร เพชรโคตร หน้าทีขอบข่ายงาน 

๑๕.๑ จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์โรงเรียนและท าการจ าหน่ายสินค้า 

๑๖. งำนประกันอุบัติเหตุนักเรียน นำงนิยม บุญมีทองอยู่/กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ หน้าที่

ขอบข่ายงาน 

๑๖.๑ ประสานงานในการท าประกันชีวิต 

๑๗. งำนส่งเสริมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำ นำยวิษณุ เสนจันตะ/ 

นำงพรรณี ฤๅชำกูล หน้าที่งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๑๗.๑ สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีกระท าความดีและมีความสามารถ

ในด้านวิชาการ และกิจกรรม เช่นมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท าความดีด้านต่างเป็นต้นๆ 

๑๗.๒ จัดค่ายคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 

๑๗.๓ ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกให้นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่รับผิดชอบในหน้าที่และช่วยดูแลบริเวณ

โรงเรียนให้ สะอาด เรียบร้อย มีบรรยากาศที่ดี 

๑๗.๔ ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนาของชุมชน เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วัน

ส าคัญของชาติ เป็นต้น 

๑๗.๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิธีพุทธคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 

ความสุจริต ความรับผิดชอบ ความพอเพียง และความมีระเบียบวินัย 

๑๘. งำนกิจกรรมสภำนักเรียน นำงสำวสุภำพร เพชรโคตร หน้ำที ่

๑๘.๑ เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเก่ียวกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

๑๘.๒ ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการวางแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหาร

กิจการนักเรียน 

๑๘.๓ ก ากับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ด าเนินไปอย่างเป็น

ระบบตามระเบียบของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ 

๑๘.๔ ก ากับ ดูแล กลั่นกรองเอกสาร ในฝ่ายกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพ่ือปฏิบัติหรือสั่ง

การอนุญาตหรือ อนุมัติแล้วแต่กรณี 
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๑๘.๕ เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับ

คณะกรรมการงานบริหารกิจการนักเรียน 

๑๘.๖ ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอก

โรงเรียนในบางโอกาส 

๑๘.๗ ให้ค าแนะน าในด้านความประพฤติของนักเรียน เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และ

อยู่ร่วมกับสังคมเป็นอย่างดี 

๑๘.๘ วางแผนป้องกัน ควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมที่

ไมเ่หมาะสมกับสภาพนักเรียน 

๑๘.๙ วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย 

๑๘.๑๐ บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบ 

๑๘.๑๑ วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้เป็น

ปัจจุบันเพื่อนกลุ่มงาน ป้องกันและแก้ไข 

๑๘.๑๒ ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 

๑๘.๑๓ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 

๑๘.๑๔ ชว่ยเหลือและให้บริการนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 

๑๘.๑๕ จัดท าสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรังปรุงต่อไป 

๑๘.๑๖ ติดตามและประเมินผลงานฝ่ายกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน 

๑๘.๑๗ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

๑. ร่วมให้ค าปรึกษา และรวบรวมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน จัดท า

แผนงานฝ่า กิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียน 

๒. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และพรรณนางานของ

บุคลากรใน ส่วนที่เกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน 

๓. ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 

๔. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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๕. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 

๖. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

๗. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน 

๘. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน/โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๙. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๙. งำนทัศนศึกษำ นำยทศพล ฤๅชำกูล หน้าที ่ 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานจัด กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๑๕๔๔ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษา สมศ.และ

นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม การนี้งานทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านข่า

พิทยาคม จงึได้ด าเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้การพัฒนา

ทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม มีทักษะในการแก้ปัญหา รู้จักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้

และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๒๐. งำนส่งเสริมพัฒนำสุนทรียศำสตร์ทำงกำรศึกษำ (ดนตรี กีฬำ นำฏศิลป์ ภำษำ วิจิตรศิลป์ 

ฯลฯ) นำยภำนุลักษณ์ มังคละคีรี/นำงรจนำ ขันทะชำ/นำงสำวดวงพร สุธรรม หน้าทีขอบข่ายงาน 

๒๐.๑ ส่งเสริมการเล่นกีฬา ดนตรี ศิลปะให้กับนักเรียน 

๒๑. งำนกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) นำยทศพล ฤๅชำกูล หน้าที่ขอบข่ายงาน 

๒๑.๑ ประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน 

๒๒. งำนทุนกำรศึกษำและกำรมีรำยได้ของนักเรียน นำยทศพล ฤๅชำกูล หน้าทีขอบข่ายงาน 

๒๒.๑ ชว่ยเหลือนักเรียนที่มีรายได้น้อยโดยหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 
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