
พรรณนาขอบขายงานตามโครงสรางการบริหารและจัดการศึกษา  

โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 

บทบาทและหนาที่ของผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 

 ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงเรียนรับผดิชอบการบริหารโรงเรียน โดยยึดแนวทางการจัดการศึกษาตามเกณฑ

มาตรฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

กระทรวงศึกษาธิการ และตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขาย ดังนี ้ 

 1. วางแผนการปฏิบัติงาน กําหนดระบบงาน บทบาทวิธีดําเนินงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานของบุคลากร

ทุกฝาย ตลอดจนใหการสนับสนุน สงเสริมใหทุกหนวยงานในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด 

ประสิทธิผลสูงสุดแกทางราชการ และนักเรียนผูรับบริการ  

 2. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานกลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุม 

บริหารงาบุคคล กลุมบริหารทั่วไป และกลุมบริหารกิจการนักเรียน  

 3. มอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากร ติดตามใหคําปรึกษาและใหการนิเทศบังคับบัญชา

ครู พนักงานบริการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว เจาหนาที่อื่น ๆ และนักเรียนใหสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยาง

ถูกตอง และครบถวน ตามระเบียบของราชการ  

 4. ดูแลสวัสดิภาพและความเปนอยูของนักเรียน ครู นักการภารโรง ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวบุคลากรทาง

การศกึษา อื่น ๆ 

 5. จัดสวัสดิการตาง ๆ อํานวยความสะดวกแกนักเรียน ครู พนักงานบริการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวและ

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ  

 6. สรางขวัญ กําลังใจและบรรยากาศที่ดีใหเกิดขึน้ในโรงเรียน  

 7. ควบคุม ดูแล ระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน ใหสามารถนํามาใชประโยชนในดานการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา 

การศกึษาของโรงเรียน และเผยแพรผลงานของโรงเรียนสูชุมชนอยางตอเนื่อง  

 8. สรางเสริมความสัมพันธกับผูปกครองนักเรียน และชุมชนในทองถิ่น  

 9. สงเสริมการบรหิารงานแบบมีสวนรวม และใชขอมูลเปนฐานในการบรหิารจัดการศึกษา  

 10. นํานวัตกรรม เทคนิค วิธีการใหม ๆ ทางการศึกษามาใช และเผยแพรเพื่อพัฒนาการบริหาร  

 11.พัฒนาสถานศึกษาไปสูความเปนเลิศ เปนสถานศึกษาที่นาดู นาอยู นาเรียน เปนที่นิยมของประชาชน ชุมชนและ

ทองถิ่น  

 12.เปนผูนําทางความคิด มีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการ สอดคลองกับนโยบายการบริหารงานของหนวยงานตนสังกัด  

 13.ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 



กลุ่มบริหารวชิาการ 

 

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิารกลุ่มบรหิารวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการก าหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการด าเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 

2. วางแผนน าแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการไปสู่การปฏิบัติ 

3. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้ค าปรึกษาหารือในการพัฒนางานตามความ

เหมาะสม 

4. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้ค าแนะน างานทั่วไปของกลุ่มบริหารวิชาการ ด้านต่างๆ 

  4.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

  4.2 การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

  4.3 การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรยีนการสอน 

4.4 การวัดและการประเมนิผลการเรียน 

4.5 การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

4.6 อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

5. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้มีสัมฤทธิ์ผล

ตามหลักการ และจุดมุง่หมายของหลักสูตร 

6. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการด าเนินงานของฝ่ายตลอดจนเสริมสร้างความ

เข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ

ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ 

7. ร่วมจัดท าแผนการเรียนของโรงเรยีน ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงานตามขอบข่ายงาน กลุ่มบรหิารวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. รับแนวปฏิบัติจากผู้ช่วยผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อก ากับ ดูแล ติดตามในสายงานที่รับผดิชอบ 

2. บริหารงานวิชาการ ให้เป็นไปตามโครงสร้าง ดังนี้ 

  - งานทะเบียน 

- วัดผล ประเมินผล 

  - งานนิเทศ และบริหารกลุ่มสาระ 

  - งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

  - งานส่งเสริมวิชาการ 

3. ก าหนด บทบาทหนา้ที่รับผดิชอบของบุคลากรในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

4. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

5. ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารและครูผูส้อนให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ 



6. ประสานงาน เร่งรัดกลุ่มสาระเรียนรู้ และงานวัดผล หาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนใหจ้บหลักสูตร 

7. ด าเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 6 

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานทะเบียน / จบหลักสูตร / GPA / เทยีบโอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติการ และประเมินผลการด าเนินงานงาน

ทะเบียน 

3. ท าทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรอกและตรวจทานผลการเรียนให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

4. จัดท าแบบพิมพ์ตา่งๆ ที่ใชใ้นงานทะเบียน 

5. ให้เลขประจ าตัวนักเรียน และจัดท ารายชื่อนักเรียนทุกช้ันเรยีน จัดท าสถิติจ านวนนักเรียน 

6. รับค าร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน และด าเนินการ เกี่ยวกับการแก้ไขหลักฐานใน

ทะเบียนนักเรียน 

7. ประสานกับครูที่ปรึกษาและผูป้กครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมปีัญหาเรื่องผลการเรียน การจบหลักสูตร 

และการลงทะเบียนวิชาเรียน 

8. รับค าร้องและด าเนินการเกี่ยวกับการขอพักการเรียน การย้าย และการลาออกของนักเรียน 

9. รับค าร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน 

10. ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรองอื่นๆ ตามที่นักเรียนหรือผู้ปกครองตอ้งการ 

11. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามที่หนว่ยงานตา่งๆ ส่งมา 

12. จัดท า ปพ.1 ส าหรับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้และมัธยมศกึษาตอนปลาย 

13. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนยีบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร 

14. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และอื่นๆ 

ตามแนวทางที่กระทรวงศกึษาธิการก าหนด 

15. ส ารวจนักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน และขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน เพื่อด าเนินการจ าหน่าย

ในสมุดทะเบียนประวัติ 

16. ให้บริการขอ้มูลในด้านการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 

17. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใช้งาน 

18. จัดท าทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1, 2, 3, 4, 7) ส าหรับผู้ที่ขอรับเอกสารเป็นฉบับที่ 2 หรือฉบับต่อๆไป ทั้งที่

เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Transcript) 

19. ส ารวจนักเรียนที่มปีัญหาการเรียน 0, ร, มส 

20. ด าเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 6 



21. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการส าหรับงานวัดผลและประเมินผล 

2. จัดเตรียมเอกสารและบริการเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลนักเรียน 

3. จัดท าเอกสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลการเรียนให้นักเรียน และครูอาจารย์ทราบ 

4. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศกึษา 

5. ประสานงานการสอบกลางภาค ปลายภาค เพื่อจัดตารางสอบและประเมนิผลของสถานศกึษา 

6. บริการดา้นการบันทึกคะแนนสอบใหก้ับครูและตรวจสอบความถูกต้อง 

7. ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของสมุด ปพ.5 เพื่อเสนอผูบ้ริหารอนุมัตผิลการเรียน 

8. ติดตามผลและประสานงานการสอบแก้ตัว “0”,“ร”,“มส”,“มผ” พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

9. ด าเนินการสง่ผลการสอบกลางภาคและปลายภาคให้ผูป้กครองทราบ 

10. ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการสอบใหพ้ร้อม 

11. เก็บรักษา จ าหนา่ย ปพ.5 และขอ้สอบ ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล 

12. สง่เสริมให้ครูมกีารวิเคราะหข์้อสอบ ด้านความรู้และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูก้่อนน าไปสอบกับนักเรียน 

13. จัดท าคลังข้อสอบใหไ้ด้มาตรฐานโดยประสานงานกับกลุ่มสาระฯ 

14. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานนิเทศ และบริหารกลุ่มสาระ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

- งานนิเทศการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ส ารวจและรวบรวมปัญหาการเรียนการสอนจากครูผู้สอนเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข 

2. จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู ้งาน เพื่อวิเคราะหป์ัญหาและความตอ้งการจ าเป็นเพื่อจัดโครงการนิเทศภายในโรงเรียน

และภายในกลุ่มสาระการเรียนรู ้

3. ร่วมกับคณะกรรมการวชิาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบต่างๆ เชน่ ประชุม 

4. ปรึกษาหารอื อบรมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภปิราย จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ 

5. ให้ค าแนะน าและปรึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

6. ส่งเสริมและแนะน าให้การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกการสอน การจัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อ

ความก้าวหน้าของครู นิเทศการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรูแ้ละบันทึกการสอน 

7. นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลติสื่อการเรียนการสอนและจัดท าผลงานทางวิชาการ 

8. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการ นิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร 

เชน่ นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรว่มกัน หรอืแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 



- งานบริหารกลุ่มสาระฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. เป็นกรรมการวิชาการกรรมการประเมนิผลการด าเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนและท าการสอน 

2. ช่วยกลุ่มบริหารวิชาการจัดการศกึษา วิเคราะหแ์ผนการเรียน 

3. จัดอัตราก าลังของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูเข้าสอนรายวิชาต่างๆ มอบหมายงานพิเศษของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครู

ในกลุ่มสาระการเรียนรูช่้วยปฏิบัติ 

4. ควบคุมและติดตามการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนให้ด าเนินไปตามหลักสูตร 

5. ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 1 รายวิชา /1 ภาคเรียน 

หรอื 1 ปี 

6. วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตาม ดูแล  

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการและจุดมุง่หมายของหลักสูตร 

7. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการจัดการเรียนรูเ้ช่น การจัดนทิรรศการ กิจกรรมวิชาการ การประกวดแข่งขัน จัด

สอนเสริม จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ 

8. จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรูไ้ม่มาปฏิบัติการสอนและจัดรวบรวมเป็นสถิติ 

9. จัดหาและส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอน 

10. ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “0” “ร” “มส” “มผ” ให้ด าเนินการตาม

ระเบียบวัดผล 

11. ดูแลการด าเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล การเรียนควบคุมเรื่องการ

ทดสอบ ก าหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ติดตามดูแลตรวจสอบความถูกต้องของขอ้สอบรายวิชา

ต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ด าเนินการตดิตามดูแลการวัดผลระหว่างภาค การสอบปลายภาค และดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกรายวิชา 

12. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มสาระฯ ด าเนินการติดตาม นิเทศ และรายงานผลการดาเนินงานประจ าปีแก่

ผูบ้ริหารฯ 

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

- ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 

- นักศึกษาวิชาทหาร 

- งานกิจกรรมชุมนุม ชมรม 

- งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ฯ 

1. ด าเนินการขอ้มูลความพรอ้ม ความตอ้งการในการจัดกิจกรรมของนักเรียน และครู 

2. จัดประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรม 

3. จัดท าแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม 



4. ให้ค าแนะน าแก่ครูที่ปรึกษากิจกรรม และนักเรียนตามความเหมาะสม 

5. ก ากับ ตดิตาม และประสานงานการด าเนินการจัดกิจกรรมใหอ้ยู่ในระเบียบข้อบังคับของสถานศกึษา 

6. รวบรวมผลการด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนเสนอต่อผูบ้ริหารสถานศกึษา 

7. จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาให้มปีระสิทธิภาพ ตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

- งานส่งเสริมวิชาการ 

- งานหอ้งสมุด 

- งานสื่อ นวัตกรรมแหลง่เรียนรูแ้ละภูมปิัญญาท้องถิ่น 

- งาน ICT การเรียนรู ้
 

งานห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการส าหรับงานหอ้งสมุด 

2. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของงานหอ้งสมุดให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

3. วางแผนจัดท างบประมาณประจ าปี ปรับปรุงห้องสมุดใหม้ีความทันสมัย สะอาด สวยงาม จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้

เหมาะสม 

4. จัดท าบัญชทีะเบียนหนังสือ ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑใ์ห้มกีารลงทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ ์งานหอ้งสมุด

อย่างเป็นระบบ 

5. ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ เรื่องการใชห้อ้งสมุดแนะน าหนังสือใหม่ในหอ้งสมุด 

6. จัดซือ้หนังสือใหมใ่ห้สอดคล้องกับหลักสูตรและความสนใจ 

7. จัดหมู่หนังสือ ท าบัตรรายการและจัดท าดรรชนีวารสาร 

8. บริการให้ยืมหนังสอืและบริการตอบค าถามเกี่ยวกับข่าวสาร 

9. รว่มมอืกับครูประจ าวิชาในการน านักเรียนใชห้อ้งสมุดเป็นกลุ่มหรอืเป็นช้ันเรยีน 

10. รวบรวมสิ่งพิมพ์รัฐบาล เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างองิส าหรับครูอาจารย์ 

11. ควบคุมดูแลการใชว้ัสดุอุปกรณ์ในห้องสมุด และการมาใช้บริการของนักเรียน 

12. จัดใหบ้ริการด้าน สารนิเทศ สื่อ เทคโนโลยี การสบืค้นทางอินเตอรเ์น็ต 

13. ซ่อมแซม บ ารุงรักษา หนังสือที่ช ารุด 

14. จัดท าสถิต ิข้อมูลเกี่ยวกับการใชบ้ริการ 

15. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าป ี
 

งานสื่อ วัตกรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการส าหรับงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

2. ศึกษาวิเคราะหค์วามจ าเป็นในการใชส้ื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน 

3. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 

4. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาด้านวิชาการ 



5. ประสานความรว่มมอืในการผลิต จัดหา พัฒนาการใชส้ื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ การจัดการเรียนการสอน 

6. ดูแล บ ารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในหอ้ง e-learning 

7. ประเมินผลการพัฒนาการใชส้ื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

8. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่การศึกษา

และเขตพื้นที่ใกล้เคียง 

9. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองและชุมชน 

10. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น บุคคล 

ผูป้กครอง องค์กร ชุมชน ในการจัดตัง้ ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใชร้่วมกัน 

11. ตดิตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าป ี

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งาน ICT การเรียนรู้ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

2. จัดระบบงานศูนย์คอมพิวเตอรใ์ห้มปีระสิทธิภาพ 

3. ท าการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอนิเทอร์เน็ตให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลภายนอก 

4. จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมตา่ง ๆ พร้อมกับให้ค าปรึกษาแนะน าวิธีการใชง้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

5. ให้บริการค้นหาข้อมูลและทรัพยากรต่าง ๆ บนระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 

6. ดูแล บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ 

7. ออกแบบท าเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต 

8. ติดตัง้โปรแกรมส าหรับใช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับหนว่ยงานตา่ง ๆ ในโรงเรียนและหอ้งปฏิบัติการ 

9. ตดิตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. รับแนวปฏิบัติจากผู้ช่วยผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อก ากับ ดูแล ติดตามในสายงานที่รับผดิชอบ 

2. บริหารงานพัฒนาวิชาการ ให้เป็นไปตามโครงสร้างดังนี้ 

- งานพัฒนาระบบการเรียนรูแ้ละงานวิจัย พัฒนาคุณภาพการศกึษา 

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

-งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

3. ก าหนด บทบาทหนา้ที่รับผดิชอบของบุคลากรในกลุ่มงานที่รับผดิชอบ 

4. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

5. ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารและครูผูส้อนให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ 

 

 



-งานพัฒนาระบบการเรียนรู้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. สง่เสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 

2. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ทักษะ/กระบวนการ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3 . ส่งเสริมให้ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตาม

ความเหมาะสม 

4. ประเมินผลกระบวนการจัดการเรยีนรู้อย่างตอ่เนื่อง 

5. จัดท าระบบการเรียนรูข้องโรงเรียน 

6. จัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคลตามระบบการเรียนรู้ 

7. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมและนักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนปฏิบัติและ

แก้ปัญหาในการจัดกิจกรรม 

8. ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมการเรยีนรู้และเพื่อส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมของนักเรียน 

9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรตามองค์ประกอบของหลักสูตรโรงเรียน และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

2. ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู ้จัดท าหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละน าไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 

3. นิเทศภายใน การก ากับ และการตดิตามประเมินผลหลักสูตรอย่างตอ่เนื่อง 

4. ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

5. จัดท าตารางสอนครูและนักเรียน 

6. จัดท าโครงสรา้งการเรยีนตามแผนการเรียนของนักเรียน 

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

  1. สง่เสริมให้ครูมคีวามรูใ้นการวิเคราะหว์ิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

  2. จัดใหค้รูน าความรูไ้ปด าเนินการวเิคราะหว์ิจัย 

  3. น าผลการวิเคราะห ์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรยีน 

  4. มีการประเมินผลการด าเนนิการในการน าผลการวิเคราะหว์ิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

  5. การเผยแพรผ่ลการวิเคราะห ์วิจัย ทั้งในโรงเรยีนและนอกโรงเรียน 

  6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 



งานโครงการพเิศษ 

-โครงการโรงเรยีนในฝัน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. รายงานสารสนเทศ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน ทางเว็บไซด์ และอื่นๆ ที่หน่วยงานจัดให้รายงาน 

2. สง่เสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของโครงการโรงเรียนในฝัน 

3. จัดตัง้คณะกรรมการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนในฝัน 

4. จัดท าแผนหรอืโครงการที่เกี่ยวข้องการโครงการโรงเรียนในฝัน 

5. สรุปผลโครงการเมื่อสิน้ปีการศกึษา กับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

-โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดกิจกรรม ที่ส าคัญตามนโยบายของโครงกาโรงเรยีนวิถีพุทธ 

3. ประสานงาน กับครูผูส้อนให้สอดแทรกหลักการตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

4. แตง่ตัง้คณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน 

5. สรุปผลโครงการเมื่อสิน้ปีการศกึษา 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

-โครงการโรงเรยีนเศรษฐกิจพอเพียง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดกิจกรรม ที่ส าคัญตามนโยบายของโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ประสานงาน กับครูผูส้อนให้สอดแทรกหลักการตามโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

4. แตง่ตัง้คณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน 

5. สรุปผลโครงการเมื่อสิน้ปีการศกึษา 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบรหิารงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณในการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ 

2. ร่วมพิจารณางาน โครงการ งบประมาณของงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงบประมาณ 

3. ติดตาม ดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงานตามขอบข่ายงานกลุ่มบรหิารงบประมาณ 

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการส าหรับงานวิเคราะหง์บประมาณและแผนปฏิบัติการ 

2. วิเคราะห์และประสานงานการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา โรงเรียนและมาตรฐานการศกึษา ดังนี้ 

2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 3 ปี 

2.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน 

3. น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เสนอขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4. ช่วยเหลือประสานงาน ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 

6. จดัท าปฏิทินตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน 

7. ประสานแผนของโรงเรียนกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

8. จัดท าเอกสารแบบฟอร์มตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะหง์บประมาณและแผนปฏิบัติการ 

9. ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาในแต่ละปี 

10. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าป ี

11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 



-งานแผนงานโรงเรยีน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. การจัดและเสนอของบประมาณ 

1.1 การวเิคราะห ์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

   1.1.1 วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และ

แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

   1.1.2 ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่  เป้าหมายการ

ให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service DeliveryAgreement : SDA) 

ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ และผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ต้องด า เนินการเพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่

สถานศกึษาท ากับเขตพื้นที่การศกึษา 

   1.1.3 ศึกษาวิเคราะห์ การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษา 

และตามความต้องการของสถานศกึษา 

   1.1.4 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ท ากับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านปริมาณ 

คุณภาพ เวลา ตลอดจนตน้ทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/โครงการ 

   1.1.5 ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ผลการศกึษา วิเคราะห ์เพื่อ

ใช้ในการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

   1.1.6 เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศให้เขตพืน้ที่การศกึษา และสาธารณะชนรับทราบ 

  1.2 การวิเคราะหค์วามเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

   1.2.1 จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ์ 

ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน งานโครงการ เมื่อเขตพื้นที่

การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้

สถานศกึษาด าเนินการ 

   1.2.2 จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF) โดย

วิเคราะหน์โยบายหน่วยเหนือที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานปีงบประมาณที่ผา่นมาของสถานศึกษา 

เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการด าเนินการใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้

สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศกึษาทั้งจากเงนิงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

   1.2.3 จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) 

เสนอต่อเขตพืน้ที่การศกึษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

   1.2.4 จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องท ากับเขต

พื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยผ่านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา 

 

 



2. การจัดสรรงบประมาณ 

2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศกึษา 

2.1.1 จัดท าข้อตกลงบริการผลผลติของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศกึษา เมื่อได้รับงบประมาณ 

   2.1.2 ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่านเขตพื้นที่

การศกึษา แจ้งให้สถานศกึษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑข์ั้นตอน และวิธีการ

จัดสรรงบประมาณ 

   2.1.3 ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง 

ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร 

2.1.4 วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงานและตามแผนงาน

งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดล าดับความส าคัญ และก าหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแตล่ะ 

สายงาน งานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 

2.1.5 ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ให้สอดคล้องกับ กรอบวงเงินที่ได้รับ 

   2.1.6 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงานโครงการที่สอดคล้องวงเงิน

งบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับตามแผนระดมทรัพยากร 

   2.1.7 จัดท าข้อรา่งตกลงผลผลติของหน่วยงานภายในสถานศกึษา และก าหนดผู้รบัผดิชอบ 

   2.1.8 น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบคณะกรรมการ

สถานศกึษา 

   2.1.9 แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงนิและผลการด าเนินงาน 

3.1 การตรวจสอบติดตามการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 

3.1.1 จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา

ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใชง้บประมาณรายไตรมาส 

   3.1.2 จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงส าหรับโครงการที่มคีวามเสี่ยงสูง 

   3.1.3 ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนตรวจสอบ ติดตามของ

สถานศกึษา โดยเฉพาะโครงการที่มคีวามเสี่ยงสูง 

   3.1.4 จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจท าให้การด าเนินงานไม่

ประสบผลส าเร็จ 

   3.1.5 รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

   3.1.6 สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของสถานศกึษาเป็น

รายไตรมาสต่อเขตพืน้ที่การศกึษา 

3.2 ประเมนิผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 

   3.2.1 ก าหนดปัจจัยหลักความส าคัญ และตัวชี้วัด (Key Performance lndicators:KPls)ของสถานศึกษา 



3.2.2 จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของผลิตที่ก าหนดตามข้อตกลงการใหบ้ริการผลผลิตของสถานศกึษา 

3.2.3 สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ตามข้อตกลงการ

ให้บริการผลผลติของสถานศึกษา 

   3.2.4 ประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศกึษา และจัดท ารายงานประจ าปี 

   3.2.5 รายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศกึษา 

  4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานสารสนเทศโรงเรยีน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการส าหรับกลุ่มงานสารสนเทศโรงเรียน 

2. วเิคราะหส์ภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูเ้กี่ยวข้อง 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะหไ์ปประสานงานกับงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารต่าง ๆ และหนว่ยงานที่

เกี่ยวข้อง 

5. รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงในโปรแกรม EIS และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และลงในเว็บไซด์ของโรงเรียน 

6. ให้บริการขอ้มูลแก่หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน 

7. จัดท ารายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาในแตล่ะปี 

8. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกสิน้ภาคเรียน 

9. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์ 

10. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตมที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการส าหรับงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

2. จัดระบบโครงสรา้งองค์กรใหร้องรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

3. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัดของกระทรวง 

เป้าหมายความส าเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศกึษา 

4. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จ

ของสถานศกึษา ออกแบบตัวชี้วัดความส าเร็จตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

5. ด าเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

6. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และการพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 

7. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในเขตพืน้ที่การศกึษา 



8. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศกึษาและประเมินคุณภาพการศกึษาในการประเมินสถานศกึษาเพื่อเป็น

ฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

9. ตดิตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานพัฒนาการบรหิารและพัฒนาองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

การจัดระบบการบริหาร แนวทางการปฏิบัติ 

  1. ศึกษาวิเคราะหโ์ครงสรา้ง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของสถานศกึษา 

 2. วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการภายใน ระบบการท างานและการบริหารของสถานศกึษา 

  3. น าเสนอคณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งสว่นราชการในสถานศกึษา 

  4. ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้สว่นราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ 

  5. ด าเนินการบริหารจัดการใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 

  6. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้ประสิทธิภาพ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 
 

      การพัฒนาองค์กร แนวทางการปฏิบัติ 

  1. ศึกษา วิเคราะห ์ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหา และความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กรของสถานศกึษา 

  2. ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ

สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษา 

  3. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้างภารกิจเทคโนโลยีและกล

ยุทธ์ของสถานศึกษา 

  4. ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆ อย่างตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ 

  6. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร และกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. รับแนวปฏิบัติจากรองผูอ้ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อก ากับดูแล ติดตามงานในสายงานที่รับผดิชอบ 

2. ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุ งานการเงิน บัญชี แผนงาน งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ งานระดม

ทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศกึษา 

3. ตรวจสอบงานด้านเอกสาร ควบคุมเอกสาร แบบพิมพ์ตา่งๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

4. จัดท าแฟ้มสะสมงาน เอกสาร บันทึกการมอบหมายและบันทึกผลงานเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานประจ าปี 

5. ร่วมวางแผนด าเนินงานโครงการตา่งๆของกลุ่มบริหารงบประมาณ และกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

6. วางแผนการจัดท า จัดเก็บรักษาเอกสาร หนังสือค าสั่งตา่งๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ และถูกต้อง 



7. ร่วมมอืและประสานงานกับบุคลาการในฝา่ย และฝา่ยอื่นๆ เพื่อด าเนินการไปตามเป้าหมาย 

8. ท าหนา้ที่เป็นเลขานุการของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

9. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานหน่วยเบิก 

 หน้าที่ของโรงเรยีนหน่วยเบิก 

1. ด าเนินงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1.1 ระบบการบริหารงบประมาณ 

1.2 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

1.3 ระบบเบิกจ่าย 

1.4 ระบบรับและน าส่งรายได้ 

1.5 ระบบบัญชแียกประเภท 

1.6 ระบบบัญชสีินทรัพย์ถาวร 

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบงานองหน่วยเบิก จัดท าหลักฐานของหน่วยเบิก ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ แนวปฏิบัติ อย่าง

ถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างรัดกุม 

3. ประสานงานกับหนว่ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ถูกต้อง 

4. ก ากับ ตดิตาม สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างตอ่เนื่อง 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานการเงนิ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. เบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดท าแผนการใช้งบประมาณ โดยก าหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

สรุปเป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน 

1.2 เสนอแผนการใชง้บประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัตเิงิน 

1.3 เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และอนุมัติการใช้งบประมาณ

การศกึษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 

2. เงนิโอนงบประมาณ แนวทางปฏิบัติ 

การโอนเงินให้เป็นไปตามขั้นตนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

3. การบริหารการเงนิ แนวทางปฏิบัติ 

การเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้

เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด งานการเงินมีการแยกเป็นงานการเงินงบประมาณและงานการเงิน

นอกงบประมาณ 

3.1 งานการเงนิงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผดิชอบ ดังนี้ 

- รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ 



  - ประสานงานเรื่องเงินกับหนว่ยงานตา่งๆ 

   - เบิกจา่ยเงนิเดือนครู และลูกจา้งประจ า 

   - เบิกจ่ายเงนิค่าช่วยเหลือบุตร 

   - เบิกจ่ายเงนิค่าเชา่บ้านครู 

   - ท าหลักฐานเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 

   - จัดการโอนเงินเดือน, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร, เงินสวัสดิการการ, รักษาพยาบาล , 

เงินคา่เช่าบ้าน ฯลฯ ของครู ลูกจา้งประจ า เข้าธนาคารเพื่อให้บุคลากรรับเงนิเหล่านั้นทางธนาคาร 

   - ด าเนินเรื่องการหักภาษี ณ ที่จา่ยประจ าปีของขา้ราชการครูและแจกแบบช าระเงินให้แก่ บุคลากรทุกคน 

   - เป็นที่ปรึกษาของรองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ 

   - จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของงานการเงนิโรงเรียน 

   - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3.2 งานการเงนินอกงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผดิชอบ ดังนี้ 

   - รับผิดชอบเงินรายได้สถานศึกษา 

   - รับ – จา่ย เงินรายได้สถานศึกษา 

   - ควบคุมการเบิกจ่ายเงนิรายได้สถานศึกษาของแต่ละหนว่ยงานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

   - รับ , ส่ง เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 

   - ส่งเงินที่เป็นรายได้แผ่นดนิ 

   - ตรวจความถูกต้องของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจ่ายอย่างประหยัด 

   - ติดตามทวงถามใบส าคัญคู่จ่ายจากหนว่ยงานตา่งๆ 

   - ควบคุมการยืมเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน 

   - จา่ยค่าจา้งช่ัวคราว 

   - ท าสมุดคุมการจา่ยเงนิกระแสรายวัน 

   - ท าสมุดคุมการรับ – จา่ย เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

   - งานเบิกจ่ายเงนิงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ 

   - งานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย 
 

งานการบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าบัญชีการเงิน แนวทางการปฏิบัติ 

  1. ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการเปิดบัญชีงบประมาณปีก่อนและ การตั้งยอดก่อน

การปิดบัญชงีบประมาณปีก่อน 

 2. ปรับปรุงบัญชีเงนิงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงนินอกงบประมาณเข้าบัญชทีุน และบัญชเีงินรับฝาก และเงินประกัน 

บัญชวีัสดุ พร้อมทั้งจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใช้จ านวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 



  3. บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน 

ทุน รายได้) 

  4. บันทึกบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการ 

การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุ หรือ

สนิค้าคงเหลือ เงินทดรองจา่ย เงินมัดจ า และ ค่าปรับ รายได้จากเงนิกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับ

เงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน กรเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมการเงนิ การรับเงินความผิดทางละเมิด 

  5. สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการ สรุปรายรับ หรอืรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร 

และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอื่น และรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันท าการสุดท้าย

ของเดือน 

 6. ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับค่าใช้จ่าย/รับ ที่ได้รับ

ล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้า ที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญและหนีสู้ญ 

  7. ปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีและปิดรายการได้สูง 

(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดินน าส่งคลังเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หาก

มียอดบัญชีคงเหลอืให้โอนเข้าบัญชรีายได้ แผ่นดนิรอน าส่งคลัง 

  8. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงนิสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวันและงบพิสูจน์ยอดฝาก

ธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป และการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อยและ

ทะเบียน 

9. แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิดจาก การบันทึก

ตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิดลง ลายมือชื่อย่อก ากับ พร้อมวัน เดือน ปี แล้ว

เขียนข้อความหรอืตัวเลขที่ถูกต้อง 
 

2. การจัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน แนวทางปฏิบัติ 

  1. จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางในวันที่ 15 ของ

เดือนถัดไป โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดนิ รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจ างวด 

 2. จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินงบกระแส

เงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดส่งรายงานประจ าปี ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานผ่านเขตพืน้ที่การศกึษา และจัดส่งส านักงานตรวจเงนิแผ่นดิน และกรมบัญชกีลางตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 

3. การจัดและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแตเ่ป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพืน้ที่การศึกษา หรอืหนว่ยงานต้นสังกัดหรือ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดท าขึน้เพื่อจ าหนา่ย 

4. ประสานการทeงานของแผนกการเงิน 

5. ออกใบเสร็จรับเงนิรายได้สถานศึกษา 



6. เป็นที่ปรึกษาของรองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานพัสดุและสินทรัพย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา แนวทางการปฏิบัติ 

1.1 ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพื่อทราบสภาพ

การใชง้าน 

1.2 จ าหนา่ย บริจาค หรอืขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรอืไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

1.3 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณ และเงิน

นอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุมราคาวันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 

1.4 จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนินการ และที่ยังไม่สมบูรณ์ให้

ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของ

โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

1.5 จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็ได้ ถ้า

สถานศกึษามีความพร้อม 

1.6 จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศกึษามีความพร้อม 
 

2. การจัดหาพัสดุ แนวทางการปฏิบัติ 

2.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้

พัสดุที่ยังไม่มตีามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดตามมาตรฐานกลาง 

2.2 จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเอง และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือ

หนว่ยงานอื่นจัดหา 
 

3. การก าหนดแบบรูปรายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการปฏิบัติดังน้ี 

3.1จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ ์สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน 

3.2 ตั้งคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบมาตรฐาน โดย

ด าเนินการไปตามระเบียบ 

3.3 จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศจ่าย/ขายแบบรูป

รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่

การเงนิฏกีาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผูจ้า้ง 

 

 

 



4. การควบคุม บ ารุงรักษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวทางการปฏิบัติ 

4.1 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 

4.2 ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชท้รัพย์สิน 

4.3 ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่ งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 

4.4 ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานส าหรับทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถ

ใช้งานได้ใหต้ั้งคณะกรรมการขึน้พิจารณาและท าจ าหน่าย หรอืขอรื้อถอน 

กรณเีป็นสิ่งปลูกสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. จัดท าทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ ์ทั้งหมดของโรงเรียน 

2. ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ ์ทั้งหมดของโรงเรียน 

3. ด าเนินการจัดซือ้ จัดจา้ง จัดซ่อม พัสดุครุภัณฑ์ 

4. ด าเนนิการเบิก จา่ย วัสดุส านักงานให้หนว่ยงานตา่งๆ 

5. เป็นที่ปรึกษาแก่เจ้าหนา้ที่พัสดุในหน่วยงานอื่นๆ 

6. บ ารุง รักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ 

7. ด าเนินการรายงานพัสดุคงเหลอืประจ าปีตามระเบียบ 

8. ด าเนนิการของอนุญาตจ าหนา่ยพัสดุ ครุภัณฑ ์

9. เป็นที่ปรึกษาของรองผูอ้ านวยการโรงเรียนฝา่ยบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ในเรื่องพัสดุ ครุภัณฑ ์

10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. การจัดการทรัพยากร แนวทางการปฏิบัติ 

1.1 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศกึษา และสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษาทราบรายงานสินทรัพย์ของ

สถานศกึษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

1.2 วางระบบการใชท้รัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

1.3 สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนของสถานศึกษา 
 

2. การระดมทรัพยากร แนวทางการปฏิบัติ 

2.1 ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF) และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีความจ าเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณไว้ เพื่อจัดล าดับความส าคัญ

ของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเรง่ดว่นและช่วงเวลา 

2.2 ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุนทุกประเภท ตั้ง

กรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้

เป็นปัจจุบัน 



2.3 ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัด

การศกึษา ตลอดจนตดิต่อประสานความร่วมมอือย่างเป็นรูปธรรม 

2.4 จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา โดยก าหนดวิธีการแหล่งสนับสนุน เป้าหมาย 

เวลาด าเนินงาน และผูร้ับผิดชอบ 

2.5 เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความ

เห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 

2.6 เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมให้เป็นไปตามระเบียบของ

ทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์และไม่ก าหนดวัตถุประสงค์ 
 

3. การจัดหารายได้และผลประโยชน์ แนวทางการปฏิบัติ 

3.1 วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ด าเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะน ามาซึ่งรายได้และ

ผลประโยชน์ของสถานศกึษา เพื่อจัดท าทะเบียนข้อมูล 

3.2 จัดท าแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายได้ และบริหารรายได้ และผลประโยชน์ตามแต่ละ

สภาพของสถานศกึษาโดยไม่ขัดตอ่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3.3 จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดท าระเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

งานตรวจสอบภายใน (ควบคุมภายใน) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. วิเคราะหส์ภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศกึษา 

2. วเิคราะหค์วามเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 

3. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศกึษา 

4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศกึษา 

5. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในฝ่ายการควบคุมการด าเนินงานตามภารกิจ 

6. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผน่ดินก าหนด 

7. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงใหเ้หมาะสม 

8. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

9. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานประกันชวีิตนักเรยีน 

1. อ านวยความสะดวกในการขอรับเงินชดเชยอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากร 

2. จัดท าสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในการจัดท าประกันชีวติ และการใชบ้ริการ 

3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศกึษาต่อผู้ปกครองและผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

4. เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูเ้อาประกันภัย 

5. ชีแ้จงขอ้มูลต่างๆ ให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจ ทั้งประชุมและเป็นหนังสือราชการ 

6. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รบมอบหมาย 



กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบรหิารงานบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

กลุ่มงานตามขอบข่ายงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบุคคลและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในกรณีที่ผู้ช่วย

ผูอ้ านวยการ ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้หรอืไม่อยู่โรงเรียน 

2. ก ากับ ตดิตาม ปรับปรุง พัฒนางานในกลุ่มงานบุคคล ให้บุคลากรในกลุ่มปฏิบัติงานอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานอัตราก าลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. วิเคราะหภ์ารกิจและประเมินสภาพความตอ้งการก าลังคนกับภารกิจของโรงเรียน 

2. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน ตามเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

3. น าเสนอแผนอัตราก าลัง เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

4. น าแผนอัตราก าลังของสถานศกึษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ 

5. ด าเนนิการในการก าหนดต าแหน่งและการขอเลื่อนต าแหนง่บุคลากรทางการศกึษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 

6. ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวด้วยเงนิงบประมาณให้ด าเนินการตามเกณฑข์อง 

กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑว์ิธีการของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

7. และใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างช่ัวคราวให้อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่

สถานศกึษาก าหนด 

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานทะเบียนประวัติ / บัตรประจ าตัวข้าราชการ / งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการทีเ่กี่ยวข้องกับกลุ่มงานมาตรฐานต าแหน่งและทะเบียนประวัติบุคลากร 

2. ด าเนินการเพื่อขอเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ บัตรประจ าตัวข้าราชการ 

3. การจัดท าทะเบียนเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

4. การออกหนังสอื จัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการและบัตรลูกจ้างประจ า 

5. จัดท าและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ลูกจา้งช่ัวคราว 

6. จัดท าแบบฟอร์มตา่ง ๆส าหรับงานทะเบียนประวัติบุคลากร / บัตรประจ าตัวข้าราชการ / งานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



งานประเมินผลการปฏิบัติงาน (ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการประเมนิประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้กระบวนการมสี่วนรว่มของบุคลากร 

2. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของ

ข้าราชครูและบุคลากรในโรงเรียน 

3. คณะกรรมการพจิารณาความดคีวามชอบพิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขัน้เงินเดือน 

4. ผูอ้ านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษา กรณีสั่ง

ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องชี้แจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 

5. รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติตอ่ไป 

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานสารบรรณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. รา่ง โต้ตอบ รับ – ส่ง หนังสอืราชการ 

2. ด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษเป็นครั้งคราว 

3. เป็นที่ปรึกษาของผู้ช่วยผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปในเรื่องงานสารบรรณ 

4. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสอืของโรงเรียน (E – Office) 

5. ลงทะเบียนหนังสือราชการ 

6. ลงเลขที่หนังสอืออก 

7. บริการทางจดหมายและสิ่งตพีิมพ์ที่มมีาถึงโรงเรียน 

8. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพื่อเสนอสั่งการ 

9. จัดหนังสอืเข้าแฟ้มเพื่อลงนาม 

10. พิมพห์นังสือรับ – ส่ง โต้ตอบหนังสอื ของกลุ่มบริหารทุกกลุ่ม 

11. จัดเก็บ-รักษา หนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู ่

12. ท าลายหนังสือราชการ 

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานยานพาหนะ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บ ารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและบุคลากรของ

โรงเรียน ตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 

2. ก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบ ให้ความรู้แก่ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการพาหนะแก่บุคลากร 

3. ก ากับ ตดิตาม จัดท าข้อมูล สถิต ิการใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 

4. ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง เพื่อให้ยานพาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา ให้ค าแนะน าเสนอผู้มีอ านาจ

อนุมัต ิ



5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

6. ประเมนิผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคคลและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ในกรณีที่

ผูช่้วยผูอ้ านวยการ ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้หรอืไม่อยู่โรงเรียน 

2.ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานพัฒนาบุคลากร/อบรม/ศึกษาดูงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการส าหรับกลุ่มงานระบบพัฒนาบุคลากร 

2. วางแผนและด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหนว่ยงานอื่น ๆ ด้านการจัดปฐมนิเทศ การแนะน าบุคลากร การ

จัดงานต้อนรับ – ส่ง บุคลากร 

3. วางแผน ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงานเฉพาะต าแหน่ง 

การศกึษาต่อ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศกึษาด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. จัดท าบัญชี ควบคุมและก าหนดอัตราก าลังโรงเรียนใหเ้หมาะสมกับงานที่ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษของ

โรงเรียน 

5. จัดวางแผนด้านสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพ

ตนเอง โดยการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

6. จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นส่งเสริมการเปลี่ยน

ต าแหน่งสายงานในหน้าที่ให้สูงขึน้ 

7. วิเคราะหส์ภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

8. จัดระบบและวางแผนในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

สอดคล้องกับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

9. ประสานงานการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน 

10. ส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และป้องกันการกระท าผดิทางวินัย 

11. การด าเนินการความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจา้งช่ัวคราว 

12. ตดิตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าป ี

13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานอบรม ศึกษา ดูงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการส าหรับงานอบรม ศกึษา ดูงาน 

2. ออกค าสั่งโรงเรียนให้ขา้ราชการครูและบุคลากร ไปราชการอบรม ศกึษา ดูงาน 



3. ก ากับ ติดตามให้ข้าราชการครูที่ไปราชการอบรม ศึกษา ดูงาน รายงายผลกรไปราชการให้ผู้อ านวยการทราบ เพื่อสั่ง

การตอ่ไป 

4. รวบรวมข้อมูล สารสนเทศ การไปราชการอบรม ศกึษา ดูงาน เพื่อสรุปรายงานผล 

5. ประสานหน่วยงานอื่นๆ ที่มสีวนเกี่ยวข้องกับการไปราชการอบรม ศกึษา ดูงาน ให้เกิดความชัดเจน 

6. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานวินัยและการรักษาวินัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างด าเนินการโดยผู้อ านวยการ

โรงเรียน ในกรณีตอ่ไปนี้ 

1.1 กรณีความผดิวินัยไม่ร้ายแรง 

1.2 กรณีความผิดวินัยรา้ยแรง 

1.3 การอุทธรณ์ 

1.4 การรอ้งทุกข์ 

2. การเสริมสรา้งและการป้องกันการกระท าผดิวินัย ด าเนนิการโดยผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

2.1 ผู้บริหารแตล่ะระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

2.2 ด าเนินการใหค้วามรู ้ฝกึอบรม การสรา้งขวัญและก าลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสรา้ง   และพัฒนาเจต

คติ จติส านึก และพฤติกรรมของผูใ้ต้บังคับบัญชา 

2.3 สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมใิห้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผดิวินัยตามควรแก่กรณี 

3. ดูแลการออกจากราชการ ด าเนนิการโดยผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

3.1 การออกจากราชการ 

3.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและการ

พัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3.3 การออกจากราชการไว้ก่อน 

3.4 การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรอืเหตุทดแทน 

  3.4.1 กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 

 3.4.2 กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 

 3.4.3 กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งกฎระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยกรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรอืจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรอืเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องใน

ศลีธรรมอันด ีกรณีเป็น กรรมการบริหารพรรคการเมอืงหรอืเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง หรอืกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย 

 3.4.4 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 3.4.5 กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรอืประพฤติตนไม่เหมาะสม 



  3.5 กรณีมีมลทินมัวหมอง 

 3.6 กรณีได้รับโทษจ าคุก โดยค าสั่งของศาล หรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

4. จัดท าหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ใบลา การขออนุญาตออกนอกสถานศกึษา , การขออนุญาตไปราชการ 

5. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจการแต่งกายของบุคลากร จัด

รวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัยและการรักษาวินัย ทั้งด าเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตาม

วินัย 

6. จัดท าตารางเวรยาม เวรประจ าวัน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานนิเทศภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดระบบนิเทศภายในโรงเรียนใหเ้กิดความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 

2. ก าหนด บทบาทหนา้ที่ แต่งตัง้คณะกรรมการ การนเิทศบุลากรใหส้ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. วางแผนการนเิทศภายในให้สดคล้องกับหนว่ยงานภายนอก 

4. จัดท าโครงการนิเทศบุคลากร ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของโรงเรียน 

5. สรุป รายงานผลการนิเทศ เมื่อสิ้นภาคเรียน 

6. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานสวัสดิการบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการส าหรับงานสวัสดิการบุคลากร 

2. ดูแลด้านความปลอดภัยและสวัสดิการบุคลากรภายในโรงเรียน 

3. ดูแลสวัสดิการตา่งๆ ที่เป็นโครงการสวัสดิการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ 

5. ประสานงานกับหนว่ยงานอื่นๆ เพื่อการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม 

6. ด าเนินงานในส่วนของสวัสดิการตามแนวที่โรงเรียนก าหนด 

7. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

8. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มบริหารท่ัวไป 

 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบรหิารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

กลุ่มงานตามขอบข่ายงานกลุ่มบรหิารทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ศึกษาวิเคราะหส์ภาพงานประชาสัมพันธ์ของสถานศกึษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

2. วางแผนออกแบบระบบงานประชาสัมพันธ์โดยการน าระบบเทคโนโลยีใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 

3. จัดบุคลากรรับผดิชอบและพัฒนาใหม้ีความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ตามข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ 

4. จัดหา Hardware และ Software และอุปกรณ์อื่นๆ ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ได้ตามระบบที่

ก าหนดไว้ 

5. ปฏิบัติหน้าที่ ประสานงานกับส่วนตา่งๆ ให้เกิดวาม รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า 

6. ตดิตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสทิธิภาพ 

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการส าหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกิดความเพียงพอและใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถบริการนักเรียนและบุคลากร ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. ตรวจสอบ ก ากับติดตาม และพัฒนาการใชง้านเทคโนโลยีให้มปีระสิทธิภาพ 

4. จัดการให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา

งานให้มปีระสิทธิภาพ 

5. ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-งานสื่อสาร มีหน้าที ่

1. ควบคุมดูแลการใชโ้ทรศัพท์ ภายในและทางไกลใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และใช้อย่างประหยัด 

2. ควบคุมดูแล ซ่อมแซม เครื่องมือสื่อสารต่างๆใหอ้ยู่ในสภาพใชง้านได้และเกิดประโยชน์มากที่สุด 

3. ควบคุมทะเบียนเครื่องมอืสื่อสารตา่งๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

4. วางระบบ แนวทาง วิธีการ ใช้เครื่องมอืสื่อสารให้มปีระสิทธิภาพในการใชง้าน 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย 

-งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการส าหรับกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

2. เผยแพร่ขา่วสารและความรูใ้ห้กับบุคลากรในโรงเรียน 



3. เผยแพร่ขา่วสาร เกียรตคิุณและเสรมิสร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชน 

4. ด าเนินการใหม้ีและใชส้ื่อเพือ่การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการบ ารุงรักษา 

5. ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 

6. ให้การบริการเสียงตามสายโดยประสานงานรว่มกับงานโสตทัศนศกึษา 

7. จัดท าเอกสารคู่มอืนักเรียนและวารสารสายใย เพื่อเผยแพร่ขา่วสารทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

8. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าป ี

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

-งานโสตทัศนศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ

โรงเรียน 

2. ประสานกับกลุ่มบริหารอื่นๆ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานโสตฯ 

3. จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความตอ้งการ 

4. จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย 

5. จัดระเบียบการใชแ้ละการให้บริการโสตทัศนูปกรณ ์

6. จัดกิจกรรมส่งเสรมิ ให้ค าแนะน าวิธีการและเทคนิคการใชโ้สตทัศนูปกรณ์ 

7. จัดให้มีสถานที่ส าหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องฉายภาพยนตร์ห้องควบคุมเสียง 

หอ้งเรียนรวม ฯลฯ 

8. จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑเ์กี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ให้ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน 

9 .จัดใหม้ีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 

10. จัดและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน 

11. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร 

12. ใหบ้ริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ 

13. บริการบันทึกภาพกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียน 

14. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมใหเ้ป็นปัจจุบันและง่ายต่อการน าออกไปเผยแพร่ 

15. ส ารวจและจัดท าทะเบียนสื่อการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับกลุ่มบริหาร และกลุ่มสาระฯ 

ต่างๆ 

16. ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแก่ครูอาจารย์ทั่วไป 

17. จัดท า รวบรวมข้อมูล สถิตเิกี่ยวกับงานโสตฯ และจัดท ารายงานประจ าปีของงานโสตทัศนศึกษา 

18. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

-งานการรับสมัครนักเรยีน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ประสานการด าเนินงานแบ่งเขตพื้นที่บริการรว่มกับเตพื้นที่การศกึษา 

2. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 



3. ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อทราบข้อมูล และรายละเอียดการรับนักเรียน ช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 1 และ 4 ของปีการศกึษานั้นๆ 

4. ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียน จาก

หนว่ยงานตน้สังกัด 

5. จัดท าคู่มอืการรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและผูป้กครองที่สนใจ 

6. ประสานงานกับหนว่ยงานตา่งๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 

7. ร่วมเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 

8. ประสานงานกับฝา่ยบริหาร จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการรับนักเรียนในหน้าที่ตา่งๆตามที่ก าหนด 

9. จัดนักเรียนเข้าช้ันเรยีนตามศักยภาพของนักเรียนและตาความเหมาะสม 

10. รายงานผลการรับนักเรียนเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกัดตามระยะเวลาที่ก าหนด 

11. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรมิและบรกิาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ศึกษาวิเคราะหส์ภาพงานส่งเสริมและบริการ ศกึษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

2. วางแผนออกแบบระบบงานส่งเสริมและบริการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการน าระบบ

เทคโนโลยีใชใ้นการด าเนินงานให้เหมาะสม 

3. จัดบุคลากรรับผดิชอบและพัฒนาใหม้ีความรู ้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานส่งเสริมและบริการ 

  4. ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา 

  5. บ ารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย เหมาะสม

พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 

  6. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อ

ประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ 

  7. สรุป ประเมินผล และรายงานการใชอ้าคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา 

  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. งานไฟฟ้า – น้ าประปา มีหน้าที่ 

1.1 จัดท าโครงการและงบประมาณสนับสนุนงานสาธารณูปโภคไฟฟ้า - น้ าประปาให้เพียงพอ 

1.2. ก ากับดูแล รักษา ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ให้เกิดความปลอดภัย และประสานงานกับหนว่ยงานภายนอก 

1.3 จัดเจ้าหนา้ที่ดูแลรับผดิชอบ ไฟฟ้า ประปา ให้ใชง้านได้สะดวก ตลอดเวลาและเพียงพอต่อความตอ้งการ 

1.4 จัดท าป้าย แนะน าวิธีใช้ การรักษาความสะอาด บันทึกสถิตกิารใช้ 

1.5 ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



2. งานปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารสถานที่ / จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 

-งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดและวางผังอาคารต่าง ๆ ตกแต่งอาคารให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ จัด

ผูร้ับผดิชอบ ดูแลอาคารเรียนใหอ้ยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใชง้าน มีป้ายแสดงการใช้งานทั้งในและนอกหอ้งเรียน มี

ป้ายชื่ออาคาร มีสารสนเทศประจ าอาคาร 

2. จัดสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกอาคารเรียนให้เอื้ออ านวย สนับสนุน ส่งเสริม ต่อกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

3. จัดห้องเรียน อาคารเรียนให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน และให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

4. จัดหอ้งบริการและห้องพิเศษใหไ้ด้ตามเกณฑม์าตรฐานโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. วางระบบการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง อาคารเรียน เรื่องประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า ระบบประปาโทรศัพท์ เครื่องอ านวย

ความสะดวกตามความจ าเป็นให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัย ใช้งานได้ดี 

6. จัดท าแผนหรอืโครงการส าหรับงานบริหารอาคารและอาคารอเนกประสงค์ 
 

-งานจัดสภาพแวดล้อม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดตกแต่งบริเวณทั่วไปให้เป็นสัดส่วน ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการ

เรียนการสอน 

2. จัดสถานที่ส าหรับพักผอ่น การออกก าลังกายให้เหมาะสมและเพียนพอ 

3. จัดระบบการสัญจรภายในโรงเรียนใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

4. จดัสภาพบรรยากาศทั่วไป ให้เอือ้อ านวย สนับสนุน ส่งเสริมตอ่กิจกรรมการเรียนการสอน 

5. จัดท าแผนหรอืโครงการส าหรับงานจัดสภาพแวดล้อม 

6. แบ่งเขตพืน้ที่และจัดผู้รับผดิชอบ ให้ดูแล ปรับปรุงพัฒนา บริเวณที่รับผดิชอบใหม้ีสภาพเรียบร้อยสะอาด ปลอดภัย

และพร้อมใชง้านตลอดเวลา 

7. จัดระบบในการดูแลและซ่อมบ ารุงสภาพแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 
 

-งานระบบความสัมพันธ์กับชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการส าหรับกลุ่มงานความสัมพันธ์กับชุมชน 

2. รวบรวมและวิเคราะหข์้อมูลของชุมชน 

3. เผยแพร่เกียรติประวัตขิองโรงเรียนสู่ชุมชน 

4. ประสานกับกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู ้เพื่อให้บริการดา้นข่าวสาร ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส่งเสริม

อาชีพ นันทนาการ อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ วิชาการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนโรงเรียน และนักเรียน 

5. ด าเนินการงานที่เกี่ยวข้องกับสมาคมศษิย์เก่าของโรงเรียน 

6. รว่มมอืกับหนว่ยงาน องค์กรการกุศลต่าง ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ 

7. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าป ี



8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. รวบรวม ประมวล วิเคราะหแ์ละสังเคราะหข์้อมูลที่ใชใ้นการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

2. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรอืด าเนินการตามมตทิี่ประชุมของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

3. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4. จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องเพื่อทราบด าเนินการหรอืถือปฏิบัติแล้วแตก่รณ ี

5. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด การด าเนินการและรายงานผล

การด าเนินการใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

6. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานบริการนักเรยีน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. งานอนามัยโรงเรยีน มีหน้าที ่

1.1 ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

1.2 ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านอนามัยโรงเรยีน 

1.3 ควบคุม ดูแล หอ้งพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

1.4 จัดเครื่องมอื เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลใหพ้ร้อมและใชก้ารได้ทันที 

1.5 จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

1.6 จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่งโรงพยาบาลตามความ

จ าเป็น 

1.7 จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู– อาจารย์ พนักงานบริการ และชุมชนใกล้เคียง 

1.8 จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิต ิบันทึกสุขภาพ สถิตนิ้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 

1.9 ตดิต่อแพทย์หรอืเจ้าหนา้ที่อนามัยใหภู้มคิุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 

1.10 ติดต่อประสานงานกับผูป้กครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 

1.11 แนะน าผูป้่วย ญาต ิประชาชนถึงการปฏิบัติตนใหป้ลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค 

1.12 ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 

1.13 ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรอืครูผูส้อนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาดา้นสุขภาพ 

1.14 ให้ความร่วมมอืด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรอืกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส 

1.15 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม ชุมชนอาสาสมัคร

สาธารณสุข 

1.16 จัดท าสถิต ิข้อมูลทางดา้นสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของงานอนามัย 

1.17 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



-งานบริหารพนักงานบริการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการส าหรับกลุ่มงานพนักงานบริการ 

2. มอบหมายงานประจ าและงานอื่น ๆ แก่พนักงานบริการ 

3. ควบคุม ดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานนั้นให้ประสบผลส าเร็จ 

4. ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้สวัสดิการและช่วยเหลือพนักงานบริการด้วยความยุติธรรม 

6. ตดิตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าป ี

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบ้ริหารมอบหมาย 
 

-งานปฏิคมโรงเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าโครงการและของบประมาณสนับสนุนงานปฏิคมโรงเรียนให้เพียงพอ 

2. จัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์ที่ใชใ้นงานปฏิคมใหเ้พียงพอ และพร้อมใชง้านได้ตลอดเวลา 

3. จัดเจ้าหนา้ที่ ดูแล ให้การตอ้นรับ ผูม้าใช้บริการให้เกิดความประทับใจ 

4. จัดท าทะเบียนคุมวัสดุ อุปกรณ์งานปฏิคมให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 

5. ดูแล งานปฏิคมทั้งในโรงเรยีนและนอกโรงเรียน 

6. ปฏิบัติหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

กลุ่มงานตามขอบข่ายงานกลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน 

หัวหน้ากลุ่มงานปกครองนักเรยีน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ศึกษาวิเคราะหส์ภาพงานปกครองนักเรียน ศกึษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

2. วางแผน ออกแบบระบบงานปกครองนักเรียน ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการน าระบบเทคโนโลยี

ใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 

3. จัดบุคลากรรับผดิชอบและพัฒนาใหม้ีความรู ้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานปกครองนักเรียน 

4. จัดท าระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการปกครองนักเรียน และก าหนดแนวทางปฏิบัติให้คณะครู รับทราบและใช้ปกครอง

นักเรียนอย่างถูกต้อง 

5. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา ให้สามารถปกครองนักเรียนที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดและมี

คุณภาพ 

6. สรุป ประเมินผล และรายงานการปกครองนักเรียนเป็นระยะๆ 

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานแก้ไขพฤติกรรมและวินัยนักเรยีน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

-งานวินัยนักเรยีน มีหน้าที่ ดังน้ี 

1. ดูแล ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติตนของนักเรียน ตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เพื่อการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 

3. บันทึกข้อมูล สถิต ิการรักษาวินัยและการท าผดิวินัยของนักเรียน 

4. ยกย่องเชิดชูเกียรตแิละให้ขวัญก าลังใจนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และปฏิบัติตนที่ดเีป็นแบบอย่างแก่ผูอ้ื่น 

5. จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียนให้ครบถ้วนทุกคน เพื่อใช้ควบคุมนักเรียนในด้านต่างๆ ให้เกิดผลต่อการปกครอง

นักเรียน 
 

-งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีหน้าที่ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการ

เพื่อนเตือนเพื่อน โครงการอบรมเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด 

2. ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3. ประสานครูที่ปรึกษาและครูผูส้อนในการเฝา้ระวังนักเรียนให้หา่งไกลยาเสพติด 

4. ให้ค าปรึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการตอ่ต้านยาเสพติด 



5. ประสานงานและด าเนินการร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม 

จรยิธรรม และต้านยาเสพติด 

6. จัดตัง้ศูนย์ตรวจและป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศกึษาโดยความรว่มมอืกับหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 

7. จัดนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการใช้สารเสพติด เข้ารับการตรวจรักษาและอบรมบ าบัดทางจิตร่วมกับ

หนว่ยงานภายนอก 

8. ให้ความร่วมมอืกับหนว่ยงานราชการ องค์กรเอกชนและชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

9. ตดิตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าป ี

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานพัฒนาและส่งเสรมิพฤติกรรมนักเรยีน (คุณธรรม จริยธรรม) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการส าหรับกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับช้ันเพื่อจัดท ากิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ เช่น การตรงต่อเวลา การรักษาความสะอาด การแต่งกาย การประหยัดและออม การประกวดมารยาท การปฏิบัติ

ตามกฎจราจร การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ฯลฯ 

3. จัดท าแบบเก็บข้อมูลตา่ง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4. ติดตามความประพฤติและปฏิบัติตนของนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ยกย่องชมเชย 

ตลอดจนเผยแพรเ่กียรตคิุณของนักเรียนตามความเหมาะสม 

5. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

6. เสนอแตง่ตัง้คณะท างานส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม 

7. เสนอการออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ให้การอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามที่เห็นสมควร

และเหมาะสม 

8. จัดท าปฏิทินอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรมจรยิธรรม 

9. จัดประชุมอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

  10. จัดกิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมนักเรียนตามโอกาสร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศกึษา 

11. ติดตามผลการประชุมอบรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องและบันทึกรายงานเสนอผู้อ านวยการ ภาคเรียนละ 1 ครั้งเป็น

อย่างนอ้ย 

12. ดูแลพัฒนาห้องจรยิธรรม ให้บริการแก่นักเรียน ครู และบุคลากรอื่นๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนที่มคีวามสนใจ 

13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานจราจรในโรงเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าข้อมูลผู้ใชร้ถจักรยานยนตใ์นโรงเรยีน 

2. รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสาร 

3. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน 

4. ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนตอ์ย่างถูกต้องตามกฎจราจร 



5. จัดระเบียบการใชย้านพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศกึษา 

6. รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานขนส่งจัดท าใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และ

รถยนต์ 

7. ก ากับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรใหส้วมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 

8. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจ าช้ัน หัวหนา้ระดับ และครูเวรประจ าวัน 

9. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ศึกษาวิเคราะหส์ภาพงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งศกึษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

2. วางแผนออกแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลดขั้นตอนการด าเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพ โดยการน าระบบเทคโนโลยี

ใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 

3. จัดบุคลากรรับผดิชอบและพัฒนาใหม้ีความรู ้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้คณะครู ปฏิบัติให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 

5. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี

คุณภาพ 

6. สรุป ประเมินผล และรายงาน เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระยะๆ อย่างตอ่เนื่อง 

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการส าหรับกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหเ้หมาะสมกับสภาพจริงในการปฏิบัติงานของ ครูที่ปรึกษา 

3. จัดอบรมพัฒนาครูให้มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. จัดประชุมหัวหน้าระดับเพื่อร่วมปรึกษาหารอืแนวทางการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

5. จัดหาและพัฒนาสง่เสริมสนับสนุน ช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมสง่เสริมพัฒนานักเรียนกิจกรรมโฮมรูมเสริม

ทักษะด ารงชีวติ แบบประเมินนักเรียนในด้านต่าง ๆ 

6. จัดประชุมเพื่อปรึกษา แก้ไขปัญหารายกรณี 

7. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกระดับต่อรองผู้อ านวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป 

8. จัดการประเมนิทบทวนในการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

9. ตดิตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานระดับชั้น / งานครูที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

ครูที่ปรึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. เป็นครูที่ปรึกษาและปกครองดูแลชว่ยเหลอืนักเรียนในห้องเรียนที่ได้รับมอบหมาย 



2. เป็นคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของระดับช้ันและด าเนินการดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษา ส่งเสริมและ

แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรยีน ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมปีระสิทธิภาพและมีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนในหอ้งเรียนที่ได้รับมอบหมายและส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรม

ที่ดงีามใหเ้กิดขึ้นกับนักเรียน ให้ขวัญก าลังใจ ตักเตอืนและลงโทษนักเรียนในที่ปรึกษา 

4. ดูนักเรียนประกอบพิธีหน้าเสาธง ส ารวจสถิติการมาเรียน ขาดเรียนในแต่ละวันและพบนักเรียนในที่ปรึกษาในคาบ

โฮมรูม เพื่อรับทราบปัญหา ใหก้ารอบรมนักเรียน ศกึษานักเรียนเป็นรายกรณีและช่วยเหลือนักเรียน 

5.รายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียนในที่ปรึกษาต่อ หัวหน้าระดับช้ันเพื่อรายงานต่อรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่ม

บริหารกิจการนักเรียน ทราบทุกวัน 

6. ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกายประจ าวันและประจ าเดือนตามเวลาที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนก าหนด 

7. ชี้แจงเรื่องการเรียนการสอน / ตารางสอน/ การสอบกลางภาค / การสอบปลายภาค/สอบแก้ตัวและติดตามผลการ

เรียนของนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

8. ดูแลควบคุมนักเรียนเข้าร่วมประชุมระดับช้ันและเขา้ร่วมกิจกรรมประชุมนักเรียน 

9. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ในงานที่ปรึกษาตามที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนก าหนด 

10. เป็นเวรประจ าวันตามตารางเวลาและท าหน้าที่ตามหน้าที่ก าหนดให้รับผิดชอบ 

11. ตดิตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

- งานสารสนเทศนักเรยีน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดเอกสารรับหนังสอื ออกหนังสอืต่างๆ จากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

2. ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมน าเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

พัฒนา พร้อมน าเสนอบน เว็บไซด์ อย่างตอ่เนื่อง 

3. ดูแลการใชแ้ละการรักษาพัสดุ ครุภัณฑข์องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุครุภัณฑ์ 

4. จัดท าเอกสารที่ใชใ้นกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนตามที่งานต่างๆเสนอให้ด าเนินการ 

5. ท าหนา้ที่เลขานุการคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

6. ออกแบบและจัดพิมพบ์ัตรประจ าตัวนักเรียนตามที่งานระดับช้ันเสนอ 

7. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

- งานแนะแนว/ทุนการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

งานแนะแนว 

1. จัดท าแผนหรอืโครงการที่เกี่ยวกับงานแนะแนว 

2. บริการรวบรวมข้อมูล บริการสนเทศเกี่ยวกับงานแนะแนวและอาชีพ 

3. บริการให้ค าปรึกษานักเรียนที่มีปัญหา เรื่องการเรียน ปัญหาสว่นตัว และการเลือกอาชีพ 

4. จัดท าระบบการท าระเบียนสะสม ระเบียนพฤติกรรมของนักเรียน 



  5. ติดตอ่กับผูป้กครองนักเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางครอบครัว และด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือ 

6. จัดบริการให้ความสะดวกและช่วยเหลือนักเรียนในการแก้บุคลิกภาพ 

7. ท าหนา้ที่ครูแนะแนวในเรื่องเกี่ยวกับการศกึษาและอาชีพ เรื่องส่วนตัวและสังคม 

8. เก็บรวบรวมและวิเคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถามและแบบทดสอบ เพื่อใช้ประกอบการให้ค าแนะน าแก้ปัญหาแก่ครู

ที่ปรึกษา 

9. จัดท าเอกสารแนะแนว เพื่อให้นักเรียนเข้าใจระเบียบของสังคม สามารถปรับตัวใหเ้หมาะสม 

10. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในชั่วโมงแนะแนว หรอืจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

11. สนับสนุนและเป็นแกนหลักใหก้ับครูที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักเรียน 

12. ใหค้ าปรึกษาแก่นักเรียนที่มปีัญหา ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถหรอืยากต่อการช่วยเหลือ 

13. ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 

14. ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา ยากต่อการช่วยเหลือของครูแนะแนวให้ส่งต่อผู้เช่ียวชายภายนอกและติดตามผลการ

ช่วยเหลอื 

15. ประสานทีมงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับบุคลากรทุกคนทุกฝา่ยในโรงเรียน 

16. แนะแนวในการเลือกเรียนหรอืเลือกวิชาเรียนต่าง ๆ 

17. ให้ความอนุเคราะหน์ักเรียนที่ขัดสน เชน่ การจัดหาทุน การจัดหางาน 

18. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

19. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานทุนการศึกษา 

  1. จัดท าแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานทุนการศกึษา 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาทุนการศกึษา เพื่อร่วมพจิารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาต่างๆ 

3. รวบรวมข้อมูล รายงานผลการพิจารณาทุนการศกึษาต่างๆ ให้ผู้บริหารสถานศกึษาทราบ 

4. ประสานงานกับคณะครูที่ปรึกษา ในการรวบรวมข้อมูลนักเรียน 

5. ประสานงานขอรับทุนการศึกษา จากหน่วยงานภายนอกและภายในโรงเรียน 

6. แนะน าให้นักเรียนที่มคีวามจ าเป็นในการขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานเครือข่ายผู้ปกครอง / เครือข่ายนักเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

งานเครือข่ายผู้ปกครอง มีหน้าที่ ดังนี้ 

1. ตดิต่อ ประสานงานกับเครือขา่ยผู้ปกครองนักเรียน 

2. จัดใหม้ีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน 

3. จัดประชุมคณะกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครองนักเรียนปีละ 2 ครัง้ 

4. วางแผน ประสานงานกับระบบดูแลนักเรียนของโรงเรยีน 

5. จัดท าระเบียบเกี่ยวกับงานเครือขา่ยผู้ปกครอง 



6. จัดกิจกรรมเสริมสรา้งความเข้มแข็งเครือข่ายนักเรียนอย่างตอ่เนื่อง เพื่อลดปัญหาต่างๆในการเรียน 

7. จัดท าข้อมูลเครอืข่ายนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์ในการปกครองนักเรียน 

8. จัดกิจกรรมรว่มกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์นักเรียนผู้ปกครองอย่างสูงสุด 

9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

- งานสภานักเรยีนและส่งเสรมิประชาธิปไตย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. จัดท าเอกสารชีแ้จง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 

2. จัดใหม้ีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

3. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของ

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรยีนอย่างเด่นชัด 

5. จัดให้มกีารเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีละ 1 ครั้ง 

6. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการส าหรับปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการสภานักเรียน 

7. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การเคารพนบนอบของนักเรียน

ต่อคร ู

8. ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนใหอ้ยู่ในขอบข่ายที่เหมาะสม และ

ไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 

9. จัดท าคู่มอืคณะกรรมการสภานักเรียน 

10. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา / พระมหากษัตริย์และความเป็น

ไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 

11. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรยีน 

12. ตดิตามประเมินผล และรายงานผลใหผู้บ้ริหารทราบ 
 

-งานกิจกรรมนักเรยีน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. เป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 

2. รับผดิชอบในการก าหนดแนวทาง วางแผนการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกของโรงเรียนรว่มกับหนว่ยงานอื่น 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมไหว้ครู 

กิจกรรมวันแม ่กิจกรรมวันพ่อ ฯลฯ) 

4. ประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไข พัฒนาการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนและให้เกิดประโยชน์กับ

นักเรียนมากที่สุด 

5. จัดท างบประมาณ งาน โครงการ กิจกรรม ของงานกิจการนักเรียน 

6. ด าเนินงานตามปฏิทิน และสรุปผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 


