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ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  ตั้งอยู่เลขที่ ๑  หมู่ที่ ๒  ถนนตรัง-ปะเหลียน  ต ำบลทุ่งค่ำย  อ ำเภอย่ำนตำขำว  

จังหวัดตรัง  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรั ง กระบี่   โทรศัพท์ ๐๗๕ – ๒๘๐๒๒๙  
โทรสำร ๐๗๕ – ๒๘๐๒๒๙   E-mail : trangrangsarit@gmail.com  Website : www.trsarit.ac.th เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖  เนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๙๑ ตำรำงวำ  เขตพ้ืนที่บริกำรมี 
๑๓ หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนทุ่งหม้ำย บ้ำนทุ่งค่ำย บ้ำนควนยำง บ้ำนควนยวน บ้ำนควนเคี่ยม บ้ำนป่ำแก่ บ้ำนตกเขำ 
บ้ำนคลองล ำเลียง บ้ำนท่ำด่ำน บ้ำนเขำไม้แก้ว บ้ำนหนองชวด บ้ำนทุ่งกระบือ และบ้ำนตะเคียนหลบฟ้ำ 

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ได้ แยกออกมำบริหำรด้วยตนเองเมื่อวันที่  ๘ พฤษภำคม ๒๕๔๐ ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร มีพ้ืนที่ ๒๙ ไร่ ๙๑ ตำรำงวำ ซึ่งเป็นที่ดินรำชพัสดุหมำยเลขทะเบียนตง.๒๘๓ เนื้อที่ ๑๑ ไร่ 
๘๖ ตำรำงวำพร้อมอำคำรเรียน ๑ หลังของโรงเรียนบ้ำนทุ่งค่ำย และที่ดินวัดชัยภูมิสถิต เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๕ ตำรำงวำ 
 วันที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๔๐  นำยวีระยุทธ  ธนทวี  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำผุด มำปฎิบัติหน้ำที่ 
ในต ำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  ซึ่งนับว่ำเป็นผู้บริหำรโรงเรียนคนแรกของโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
 ปัจจุบันโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์เป็นโรงเรียนขนำดเล็ก  เปิดกำรเรียนกำรสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
และชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  มีนักเรียน จ ำนวน 261 คน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 1 คน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
1 คน มีครูประจ ำกำร 18 คน พนักงำนรำชกำร 2 คน ครูอัตรำจ้ำง 6 คน ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 1 คน 
เจ้ำหน้ำที่ ธุรกำร ๑ คน พนักงำนขับรถ 1 คน  คนสวน 1 คน แม่บ้ำน 1 คน  ภำยใต้กำรบริหำรงำนโดย 
นำงวรรณ์ลี  ศรีชัย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 

 

ส่วนที่ 1   บทน า 

mailto:trangrangsarit@gmail.com
http://www.trsarit.ac.th/
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ตราประจ าโรงเรียน 

 
รูปค่ายทหาร   หมำยถึง  เข้มแข็ง อดทน ซื่อสัตย์ 

รูปต้นหว้า   หมำยถึง  แหล่งที่มีป่ำ ธรรมชำติ  อุดมสมบูรณ์ 
 
สีประจ าโรงเรียน   

ม่วง – ขำว 

 
 
อักษรย่อของโรงเรียน    
    

 
 
ค าขวัญประจ าโรงเรียน   
    

 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน   
 

 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน     
 

 
 
 

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น  สู่กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

สร้ำงนิสัยใฝ่ดี  ใฝ่รู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม น ำพัฒนำ 

ต.ร. 
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อ านาจหน้าที่ของโรงเรียน 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร จัดกำรศึกษำให้กับนักเรียน ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดบรรยำกำศ 
สภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียนและกำรอ ำนวยควำมสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และมีควำมรอบรู้ รวมทั้งใช้กำร
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ ตลอดจนกำรสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนและวิทยำกำร
ประเภทต่ำงๆ สนับสนุนให้วัดและประเมินผลตำมรูปแบบที่เหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถของบุคคล เพ่ือ
ตอบสนองผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำงกัน มุ่งเน้นด้ำนคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน โดยกำรให้ครูผู้สอนทุกคน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำม
หลักสูตร มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนอย่ำงต่อเนื่องโรงเรียน นอกจำกนี้
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์มีบทบำทหน้ำที่ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ คือ 

๑) จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร 

๒) จัดตั้งงบประมำณ และรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
๓) พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๔) จัดกำรเรียนกำรสอน จัดสภำพแวดล้อม บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม และส่งเสริม

กระบวนกำรเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตลอดจนส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองของผู้เรียน 
๕) ออกระเบียบข้อบังคับต่ำงๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
๖) ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลงำนตำม แผนงำนโครงกำร และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำร

พิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรพัฒนำ และกำรด ำเนินงำนทำงวินัยกับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๗)  ประสำนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้และจัดหำ

ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นรำชพัสดุและทรัพย์สินอ่ืนๆ ตำมระเบียบที่กระทรวงศึกษำธิกำร
ก ำหนด 

๘) จัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ควำมร่วมมือในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
จำกหน่วยงำนภำยนอก รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

9) ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในชุมชน และสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสถำบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น 
10) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยใน หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย และตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้ 

 
ภาระงาน/ปริมาณงาน 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีรำยละเอียดปริมำณงำน ดังนี้ 

๑ ) จัดกำรศึกษำให้กับนักเรียน ๒ ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ – ม.3) และระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ – ม.6) 

๒) จ ำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2565 จ ำนวน 261 คน 
๓) ระยะทำงจำกโรงเรียนถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 18 กิโลเมตร 
๔) งำนด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ แบ่งกำรบริหำรงำนเป็น 5 ฝ่ำย ดังนี้ 
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  (1) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  มีหน้ำที่ ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำรของ 
สถำนศึกษำ ได้แก่ กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร กำรพัฒนำหรือกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นกำร 
พัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ กำรพัฒนำ 
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดผล ประเมินผลและด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำในสถำนศึกษำ กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ กำรนิเทศกำรศึกษำ กำรแนะแนว กำรส่งเสริม
ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำ และองค์กรอื่น 
กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่
จัดกำรศึกษำ กำรจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ กำรคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถำนศึกษำ กำรพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ กำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน และกำร
รับนักเรียน 
 
  (2) ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  มีหน้ำที่ ควบคุม ดูแล ติดตำมตรวจสอบ และ ประเมินผล 
กำรบริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำ กำรวำงแผนและนโยบำยของสถำนศึกษำ มุ่งเน้นควำมเป็นอิสระในกำร
บริหำรจัดกำรให้มีควำมคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักกำรบริหำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  และบริหำร
งบประมำณแบบมุ่งผลงำนให้มีกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของสถำนศึกษำ รวมทั้งจัดหำรำยได้จำกบริกำร
มำใช้บริหำรจัดกำรเพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำ ส่งผลให้เกิดคุณภำพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน ควบคุมดูแลกำรพัฒนำระบบ
เครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ ดูแลงำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำของโรงเรียน ควบคุมดูแล  งำนส ำนักงำนฝ่ำยบริหำร
งบประมำณ ส่งเสริมกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำนต่ำงๆ ของฝ่ำยบริหำรงบประมำณ ควบคุมดูแล
กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร วำงแผน ด ำเนินงำนฝ่ำยบริหำรงบประมำณ ก ำหนดวิธีกำรและติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลดีต่อส่วนรวม และสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่บุคลำกรในฝ่ำย วำงแผนและจัดให้มีกำร
รวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับงำนบริหำรงบประมำณ ระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ ป้องกัน แก้ปัญหำและน ำ
ข้อมูลไปใช้ในกำร พัฒนำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
  (3) ฝ่ายบริหารงานบุคคล  มีหน้ำที่ วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง  สรรหำและบรรจุ
แต่งตั้ง  เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  ส่งเสริมระเบียบวินัยและงำนสวัสดิกำร   
 
  (4) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้ำที่ ด ำเนินงำนธุรกำร งำนพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูล
สำรสนเทศ  ประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ  จัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร  ดูแลอำคำร
สถำนที่และสภำพแวดล้อม  ส่งเสริมประสำนงำนกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอั ธยำศัย  ระดม
ทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ  ประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ  ส่งเสริมและสนับสนุนและประสำนงำนกำรศึกษำของ
บุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงำนและสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ  ประสำนรำชกำรกับหน่วยงำนต้นสังกัดและ
หน่วยงำนอื่น  บริกำรสำธำรณะ และงำนที่ไม่ได้ระบุไว้ในงำนอ่ืน 
 
  (5) ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  มีภำระงำนในควำมรับผิดชอบ  คือ  ส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียน  ส่งเสริมประชำธิปไตย  กิจกรรมทัศนศึกษำ  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมวินัยนักเรียน  งำน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งำนปกครอง งำนสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติด และอบำยมุข  
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1.งานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 
2.งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
3.งานส่งเสริมวนิัยและ
พฤติกรรมนกัเรียน 
4.งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
5.งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
6.งานสถานศกึษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข 

1.งานวางแผน
อัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง 
2.งานสรรหาการบรรจุ
แต่งต้ัง 
3.งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
4.งานติดตามการ
ปฏิบัติราชการและสิทธ ิ
ประโยชน์ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

1.งานสารบรรณ 
2.งานบริการโสต 
ทัศนศึกษา 
3. งานอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 
4. งานประชาสัมพันธ์
การศึกษา 
5. งานโภชนาการ
โรงเรียน 
6. งานชุมชนสัมพันธ ์
7. งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
8. งานอนามัย
โรงเรียน 
9. งานบริการ
สาธารณูปโภค 
 
 
 

1. งานบริหารหลกัสูตร
สถานศกึษา 
2. งานนเิทศการศกึษา 
3. การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศกึษา 
4. งานทะเบียนวัดผล
ประเมนิผล และเทียบโอน 
5. งานห้องสมุด 
6. งานส ามะโนผูเ้รียนและ
รับนักเรียน 
7. งานแนะแนว 
8. งานกลุม่สาระ 8 กลุ่ม 
9. งานกจิกรรมนกัเรียน 
10.งานปรับปรุงพัฒนา
ระบบการเรียนรู ้
11.งานพัฒนาสือ่
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
12.งานส่งเสรมิชุมชนทาง
วิชาการ 
13.งานส่งเสรมิประสาน 
งานการศึกษานอกระบบ 
14. งานพัฒนาระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 
 
 
 

1. งานแผนงาน 
2. งานบริหารการเงิน 
3. งานบริหารบัญช ี
4.งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 
5. งานพัฒนาระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ  
6. งานตรวจสอบภายใน 
7. งานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
8. งานจัดระบบบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   

 
รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 

ฝ่ำยบริหำรงำนวชิำกำร 
ฝ่ำยบริหำรงำน
งบประมำณ 

ฝ่ำยบริหำรงำนบคุคล ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ฝ่ำยบริหำรงำน 
กิจกำรนกัเรียน 

นักเรียน / ครู /ผู้ปกครอง 
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ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกร  มีประชำกรประมำณ ๖,๕๐๐ คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สวนพฤกษศำสตร์สำกลภำคใต้ (ทุ่งค่ำย) ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ
จังหวัดตรัง  ศูนย์วิจัยโรคผิวหนังเขตร้อนภำคใต้  ศูนย์เพำะเลี้ยงพันธุ์พืชจังหวัดตรัง  และบริษัทแพลนทอยคลี
เอชั่น  อำชีพหลักของชุมชน คือ ท ำสวนยำงพำรำ  ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ กำรท ำอิฐดินเผำ  กำรจักสำนเครื่องจักสำน  ท ำสวนยำงพำรำ   
  

 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖  อำชีพหลัก คือ ท ำสวนและรับจ้ำงทั่วไป  
ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๕๐,๐๐0 บำท จ ำนวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ๓ คน 
 

โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  อ ำเภอย่ำนตำขำว  จังหวัดตรัง  เป็นสถำนที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
เนื่องจำกมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ส ำคัญได้แก่ น้ ำตกน้ ำเค็ม (นบยักษ์)  สวนพฤกษศำสตร์สำกลภำคใต้ (ทุ่งค่ำย)  
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำตรัง  ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภำคใต้   สวนนวคุณ (เศรษฐกิจพอเพียง) 
ศูนย์เพำะเลี้ยงพันธุ์พืชจังหวัดตรัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งค่ำย พิพิธภัณฑ์โบรำณสถำนบ้ำนคีรีรัตน์ และ
บริษัท แพลนทอยคลีเอชั่น  ซึ่งผลิตของเล่นส ำหรับเด็ก  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี  และให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน  มีควำมเชื่อถือและ
ไว้วำงใจในกำรส่งบุตรหลำนเข้ำมำเรียน แต่ด้วยโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตรอยต่อระหว่ำงอ ำเภอเมือง และอ ำเภอ 
ย่ำนตำขำว ซึ่งขนำบด้วยโรงเรียนขนำดใหญ่/ใหญ่พิเศษของจังหวัดตรัง กำรคมนำคมที่สะดวกส่งผลให้โรงเรียนมี
จ ำนวนนักเรียนที่ลดลง จึงท ำให้โรงเรียนมีข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำร 
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1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 มีหน้ำที่  จัดท ำพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ ตลอดจนกำรวัดผล ประเมินผล รวมทั้งกำรจัด
ปัจจัยเกื้อหนุนกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่ำงมีคุณภำพ และมีประสิทธิภำพตำมขอบข่ำยและ
ภำรกิจของงำนวิชำกำร 
 
 1.1 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1) จัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  2) วำงแผน ด ำเนินกำร ก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้เพ่ือพัฒนำศักยภำพและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน และครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  3) นิเทศติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่สอนของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ส่งเสริมครูภำยในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ให้มีโอกำสพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น  
  4) ควบคุมดูแลกำรวัดและประเมินผลให้เป็นไปตำมระเบียบกำรวัดและประเมินผล   
  5) ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงวิชำกำร พัฒนำงำนวิชำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ให้มีควำมก้ำวหน้ำเหมำะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และ
ฉบับปรับปรุงพุทธศักรำช 2560  
  6) ตรวจสอบควำมถูกต้องเรียบร้อยของแบบบันทึกผลกำรเรียนประจ ำรำยวิชำ (ปพ.5) ของครู
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 
 1.2 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1) จัดท ำแผนงำนโครงกำรกิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนร่วมกับ
หัวหน้ำงำนกิจกรรมชุมนุม หัวหน้ำงำนกิจกรรมแนะแนว หัวหน้ำงำนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี/ยุวกำชำด และ
นักศึกษำวิชำทหำร หัวหน้ำงำนกิจกรรมทัศนศึกษำ  หัวหน้ำงำนกิจกรรม ICT และงำนกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สำธำรณะประโยชน์ 
  2) ด ำเนินงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรและนโยบำยของสถำนศึกษำให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ 
  3) ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ 
  4) ติดตำม ประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนำงำนให้ดีขึ้น 
 
 1.3 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  1) จัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตร แผนกำรเรียน กำรจัดรำยวิชำเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เป้ำหมำย สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มำตรฐำนและตัวชี้วัดกำรเรียนรู้ และคุณภำพ
ผู้เรียนตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง
พุทธศักรำช 2560 
  2) น ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และบริหำรจัดกำรกำรใช้หลักสูตรให้มี
ประสิทธิภำพ 

ส่วนที่ 2   คูม่ือการปฏิบตัิงานของโรงเรียน 
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  3) นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรใช้หลักสูตร 
  4) ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม 
 
 1.4 งานทะเบียน 
  1) จัดท ำทะเบียนนักเรียน ออกเลขประจ ำตัวนักเรียนที่เข้ำใหม่ บันทึกข้อมูลนักเรียน และ
ลงทะเบียนเรียนด้วยระบบ SGS หรือระบบอ่ืนๆ ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
  2) จัดท ำทะเบียนรำยชื่อนักเรียนตำมชั้นเรียนส ำหรับกำรใช้งำนและบริกำรแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
  3) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรย้ำยและกำรรับย้ำยนักเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบ 
  4) ตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ ออกเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำต่ำงๆ ให้นักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่
และนักเรียนที่จบกำรศึกษำในแต่ละระดับ  รวมทั้งนักเรียนที่ย้ำยสถำนศึกษำ ลำออก และกรณีช ำรุดเสียหำย หรือ
สูญหำย 
  5) จัดท ำข้อมูล GPA, GPAX ของสถำนศึกษำให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง และรำยงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำพร้อมทั้งด ำเนินกำรส่งต่อข้อมูลสำรสนเทศตำมปฏิทินปฏิบัติงำนของศูนย์ปฏิบัติกำร GPA ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
  6) จัดท ำเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) ประกำศนียบัตรของ
นัก เรียนที่ จบกำรศึกษำ (ปพ .2 ) แบบรำยงำนผู้ ส ำ เร็จกำรศึกษำ (ปพ .3 ) ให้ เป็ น ไปตำมระเบียบที่
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 1.5 งานวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
  1) ก ำหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลของสถำนศึกษำ ชี้แจง
แนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำแก่นักเรียนและครู 
  2) จัดท ำแผนกำรวัดผลประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำท่ีมุ่งพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  3) ก ำหนดวันเวลำและตำรำงในกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงภำคเรียน และปลำย
ภำคเรียน 
  4) ก ำหนดวันเวลำในกำรจัดท ำและส่งแบบบันทึกผลกำรเรียนประจ ำรำยวิชำ (ปพ.๕) 
  5) จัดท ำแบบฟอร์มและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำให้แก่
นักเรียนและครู 
  6) ด ำเนินกำรเก่ียวกับนักเรียนที่มีเวลำเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 กำรผ่อนผันให้เข้ำประเมินผลปลำย
ภำคเรียน รวมทั้งประกำศรำยชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินผลปลำยภำคเรียน และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
  7) วำงแผนและจัดระบบในกำรแก้ไขผลกำรเรียน ๐, ร, มส และ มผ 
  8) ด ำเนินกำรติดตำมนักเรียนที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินให้ด ำเนินกำรปรับปรุงและแก้ไขให้เสร็จ
เรียบร้อย และจบหลักสูตรตำมท่ีก ำหนดไว้ 
  9) รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดสอบ O-NET และกำรสอบรูปแบบอ่ืนๆ ตำมที่ สพฐ.หรือเขตพ้ืนที่
ก ำหนด 
  10) ก ำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ และจัดให้มีกำรเทียบโอนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์และ 
ผลกำรเรียนจำกสถำนศึกษำอ่ืน ตำมแนวทำงที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ 
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 1.6 งานวัดผลประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1) วำงแผนด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนวัดผลกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  2) ควบคุมกำรจัดท ำแบบบันทึกผลกำรเรียนประจ ำรำยวิชำ (ปพ.๕) ของครูในกลุ่มสำระ 
  3) จัดท ำเอกสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนวัดผลประจ ำกลุ่มสำระ 
  4) ประสำนงำนและร่วมมือกับงำนทะเบียน และงำนวัดผลของโรงเรียน 
 
 1.7 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1) วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพงำนวิชำกำรในภำพรวมของ
สถำนศึกษำ 
  2) เผยแพร่ผลงำนวิจัย หรือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน และงำนวิชำกำรกับสถำนศึกษำ 
บุคคล องค์กร หน่วยงำน และสถำบันอ่ืนรวมทั้งส่งเสริมให้ครูในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  3) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในรูปแบบของกำรวิจัยในชั้นเรียน 
 
 1.8 งานแนะแนวการศึกษา และทุนการศึกษา 
  1) จัดระบบกำรแนะแนวทำงวิชำกำรและวิชำชีพภำยในสถำนศึกษำ โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
  2) วำงแผนและจัดกำรเรียนกำรสอนแนะแนวให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อให้กับนักเรียนอย่ำงรอบด้ำนและทั่วถึง 
  4) รับผิดชอบเกี่ยวกับระเบียบกำรสอบ GAT, PAT และกำรสอบเข้ำเรียนต่อในสถำบันอุดมศึกษำ 
  5) พิจำรณำกำรเข้ำมำแนะแนวกำรศึกษำต่อของหน่วยงำนและสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ โดย
ค ำนึงถึงประโยชน์และควำมคุ้มค่ำที่นักเรียนจะได้รับเป็นส ำคัญ 
  6) จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำนักเรียนที่มีปัญหำในด้ำนต่ำงๆ 
  7) ประสำนควำมร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบกำรณ์ด้ำนกำรแนะแนวกำรศึกษำกับ
สถำนศึกษำ  หรือเครือข่ำยกำรแนะแนวภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนในสถำนศึกษำ 
  8) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ และทุนกำรศึกษำอ่ืนๆ 
  9) ส ำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีควำมต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรรับทุน
ทุกประเภท 
  10) ตั้งกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก พร้อม
ทั้งให้มีกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
  11) เก็บรักษำเงินและเบิกจ่ำยตำมระเบียบของทุนกำรศึกษำทั้งตำมวัตถุประสงค์และไม่ก ำหนด
วัตถุประสงค์ 
  12) จัดท ำข้อมูลและสำรสนเทศในขอบข่ำยของงำนแนะแนวอย่ำงเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
 
 1.9 งานรับนักเรียน 
  1) จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนรับนักเรียน 
  2) จัดท ำค ำสั่งคณะกรรมกำรรับนักเรียนในทุกปีกำรศึกษำ 
  3) ก ำหนดเขตพ้ืนที่บริกำร โครงสร้ำง แผนกำรรับนักเรียน ก ำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและ
วิธีกำรรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรรับนักเรียนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
  4) จัดท ำคู่มือกำรรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจ ำตัวผู้สมัคร จัดนักเรียนเข้ำชั้นเรียนตำม
ศักยภำพของนักเรียนและตำมควำมเหมำะสม และรำยงำนผลกำรรับนักเรียนต่อหน่วยงำนต้นสังกัด   
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 1.10 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) 
  1) ศึกษำ วิเครำะห์ ถึงควำมจ ำเป็นในกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
  2) ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนำสื่อและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน พร้อมทั้งน ำสื่อ DLIT มำใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  3) นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี DLIT เพ่ือกำรศึกษำ 
  4) ประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดหำสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ
กำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรกับบุคคล สถำนศึกษำ องค์กรอ่ืนๆ   
 
 1.11 งานโรงเรียนคุณธรรม 
  1) วำงแผนด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงศึกษำในโรงเรียน 
  2) สร้ำงกำรรับรู้และกำรยอมรับกระบวนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมทั้งโรงเรียน โดยมีแกนน ำ
นักเรียนและแกนน ำครูในกำรด ำเนินงำน 
  3) ก ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  4) วำงแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมตำมกิจกรรมของโครงกำรอย่ำงเข้มแข็ง 
และต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตตำมแนวทำงของโรงเรียนคุณธรรม 
 
 1.12 คณะกรรมการนิเทศการศึกษา 
  1) ส่งเสริม  สนับสนุน ก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู โดย
เน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และสำมำรถเรียนรู้ได้เต็มตำมศักยภำพ 
  2) จัดระบบนิเทศงำนวิชำกำร และกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำ 
  3) ด ำเนินกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับ
บริบทของสถำนศึกษำ 
  4) ประเมินผลกำรจัดระบบและกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
  5) ติดตำม ประสำนงำนกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรนิเทศงำน
วิชำกำร และกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 
  6) ด ำเนินกำรจัดวำงแนวทำงในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมรู้ และประสบกำรณ์กำรจัดระบบ
นิเทศกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำกับสถำนศึกษำอื่น หรือเครือข่ำยกำรนิเทศกำรศึกษำภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
 1.13 งานจัดกระบวนการเรียนการสอน 
  1) วำงแผนจัดท ำตำรำงเรียน – ตำรำงสอน ในแต่ละภำคเรียน 
  2) ด ำเนินกำรลงทะเบียนเรียน กำรเลือกรำยวิชำเพ่ิมเติม 
  3) จัดสอนแทนในกรณีที่ครูประจ ำวิชำไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่สอนได้ รวมทั้งสรุปเป็นข้อมูลและ
สำรสนเทศเพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำและกำรอ้ำงอิง 
  4) จัดระบบและวำงแผนในกำรเตรียมควำมพร้อมนักเรียนเพ่ือสอบ O-NET และกำรสอบรูปแบบ
อ่ืนๆ ตำมที ่สพฐ. หรือเขตพ้ืนที่ก ำหนด 
  5) จัดท ำบันทึกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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 1.14 งานผลิตเอกสาร 
  1) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำเอกสำร (ถ่ำยเอกสำร/อัดส ำเนำ) เอกสำรประกอบกำรเรียน 
สิ่งพิมพ์ เอกสำรประกอบฝ่ำยต่ำงๆ 
  2) จัดล ำดับควำมส ำคัญก่อนหลังของเอกสำร ดูแลรักษำห้องผลิตเอกสำร อุปกรณ์ต่ำงๆ และ
วัสดุส ำหรับถ่ำยเอกสำร/อัดส ำเนำให้อยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำและเพียงพอต่อกำรใช้งำน 
 
 1.15 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1) ส ำรวจและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งในและนอก
สถำนศึกษำ 
  2) ศึกษำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นในต ำบลทุ่งค่ำย อ ำเภอย่ำนตำขำว ชุมชน ท้องถิ่น 
ในเขตพ้ืนที่ และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใกล้เคียง 
  3) จัดท ำทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นท้ังภำยในโรงเรียน และภำยนอกโรงเรียน 
 
 1.16 งานห้องสมุด 
  1) จัดท ำแผนงำนโครงกำรของงำนห้องสมุดให้เป็นไปตำมนโยบำยของโรงเรียน 
  2) จัด และพัฒนำห้องสมุดให้เหมำะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้ำหำควำมรู้ได้ตลอดเวลำ และ
หลำกหลำย 
  3) จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเพียงพอกับจ ำนวนสมำชิก 
  4) ดูแล เก็บรักษำ ซ่อมบ ำรุง ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภำพที่ดีใช้กำรได้ตลอด 
  5) จัดหำ จัดซื้อ ท ำเอกสำร วำรสำร และสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรค้นคว้ำหำควำมรู้
และควำมบันเทิง 
  6) จัดบรรยำกำศ สถำนที่ สิ่งแวดล้อม และกำรบริกำรเพ่ือให้นักเรียน คณะครู และบุคลำกรเข้ำ
มำใช้บริกำร 
  7) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนให้บริกำรตำมประเภทของงำนบริกำร
ห้องสมุดแก่นักเรียน ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
  8) จัดท ำสถิติข้อมูล และสำรสนเทศของงำนห้องสมุดให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
 
 1.17 งานการศึกษาพิเศษ และงานศูนย์ต้นแบบโรงเรียนเรียนรวม 
  1) คัดกรอง ดูแล และช่วยเหลือนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
  2) จัดหำสื่อ นวัตกรรม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  3) จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
 
 1.18 งานสารสนเทศฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  1) รวบรวม จัดท ำระบบข้อมูล สถิติต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนวิชำกำร 
  2) ประเมินผล รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของทุกงำนในฝ่ำยวิชำกำร 
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 1.19 คณะกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง และส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียน 
  1) ก ำหนดนโยบำยน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำขับเคลื่อนในสถำนศึกษำ และ
บูรณำกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  2) วำงแผนกำรด ำเนินงำน ด ำเนินงำนตำมนโยบำยขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถำนศึกษำ 
  3) จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
  4) ประชุมวำงแผนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรเรียน
กำรสอนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของทุกระดับได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
  5) นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล และน ำผลกำรติดตำมมำพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงเป็น
ระบบ 
 
 1.20 งานธุรการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  1) รับผิดชอบงำนพัสดุและงำนสำรบรรณของฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
  2) ส ำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
  3) จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตำมแผนและระเบียบกำรจัดซื้อตำมระเบียบพัสดุที่โรงเรียนก ำหนด 
  4) จัดท ำทะเบียนจัดเก็บรักษำ และควบคุมกำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งจัดท ำรำยงำนวัสดุ
คงเหลือภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
  5) ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับงำนวิชำกำร 
  6) จัดเก็บหนังสือรำชกำรของฝ่ำยอย่ำงเป็นระบบ 
  7) ส่งหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบ ติดตำม เก็บเรื่องเข้ำแฟ้มต่ำงๆ 
  8) จัดพิมพ์ค ำสั่งของฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
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2. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 มีหน้ำที่  บริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำให้มีควำมคล่องตัว โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
ด ำเนินกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ บริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ได้อย่ำงพอเพียง มีประสิทธิภำพ และอ ำนวยควำม
สะดวกภำยในส ำนักงำนต่ำงๆ 
 
 2.1 งานการบัญชี 
  1) จัดท ำเอกสำรหลักฐำน บันทึกรำยกำรบัญชี ตำมระบบบัญชีและระเบียบบัญชีที่เก่ียวข้อง 
  2) จัดท ำรำยงำนงบกำรเงินและบัญชี เพ่ือจัดส่งส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  3) จัดท ำระบบบัญชี หลักฐำนกำรรับเงิน สมุดเงินสด รับ-จ่ำย ทะเบียนคุมเอกสำรต่ำงๆ  
  4) บันทึกรำยกำรในระบบบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
  5) สรุปผลกำรด ำเนินงำน ท ำรำยงำนทำงกำรเงินของโรงเรียน 
 
 2.2 งานการเงิน 
  1) จัดท ำเอกสำรและหลักฐำนกำรจ่ำยเงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ 
  2) ด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน กำรเบิกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรน ำฝำกเงิน กำรน ำเงินส่งคลัง กำร
ถอนเงิน และกำรโอนเงินของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3) รับและเบิกจ่ำยเงิน  ตรวจสอบ รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
ระเบียบ 
  4) ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  5) เก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ไว้เพ่ือกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำรตำม
ระเบียบ 
  6) ให้ค ำแนะน ำ ชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเก่ียวกับกำรเบิก – จ่ำย 
ให้ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  7) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 
 2.3 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  1) ด ำเนินกำรจัดกำรทรัพยำกร ร่วมกันวำงระบบกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพร่วมกับ
บุคลำกรและหน่วยงำนทำงภำครัฐและเอกชน 
  2) ระดมทรัพยำกรโดยกำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์เพื่อกำรศึกษำ 
  3) จัดท ำแผนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ โดยก ำหนดวิธีกำร แหล่ง
สนับสนุน เป้ำหมำย เวลำด ำเนินงำน และผู้รับผิดชอบ 
  4) เสนอแผนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
เพ่ือขอควำมเห็นชอบและด ำเนินกำรในรูปคณะกรรมกำร 
 
 2.4 งานนโยบายและแผน 
  1) วำงแผนกับฝ่ำยบริหำรในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี แบบประเมินผลโครงกำร – 
กิจกรรม 
  2) ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลโครงกำรทั้งหมดของโรงเรียน 
  3) ท ำแบบประเมินสรุปกำรด ำเนินงำนของ 5 ฝ่ำยในโรงเรียน 
  4) เก็บรวบรวมผลสรุปประเมินผลกำรด ำเนินงำนของทุกฝ่ำย 
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  5) ก ำหนดปฏิทินติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
  6) จัดเก็บรวบรวมรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียน พร้อมตรวจสอบควำมพร้อม
เพ่ือกำรประเมินภำยนอก 
  7) จัดท ำโครงกำรของแต่ละงำน/โครงกำรส ำหรับปีกำรศึกษำต่อไป 
  8) จัดท ำแผนงำน โครงกำรและกิจกรรมหลักตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ แผนกลยุทธ์ สอดคล้อง
กับทิศทำงยุทธศำสตร์ขององค์กรตำมสำยบังคับบัญชำระดับสูงขึ้นไป ควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ ทั้งจำกเงิน
งบประมำณและเงินนอกงบประมำณ 
  9) จัดล ำดับควำมส ำคัญและก ำหนดงบประมำณของแต่ละงำน/โครงกำรให้เป็นไปตำมกรอบ
วงเงินงบประมำณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมำณ 
  10) ก ำกับติดตำมกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมที่ได้รับจัดสรรและเวลำที่ก ำหนด 
  11) ตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำม กำรใช้เงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  12) จัดท ำรำยงำนผลกำรใช้เงินงบประมำณตำมงำน/โครงกำร 
 
 2.5 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงานตามโครงการ 
  1) ตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำม กำรใช้เงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
  2) จัดท ำรำยงำนผลกำรใช้เงินงบประมำณและผลกำรด ำเนินงำนตำมงำน/โครงกำรเพ่ือกำร
จัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
 
 2.6 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  1) จัดหำ จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน ครุภัณฑ์ให้กับ ฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ อย่ำงถูกต้องตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ด้วยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
  2) แนะน ำกำรจัดท ำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงำนย่อยในโรงเรียน 
  3) จัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติของงำนพัสดุ 
  4) จัดท ำทะเบียนคุมพัสดุ  

5) แต่งตั้งคณะกรรมกำรจ ำหน่ำยพัสดุประจ ำปี 
  6) รำยงำนผลกำรจ ำหน่ำยพัสดุ สรุปกำรด ำเนินงำน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนพัสดุตลอดปี
กำรศึกษำ 
 
 2.7 งานสหการร้านค้าโรงเรียน 
  1) จัดกำรสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ เพ่ือบริกำรแก่นักเรียน ครู และบุคลำกรในโรงเรียนให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย 
 
 2.8 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  1) ส ำรวจนักเรียนที่ประสงค์จะกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ เพ่ือรำยงำนส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
  2) ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนกำรกู้ยืม พิจำรณำกลั่นกรองตำมหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ข้อตกลง 
  3) ตรวจสอบหลักฐำนกำรขอกู้ยืม และประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนฯ ผ่ำนระบบ 
e–Studentloan 
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  4) จัดท ำหนังสืออนุญำตให้เปิดบัญชีธนำคำรกรุงไทยฯ ในโครงกำร กยศ. 
  5) ประชุมนักเรียน (ผู้กู้) ให้จัดพิมพ์สัญญำกู้ยืม ส่งเอกสำรสัญญำและเอกสำรประกอบต่ำงๆ 
พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครองและนักเรียน (ผู้กู้) เพ่ือจัดท ำสัญญำกู้ยืมเงินและแจ้งรำยละเอียดกำรเป็นนักเรียน
โครงกำร กยศ. 
  6) จัดท ำและเก็บเอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำน กยศ. เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุมและติดตำม
ผลกำรกู้ยืมเงินอย่ำงมีระบบ 
  7) แจ้งผลกำรศึกษำนักเรียนที่เลื่อนชั้นเรียนให้ธนำคำรกรุงไทยฯ ทรำบทุกสิ้นปีกำรศึกษำ 
  8) จัดท ำหลักฐำนของนักเรียนที่จบกำรศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ เพ่ือกำรขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง 
  9) ตรวจสอบเงินคงค้ำงของสถำนศึกษำ ในกรณีที่มีเงินคงค้ำงต้องด ำเนินกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบ 
e-Audit และส่งคืนเงินของกองทุนฯ ในแต่ละภำคเรียน 
 
 2.9 งานพัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1) วำงแผนในกำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดซื้อ เบิก-จ่ำยวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มสำระ 
  2) จัดระบบกำรด ำเนินงำนโดยประสำนกับพัสดุกลำงในกำรปฏิบัติตำมแผนที่ก ำหนด 
  3) จัดซื้อจัดจ้ำง เบิก-จ่ำยวัสดุอุปกรณ์ตำมท่ีกลุ่มสำระได้รับอนุมัติในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  4) ลงทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ จัดท ำสถิติเบิกวัสดุอุปกรณ์/กำรใช้ครุภัณฑ์ของกลุ่มสำระฯ
ให้เป็นปัจจุบัน 
  5) ควบคุมดูแลกำรเบิกจ่ำยซ่อมแซมบ ำรุงรักษำและจ ำหน่ำยพัสดุ 
  6) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนร่วมกับงำนพัสดุโรงเรียน 
 
 2.10 งานธนาคารโรงเรียน 
  1) ประชำสัมพันธ์ รณรงค์ให้นักเรียนทุกคนมีจิตส ำนึกรู้จักกำรประหยัด และมีวินัยรักกำรออม 
  2) คัดเลือกนักเรียนปฏิบัติหน้ำที่งำนธนำคำรโรงเรียน 
  3) ควบคุมดูแลกำรรับฝำกเงินและถอนเงินจำกนักเรียนเป็นประจ ำ เพ่ือน ำฝำกธนำคำรออมสิน 
สำขำย่ำนตำขำว 
 
 2.11 งานยานพาหนะ 
  1) จัดท ำแผนงำน/โครงกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำ บ ำรุงรักษำกำรให้บริกำรยำนพำหนะแก่คณะครู 
และบุคลำกรของโรงเรียน ตลอดจนก ำหนดงบประมำณเสนอขออนุมัต ิ
  2) ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้ควำมรู้พนักงำนขับรถ ตลอดจนพิจำรณำจัดและให้บริกำร
พำหนะแก่บุคลำกร 
  3) ก ำกับ ติดตำม จัดท ำข้อมูล สถิติกำรใช้ และใช้ยำนพำหนะของโรงเรียน 
  4) ก ำหนดแผนตรวจสอบซ่อมบ ำรุงเพ่ือให้ยำนพำหนะใช้ได้และปลอดภัยตลอดเวลำ 
  5) ให้ค ำแนะน ำเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 2.12 งานสวัสดิการข้าราชการครู 
  1) วำงแผนกำรด ำเนินงำน จัดท ำระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครู 
  2) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กำรรักษำพยำบำล ค่ำกำรศึกษำบุตร และกำรพัฒนำระบบ
เบิกจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำล ค่ำกำรศึกษำบุตร 
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  3) ด ำเนินกำรน ำเข้ำข้อมูลค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล ประเภทผู้ป่วยในและประเภทผู้ป่วยนอก 
กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค เพ่ือขอเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลแทนส่วนรำชกำรทั่วประเทศ 
  4) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกฎหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำร
จ่ำยเงินบำงประเภทตำมงบประมำณรำยจ่ำย กฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พระรำชกฤษฎีกำเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งเกี่ยวกับสวัสดิกำรรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร และ
กฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  5) จัดสวัสดิกำรประกันสังคมให้แก่ลูกจ้ำง 
  6) จัดสวัสดิกำรบ้ำนพักข้ำรำชกำรให้กับบุคลำกรในโรงเรียน 
 
 2.13 งานธุรการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
  1) รับผิดชอบงำนพัสดุและงำนสำรบรรณของฝ่ำยงบประมำณ 
  2) ส ำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในฝ่ำยงบประมำณ 
  3) จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตำมแผนและระเบียบกำรจัดซื้อตำมระเบียบพัสดุที่โรงเรียนก ำหนด 
  4) จัดท ำทะเบียนจัดเก็บรักษำ และควบคุมกำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งจัดท ำรำยงำนวัสดุ
คงเหลือภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
  5) ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรที่เก่ียวข้องกับงำนงบประมำณ 
  6) จัดเก็บหนังสือรำชกำรของฝ่ำยอย่ำงเป็นระบบ 
  7) ส่งหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบ ติดตำม เก็บเรื่องเข้ำแฟ้มต่ำงๆ 
  8) จัดพิมพ์ค ำสั่งของฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ 
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3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 มีหน้ำที่  บริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง  
สรรหำและบรรจุแต่งตั้ง  เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  ส่งเสริมระเบียบวินัยและงำนสวัสดิกำร 
เพ่ือให้มีควำมม่ันคงและก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
 
 3.1 งานวางแผนอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
  1) วำงแผนอัตรำก ำลัง  กำรก ำหนดต ำแหน่ง กำรเลื่อนวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
 
 3.2 งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การลา และการออกจากราชการ 
  1) สรรหำ บรรจุแต่งตั้ง กำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว 
  2) กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรย้ำย กำรโอน กำรรักษำรำชกำรแทน
และรักษำกำรในต ำแหน่ง 
  3) บันทึกประวัติกำรลำทุกประเภทและสรุปกำรมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรฯ 
  4) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออก/กำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรฯ ให้
เป็นไปตำมระเบียบแบบแผนที่รำชกำรก ำหนด 
 
 3.3 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  1) พัฒนำบุคลำกรตำมควำมต้องกำรและควำมเหมำะสม 
  2) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่โปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 
 
 3.4 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน 
  1) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรฯ 
  2) จัดท ำฐำนข้อมูลสถิติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีเลื่อนเงินเดือน 
  3) จัดรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ได้แก่ ประวัติกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน สถิติกำรลำ รำยชื่อครูที่จะ
เกษียณอำยุรำชกำร รำยชื่อครูที่ขออนุญำตลำศึกษำต่อ 
  4) ตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือน 
  5) เป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบและเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร
และบุคลำกรฯ 
 
 3.5 งานจัดระบบและทะเบียนประวัติ  งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงาน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
  1) จัดท ำและเก็บรักษำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ลูกจ้ำง รวมทั้ง
กำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติฯ (ก.พ.7) ให้เป็นปัจจุบัน  
  2) กำรจัดท ำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  3) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
และเหรียญจักรพรรดิมำลำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด 
  4) กำรขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
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  5) กำรออกและต่อใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรฯ 
  6) กำรขอหนังสือรับรองต่ำงๆ 
 
 3.6 งานพัฒนาบุคลากร 
  1) จัดท ำแผนงำนโครงกำรส ำหรับพัฒนำบุคลำกร วำงแผนและด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆ 
  2) จัดปฐมนิเทศและแนะน ำบุคลำกรใหม่ 
  3) วำงแผน ก ำกับ ติดตำม ส่งเสริม กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรอบรม/สัมมนำ กำรศึกษำดูงำน 
กำรฝึกงำนเฉพำะต ำแหน่ง กำรศึกษำต่อ เพ่ือให้สอดคล้องตำมนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
  4) จัดวำงแผนด้ำนสวัสดิกำรเพ่ือส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรของโรงเรียนได้พัฒนำ
วิชำชีพตนเองโดยกำรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเพื่อพัฒนำงำนในหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพ 
  5) จัดด ำเนินกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีวิทยฐำนะ
สูงขึ้น ส่งเสริมกำรเปลี่ยนต ำแหน่งสำยงำนในหน้ำที่ให้สูงขึ้น 
  6) ติดตำมรวบรวมข้อมูล สรุปและรำยงำนผลงำนประจ ำปี 
 
 3.7 งานสวัสดิการครูและบุคลากรโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
  1) วำงแผนกำรด ำเนินงำน จัดท ำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนสวัสดิกำรครูและบุคลำกรใน
โรงเรียน 
  2) รำยงำนรำยรับ-รำยจ่ำย เป็นประจ ำทุกเดือนเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมสวัสดิกำร/นันทนำกำร
ให้แก่บุคลำกรของโรงเรียน 
  3) จัดท ำกำรเบิกจ่ำยและจัดท ำบัญชีเงินสวัสดิกำรครูฯ ให้เป็นไปอย่ำงเรียบร้อยและถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 
  4) จัดบริกำรเยี่ยมไข้แก่ครูและบุคลำกรในโรงเรียนที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย นอนรักษำตัวใน
โรงพยำบำล 
  5) ประสำนงำนกับเจ้ำภำพและแจ้งให้บุคลำกรในโรงเรียนทรำบในกำรวำงพวงหรีด/เป็นเจ้ำภำพ
ในงำนสวดอภิธรรมศพของครูและบุคลำกร/บิดำ มำรดำ คู่สมรส บุตร ของครูและบุคลำกรตำมท่ีระเบียบก ำหนด 
  6) จัดกิจกรรมต่ำงเนื่องในวำระครบเกษียณอำยุรำชกำรประจ ำปี กำรย้ำย กำรลำออกของ
บุคลำกรในโรงเรียน 
  7) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือด ำเนินกิจกรรมสร้ำงขวัญและก ำลังใจของครู -
บุคลำกร 
  8) จัดท ำระเบียบในกำรด ำเนินงำนเพื่อประกำศใช้และถือปฏิบัติ 
  9) ประเมิน สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
 3.8 งานวินัยและการรักษาวินัย 
  1) วำงแผนจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้เต็มตำมศักยภำพ โดย
ยึดมั่นระเบียบวินัยและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
  2) ให้ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัย กำรรักษำวินัย กำรมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรแก่ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกร 
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  3) ดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียนให้ประพฤติปฏิบัติ
ตำมระเบียบวินัย มำตรฐำนและจรรยำบรรณของวิชำชีพครู 
  4) แก้ไขปัญหำบุคลำกรที่ไม่ปฏิบัติตำมวินัย และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
 3.9 งานเวรยามรักษาการณ์/งานรักษาความปลอดภัย 
  1) เสนอค ำสั่งแต่งตั้งครู บุคลำกร นักกำรภำรโรง ปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่
รำชกำรประจ ำวันทั้งกลำงวันและกลำงคืน 
  2) ก ำกับดูแล กำรปฏิบัติหน้ำที่กำรอยู่เวรรักษำกำรณ์ทั้งกลำงวันและกลำงคืนให้เป็นไปตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร 
  3) จัดท ำเอกสำรกำรบันทึกกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมรักษำกำรณ์ แบบบันทึกเหตุกำรณ์ 
  4) จัดอุปกรณ์และอ ำนวยควำมสะดวกให้บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์ 
  5) รวบรวมข้อมูล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 
 
 3.10 งานธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  1) รับผิดชอบงำนพัสดุและงำนสำรบรรณของฝ่ำยบุคลำกร 
  2) ส ำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในฝ่ำยบุคลำกร 
  3) จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตำมแผนและระเบียบกำรจัดซื้อ ตำมระเบียบพัสดุที่โรงเรียนก ำหนด 
  4) จัดท ำทะเบียน จัดเก็บรักษำและควบคุมกำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งจัดท ำรำยงำนวัสดุ
คงเหลือภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
  5) ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรที่เก่ียวข้องกับงำนบุคลำกร 
  6) จัดเก็บหนังสือรำชกำรของฝ่ำยอย่ำงเป็นระบบ 
  7) ส่งหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบ 
  8) ติดตำม เก็บเรื่องเข้ำแฟ้มต่ำงๆ และจัดพิมพ์ค ำสั่งของฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
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4. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 มีหน้ำที่  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนในกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในกำรให้บริกำรกำรศึกษำทุก
รูปแบบ ด ำเนินงำนธุรกำร  งำนพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ  ประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำย
กำรศึกษำ  จัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร  ดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม  ส่งเสริมประสำนงำน
กำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย  ระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ  ประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ  
ส่งเสริมและสนับสนุนและประสำนงำนกำรศึกษำของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงำนและสถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำ  ประสำนรำชกำรกับหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนอ่ืน  บริกำรสำธำรณะ และงำนที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
งำนอ่ืน เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 
 4.1 งานสารบรรณ/งานธุรการโรงเรียน 
  1) ปฏิบัติงำนสำรบรรณ จัดเก็บเอกสำรหลักฐำนจัดระบบทะเบียนและหนังสือรำชกำรต่ำงๆ 
รวมทั้งระบบ E-Office ให้สำมำรถค้นหำได้อย่ำงรวดเร็ว 
  2) จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ E-Office รวบรวมหนังสือแต่ละงำนเพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองเสนอ
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้น 
  3) จัดท ำหนังสือโต้ตอบหนังสือรำชกำรทั้งภำยในและภำยนอก เวียนหนังสือ ติดต่อ ติดตำมเรื่อง
และประสำนงำนรำชกำรทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
  4) ประสำนงำนติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนส่วนรำชกำรอ่ืนๆ ชุมชน ให้บริกำรแก่ประชำชนหรือ  
ผู้มำขอรับบริกำรหรือติดต่อรำชกำร 
  5) ติดต่อประสำนงำนด้ำนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงบุคลำกรภำยในโรงเรียนกับโรงเรียน ระหว่ำง
โรงเรียนกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และระหว่ำงโรงเรียนกับหน่วยงำนอื่น  
  6) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1) ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรและเอกชน สร้ำงสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองฯ ศิษย์เก่ำและ
เครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน 
  2) ด ำเนินงำนด้ำนธุรกำรในกำรจัดประชุมคณะกรรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน บันทึกกำร
ประชุม จัดท ำระเบียบวำระและรำยงำนกำรประชุม และแจ้งมติในที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ 
  3) ประสำนกำรด ำเนินงำนตำมมติที่ประชุมในเรื่องกำรอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เร่งรัดกำร
ด ำเนินกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทรำบ 
  4) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ในงำนที่เก่ียวข้องกับคณะกรรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
 
 4.3 งานพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน (ICT) 
  1) ส ำรวจข้อมูลเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ และวำงแผนพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์เน็ต ระบบกล้องวงจรปิดภำยในโรงเรียนให้มีควำมพร้อม และทันสมัยเพียงพอต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
  2) พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร กำรส่งเสริมพัฒนำ
บุคลำกรในกำรใช้เทคโนโลยีให้เหมำะสม  
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 4.4 งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
  1) ประสำนงำนกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรส ำรวจ และจัดท ำส ำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ำรับบริกำร
ทำงกำรศึกษำในเขตบริกำรของสถำนศึกษำให้เป็นปัจจุบัน โดยประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน ท้ องถิ่นและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  2) จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศจำกกำรท ำส ำมะโนผู้เรียน เพ่ือให้สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำต่อไป 
  3) เสนอรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศกำรส ำมะโนผู้ เรียนให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ  
 
 4.5 งานประชาสัมพันธ์ 
  1) รวบรวมและเผยแพร่ข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำรวมทั้งข่ำวสำรอ่ืนๆ ให้แก่นักเรียน 
บุคลำกรในสถำนศึกษำและบุคคลทั่วไป 
  2) รวบรวมข่ำวสำรทำงกำรศึกษำที่น่ำสนใจจำกทำงโรงเรียนเพ่ือประชำสัมพันธ์ให้เครือข่ำย
กำรศึกษำ ผู้ปกครอง และชุมชนทรำบ 
  3) จัดท ำเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  4) ให้กำรต้อนรับ ตอบข้อซักถำม กำรให้ข่ำวสำรและอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ แก่บุคคล 
หน่วยงำนอื่นๆ ที่มำติดต่อ หรือมำเยี่ยมชมโรงเรียน 
  5) จัดท ำวำรสำร จุลสำร แผ่นพับ เพ่ือเผยแพร่ข่ำวควำมเคลื่อนไหวตลอดทั้งควำมรู้ และ
วิทยำกำรใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำแก่บุคลำกรในโรงเรียนและชุมชน 
  6) จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ เสนอข้อมูล ข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหว กิจกรรมของโรงเรียน 
บุคลำกร และนักเรียนที่ได้รับรำงวัล ท ำควำมดี 
 
 4.6 งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน 
  1) วำงแผนและจัดท ำโครงกำรดูแลสุขภำพของนักเรียนและบุคลำกรทั้งระบบ 
  2) ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำด ำเนินกำรตรวจสอบน้ ำหนัก ส่วนสูงของนักเรียนทุกคน
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข และสรุปรำยงำนผลน้ ำหนักส่วนสูง 
ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
  3) จัดทรัพยำกรที่ใช้ในงำนอนำมัย เช่น ยำ และเครื่องเวชภัณฑ์ที่จ ำเป็นให้เพียงพอตำมสภำพ
และควำมจ ำเป็นของโรงเรียน 
  4) จัดบรรยำกำศภำยในห้องพยำบำลให้สะอำด เป็นระเบียบ จูงใจให้ไปใช้บริกำร 
  5) จัดท ำระเบียบปฏิบัติกำรขอใช้ห้องพยำบำล 
  6) ปฐมพยำบำลนักเรียนที่ ได้รับอุบัติ เหตุหรือเจ็บป่วย ในขณะที่อยู่ โรงเรียนและจัดส่ง
โรงพยำบำลในกรณีท่ีจ ำเป็น 
  7) ติดต่อประสำนงำนกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยและติดตำมผลกำรรักษำ 
  8) จัดท ำบัตรสุขภำพ รวบรวมสถิติผู้ป่วย บันทึกรวบรวมรำยกำรเกิดอุบัติเหตุของนักเรียน
บุคลำกรในโรงเรียน 
  9) ร่วมมือกับงำนโภชนำกำรในด้ำนสุขำภิบำลอำหำร แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
  10) ให้บริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีแก่ครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
  11) ประชำสัมพันธ์ด้ำนสุขภำพโดยกำรจัดท ำเอกสำร แผ่นพับ โปสเตอร์ และป้ำยนิเทศ 
  12) รวบรวมข้อมูลจัดท ำสถิติกำรใช้บริกำรห้องพยำบำลในแต่ละปีกำรศึกษำ 
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  13) จัดบริกำรให้ควำมรู้ ค ำปรึกษำแก่นักเรียน ครูและบุคลำกรในโรงเรียน ในด้ำนสุขภำพ
อนำมัย 
  14) จัดส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหำเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย และโรคระบำดต่ำงๆ แก่บุคลำกร
ภำยในโรงเรียน 
  15) ให้ควำมร่วมมือ ประสำนงำนกับบุคคล องค์กรหรือหน่วยงำนที่ขอควำมร่วมมือในด้ำนกำร
อนำมัยพยำบำล ตลอดจนกำรบริจำคโลหิตตำมควำมเหมำะสม 
  16) ร่วมกับงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหำนักเรียนด้ำนอนำมัย 
  17) รวบรวมข้อมูลจัดท ำสำรสนเทศเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำรและประเมินผลเพื่อให้
เป็นพื้นฐำนต่อกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
  18) จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยเสนอต่อผู้บริหำร 
 
 4.7 งานบริการสาธารณะและสัมพันธ์ชุมชน 
  1) สรุป รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลของชุมชนเพ่ือกำรวำงแผนสร้ำงสัมพันธ์อันดีระหว่ำงโรงเรียน
กับชุมชน เผยแพร่เกียรติประวัติอันดีงำมของโรงเรียน ให้บริกำรแก่ชุมชนในด้ำนข่ำวสำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่
โรงเรียนด ำเนินกำรเพื่อให้รับทรำบร่วมกัน 
  2) ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมทุกด้ำนของชุมชน ประสำนขอควำมร่วมมือจำกชุมชนเพ่ือเป็นกำร
สนับสนุนกิจกรรมและทรัพย์สินกำรให้บริกำร 
  3) อ ำนวยควำมสะดวกให้กับข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ บุคคลภำยนอกที่มำ
ติดต่อ และให้บริกำรควำมร่วมมือกับชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ที่มำขอควำมร่วมมือกับโรงเรียน 
  4) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 4.8 งานโสตทัศนศึกษา 
  1) ดูแลห้องโสตทัศนศึกษำ และโสตทัศนูปกรณ์ทุกประเภทให้สำมำรถใช้งำนได้ทันกับเหตุกำรณ์
และเวลำ 
  2) เก็บบันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ 
 
 4.9 งานโภชนาการและคุ้มครองผู้บริโภค 
  1) ดูแลด้ำนโภชนำกำรของโรงเรียน ดูแลคุณภำพ ควำมสะอำดของอำหำร ตลอดจนร้ำน
จ ำหน่ำยอำหำรในโรงอำหำรโรงเรียน 
  2) ดูแลและควบคุมเก่ียวกับกำรสุขำภิบำลภำยในโรงเรียน 
  3) จัดหำบุคคลมำจ ำหน่ำยอำหำรอำหำรและเครื่องดื่มในโรงเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบของ
โรงเรียน 
  4) นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มให้เป็นไปตำมระเบียบของทำง
รำชกำร 
  5) ให้ควำมรู้แก่ครูและบุคลำกรในโรงเรียนเกี่ยวกับหลักกำรโภชนำกำร สร้ำงสุขนิสัย สุขลักษณะ
ในกำรรับประทำนอำหำรและเครื่องดื่ม 
  6) ตรวจสอบคุณภำพเครื่องดื่มและอำหำรที่จ ำหน่ำยในโรงเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  7) รักษำควำมสะอำดและจัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมระบบสุขำภิบำลที่โรงอำหำรและบริเวณ
ใกล้เคียง จัดหำน้ ำดื่มท่ีสะอำดไว้บริกำรครู นักเรียนที่โรงอำหำรอย่ำงพียงพอ 
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  8) จัดท ำบัญชีรำยรับ-จ่ำย และจัดท ำทะเบียนพัสดุที่อยู่ในควำมรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
  9) ส่งเสริมสนับสนุนและประสำนงำนกับกระทรวงสำธำรณสุขตำมโครงกำร อ.ย.น้อยในโรงเรียน 
  10) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 4.10 งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน (ระบบรายงานข้อมูล) 
  1) วำงแผนก ำหนดแนวทำงพัฒนำงำนสำรสนเทศในกำรรำยงำนข้อมูลต่ำงๆ ในระบบรำยงำน
ข้อมูลของ สพฐ. ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
  2) จัดระบบฐำนข้อมูลของสถำนศึกษำให้เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ในกำรบริหำร และให้สอดคล้องกับ
ระบบฐำนข้อมูลของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3) ประสำนงำนและจัดระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศเชื่อมโยงกับสถำนศึกษำอ่ืน เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและส่วนกลำง 
  4) น ำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร กำรบริกำรและประชำสัมพันธ์ ผ่ำน
เว็บไซต์โรงเรียน 
 
 4.11 งานรูปเล่มเอกสารโครงการ / งานออกแบบป้ายไวนิลกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน 
  1) งำนรูปเล่มเอกสำรโครงกำร / งำนออกแบบป้ำยไวนิลกิจกรรมต่ำงๆในโรงเรียน 
  2) รวบรวมและจัดเตรียมเอกสำรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน ออกแบบ 
จัดท ำเอกสำรสรุปผลเป็นรูปเล่มให้สวยงำม 
  3) จัดท ำทะเบียนเอกสำรฝ่ำยต่ำงๆ เป็นหมวดหมู่ในแต่ละปีกำรศึกษำ เพ่ือเตรียมพร้อมในกำร
รับกำรประเมิน นิเทศ ก ำกับ ติดตำม จำกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและหน่วยงำนต่ำงๆ 
 
 4.12 งานบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโรงเรียน 
  1) ก ำหนดแนวทำง ส ำรวจข้อมูล วำงแผนกำรบริหำร จัดกำร ก ำกับดูแลอำคำรสถำนที่และ
สิ่งแวดล้อม 
  2) ส ำรวจ ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บังเกิดควำมคุ้มค่ำและ
เอ้ือประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ 
  3) ด ำเนินกำรตำมแผนในกำรดูแลรักษำ ซ่อมแซม ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำน
อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
  4) ให้บริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่แก่ชุมชน 
  5) จัดรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับกำรใช้อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน 
  6) ควบคุมดูแลอำคำรสถำนที่ภำยในโรงเรียนให้สะอำดปลอดภัย และจัดสภำพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อกำรเรียนกำรสอน 
  7) ตรวจสอบซ่อมแซมและซ่อมบ ำรุง เครื่องมือ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ และครุภัณฑ์เครื่องกล ดูแลงำน
ระบบของอำคำร งำนระบบสิ่งแวดล้อม และงำนระบบควำมปลอดภัย 
  8) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้อำคำรสถำนที่ วัสดุ-อุปกรณ์มีควำม
พร้อมส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
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 4.13 งานธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  1) รับผิดชอบงำนพัสดุและงำนสำรบรรณของฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
  2) ส ำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในฝ่ำย จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตำมแผนและระเบียบกำรจัดซื้อตำม
ระเบียบพัสดุที่โรงเรียนก ำหนด 
  3) จัดท ำทะเบียน จัดเก็บรักษำและควบคุมกำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งจัดท ำรำยงำนวัสดุ
คงเหลือ ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
  4) ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือรำชกำรที่เก่ียวข้องกับงำนบริหำรทั่วไป 
  5) จัดเก็บหนังสือรำชกำรของฝ่ำยอย่ำงเป็นระบบ 
  6) ส่งหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบ 
  7) ติดตำม เก็บเรื่องเข้ำแฟ้มต่ำงๆ และจัดพิมพ์ค ำสั่งของฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
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5. ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
 มีหน้ำที่  ส่งเสริม พัฒนำ ควบคุมและแก้ไขควำมประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยและกฎ
ข้อบังคับของโรงเรียน โดยยึดระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน  ส่งเสริมประชำธิปไตย  
กิจกรรมทัศนศึกษำ  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมวินัยนักเรียน  งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งำน
ปกครอง งำนควบคุมป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติดและโรคเอดส์ 
 
 5.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1) ส่งเสริม พัฒนำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทำงจิตใจที่เข้มแข็ง 
  2) ก ำหนดแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3) ดูแล ก ำกับ และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในโรงเรียนด้ำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4) ส่งเสริม สนับสนุน และคัดกรองนักเรียน ให้เป็นไปตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  5) จัดท ำเอกสำร และข้อมูลพื้นฐำนของนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
  6) ก ำหนดช่วงเวลำหรือสัปดำห์ของกำรออกเยี่ยมบ้ำนอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
  7) สรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำน และกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกปีกำรศึกษำ 
 
 5.2 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน/งานสภานักเรียน 
  1) วำงแผน ส่งเสริม พัฒนำ นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล ให้กำรด ำเนินงำนส่งเสริม
ระบอบประชำธิปไตยในโรงเรียน 
  2) จัดให้มีกำรเลือกตั้ง ควบคุม ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
 
 5.3 งานชมรม TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) 
  1) สนับสนุนดูแลเพ่ือให้นักเรียนซึ่งอยู่ในวัยรุ่นได้มีโอกำสใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ โดยกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีสร้ำงสรรค์และเสริมสร้ำงควำมสุขให้กับตนเอง 
  2) จัดกิจกรรมกำรให้บริกำร Counseling จัดกิจกรรมฝึกแก้ไขปัญหำและพัฒนำ EQ 
  3) สร้ำงบรรยำกำศภำยในศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นให้เป็นมิตร และอบอุ่น 
  4) จัดกิจกรรมต่ำงๆ ของชมรม To Be Number One ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 
 5.4 งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข/งานป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ใน
โรงเรียน 
  1) ขับเคลื่อน วำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวฯ และวำงแผนกำรด ำเนินงำน
กำรป้องกันและบริหำรจัดกำรด้ำนเอดส์ในโรงเรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรและให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเป็นสถำนศึกษำต้นแบบต่อไป 
 
 5.5 งานกิจกรรมทัศนศึกษา 
  1) วำงแผน ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน จัดท ำแผนงำน/โครงกำร ประสำนงำนในกำรจัด
กิจกรรมทัศนศึกษำให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น 
  2) ติดต่อหน่วยงำนต่ำงๆ ที่จะไปศึกษำ ติดต่อยำนพำหนะ จัดท ำหนังสือขออนุญำตผู้ปกครอง 
  3) จัดท ำเอกสำร/ใบงำนให้กับนักเรียนในกำรทัศนศึกษำประเมินผล 
  4) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรทัศนศึกษำแต่ละครั้งเป็นรูปเล่มเพ่ือเสนอต่อผู้บริหำร 
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 5.6 งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
  1) วำงแผน ส่งเสริมวินัย และพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สำมำรถด ำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 
 5.7 งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน/งานจราจร/งานรักษาความปลอดภัยนักเรียน   
  1) วำงแผน ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน จัดท ำข้อมูลผู้ใช้รถจักรยำนยนต์ในโรงเรียน รวบรวม
ข้อมูลนักเรียนที่เดินทำงด้วยรถโดยสำร 
  2) ดูแลกำรเดินทำงมำโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน ให้ควำมรู้ในกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์
อย่ำงถูกต้องตำมกฎจรำจร 
  3) จัดระเบียบกำรใช้ยำนพำหนะของนักเรียน รณรงค์และอ ำนวยควำมสะดวก 
  4) ประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนขนส่งจัดท ำใบอนุญำตขับขี่รถจักรยำนยนต์ 
  5) ก ำกับดูแล รณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลำกรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษำวินัยจรำจร 
  6) ควบคุมกำรออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจ ำชั้น หัวหน้ำระดับ และครู
เวรประจ ำวัน 
  7) คุ้มครองดูแลสวัสดิภำพของนักเรียนโดยทั่วไป แก้ไขปัญหำและควบคุมสถำนกำรณ์เมื่อเกิด
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
 
 5.8 งานเครือข่ายผู้ปกครอง   
  1) วำงแผนกำรด ำเนินงำน จัดตั้งเครือข่ำยผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง
ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน 
  2) ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนเครือข่ำยผู้ปกครอง ทั้งด้ำนกำรท ำงำนและกำรระดม
ทรัพยำกรสนับสนุนกำรศึกษำ สรุปและรำยงำนผล 
 
 5.9 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน   
  1) ประชำสัมพันธ์กำรประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ที่ให้ควำมคุ้มครองและสิทธิประโยชน์
สูงสุดแก่โรงเรียนนักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนเป็นประจ ำทุกปี 
  2) จัดท ำแบบฟอร์มต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรรับค่ำสินไหมทดแทนของนักเรียนตลอดจนบุคลำกรใน
โรงเรียน เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรให้บริกำรและรำยงำนผล 
  3) ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลำกรในโรงเรียนทรำบเกี่ยวกับเงื่อนไข และแนว
ปฏิบัติในกำรบริกำรทั้งที่โรงพยำบำล/โรงเรียน รวมทั้งกำรรับเงินค่ำสินไหมกรณีมีอุบัติเหตุ 
  4) ประสำนงำนกับผู้ปกครองและบริษัทประกันภัยเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือรับเงินค่ำสินไหมทดแทน
ในกรณีเสียชีวิต 
  5) ประสำนงำนกับบริษัทประกันภัยหรือวิทยำกรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันอุบัติเหตุแก่
นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน 
  6) ประเมินผล และสรุปรำยงำนผล   
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 5.10 งานระบบบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียนประจ าวัน 
  1) บันทึกสถิติกำรมำเรียนมำสำย ลำ กำรขำดเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ลงในระบบบันทึกสถิติ
กำรมำเรียนของนักเรียนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ทุกวันก่อนเวลำ 10.00 น. ผ่ำนทำงเว็บไซต์กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
  2) ประเมินผล และสรุปรำยงำนผล 
 
 5.11 งานหัวหน้าระดับชั้น   
  1) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก่ครูที่ปรึกษำในระดับชั้นที่ได้รับมอบหมำย 
  2) ให้ค ำปรึกษำ สืบสวน สอบสวน นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในระดับชั้นที่ได้รับ
มอบหมำย 
  3) ประสำนงำนผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดตำม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
และกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษำในระดับชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมำย 
  4) จัดประชุมในระดับชั้น เพ่ือประสิทธิภำพในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดประชุมกลุ่มเพ่ือ
ปรึกษำรำยกรณ ี
  5) จัดท ำสรุปข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนในระดับชั้นในแต่ละภำคเรียนเพ่ือ เสนอหัวหน้ำฝ่ำย
บริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 
 5.12 งานครูเวรประจ าสัปดาห์ 
  1) รับนักเรียนตอนเช้ำบริเวณหน้ำประตูโรงเรียน 
  2) ดูแลกำรแต่งกำย กำรท ำควำมสะอำดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ กิจกรรมหน้ำเสำธง กำรเดินแถว
เข้ำห้องเรียน 
  3) ดูแลควำมเรียบร้อยโรงอำหำรในช่วงพักกลำงวันและบริเวณทั่วไป และส่งนักเรียนกลับบ้ำน
หลังเลิกเรียน 
 
 5.13 งานครูที่ปรึกษา   
  1) จัดท ำข้อมูลนักเรียนในควำมรับผิดชอบเป็นรำยบุคคลและเป็นปัจจุบัน 
  2) ด ำเนินกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้ำนกำรเรียน ด้ำน
ส่วนตัว ด้ำนสังคม ตลอดจนให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนเมื่อพบปัญหำและอุปสรรคที่อำจจะเป็นสำเหตุท ำให้ไม่
ประสบผลส ำเร็จในกำรศึกษำ 
  3) ดูแลด้ำนกำรปรับตัวในกำรด ำรงชีวิตในสถำนศึกษำและด้ำนอ่ืนๆ โดยให้ค ำปรึกษำ ตักเตือน 
ดูแล แก้ไขและปรับปรุงควำมประพฤติของนักเรียนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ 
  4) ติดต่อประสำนงำนกับผู้ปกครองเพ่ือแจ้งข่ำวสำร รำยงำนผลกำรเรียน และพฤติกรรมของ
นักเรียนให้ผู้ปกครองทรำบ ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน 
  5) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละภำคเรียนเพื่อเสนอผู้บริหำร 
 
 5.14 งานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร 
  1) วำงแผนพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดในโรงเรียน 
และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
  2) ส่งเสริมพัฒนำผู้ก ำกับลูกเสือ/ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด  ทั้งระบบให้มีทักษะทำงลูกเสือ/ 
ยุวกำชำด มีวุฒิที่สูงขึ้น 
  3) จัดท ำหลักสูตร โครงกำรสอน และปฏิบัติกำรสอน ตลอดจนประเมินผลกำรท ำกิจกรรม 
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 5.15 งานคณะสี  
  1) วำงแผนกำรด ำเนินงำนของคณะสี ด ำเนินกำรฝึกซ้อมกิจกรรม ตลอดจนดูแลนักเรียนในกำร
ท ำกิจกรรม 
  2) ก ำกับ  ติดตำม  นักเรียนในคณะสีในกำรพัฒนำโรงเรียนและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่คณะสีรับผิดชอบ 
  3) เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่ำงๆ ของนักเรียนที่สังกัดคณะสี ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของ
โรงเรียน 
  4) ประสำนงำนกับคณะสีต่ำงๆ และหน่วยงำนอื่นๆ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
  5) รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของคณะสีเป็นรูปเล่ม และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย 
 




