
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อ ำนำจหน้ำที่ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม 
 

1. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  
1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2553  
2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
   (ฉบับที2่) พ.ศ. 2553  
3) พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2543  
4) พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553  
5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. 2560  
6) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาพ.ศ. 2550 
7) ระเบียบ กฎหมายอ่ืน ๆ 

 
2. บทบำทหนำที่ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม  

1) จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  

2) จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
4) จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม 

กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน  
5) ออกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา  
6) ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ 

พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหา  

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งท่ีเป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ตามระเบียบที่ 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

8) จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ  
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

9) ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืน ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น  
10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓. หลักกำรและแนวคิด  
๑. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคลองกับ  

สภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยได้รับความเห็นชอบ  จากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๒. มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓. มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้รวมทั้ง  เป็น

เครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้  
๔. มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตร  และ

กระบวนการเรียนรู้สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกชั้นป  
๕. มุ่งส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นเครือข่าย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการ

จัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๖. ยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนในการจัดสรร  

งบประมาณเพ่ือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๗. มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการ ทางการเงิน 

ทั้ง ๗ ด้าน เพื่อรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ดังนี้  
(๑) การวางแผนงบประมาณ  
(๒) การค านวณต้นทุนผลผลิต  
(๓) การจัดระบบการจัดหาพัสดุ  
(๔) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  
(๕) การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน  
(๖) การบริหารสินทรัพย์  
(๗) การตรวจสอบภายใน  

๘. ยึดหลักการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณ ให้เป็นไปใน 
ลักษณะของวงเงินรวมแก่สถานศึกษา  

๙. มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณ ของ
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ มีความคล่องตัวควบคู่กับความโป่รงใส และความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้จากผลส าเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช้  

๑. ยึดหลักความต้องการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่  
การศึกษาและสถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑที่ก าหนด  

๒. ยึดหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
ตามนโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑท่ีก าหนด 

๓. ยึดหลักธรรมาภิบาล  
๑๐. โรงเรียนมีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาด้วยตนเองให้มากที่สุด โดยเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามีหน้าที่ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษา  จัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

๑๑. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
หลักการการบริหารงานที่มุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ที่
ตรวจสอบไดต้ามกฎเกณฑ ์กติกา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวของ  

 
 
 



 

๑๒. มุง่พัฒนาองค์กรระดับสถานศึกษาให้เป็นองคก์รสมัยใหม ่โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ 
อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกันไดอ้ย่างรวดเร็วด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย   

๑๓. การบริหารทั่วไปเป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานอ่ืน ๆ 
ให้บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุน และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษา ในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดและให้บริการ การศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ภำระหน้ำที่กำรบริหำรงำนในโรงเรียน 5 ฝ่ำย 
 

 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 
1. ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร มีภาระหน้าที่ 16 อย่างด้วยกันคือ 

1. งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
2. งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
4. งานทะเบียนและวัดผลประเมินผล 
5. งานส ามะโนประชากรและรับนักเรียน 
6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
7. งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
8. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
9. งานห้องสมุดและส่งเสริมรักการอ่าน 
10. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
11. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
12. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. งานเรียนรวม 
14. งานเศรษฐกิจพอเพียง 
15. งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 
16. งานส านักงานบริหารวิชาการ 

 
ขอบข่ำย/ภำรกิจกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรของสถำนศึกษำตำมระบบกำร พัฒนำกำรบริหำร
รูปแบบนิติบุคคล 
 
1.งำนจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 

 

1. ส ารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียนประสาน
กับกลุ่มบริหารบุคคลเพ่ือจัดสรรอัตราก าลัง 

2. วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร ส ารวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุ่มงานแนะแนว 
และเสนอแนะต่อกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 

3. จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง และติดตาม ควบคุมให้การด าเนินการตามตารางสอน
ให้ถูกต้อง ทั้งการเรียนและการสอน 

4. ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ 
5. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
6. สรุปและรายงานผลหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
7. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



 

2.งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 

1. ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  
2. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรตามองค์ประกอบของหลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ 

3. ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

4. นิเทศภายใน การก ากับ และการติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
6. จัดท าโครงสร้างการเรียนตามแผนการเรียนของนักเรียน 
7. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
8. สรุปและรายงานผลต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
3.งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
2. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้

ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ส่งเสริมให้ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
4. ประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. จัดท าระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคลตามระบบการเรียนรู้ 
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมและนักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด

วางแผนปฏิบัติและแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรม 
8. ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และเพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการเรียนร่วม

ของนักเรียน 
9. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
10. สรุปและประเมินผลเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

4.งำนทะเบียนและวัดผลประเมินผล 
 

4.1 งำนทะเบียนนักเรียน 
1. เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการและโครงการต่าง ๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติงาน และประเมินผลการ

ด าเนินงาน ของงานทะเบียน/จบหลักสูตร/GPA/เทียบโอน 
3. ท าทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรอกและตรวจทานผลการเรียนรู้ให้

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
4. จัดท าแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
5. ก าหนดเลขบัตรประจ าตัวนักเรียนที่เข้าใหม่  และการบรรจุเข้าชั้นเรียน จัดท ารายชื่อนักเรียนทุก

ชั้นเรียนพร้อมทั้งจัดท าสถิติจ านวนนักเรียน 
6. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงหลักฐาน  ๆ  เช่น  การขอเปลี่ยนแปลงชื่อ  ชื่อสกุล  วัน  

เดือน  ปีเกิด และด าเนินการแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 
7. ประสานครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนในกรณีท่ีตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการเรียน 

การจบหลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
8. รับค าร้องและด าเนินการเกี่ยวกับการขอพักการเรียน การย้าย และการลาออกของนักเรียน 
9. ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรอง อ่ืน ๆ ตามที่นักเรียนหรือผู้ปกครอง

ต้องการ 
10. ตรวจสอบวุฒิของนักเรียนตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งมา 
11. จัดท า ปพ.1 ส าหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
12. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร 
13. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถาน

ประกอบการและอ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
14. ส ารวจนักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค และการขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน เพ่ือ

ด าเนินการจ าหน่วยในสมุดทะเบียนประวัติ 
15. ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
16. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใช้งาน 
17. จัดท าทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3, ปพ.4 และ ปพ.7)  
18. ส ารวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน  0, ร, มส 
19. ด าเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้างโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
20. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่  นักเรียนที่รับเพิ่ม  นักเรียนที่จ าหน่ายให้ทุกฝ่ายทราบ 
21. ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อรับทราบข้อมูล และรายละเอียดการรับ

นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ของปีการศึกษานั้น ๆ  
22. ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับ

นักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
23. จัดท าคู่มือการรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ 
24. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับ

นักเรียน 
25. ร่วมเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
26. จัดท าทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน  ประกาศนักเรียนแขวนลอยรายชื่อ 



 

27. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

28.  สรุปและรายงานผลต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 29.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.2 งำนวัดผลประเมินผล 
 1.  ควบคุม  ดูแลและด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ 
               กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2.  จัดท าแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการด้านการวัดผลและประเมินผล      
    การเรียน 

 3.  ฝึกอบรมให้ค าแนะน าบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตลอดจนจัดท าเอกสาร 
               เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  รวบรวมและด าเนินการจัดท าเอกสารเป็น  ปพ.  เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ืออนุมัติ 
 5.  รวบรวมสถิติการสอบผ่านหรือผลการเรียนเป็น  0 ,ร, มส.  และด าเนินการหาวิธีแก้ไข  โดยเฉพาะ 
               นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โดยการเรียนซ้ าหรือสอบ  
               แก้ตัวเป็นปัญหากรณีพิเศษ 
 6.  จัดหา / จัดซื้อโปรแกรมส าเร็จรูป  เพื่อให้ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้เกิด 
               ประสิทธิภาพ 

7. ด าเนินการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนและหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

 8.  ประสานงานการสอบกลางภาค ปลายภาค เพ่ือจัดตารางสอบและประเมินผลของสถานศึกษา 
 9.  ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ของสมุด ปพ.5 เพ่ือเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติผลการ
เรียน 
 10. ติดตามผลและประสานงานการสอบแก้ตัว 0, ร, มส พร้อมรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
 11. ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการสอบให้พร้อม 
 12. เก็บรักษา จ าหน่าย ปพ.5 และข้อสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล 
 13. ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ข้อสอบ ด้านความรู้และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ก่อนน าไป 
                สอบกับนักเรียน 
 14. จัดท าคลังข้อสอบให้ได้มาตรฐานโดยประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 15.  ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง  ด าเนินการจัดเก็บเอกสาร 
                 หลักฐานต่าง ๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน 

16.  จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ 
 ท างานทีไ่ม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

17.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือเสนอต่อ 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 



 

5. งำนส ำมะโนประชำกรและรับนักเรียน 
1. ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส ามะโนประชากรและการรับนักเรียน 
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายประชากร ขั้นตอนวิธีการท าส ามะโนประชากรวัยเรียน 
3. จัดท าเครื่องมือส ามะโนประชากรวัยเรียน 
4. จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียนที่จะเข้ารับการบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
ให้  เป็นปัจจุบันโดย ประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากส ามะโนผู้เรียน เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ต่อไป 
6. เสนอรายงานข้อมูลสารสนเทศการส ามะโนผู้เรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาทราบ 
7. จัดท าแผนงาน / โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานรับนักเรียน 
8. ก าหนดเขตพ้ืนที่บริการ โครงสร้าง แผนการ รับนักเรียน  
9. ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับ
นักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
10. จัดท าคูม่ือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจ าตัวผู้สมัคร เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักเรียน
และผู้ปกครองที่สนใจ 
11. จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม 
12. รายงานผลการรับนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
13. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
14. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น เสนอต่อหัวหน้ากลุ่ม
บริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

6.งำนวิจัยเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ 
1. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. จัดให้ครูน าความรู้ไปด าเนินการวิเคราะห์วิจัย 
3. น าผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินการในการน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
5. การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
6. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
7. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 
 
 
 



 

7.งำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ 
 1.  จัดท าแผนหรือโครงการเก่ียวกับงานแนะแนวและทุนการศึกษา 

2.  ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกแนะแนว และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษา เพื่อร่วมพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้ง แนะน าให้นักเรียนที่มีความจ าเป็น
ในการขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก 

3.  ให้บริการทั้ง  6 งานแนะแนว  คือ  บริการให้ค าปรึกษา  บริการรวบรวมข้อมูล บริหารจัดวางตัว 
บุคลากร  บริการสารสนเทศ  บริการติดตามผล  และบริการทุนการศึกษา 
 4.  ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนทั้งส่วนตัวและสังคม 
 5.  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ  และวิชาชีพภายในสถานศึกษา  โดยเชื่อมโยงระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  และกระบวนการเรียนการสอน 
 6.  ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่เรียนดี  หรือสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
 7.  ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี  แต่ขาดทุนทรัพย์โดยการจัดทุนการศึกษาและส่งเสริมนักเรียน
ที่เรียนดี  ประพฤติดี  เข้าร่วมกิจกรรม  มีก าลังใจในการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 8.  ติดตามและแก้ปัญหานักเรียนมีมีปัญหาด้านผลการเรียนระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครองเพ่ือสร้าง 
               ความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
 9.  ด าเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา  ประสานความร่วมมือ  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา  หรือเครือข่ายการแนะแนวภายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา   และองค์กรอื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 

10.  ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน  และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณใกล้เคียงภายในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ 
 11. ติดตามคุณภาพการศึกษา นักเรียนที่จบออกไปแล้ว  ศึกษาต่อสถาบันใด หรือประกอบอาชีพอะไร   
ในแต่ละปีการศึกษา 
 12.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ  
 13.  แนะแนวในการเลือกเรียนหรือเลือกวิชาเรียนต่าง ๆ 

14. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
15. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพ่ือเสนอต่อ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

8.งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
 1.  ศึกษา  ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการใช้แหล่งเรียนรู้  เพื่อจัดหาไว้ให้บริการ  
 2.  จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ หลากหลายรูปแบบ 
 3. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
 4.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครู  ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 



 

 6.  จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน ในการจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 
 7.  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น 

8. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 9.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
 10.  ปฏิบัติงานอื่นท่ี ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

9.งำนห้องสมุดและส่งเสริมรักกำรอ่ำน 
1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานห้องสมุดโรงเรียน 
2. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
3. วางแผนจัดท างบประมาณประจ าปี ปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทันสมัย สะอาด สวยงาม จัด

บรรยากาศในห้องสมุดให้เหมาะสม ตามมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานที่โรงเรียนก าหนด 
4. จัดท าบัญชีทะเบียนหนังสือ ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้มีการลงทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์และ

ครุภัณฑ์ งานห้องสมุดอย่างเป็นระบบ 
5. ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ เรื่องการใช้งานห้องสมุด แนะน าหนังสือใหม่ในห้องสมุด 
6. จัดซื้อหนังสือใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความสนใจ 
7. จัดหมู่หนังสือ ท าบัตรรายการและจัดท าดรรชนีวารสาร 
8. บริการให้ยืมหนังสือและบริการตอบค าถามเกี่ยวกับข่าวสาร 
9. ร่วมมือกับครูประจ าวิชาในการน านักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นกลุ่มหรือชั้นเรียน 
10. รวบรวมสิ่งพิมพ์รัฐบาล เพ่ือให้เป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับครูอาจารย์ 
11. ควบคุมดูแลการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องสมุด และการมาใช้บริการของนักเรียน 
12. จัดให้บริการด้าน สารนิเทศ สื่อ เทคโนโลยี การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 
13. ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  หนังสือที่ช ารุด 
14. จัดท าสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ 
15. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  รู้จักใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน 
16. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
17. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
18. ปฏิบัติงานอื่นท่ี ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

10.งำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษา 
2. ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
3. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
4. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาด้านวิชาการ 
5. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอน 



 

6. ดูแล บ ารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
7. ประเมินผลกการพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
8. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 
9. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
10. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปีเสนอต่อ

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

11.งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
1. เป็นกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียน วิเคราะห์แผนการสอน จัดการศึกษา 
2. จัดอัตราก าลังของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูเข้าสอนรายวิชาต่าง ๆ มอบหมายงานพิเศษของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วยปฏิบัติ 
3. ควบคุมและติดตามการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนให้ด าเนินไปตามหลักสูตร 
4. ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าแผนการการเรียนรู้ของตนให้ด าเนินไปตาม

หลักสูตร 
5. ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ ในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่าง

น้อย 1 รายวิชา/1ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา 
6. วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ติดตาม ดูแล กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

7. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรมวิชาการ 
การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็น
การส่งเสริม ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดครู เข้าสอนแทนเมื่อครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ไม่มาปฏิบัติการสอนและจัดรวบรวมสถิติ 

8. จัดหาและส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
9. ติดตาม ดูแล การสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพ่ือสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด 0, ร, มส, มผ ให้

ด าเนินการตามระเบียบวัดผล 
10. ดูแลการด าเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลการเรียน

ควบคุมเรื่องการทดสอบ ก าหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ติดตาม
ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการ ติดตาม
ดูแลการวัดผลระหว่างภาค การสอบปลายภาค และดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 

11. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

12. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้ช่วยกลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือน าเสนอต่อผู้อ านวยการ 
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12.งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
1. ด าเนินการส ารวจข้อมูลความพร้อม ความต้องการในการจัดกิจกรรมของครูและนักเรียน 
2. จัดประชุมครูที่ปรึกษาชุมนุมเพ่ือรับทราบแผนการปฏิบัติงาน 
3. จัดท าแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. ก ากับติดตาม และประสานงานการด าเนินการจัดกิจกรรมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของ

สถานศึกษา 
5. จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
7. จัดกิจกรรม ที่ส าคัญตามนโยบายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8. ส่งเสริมให้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ (5ส)   เช่น การพัฒนาหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการฝึกอบรมกิจกรรมค่ายพักแรม   

9. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และผู้ก ากับนักศึกษา
วิชาทหาร  ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 

10. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

11. ประสาน  ติดตาม  นิเทศและประเมินผล  สรุปผลการด าเนินงาน เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

13.งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1. ศึกษา  วิเคราะห์  ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  และการ  

บริหารงานวิชาการ 
 2.  ส่งเสริมให้ครูผลิต  พัฒนาสื่อ  และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 3.  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนางานด้านวิชาการ 
 4.  ประสานความร่วมมือในการผลิต  จัดหา  พัฒนาและการใช้สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพ่ือ 
               การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  องค์กร   
               หน่วยงานและสถาบันอื่น 
 5.  การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

6. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

 7.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพ่ือเสนอต่อ 
               ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14.งำนเรียนรวม 
            1. ส ารวจนักเรียนที่มีคุณสมบัติสัมพันธ์กับเด็กพิเศษเรียนร่วมในชุมชนที่มาเรียนในสถานศึกษา 
            2. จัดท าทะเบียนนักเรียนที่มีคุณสมบัติสัมพันธ์กับเด็กพิเศษเรียนร่วม 
            3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม 
            4. ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนร่วมตามความถนัดความสนใจ 

 5. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ 
     ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

            6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มที่สังกัดและผู้อ านวยการโรงเรียน  
                ตามล าดับก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
            7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
 

15.งำนเศรษฐกิจพอเพียง 
 

            1. จดัท าแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานเศรษฐกิจพอเพียง 
            2. ด าเนินการตามแผนหรือโครงการ/กิจกรรม ที่วางไว้ 
            3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างแรงจูงใจกับครูและนักเรียน เกี่ยวกับงานเศรษฐกิจพอเพียง 
            4. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ 
               ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
            5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้าผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือเสนอต่อ 
                ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
            6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
 
16.งำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 

1. รับแนวปฏิบัติจากหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
2. ก ากับ ดูแล ติดตามในสายงานที่รับผิดชอบ 
3. บริหารงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการให้เป็นไปตามโครงสร้าง  
4. ก าหนด บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของบุลากรในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 
6. ประสานงานกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ 
7. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
8. สรุปผลโครงการ/กิจกรรม รายงานหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 
2. ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ  มีภาระหน้าที่ 14 อย่างด้วยกันคือ 

1.งานนโยบายและแผนงาน 
2.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
3.งานการเงิน 
4.งานบัญชี 
5.งานประกันคุณภาพการศึกษา 
6.งานระดมทรัพยากรและเงินบ ารุงการศึกษา 
7.งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
8.งานส่งเสริมการออมทรัพย์ออมความดี 
9.งานตรวจสอบภายใน 
10.งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11.งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
12.งานประกันสังคม 
13.งานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
14.งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 

1.งำนนโยบำยและแผนงำน 
1.  จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ 

     2.  วิเคราะห์และประสานงานการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนและมาตรฐาน
การศึกษา ดังนี้  
          2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
          2.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน  
      3. น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เสนอขอความ
เห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      4. ช่วยเหลือประสานงาน ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ  
      5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  
      6. จัดท าปฏิทินตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน  
      7. ประสานแผนของโรงเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
      8. จัดท าเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ  
      9. ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี  

          10. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ 
     ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

      11. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี ต่อ           
          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
      12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 



 
 

2.งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 
 

           2.1 กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลสินทรัพย์ของสถำนศึกษำ 
  1 ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งหมด
เพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 
  2 จ าหน่วย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 
  3 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อขายหรือจัดหาจาก
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุม โดยบันทึกคุมราคา วัน
เวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 
  4 จดทะเบียนเป็นราชพัสดุส าหรับที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนินการ และ
ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพ่ือด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้
จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
  5 จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของโรงเรียน ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์
ก็ได้ ถ้าโรงเรียนมีพร้อม 
  6 จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                2.2 จัดหำพัสดุ  
  1 วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพ่ือตรวจดู
กิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่ก าหนดมาตรฐาน
กลาง 
  2 จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่โรงเรียนจัดหาเองและที่ร่วมมือกับ
โรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นจัดท า 
               2.3 กำรก ำหนดแบบรูปรำยงำนหรือคุณลักษณะเฉพำะและจัดซื้อจัดจ้ำง 
  1 จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็น
แบบมาตรฐาน 
  2 ตั้งคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบ
มาตรฐานโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
  3 จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ 
จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญาและเมื่อตรวจรับ
งานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฏีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
          2.4 กำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำและจ ำหน่วยพัสดุ ครุภัณฑ์   

          1. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
           2. ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
           3. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
           4. ตรวจสอบสภาพ บ ารุงรักษา ซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังการใช้งาน ส าหรับทรัพย์สินที่มี
สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและท าจ าหน่ายหรือรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
           5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



 

3.งำนกำรเงิน 
กำรรับเงิน – จ่ำยเงิน   

 1.  การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน  การน าส่งเงิน  การโอนเงิน  
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

กำรบัญชีเกณฑ์คงค้ำง 
 1.  ตั้งบัญชียอดระหว่างปีงบประมาณท้ังการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน  และการ
ตั้งยอดก่อนปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 
 2.  จัดท ากระดาษท าการโดยการปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ  โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้า
บัญชีทุนและบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน  ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุหรือ  (บัญชีสินค้าคงเหลือ)  
และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  พร้อมทั้งจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จ านวนเงินตามรายการหลัง
การปรับปรุง 
 3.  บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง  (พึงรับพึงจ่าย)  โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยกประเภท  
(สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย)  และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท  (หนี้สิน  ทุน  รายได้) 
 4.  บันทึกบัญชีประจ าวัน  ให้ครอบคลุ่มการรับเงินงบประมาณ  การรับรายได้จากการขายสินค้าหรือ
การให้บริหาร  การรับเงินรายได้  การจ่ายเงินงบประมาณ  การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม  การจ่ายเงินนอก
งบประมาณให้ยืม  การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ  เงินทอรองจ่าย  เงินมัดจ าและค่าปรับ  รายได้จากเงินกู้ของ
รัฐ  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  การรับเงินบริจาค  การรับเงินรายได้แผ่นดิน  การถอนเงินรายได้แผ่นดิน  การเบิก
เงินงบประมาณแทนกัน  การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน  การรับเงินความรับผิด
ทางละเมิด 
 5.  สรุปรายงานบันทึกบัญชีทุกวันท าการ  สรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภท  เงิน
ฝากธนาคาร  และเงินฝากคลัง  ส าหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยก
ประเภท  ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 
 6.  ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับที่ได้รับล่วงหน้า  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ  วัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่างงวด
บัญชี  ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
 7.  ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพ่ือบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า  (ต่ ากว่า)  ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี  และ
ปิดรายการรายได้สูง  (ต่ า)  กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี  เข้าบัญชีรายได้สูง  (ต่ า)  กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  แล้วให้โอน
บัญชีรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง  เข้าบัญชีรายได้แผ่นดินหากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่ง
คลัง 
 8.  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายการคงเหลือประจ าวัน  และงบ
พิสูจน์ยอดฝากธนาคาร  ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป  และการตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 
 9.  แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี  จากการเขียนข้อความผิด  หรือตัวเลขผิด  จาก
การบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ละยอดรวมถูก  โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด  ลงลายมือชื่อย่อ
ก ากับพร้อมวัน  เดือน  ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 
 10.  จัดท ารายงานประจ าเดือน  ส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง
ภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป  โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน  รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย  รายงานเงิน
ประจ างวด 
 11.  จัดท ารายงานประจ าปี  โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน  จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทาง
การเงิน  งบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรงจัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจ าปีให้



 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา  และจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และกรมบัญชีกลางตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 
 12.  จัดท าและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดท าข้ึนเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 

กำรบัญชีเกณฑ์เงินสด 
1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล และการบันทึกบัญชี ในการรับและการจ่ายเงินของโรงเรียน   ส าหรับเงิน

งบประมาณ   เงินนอกงบประมาณ   และโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน   
2.  ตรวจสอบความถูกต้องของการท าบัญชี โดยตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด เงินฝากธนาคาร 

การบันทึกรายการบัญชี และการออกรายการทางการเงิน ดังนี้ 
2.1  การตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคาร 

2.1.1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
           2.1.2 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  

      2.2   การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี 
               2.2.1 การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด  บัญชีแยกประเภท 
               2.2.2 การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อย / ทะเบียน 
       2.3  การจัดท ารายงานการเงิน 
               2.3.1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ให้จัดท าทุกสิ้นวันท าการ    เว้นกรณีไม่มี                       

การรับจ่ายเงินในวันท าการนั้น ให้ใช้รูปแบบตามระบบบัญชีเกณฑ์เงินสด 
               2.3.2 รายงานประจ าเดือน 
                         1) รายงานรายได้แผ่นดิน 
                         2) รายงานรายได ้และค่าใช้จ่าย 
                         3) รายงานเงินประจ างวด 
               2.3.3 รายงานประจ าปี 
   1) งบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุล 
                          2) งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
                          3) งบกระแสเงินสด 
                          4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

                2.3.4  รายงานอื่น ๆ 
 
4.งำนกำรบัญช ี
 1.  ตรวจสอบบัญชี  การเงินและพัสดุ  อย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง 
 2.  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินว่ามีใบเสร็จรับเงินครบถ้วนตามทะเบียน
หรือไม่ 
 3.  ตรวจค้นขั้วใบเสร็จรับเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณว่าปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
หรือไม่ 
 4. ตรวจการน าส่งเงินรายรับ ภายในโรงเรียนว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 
 5. มีการรักษาเงินไว้เกินอ านาจหรือไม่ 
 6. มีการเก็บรักษาเงินของโรงเรียนปฏิบัติอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ 
 
 



 

กำรจ่ำยเงิน 
 1. ตรวจการจ่ายเงินในใบส าคัญคู่จ่าย และใบส าคัญคู่จ่ายว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ 
 2. ตรวจใบเบิกเงินภายในโรงเรียนว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 
 3. การจ่ายเงินอุดหนุน เช่น เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เงินบริจาคว่าจ่ายไปตรงตามวัตถุประสงค์
หรือไม่และถูกต้องว่าด้วยระเบียบการจ่ายเงินหรือไม่ 
กำรบัญชีและทะเบียน 
 1. ตรวจบัญชี รายวันเงินสด ว่ามีการลงรายการรับ รายการจ่าย ตรงตามหลักฐานข้อเท็จจริงหรือไม่ 
ลงบัญชีเงินสดเป็นปัจจุบันหรือไม่ 
 2. ตรวจทะเบียนรับเงินระดมทุนเพ่ือการศึกษารายบุคคล ตรวจดูว่าการลงทะเบียนลงตรงตาม
ใบเสร็จรับเงินหรือไม่ ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ส าหรับเดือนที่สิ้นปีการศึกษา ตรวจว่านักเรียนค้างช าระเงินเท่าไร 
ค้างเพราะอะไร มีใบเตือนหรือมีสัญญาการผ่อนผันช าระเงินหรือไม ่
 3. ตรวจทะเบียนจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา จ าแนกตามหมวดงบประมาณ ดูการจ าแนกรายจ่ายตาม
งบประมาณว่าปฏิบัติตามที่ส านักงานงบประมาณก าหนดหรือไม่ 
 4. ตรวจการใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้เงินในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนหรือไม่ 
 5. ตรวจทะเบียนต่าง ๆ เช่น ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุม
หลักฐานการเบิก ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน และทะเบียนคุมรายได้แผ่นดินว่าปฏิบัติถูกต้องตามระบบ
บัญชี ส าหรับหน่วยงานย่อย 
 6. ตรวจบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ ดูว่าของที่ซื้อมาด้วยเงินงบประมาณ เงินระดุมทุนการศึกษา เงินบริจาค 
และเงินนอกงบประมาณ ลงบัญชีและลงทะเบียนครบถ้วนหรือไม่ พัสดุที่เบิกไปใช้ มีใบเบิกพัสดุหรือไม่และการ
ปฏิบัติขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบหรือไม่  
กำรตรวจสอบอ่ืน ๆ  
 1. ตรวจสอบเงินอื่น ๆ ที่โรงเรียนจัดขั้น เช่น สหกรณ์ สวัสดิการ กองทุน และเงินบริจาคต่าง ๆ  
 2. ตรวจเงินพิเศษของโรงเรียน เช่น ค่าจ าหน่ายอาหารกลางวัน ค่าบ ารุงการใช้สถานที่ อ่ืน ๆ 
ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ 
 3. ตรวจรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และรายงานประเภทเงินคงเหลือดูว่ายอดเงินคงเหลือตรงกับ
ยอดคงเหลือในบัญชีรายวันเงินสดและทะเบียนคุมต่าง ๆ หรือไม่ 
 4. ตรวจเงินรายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือในงบเดือนว่าถูกต้องตรงกับสมุดเงินสดและทะเบียนคุม
ต่าง ๆ หรือไม ่
 5. ตรวจสอบการส่งงบเดือน ใบส าคัญจ่าย และรายงานการเงินต่าง ๆ  
 6. ตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.งำนประกันคุณภำพกำรศกึษำ 
     1.1  จัดท าการประเมินทบทวน การประกันคุณภาพการศึกษา ทุกปีการศึกษา 

                1.2  ประเมินและจัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจ าปี 
                1.3  ประสานงานการประเมินตนเองทั้งภายนอกและภายใน 

                1.4  ให้ข้อเสนอและในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามผลการประเมิน 

                1.5  ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

                1.6  จัดท ามาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

      1.7 ศึกษาเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

                1.8  ศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

                1.9  เป็นเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                1.10  เป็นเลขานุการ การจัดท าคู่มือประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

                1.11  จัดอบรม ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษาเป็นประจ า เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

                1.12  ติดตาม รับมอบ เอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ของแต่ละสาขาวิชาที่แสดงถึงการ
ประกันคุณภาพภายในสาขาวิชา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตรวจสอบความถูกต้อง และน าเสนอ
คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน แล้วจัดท ารายงานการประเมินตนเอง รายงาน
คุณภาพการศึกษา ที่ถูกต้อง มีความสมบูรณ์ 
                1.13  ติดตาม รับมอบ เอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ของบุคลากรแต่ละคนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ตรวจสอบความถูกต้อง และน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

                1.14  ติดตาม รับมอบเอกสารสรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของทุกฝ่าย ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ตรวจสอบความถูกต้อง และน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

          1.15  จัดระบบเอกสารสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงานประเมินคุณภาพ 
และรับรองมาตรฐานการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.)  

1.16 หาแนวทางปรับปรุงวิธกีารประเมินคุณภาพภายในให้มีความเหมาะสมกับสภาพจริง 

1.17 เป็นเลขานุการในการจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ทั้งรายงานคุณภาพ
การศึกษา รายงานประจ าปี ตามท่ีส านักงานประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษา(องค์การมหาชน) 
และส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

1.18  ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

1.19  วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานการศึกษา เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก 

1.20  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 

1.21  จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 

1.22  จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพทั้งหมด 

1.23  จัดท าดัชนีและตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.24  ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านระบบประกันคุณภาพ 

1.25  ด าเนินการตรวจสอบและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

1.26  ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.27  จัดอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง     



 

1.28  ส่งเสริมสนับสนุนให้บคุลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ จุดหมายและ
หลักเกณฑ์ ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

1.29  ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่าง ๆ และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ
บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอกในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

1.30  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

1.31  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6.งำนระดมทรัพยำกรและเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
1.  ประสานกับงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือรับทราบข้อมูลและความต้องการปัจจัยเพ่ิมเติม 
2. เสนอวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินการระดมทรัพยากรและเงินบ ารุงการศึกษาและประสาน

ด าเนินการ 
3. ด าเนินการจัดท าบัญชีรับ-จ่ายและตรวจสอบตามระเบียบ 
4. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

7.งำนจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 
 

1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 
3. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
5. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในฝ่ายการควบคุมการ

ด าเนินงานตามภารกิจ 
6. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
7. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
8. จัดวางระบบและก าหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสนุนให้ค าแนะน า ดูแล 

และก ากับติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และมาตรฐาน
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

9. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : 
CSA)วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ด าเนินการตามแผนการปรับปรุง พร้อมทั้งติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

10. สรุป และจัดท ารายงานตาม แบบ ปย.1, แบบ ปย.2  และแบบติดตาม ปย. 2  เสนอให้
คณะกรรมการด าเนินงานระดับหน่วยรับตรวจ  ภายในเวลาที่ก าหนด          

11. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา(หน่วยรับตรวจ)  ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด โดยจัดให้มีการประเมิน



 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self 
Assessment : CSA) 

12. สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ โดยจัดท าแบบ ปอ. 2, แบบ ปอ. 3 
และแบบติดตาม ปอ. 3 (ที่ส่วนราชการก าหนด)  

13. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ 
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

14. จัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) เสนอผู้บริหารลงนาม ส่ง
หน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเวลาที่ก าหนด ให้จงได้ 

15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

8.งำนส่งเสริมกำรออมทรัพย์นักเรียน 
1. จัดท าแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี งานส่งเสริมการออมทรัพย์นักเรียน 
2. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการออมทรัพย์ 
3. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังทัศนคติในการออมทรัพย์ 
4. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบ และให้ปฏิบัติเป็นปกตินิสัย 
5. จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการออมทรัพย์ สามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ และสามารถแนะน าผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ โดยสอดคล้องกับวิธีสอนในปกติ

ได้ 
7. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ 

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
8. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ เพ่ือเสนอ

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
9. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

9.งำนตรวจสอบภำยใน 
1. การให้ค าปรึกษา  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย 
2. การตรวจสอบภายใน ครอบคลุมการตรวจสอบการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน              

การตรวจสอบการบริหารจัดการ ด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน 
          3. การปฏิบัติงานต่อหน่วยตรวจสอบภายใน 
              3.1 ประสานแผนการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 
              3.2 ให้ค าปรึกษา และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
การตรวจสอบภายใน ให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
          4. การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริง ของ
ทรัพย์สินเหล่านั้นได้ 
         5. การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
         6. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ว่าได้ผลตาม วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
         7. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในของ
องค์กร 
         8. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ 



 

ท างานที่ไมจ่ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
         9.ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ เพ่ือเสนอ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
         10.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
10.งำนสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1. ศึกษาระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม
รวมถึงที่ได้ท าข้อตกลงกับหน่วยงานต่าง ๆ 

2. วางแผนและก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ให้สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและเข้าใจในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน 

3. แต่งแต่งคณะกรรมการด าเนินการในแต่ละโครงการ 
4. ประสานการด าเนินงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
5. ด าเนินการให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแต่ละโครงการ 
6. ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการใน

แต่ละโครงการที่ไม่ขัดต่อระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 
พ.ศ. 2547 

7. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ 
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ  

8. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการตามรายละเอียดที่ก าหนด ต่อผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ 
เพ่ือรายงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

11. งำนประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
1.   อ านวยความสะดวกในการขอรับเงินชดเชยอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากร 
7. จัดท าสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในการจัดท าประกันชีวิต และการใช้บริการ 
8. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
9. เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทประกันภัย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัย 
10. ชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจทั้งประชุมและเป็นหนังสือราชการ 
11. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ  
12. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการตามรายละเอียดที่ก าหนด ต่อผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ 

เพ่ือรายงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

12.งำนประกันสังคม 
1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานประกันสังคมให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 
2. วางแผน ก ากับ ติดตาม ประสานงาน อ านวยความสะดวก เกี่ยวกับงานประกันสังคมให้กับ 

บุคลากรในสถานศึกษา 
3.   จัดเก็บเงินประกันสังคมจากบุคลากรในสถานศึกษาและน าจ่ายเงินประกันสังคม ให้กับส านักงาน 
      ประกันสังคม จังหวัดชุมพร 
4.   จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ 
     ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
5.   ติดตาม รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน   

บุคคล เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
          6.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
13.งำนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน 
 

            1. ส ารวจนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
            2. ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับงานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
        3. จัดท าทะเบียนนักเรียนที่มีคุณสมบัติสัมพันธ์กับปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
            4. ด าเนินการตามข้ันตอนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
        5. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ 

 ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
            6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อ 
           ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
        7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
 
 

14.งำนกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
 

            1. จัดท าแผนหรือโครงการที่เก่ียวข้องกับงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
            2. ด าเนินการตามแผนหรือโครงการ/กิจกรรม ที่วางไว้ 
         3. จัดท าและเก็บ เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ( กยศ. )  
         4. ด าเนินการคัดกรองนักเรียนผู้มีสิทธิ์ยื่นกู้ แจ้งผลการคัดกรองและจัดท าสัญญากู้  
         5. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง  

   คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
         6. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ 

   ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
         7. สรุปผลโครงการ/กิจกรรม รายงานหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
         8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 
 
 



 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

3. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล มีภาระหน้าที่ 9 อย่างด้วยกันคือ 
 1. งานวินัยและการรักษาวินัย 
 2. งานทะเบียนประวัติ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 3. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 4. งานประเมินผลการปฏิบัติงานและบ าเหน็จความชอบ 
 5. งานสรรหา/บรรจุแต่งตั้ง/ย้าย/ลาออก 
 6. งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

7. งานสร้างขวัญและก าลังใจ 
8. งานสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
9. งานนิเทศการศึกษา 

 
 

ขอบขำย/ภำรกิจกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำนศึกษำตำมระบบ กำรพัฒนำกำรบริหำร
รูปแบบนิติบุคคล 
 

1.งำนวินัยและกำรรักษำวินัย 
1. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 

ด าเนินการโดยผู้อ านวยการโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้ 
1.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
1.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
1.3 การอุทรณ์ 
1.4 การร้องทุกข์ 

2. การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2.1 ผู้บริหารแต่ละระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.2 ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะ

เสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.3 สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย

ตามควรแก่กรณี 
3. จัดท าหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ใบลา การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา การขอ

อนุญาตไปราชการ 
4. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตรวจการต่าง

กายของบุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัยและการรักษาวินัย  
ทั้งด าเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.งำนทะเบียนประวัติและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
1. จัดท าแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานมาตรฐานต าแหน่งและทะเบียนประวัติบุคลากร 
2. ด าเนินการเพ่ือขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัตรประจ าตัวข้าราชการ 
3. การจัดท าทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
4. การออกหนังสือ จัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการและบัตรลูกจ้างประจ า 
5. จัดท าและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง

ชั่วคราว 
6. จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ส าหรับงานทะเบียนประวัติบุคลากร/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/งาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
7. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ 
     ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
8. สรุปผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
 

1. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของโรงเรียน 
2. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
3. น าเสนอแผนอัตราก าลัง เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
4. น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ 
5. ด าเนินการในการก าหนดต าแหน่งและการขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ

ข้าราชการครู 
6. ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณให้ด าเนินการตามเกณฑ์ของ

กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์วิธีการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 

7. ด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการของ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ 
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

9. สรุปผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
10. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและบ ำเหน็จควำมชอบ 
 

1. จัดท าระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร 

2. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคณะกรรมการพิจารณา
ความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

3. คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรณีสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้อง
ชี้แจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 

5. รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 

6. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ 
     ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
7. สรุปผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. งำนสรรหำ/บรรจุ/แต่งตั้ง/ย้ำย/ลำออก 
 

1. ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา กรณทีี่ได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ศึกษาตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
     1.1 การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ใน
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครุ และบุคลากรทางการศึกษา อ่ืนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
     1.2 การบรรจุแต่งตั้ง ผู้ช านาญหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง 

2. ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง ต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ไปยัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ศึกษาและขออนุมัติต่อ ก.ค.ศ. 
3. เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งวิทยฐานะและให้ได้รับ            
   เงินเดือน ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

กำรแต่งตั้ง ย้ำย โอน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา

อ่ืน ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
    1. เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่

การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย แล้วแต่กรณี 
    2. บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอ่ืนในเขต

พ้ืนที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    3. รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัว ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัด

ทะเบียนประวัติต่อไป 
 
 
 



 

4. ดูแลการออกจากราชการ ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1.1 การออกจากราชการ 
1.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม

ความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
1.3 การออกจากราชการไว้ก่อน 
1.4 การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 

1.4.1 กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 
1.4.2 กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
1.4.3 กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่ง

กฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่
ก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี กรณีเป็น
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือ
กรณีเป็นบุคคลล้มละลาย 

1.4.4 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.4.5 กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสม 

1.5 กรณีมีมลทินมัวหมอง 
1.6 กรณีได้รับโทษจ าคุก โดยค าสั่งของศาล หรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก

ในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
6.งำนพัฒนำบุคลำกรและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร 

 

1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
2. วางแผน ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงาน

เฉพาะต าแหน่ง การศึกษาต่อ เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

3. จัดวางแผนด้านสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรของโรง เรียนมีโอกาสพัฒนา
วิชาชีพของตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

4. จัดท าโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ
สูงขึ้นส่งเสริมการเปลี่ยนต าแหน่งสายงานในหน้าที่ให้สูงขึ้น 

5. วิเคราะห์สภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
6. จัดระบบและวางแผนในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้สอดล้องกับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
7. ประสานงานการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูและบุลากร
ในโรงเรียน 



 

8. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระท าผิดทางวินัย 
9. การด าเนินการความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว 
10. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ 
     ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

สรุปผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
11. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

7.งำนสร้ำงขวัญและก ำลงัใจ 
1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานสร้างขวัญและก าลังใจ 
2. จัดท ากรอบงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไป 
3. ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ที่เป็นสวัสดิการโรงเรียน กับบุคลากรภายในโรงเรียน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบ

ต่างๆ 
5. วางแผนด าเนินงานด้านการจัดปฐมนิเทศ การแนะน าบุคลากร การจัดงานต้องรับ-ส่ง บุคลากร 
6. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ 
     ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
7. ติดตาม รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

บุคคล เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
8.งำนสร้ำงเครือข่ำยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) 

1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
2.   วางแผน ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือให้   
     สอดคล้องตามนโยบายด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.  จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ 
     ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
4.   ติดตาม รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน   

บุคคล เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.งำนนิเทศกำรศึกษำ 
1. ส ารวจและรวบรวมปัญหาการเรียนการสอนจากครูผู้สอนเพ่ือพิจารณาหาทางแก้ไข 
2. ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 
3. จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจ าเป็นเพ่ือจัดโครงการ

นิเทศภายในโรงเรียนและภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชุม  
5. ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภิปราย จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ 
6. ให้ค าแนะน าและปรึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
7. ส่งเสริมแนะน าในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกการสอน การจัดท าผลงานทาง

วิชาการ เพื่อความก้าวหน้าของครู นิเทศการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และ
บันทึกการสอน 

8. นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดท าผลงานทางวิชาการ 
9. จัดท าปฏิทินการนิเทศภายใน โดยให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดย

เน้นการนิเทศที่ร่วมมือ ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

10. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

11. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
 

4. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป มีภาระหน้าที่ 16 อย่างด้วยกันคือ 
1. งานธุรการโรงเรียน 
2.งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.งานสัมพันธ์ชุมชน 
4.งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
5.งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
6.งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
7.งานโสตทัศนศึกษา 
8.งานอนามัยโรงเรียน 
9.งานโภชนาการ 
10.งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
11.งานยานพาหนะ 
12.งานพัฒนาสวนปาล์มโรงเรียน 
13.งานบ้านพักครู 
14.งานเขตพ้ืนที่ 
15.งานส้วมสุขสันต์ 
16.งานสถานศึกษาปลอดภัย 

 

ขอบขำย/ภำรกิจกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรทั่วไปของสถำนศึกษำตำมระบบ กำรพัฒนำกำรบริหำร
รูปแบบนิติบุคคล 
 

1.งำนธุรกำรโรงเรียน 
 1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพงานสารบรรณของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 2. วางแผนออกแบบระบบงานสารบรรณ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าระบบ
เทคโนโลยีและจัดหา Hard ware และ Soft ware มาใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 
 3. วางมาตรฐานในการออกค าสั่ง-ประกาศโรงเรียนก่อนด าเนินงานล่วงหน้า 3 วัน 
 4. วางระบบงานสารบรรณเป็นส านักงานอัตโนมัติทุกวัน พร้อมจัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอนในการท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อม
ทั้งจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 5. ลงทะเบียนรับ – ส่ง เอกสาร โต้ตอบหนังสือราชการ เก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ ติดตาม  
ประเมินผล และปรับปรุงงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ 
 6. จัดท าแผนพัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจ าปีของโรงเรียน 
 7. ด าเนินงานสารบรรณ เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ไว้บริการครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 8. ด าเนินงานแผนงาน/โครงการ และสารสนเทศของฝ่าย 
 9. จัดตกแต่งและดูแลความเรียบร้อยทั่ว ๆ ไปของส านักงาน 
 10. เตรียมการประชุม และบันทึกการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
 11. ส่งวาระการประชุมฝ่ายที่ส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการ 
 12. จัดท าระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือนและจดบันทึกการประชุม 
 13. ประสานงานกับเลขานุการผู้อ านวยการ/เลขานุการบริหารงานทั่วไป และงานอ่ืน ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



 

14. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมทั้งจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 15. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้าบริหารทั่วไป เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
 16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
1. จัดท าแผนพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 2. รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ  

3. สนับสนุนข้อมูล รับทราบด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่าย
ผู้ปกครองและครูฯ  
 4. ด าเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแจ้งคณะกรรมการทราบก่อน
ด าเนินการประชุม 7 วัน 
 5. จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติ
แล้วแต่กรณีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคเรียน 
 6. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด การด าเนินการ
และรายงานผลการด าเนินงาน ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
 7. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ระเบียบ  ข้อบังคับ ที่จะใช้ใน เครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ 
และให้เป็นปัจจุบัน 
 8. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการ ประสานงาน ทั้งด้านข้อมูล การด าเนินงานของเครือข่ายผู้ปกครอง
และครูฯ  
 9. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมทั้งจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 10. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารทั่วไป และผู้อ านวยการสถานศึกษา
 11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.งำนสัมพันธ์ชมุชน 
1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานความสัมพันธ์กับชุมชน 
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน 
3. เผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียนสู่ชุมชน 
4. ประสานกับกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้บริการด้านข่าวสาร ส่งเสริมสุขภาพ

อนามัย ส่งเสริมอาชีพ นันทนาการ อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ วิชาการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนโรงเรียนและนักเรียน 

5. ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน 
6. ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรการกุศลต่าง ๆ เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
7. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
8. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงามผลประจ าปี 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



 
 

4.งำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำโรงเรียน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
2. จัดท าระเบียบการจ าหน่ายสินค้าให้เหมาะสม 
3. ควบคุมการให้บริหารในการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนและบุคลากร 
4. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
5. สรุปและประเมินผลรายงาน ต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

5.งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
1. ก าหนดนโยบาย วางแผนงาน ปรับปรุง พัฒนาบริเวณทั่วไปของสถานศึกษาให้สะอาด สดชื่น 

สวยงาม พ้ืนที่สีเขียว ควบคุม ดูแลพ้ืนที่ทั่วไปของสถานศึกษา เช่น สระน้ า สวนหย่อม ระบบระบายน้ า   เป็น
ต้น 

2. จัดให้มีกรรมการดูแลผู้รับผิดชอบอาคาร สถานที่ เขตพ้ืนที่ พร้อมมีการประเมินผล รายงาน
ผู้อ านวยการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน 

3. ควบคุม ดูแลระบบการก าจัดขยะมูลฝอยในบริเวณโรงเรียนโดยประสานกับงานนักการภารโรงและ
ชุมชน 

4. ประสานงาน อ านวยความสะดวกด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นให้แก่ผู้ดูแลอาคารทุกอาคารตาม
ระเบียบพัสดุ 
 5. ควบคุมดูแลประเมินผล รายงานการปฏิบัติงานของนักการภารโรงประจ าอาคารนั้น ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 6. ควบคุม ดูแลก าจัดจุดอับต่าง ๆ ในบริเวณสถานศึกษา ให้น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
 7. รายงานผลการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ  ต่อสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการ 
 8. ควบคุม ดูแล จัดระเบียบการจอดยานพาหนะของบุคลากรในโรงเรียน 
 9. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 10. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน  
 11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

6.งำนประชำสัมพันธ์โรงเรียน 
 1. จัดท าแผนพัฒนางานประชาสัมพันธ์ประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ท าหน้าที่เป็นสื่อ น าเสนอ เผยแพร่ชื่อเสียง ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจอันดีต่อกัน 
 3. แจ้งค าสั่ง/ประกาศของทางราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีมาถึงโรงเรียนให้ครูนักเรียนทราบ 
 4. ให้บริการเสียงตามสาย ช่วงเวลา 07.00 – 16.30 น. ทุกวันท าการ 
 5. ให้บริการจุลสารหรือวารสารประชาสัมพันธ์อย่างน้อยเดือนละ 1 ฉบับ และเผยแพร่ให้ส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง 
 6. ให้บริการป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ศาลาประชาสัมพันธ์และศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ 



 

 7. ก าหนดตารางออกอากาศ ฝ่ายบริหาร ครู และนักเรียนให้บริการเสียงตามสาย วิทยุชุมชน 
 8. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 9. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
 10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

7.งำนโสตทัศนศึกษำ 
 1. จัดท าแผนพัฒนางานโสตทัศนศึกษาประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์และซ่อมบ ารุงให้พร้อมต่อการให้บริการ 
 3. จัดท าเอกสารส าหรับขอใช้บริการของบุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอก 
 4. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 5.ประสานกับกลุ่มงานอื่นเพ่ือ พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 
 6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

8.งำนอนำมัยโรงเรียน 
 1. จัดท าแผนงาน กิจกรรม โครงการ พัฒนางานอนามัยโรงเรียนประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 3. จัดบริการตรวจสุขภาพ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนใกล้เคียง 
 4. จัดท าบัตรสุขภาพ สถิติ บันทึกสุขภาพ น้ าหนักและส่วนสูงของนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา 
 5. จัดหาหายา วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องเวชภัณฑ์ ห้องพยาบาล เพ่ือป้องกันรักษาและบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ เป็นปัจจุบัน 
 7. ติดต่อประสานงานกับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่อนามัยมาปลูกฝี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 8. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อบายมุข สิ่งเสพติด โรคระบาดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เอดส์ 
ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก เป็นต้น 
 9. จัดท าเอกสาร แนะนะความรู้ วิธีป้องกันดูแลสุข-ภาพเพ่ือเผยแพร่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 10. จัดท าสถิตินักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านสุขภาพประจ าวัน 
 11. นิเทศ ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอโรงเรียน 
 12. ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ เสริมแรงให้บุคลากรในโรงเรียนมีความสุขทั้งสุขทางกายและ
สุขภาพทางจิต เกิดขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

13. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 14. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
 15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



 

8.งำนโภชนำกำร 
 1. จัดท าแผนพัฒนาประจ าปีงานโภชนาการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จัดสถานที่บริเวณโรงอาหารให้สะอาดเรียบร้อย มีวัสดุ ครุภัณฑ์ครบ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้
มาใช้บริการอย่างเต็มที่ และจัด Big Cleaning Day  
 3. ควบคุม ดูแล จัดการ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร เครื่องดื่มให้มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่ในระดับ
อาหารสะอาด รสชาติดี (Clean Food Good Taste) 
 4. ก ากับดูแล กิริยามารยาทในการซื้ออาหาร มารยาทในการรับประทานอาหารและให้นักเรียน ครู 
บุคลากรทั่วไปเก็บภาชนะ เช่น ถ้วย จาน แก้ว น าไปวางไว้บริเวณท่ีจัดให้อย่างเรียบร้อย เป็นต้น 
 5. ควบคุมดูแลมาตรฐานระบบสุขาภิบาล ระบบสาธารณูปโภคของผู้จ าหน่ายอาหารโดยประสานงาน
กับงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 6. ด าเนินการจัดระบบการบริการอื่น ๆ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ชุมชน หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เช่น โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส านักงานเทศบาล เป็นต้น 
 7. ควบคุม ก ากับ นิเทศการด าเนินงานของผู้ประกอบการ และมีการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็น
หลักฐาน เสนอฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง 
 8. ควบคุม ดูแลประโยชน์ทั่วไปจากผู้ประกอบการให้เรียบร้อย ถูกต้องและเป็นธรรม 
 9. ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีให้แก่ผู้ประกอบการ เช่นความเสียสละ ความสามัคคี เป็นต้น เพื่อลดขั้นตอนใน
การท างานที่เป็นไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 10. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 11. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

10.งำนดูแลรักษำควำมปลอดภัย 
 1.  จัดท าแผนพัฒนา งานดูแลรักษาความปลอดภัย ประจ าปีของโรงเรียน 
 2.  ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการจัดเวรยามของบุคลากรในโรงเรียน 
 3.  ควบคุม ก ากับ นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย 
 5.  วางระบบการปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากลและ
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเสมอ 
 7.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยและรายงาน 
 8.  จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 9.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
 10.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11.งำนยำนพำหนะ 
1. ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
2. จัดเก็บเอกสารที่เกีย่วข้องกับยานพาหนะ 
3. จัดท าสถิติการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางและน้ ามันเชื้อเพลิง 
4. บ ารุงรักษารถยนต์และตรวจสภาพตามมาตรฐาน 
5. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 

12.งำนพัฒนำสวนปำล์มโรงเรียน 
1. วางแผนในการพัฒนาแหล่งทุนสวนปาล์มของโรงเรียน 
2. ควบคุมดูแลสวนปาล์มให้มีความสมบูรณ์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
3. ประสานด าเนินการกับฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

13.งำนบ้ำนพักครู 
1. วางแผนการด าเนินงานบ้านพักครูของโรงเรียน 
2. ศึกษาระเบียบการเข้าพักบ้านพักครูของโรงเรียน 
3. ดูแล แก้ไข ปรับปรุง ความเรียบร้อยบ้านพักครูโรงเรียน 
4. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

14.งำนเขตพื้นที่ 
1. วางแผนการด าเนินงานแบ่งงานรับผิดชอบเขตพ้ืนที่ของโรงเรียน 
2. ด าเนินงานตามที่วางแผนไว้  
3. แต่งตั้งค าสั่งงานรับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริเวณโรงเรียน พร้อมควบคุม ดูแล ประสานกับครูที่ปรึกษา 
4. จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรับผิดชอบเขตพ้ืนที่ 
5. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

15.งำนส้วมสุขสันต์ 
1. วางแผนการด าเนินงานแบ่งงานรับผิดชอบส้วมของโรงเรียน 
2. ด าเนินงานตามที่วางแผนไว้  
3. แต่งตั้งค าสั่งงานรับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริเวณส้วมของโรงเรียน พร้อมควบคุม ดูแล ประสานกับครูท่ี

ปรึกษา 
4. จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรับผิดชอบส้วมของโรงเรียน 
5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ส้วม สะอาด มีมาตรฐานสากล 
6. ด าเนินการประสานงาน ปรับปรุง ซ่อมแซม เมื่อมีการช ารุด ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
7. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
8. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้ช่วยกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
16. งำนสถำนศึกษำปลอดภัย 
 1. จัดท าแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับงานสถานศึกษาปลอดภัย 
 2. ประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไข พัฒนางานสถานศึกษาปลอดภัย ให้เป็นไปตามนโยบายของ
โรงเรียนให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด 
 3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก่ียวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นจิตส านึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆที่
เหมาะสม 

5.จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 6.ประสานกับกลุ่มงานอื่นเพ่ือ พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 
 7. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 
5. ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรนักเรียน มีภาระหน้าที่ 10 อย่างด้วยกันคือ 
 1. งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน 
 2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและโรงเรียนวิถีพุทธ 
 4. งานระดับชั้น 
 5. งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
 6. งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

7. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
8. งานเวรประจ าวัน 
9. งานขับข่ีปลอดภัยและงานจราจรในโรงเรียน 
10.งาน TO BE NUMBER ONE 

 
ขอบขำย/ภำรกิจกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนของสถำนศึกษำตำมระบบกำร
พัฒนำกำรบริหำรรูปแบบนิติบุคคล 
 
1.งำนสภำนักเรียนและส่งเสริมประชำธิปไตยโรงเรียน 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนห้องละ 5 คน มีบทบาทหน้าที่ดูแลช่วยเหลือ 
งานปกครอง งานวิชาการ งานความสะอาด งานกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ 
 2. จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนโดยก าหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นประธาน
นักเรียนประจ าปี  
 3. จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ในการไปลงคะแนนเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

5. ช่วยประสานงานจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
6.  เสนอชื่อเพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งโดยผู้อ านวยการโรงเรียน 
7.  จัดอบรมให้ข้อชี้แนะในการปฏิบัติงานปีละครั้ง 
8.  ติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปตามข้อตกลง 
9. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
10. สรุปและประเมินผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
11.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.  จัดท าแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปีของสถานศึกษา 
 2.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบันทึกข้อมูลนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          4.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
 5.  ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
 6.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ 



 

 7.  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 8.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
 9.  ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และรายงานข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 10.  จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและร่วมมือกับหน่วยงานอื่น แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ประเมินผลและรายงาน 
 11. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 12.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือเสนอต่อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 13.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและโรงเรียนวิถีพุทธ 
 1.  จัดท าแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเอกลักษณ์ไทยประจ าปีของสถานศึกษา 
 2.  ส่งเสริมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตัญญูกตเวที  
 3.  ส่งเสริมและให้ขวัญก าลังใจแก่นักเรียนที่คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น 
 4.  ส่งเสริมจรรยามารยาทและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 5.  จัดท าแบบเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 6.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
 7. เสนอการออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ให้การอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม 
 8. จัดท าปฏิทินอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 9. จัดประชุมอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 10. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโอกาสร่วมกับกลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษา 
 11. ติดตามผลการประชุมนักเรียนอย่างต่อเนื่องและบันทึกรายงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนภาค
เรียนละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย 
 12. ดูแลพัฒนาห้องจริยธรรมให้บริการแก่นักเรียน ครู และบุคลากรอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนที่มี
ความสนใจ 
 13. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 14.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
 15.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4.งำนระดับชั้น 

1. ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และค าสั่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. ดูแลควบคุมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือพฤติกรรมเสี่ยงของ

นักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
3. เป็นคณะกรรมการด าเนินการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของระดับชั้นที่รับผิดชอบ 



 

4. พิจารณาตัดสินลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิดในระดับชั้นที่รับผิดชอบและระหว่างระดับชั้นที่
เกี่ยวข้อง 

5. รายงานผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาทราบทุกสิ้นเดือน หรือทันทีที่เกิดเหตุในกรณีที่เป็นเหตุร้ายแรงเพื่อทราบและพิจารณา
สั่งการ 

6. จัดประชุมครูที่ปรึกษาในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
7. ด าเนินการประชุม อบรมชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
8. เสริมสร้างวินัยและความประพฤติของนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
9. ควบคุมดูแลการเข้าแถวเคาระธงชาติประจ าวันในตอนเช้า และตรวจสอบยอดจ านวนนักเรียนที่มา

เรียนและขาดเรียน ส่งที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ลงสถิติประจ าวัน เพื่อด าเนินการรายงานให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบและผู้ปกครองทราบ 

10. เชิญผู้ปกครองมาพบหรือจัดคณะกรรมการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและพบผู้ปกครองเป็นครั้งคราว
หรือในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา 

11. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับทุกกลุ่มในโรงเรียนในการควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีการจัด
กิจกรรม 

12. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

13. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปีต่อหัวหน้ากลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
4.1งำนครูที่ปรึกษำ 

1. เป็นครูที่ปรึกษาและปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
2. เป็นคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของระดับชั้นและด าเนินการช่วยเหลือให้

ค าปรึกษา ส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนในห้องเรียนที่ได้รับมอบหมายและส่งเสริม
พัฒนาพฤติกรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับนักเรียนให้ขวัญก าลังใจ ตักเตือนและลงโทษนักเรียนในที่
ปรึกษา 

4. ดูนักเรียนประกอบพิธีหน้าเสาธง โดยยืมคุมแถวในห้องเรียนที่ตนรับผิดชอบ ส ารวจสถิติการมา
เรียน ขาดเรียนในแต่ละวันและพบนักเรียนในที่ปรึกษาในคาบแนะแนว เพื่อรับทราบปัญหา ให้
การอบรมนักเรียน ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีและช่วยเหลือนักเรียน 

5. รายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียนในที่ปรึกษาต่อหัวหน้าระดับชั้นเพื่อรายงานให้ผู้ช่วยกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน เพ่ือรายงานผู้บหารสถานศึกษา 

6. ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกายประจ าวันและประจ าเดือนตามเวลาที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ก าหนด 

7. ชี้แจงเรื่องการสอน/ตารางสอน/การสอบกลางภาค/การสอบปลายภาค/สอบแก้ตัว และติดตามผล
การเรียนของนักเรียนเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

8. ดูแลควบคุมนักเรียนเข้าร่วมประชุมระดับชั้นและเข้าร่วมกิจกรรมประชุมนักเรียน 



 

9. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ในงานที่ปรึกษาตามที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ก าหนด 

10. เป็นเวรประจ าวันตามตารางเวลาและท าหน้าที่ตามหน้าที่ก าหนดให้รับผิดชอบ 
11. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
12. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานรายงานผลงานประจ าปี ต่อผู้บริหาร

สถานศึกษา 
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

5.งำนส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนและแก้ไขปัญหำพฤติกรรมนักเรียน 
 

1. วางแผนการด าเนินงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดท าโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมระเบียบวินัย
นักเรียนและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

2. จดัท าข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
3. จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
4. จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่ก าหนด 
5. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 
6. ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
7. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของ

นักเรียน 

8. ประสานกับผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา เพ่ือร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
9. จัดท าเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน 

          10. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 11. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
6.งำนสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 

1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เช่น 
โครงการห้องเรียนสีขาว โครงการอบรมเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

2. ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่เก่ียวข้องกับงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ

ติดและอบายมุข 
4. ประสานครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในการเฝ้าระวังนักเรียนให้ห่างไกลยากเสพติด 
5. ให้ค าปรึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการต่อต้านยาเสพติด 
6. ประสานงานและด าเนินการร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต้านยาเสพติด 
7. จัดตั้งศูนย์ตรวจและป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 



 

8. จัดนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการใช้สารเสพติด เข้ารับการตรวจรักษาและอบรมบ าบัด
ทางจิตร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

9. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอบายมุข 

10. รายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA) และ ระบบดูแลและติดตามการ
ใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)  อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

11. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 

12. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลประจ าปี ต่อหัวหน้ากลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
7.งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 

1. ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
2. จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน 
3. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ 2 ครั้ง 
4. วางแผน ประสานงานกับระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียน 
5. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และระเบียบ เกี่ยวกับงานเครือข่ายผู้ปกครอง 
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ในการ

เรียน 
7. จัดกิจกรรมร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน ผู้ปกครองอย่าง

สูงสุด 
8. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
9. สรุปรายงานและประเมินผลส่งหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
10. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

8.งำนเวรประจ ำวัน 
1. รับผิดชอบในการก าหนดแนวทางวางแผนการจัดเวรประจ าวันของโรงเรียน 
2. ประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไข พัฒนาเวรประจ าวันของโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของ

โรงเรียนให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด 
3. ร่างและออกค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติงานเวรประจ าวัน และประสานงานเพื่ออ านวยความ

สะดวก 
4. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
5. สรุปและประเมินผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 
 



 

9.งำนขับขี่ปลอดภัยและงำนจรำจรในโรงเรียน 
1. รับผิดชอบในการก าหนดแนวทางวางแผนงานจราจรในโรงเรียน 
2. ประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไข พัฒนางานจราจรให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนให้เกิด

ประโยชน์กับนักเรียนมากท่ีสุด 
3. ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆที่เก่ียวข้องกับงานขับขี่ปลอดภัยและงานจราจร

ในโรงเรียน 
4. จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมการรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย100%  มีวินัยจราจร  ให้กับ

บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนอย่างถูกต้อง 
5. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนในการ

ท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
6. สรุปและประเมินผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

10.งำน TO BE NUMBER ONE 
1. วางแผนการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ให้เหมาะสม สอดคล้องกับการด าเนินงานของ

โรงเรียนและการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

2. สรรหา คณะกรรมการด าเนินงานชมรม/ชุมนุม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน 
3.   เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า และแนวทางในการด าเนินงานแก่นักเรียนคณะกรรมการ ชมรม/

ชุมนุม 
      TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  
4.  จัดประชุมนักเรียนคณะกรรมการชมรม/ชุมนุม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน เพ่ือประสาน 
     ความร่วมมือ ส่งเสริม พัฒนา และ รับฟังปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข  
5. ติดต่อ ประสานงาน ขอความร่วมมือ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใน 

การด าเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน  
6.  ประสานงาน จัดส่งคณะกรรมการ หรือสมาชิกของชมรม/ชุมนุม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน 
     เข้าร่วม กิจกรรมเครือข่าย และกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
7.  สรุปและประเมินผลรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการ 
      สถานศึกษา 

           8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 


