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หน้าที่กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานสานักงานและสารสนเทศ
2. งานหลักสูตรสถานศึกษา
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และนิเทศการเรียนการสอน
4. งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. งานวัดผลประเมินผลการเรียน
6. งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเป็นเลิศทางวิชาการ
7. งานทะเบียนและเทียบโอน
8. งานห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
9. งานพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
10. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11. งานแนะแนวการศึกษา
12. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
13. งานโครงการโรงเรียนประชารัฐ
14. งานการศึกษาพิเศษและการเรียนร่วม
15. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
16. งานทวิศึกษาและหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
17. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
18. งานสถานศึกษาพอเพียง
19. งานดนตรี นาฏศิลป์ และ โยทวาทิต
20. งานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
21. งานสะเต็มศึกษา
22. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฏิบัติ บทบาท หน้าที่และรายละเอียดงาน
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
1) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ การปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมพัฒนา เกี่ยวกับ กลุ่มงานบริหาร
วิชาการต่อรองผู้บริหารกลุ่มงานบริหารวิชาการ
2) ให้การดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายและการบริหารกลุม่ งานบริหารวิชาการดาเนินไปด้วย
ความราบรื่นเรียบร้อย
3) เข้าประชุมเพื่อเสนอข้อคิด ความเห็น การแก้ไขปัญหา การปรับปรุงพัฒนางานและการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ การมีมติสรุปกาหนดเป็นแนวปฏิบัติในรูปของมิติคณะกรรมการบริหารกลุม่ งานบริหารวิชาการไม่ต่ากว่าเดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผบู้ ริหารพิจารณาดาเนินการ
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บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
1) เป็นผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
2) ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ ในกรณีที่รองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหาร
วิชาการไม่อาจปฏิบัตหิ น้าที่ได้
3) ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสานักงานและสารสนเทศ
หน้าที่
1) จัดระบบงานธุรการ สารบรรณ หนังสือหรือเอกสารทางราชการ
2) จัดสานักงานวิชาการให้เป็นศูนย์วิชาการ จัดทาข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ บุคลากรในสาย
งานกลุม่ วิชาการ ประชาสัมพันธ์งานกลุ่มงานวิชาการ
3) ดูแลงานในด้านแผนงาน การเงินของงาน/โครงการ เงินสวัสดิการกลุ่ม งบประมาณประจาปี ของงาน
สานักงานกลุ่มงานวิชาการ และงบประมาณประจาปีกลุม่ งานวิชาการ
4) จัดทาบัญชีพสั ดุ ทะเบียนครุภัณฑ์กลุม่ งานวิชาการ และอานวยความสะดวกการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์
ประจาปีของงานบริหารทรัพย์สินของโรงเรียน ประสานงานจัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมบารุงรักษาพัสดุกลุ่มงานวิชาการ
5) สรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการและประสานงานทุกงานในกลุ่มงานวิชาการเพื่อสรุปผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานหลักสูตรสถานศึกษา
หน้าที่
1) จัดทา ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โรงเรียนมาตรฐานสากล ทวิศึกษา
สารวจข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมาย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็น
ต้นแบบให้กบั โรงเรียนอื่น
4) จัดทาหลักสูตรทีม่ ุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
5) จัดให้มีวิชาต่างๆครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
6) จัดให้มีวิชาต่างๆครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรเทียบโอนประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ของกระทรวงศึกษาธิการ
7) จัดทาสาระการเรียนรู้ทอ้ งถิ่นของสถานศึกษาเพื่อนาไปจัดทารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม จัดทา
คาอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง
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8) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สงู และลึกซึ้งมากขึ้นสาหรับกลุม่ เป้าหมายเฉพาะได้แก่ การศึกษาด้าน
ศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีพ การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง พิการและการศึกษาทางเลือก
9) จัดทาสาระการเรียนรู้ทอ้ งถิ่นของสถานศึกษาเพื่อนาไปจัดทารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม จัดทา
คาอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง
10) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผูเ้ รียน ผู้ปกครองชุมชน
สังคมและโลก
11) มีการประเมินการใช้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุม่ สาระการเรียนรู้และหลักสูตรรายวิชา
รายงานผล
12) จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานบริหารหลักสูตรเสนองาน/โครงการงบประมาณประจาปีของงานหลักสูตร
สถานศึกษา
13) จัดทาหนังสือราชการ คาสั่งและแบบบันทึกที่ใช้ในงานหลักสูตรสถานศึกษา
14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
หน้าที่
1) วางแผนพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะงาน กาหนดโครงสร้างงาน
เสนอคาสัง่ จัดเตรียมเอกสาร วัสดุที่ใช้ในการดาเนินงาน ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง จัดทาแผนพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้โดยเสนองาน/โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณ และจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการและบันทึกการประชุม
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
2) ดาเนินการพัฒนาศักยภาพครูในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดย ส่งเสริมให้ครูผสู้ อน
2.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียน โดยคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
2.2 ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพือ่
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียน
2.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการ
อ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนือ่ ง
2.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทัง้ ปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในรายวิชา
2.5 สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทัง้ สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผสู้ อนและผูเ้ รียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
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2.6 จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทกุ เวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
2.7 ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรูท้ ี่ก้าวหน้า เพื่อเป็นผู้นาการจัด
กระบวนการเรียนรูเ้ พื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น
3) ดาเนินการพัฒนาศักยภาพครูในการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา โดย
3.1 จัดให้มีการร่วมกันกาหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
3.2 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
3.3 พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุง่ เน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
ให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อทีเ่ สริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
3.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้และพัฒนาสือ่ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
4) ดาเนินการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา โดย
4.1 ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพือ่ แสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
งานการศึกษาของสถานศึกษา
4.2 เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
4.3 กาหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา
4.4 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5) การจัดนิเทศกากับติดตามการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกภาคเรียน
6) สรุปข้อมูลสารสนเทศงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ นาผลการสรุป เพื่อปรับปรุงพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หน้าที่
1) กาหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการ ทางาน
ของนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2) พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรูเ้ กี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสาคัญในการ
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เรียนรู้ที่ซบั ซ้อนขึ้น ทาให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้
แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ
3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย
4) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง สนับสนุนให้ครูนา
ผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หน้าที่
1) ดูแลการจัดการเรียนการสอนทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้ รียน
เป็นสาคัญ พัฒนาคุณธรรมนาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่ ง ๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3) จัดหาหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ ให้ครูผู้สอนได้ศึกษาและนาไปทา
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพือ่ ใช้ประกอบการเรียนการสอน
4) ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน
ใบความรู้เพือ่ ใช้ประกอบการเรียนการสอน
5) จัดกิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารต่าง ๆให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
6) จัดทาปฏิทินงานการเรียนการสอน
7) จัดตารางเรียน ตารางสอนในแต่ละภาคเรียน
8) ดูแลอัตรากาลังครู การเข้าสอน การสับเปลี่ยนคาบสอน การสอนแทน และรวบรวมเอกสารการรายงาน
เสนอผู้บริหาร
9) จัดทาหนังสือราชการคาสั่งและแบบบันทึกที่ใช้ในการเรียนการสอน
10) ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
11) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
12) ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานวัดผลประเมินผลการเรียน
หน้าที่
1) วางแผน ดูแลและดาเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เครื่องมือ
วัดผลประเมินผล การสอบ การตัดสินผลการเรียนและการสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กากับติดตามผลการเรียนของ
นักเรียน และพัฒนากระบวนการวัดผล
2) กาหนดระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายระดับประเทศ
3) จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
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4) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้นและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีทมี่ ีผเู้ รียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
5) จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมิน
6) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ
และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
7) ดูแลและดาเนินการเกี่ยวกับกรณีนักเรียนไม่มสี ิทธิส์ อบ การสอบทดแทน การแก้ผลการเรียนการเรียนซ้าให้
เป็นปัจจุบัน
8) ติดตามนักเรียนที่มีปญ
ั หาด้านการเรียน แจ้งผู้ปกครอง เพื่อช่วยแก้ปัญหากับทางโรงเรียนกรณีนักเรียน ไม่
มีสิทธิส์ อบ ผลการเรียน 0 , ร , มส และ มผ ที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตร
9) ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานงานกับผูป้ กครองนักเรียนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10) ดาเนินงานประสานงานการจัดสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ
11) ให้ความรู้ด้านการวัดผลและประเมินผลแก่บุคลากร
12) จักทาหนังสือราชการ คาสัง่ และแบบบันทึกที่ใช้ในงานวัดผลประเมินผล
13) จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานวัดผลประเมินผล
14) เสนองาน / โครงการ งบประมาณประจาปีของงานวัดผลประเมินผล
15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานทะเบียนและเทียบโอน
หน้าที่
1) วางแผนดาเนินการลงทะเบียนนักเรียนจัดทาปฏิทินปฏิบตั ิงานกลุ่มงานทะเบียนและเทียบโอนผลการ
เรียน
2) ดูแลดาเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษา รับมอบตัวนักเรียน ข้อมูลนักเรียน จัดทาสถิติจานวนนักเรียน การ
ลงทะเบียนวิชาเรียน การลาออก การพักการเรียนและการจาหน่ายนักเรียน
3) ติดตามนักเรียนที่มปี ัญหาด้านการเรียน แจ้งผูป้ กครอง เพื่อช่วยแก้ปัญหากับทางโรงเรียนกรณีนักเรียน
ไม่จบหลักสูตรตามกาหนดเวลา
4) จัดทาหลักฐานการศึกษา ทะเบียนนักเรียน
5) ดาเนินการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา
6) ให้บริการข้อมูลเพื่อใช้ในการใช้สิทธิพเิ ศษในการศึกษาต่อ
7) เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุมัตผิ ลการเรียน
8) จัดทาข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทุกภาคเรียน ประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9) เป็นคณะกรรมการดาเนินการเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เทียบระดับการศึกษาทัง้ ในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัยการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรเทียบโอนประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อเสนอ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเพือ่ เสนอให้ผู้บริหารอนุมัติการเทียบโอน
10) เสนองาน/โครงการ งบประมาณประจาปีของกลุม่ งานทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผลการเรียน
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11) จัดเก็บหลักฐานของนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบสะดวกต่อการให้บริการ
12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานการศึกษาพิเศษ และการเรียนร่วม
หน้าที่
1) สารวจ คัดกรอง ประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
2) จัดทาแผนการสอนเฉพาะบุคคล เพื่อสอนเสริมและดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการและด้อยโอกาสทุกคน
3) จัดหาสือ่ เทคโนโลยี และจัดทาแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล จัดการเรียนรู้โดยคานึงถึงศักยภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งในและนอกเวลา ที่เหมาะสมกับเด็กพิการและด้อยโอกาส
4) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อผูอ้ านวยการทุกภาคเรียน
งานห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าที่
1) วางแผนการปฏิบัตงิ านห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นตามนโยบาย
2) ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานห้องสมุดอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
3) ดาเนินการพัฒนาห้องสมุดเป็นห้องสมุด 3 ดี และแหล่งสืบค้นสาระความรูท้ างอินเตอร์เน็ท
4) จัดซื้อจัดหาหนังสือ วัสดุครุภัณฑ์ ตรวจสอบวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
5) จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
6) บริหารจัดการงานเทคนิคห้องสมุด ลงทะเบียน วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ สื่อ บันทึกเข้าฐานข้อมูล
ห้องสมุด
7) ตรวจสอบการทาบรรณานุกรม (รายชื่อหนังสือใหม่) ตรวจสอบ ลงทะเบียน วารสาร หนังสือพิมพ์
และสื่ออื่นๆทุกชนิด
8) ให้บริการพื้นฐาน ยืม คืนหนังสือ จองหนังสือ จัดเก็บ
9) จัดทาสถิติการให้บริการของห้องสมุดประจาทุกเดือน
10) จัดบรรยากาศห้องสมุดเอือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
11) กากับดูแล ให้บริการ สืบค้นข้อมูลความรู้ทางอินเตอร์เน็ต ในห้องสมุดICT
12) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้อานวยการทุกภาคเรียน
13) ปฏิบัตงิ านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่
1) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนตามโครงสร้างหลักสูตร
2) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน
3) สารวจความต้องการ ความสนใจและความถนัดของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเข้ากิจกรรมชุมนุม
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น
4) วางแผนและดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี
5) ประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

8

6) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อผูอ้ านวยการทุกภาคเรียน
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
หน้าที่
1. วางแผนการดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. นาเสนอแนวทางการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน
3. จัดทาแผนและปฏิทินงาน โดยคานึงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
4. ดาเนินการเพื่อให้ผเู้ รียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้าหน้าทางความคิด
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก) และมีการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน
6. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้อานวยการ
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานทวิศึกษา และหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
หน้าที่
1) ประชาสัมพันธ์และร่วมมือในการดาเนินการรับสมัครนักเรียนในโครงการทวิศึกษา
2) ประสานการดาเนินงานภายในและเครือข่ายความร่วมมือภายนอกกับสถานศึกษา ในด้านการจัดการเรียน
การสอน การวัดประเมินผล การโอนผลการเรียน การสาเร็จการศึกษาและอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
3) จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรทวิศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค
ขอนแก่น
4) ดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านในโครงการทวิศึกษา
5) นาเสนอปัญหาทีเกิดขึ้นในการดาเนินงานรวมถึงผู้เรียนในโครงการเพือ่ หาทางแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
ทันท่วงที
6) ติดต่อประสานงานกับผูป้ กครองนักเรียนในโครงการทวิศึกษาเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ รายงานผลการ
ดาเนินการ ร่วมมือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
7) รายงานผลการดาเนินงานต่อผูบ้ ริหาร
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
หน้าที่
1) ร่วมกันวางแผนปฏิบัติงาน ในการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
2) จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานประจาปีให้ชัดเจน
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3) ดาเนินงานตามแผนงานโครงการกลุ่มงานวิชาการที่วางแผนไว้
4) ศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและดาเนินการให้เป็นไปตามทีม่ าตรฐานกาหนด
5) ประชุมเพื่อนิเทศติดตาม พัฒนาแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
6) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานทุกครั้งต่อผู้บริหารหลังการประชุม ไม่เกิน 3 วัน
7) สรุป ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการทุกภาคเรียน
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หน้าที่
1) จัดทาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลักสูตรรายวิชา ร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) จัดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้เป็นแหล่งบริการสาหรับนักเรียนและผูส้ นใจ
ร่วมกับครูในกลุม่ สาระการเรียนรู้
3) ทาการสอนในกลุม่ สาระการเรียนรูท้ ี่รบั ผิดชอบ
4) จัดครูเข้าสอนในรายวิชา ระดับชั้นต่างๆตามวุฒกิ ารศึกษา ความสามารถและนโยบายโรงเรียน
5) วางแผนการสอนร่วมกับครูผสู้ อนในแต่ละรายวิชา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะพึงประสงค์
การอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ และผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
6) จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครูประจาวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้มาปฏิบัติราชการ
7) นิเทศการสอนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เข้าใจหลักสูตร ธรรมชาติวิชา วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอนเต็มเวลา และเต็มความสามารถ
8) วางแผนจัดทาสื่อการเรียนการสอนร่วมกับครู ให้การสนับสนุนการผลิต จัดหาสื่อการเรียนการสอน
9) วางแผนวัดผลร่วมกับครู ดูแลตรวจสอบเครือ่ งมือวัดผลทุกรายวิชา และดาเนินการให้มีการวัดผลประเมินผล
การเรียนตามระเบียบการประเมินผลการเรียน
10) วางแผนร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทาคลังข้อสอบสาระการเรียนรู้
11) ดูแลติดตามการแก้ระดับผลการเรียนรู้ 0 , ร , มส. และ มผ. ของนักเรียนในรายวิชาที่กลุม่ สาระการ
เรียนรู้รบั ผิดชอบ
12) ร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้นาผลการเรียนแต่ละภาคเรียนวิเคราะห์ผลและสรุปผลเพื่อนามาใช้ใน
การพัฒนาที่กลุ่มสาระการเรียนรู้รบั ผิดชอบ
13) ร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรูห้ าวิธีการและจัดสือ่ สอนเสริมให้กับนักเรียน
14) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งด้านหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้การเรียนการสอน โครงงาน การวัดผลประเมินผล การจัดซ่อมเสริม การจัดสอนเสริม
ประสบการณ์และกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาต่าง ๆ
15) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาตนเอง ได้ทางานร่วมกันอย่างเป็น
กระบวนการและมีการจัดการอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
16) ตรวจการวิเคราะห์หลักสูตร โครงสร้างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนเครือ่ งมือ
วัดผล ป.พ.5 ตามกาหนดการนิเทศงานวิชาการประจาเดือน
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17) จัดให้มีการประชุมหรือนิเทศงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุ สัปดาห์ตามเวลาที่กาหนดและรายงานผลการ
ประชุมเสนอต่อผูบ้ ริหาร
18) วางแผนร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดสายงานกลุม่ สาระการเรียนรู้ให้ปฏิบัตหิ น้าที่ตาม
ความสามารถ มีความรักสามัคคีต่อกัน
19) ควบคุมดูแล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและช่วยกันพัฒนาห้องปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการกลุม่ สาระการ
เรียนรู้ในการให้บริการ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในการใช้งาน
20) จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยประสานงานกับงานแผนงานและกลุ่มงานสารสนเทศ
21) ร่วมกับครูในกลุม่ สาระการเรียนรู้วางแผนงาน/โครงการ กิจกรรม งบประมาณประจาปี ตามกาหนดเวลา
ปฏิบัติงานตามแผน ประเมินงาน/โครงการ และสรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
22) ประเมินบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยความยุติธรรม โดยยึดข้อมูลการปฏิบัติงานตามแบบประเมิน
ของโรงเรียน
23) ควบคุมดูแลการจัดทะเบียนให้บริการ การตรวจสอบเอกสาร วัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
24) พิจารณาหนังสือราชการจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รบั มอบจากทางโรงเรียน เสนอความคิดเห็น ปฏิบัติ
และรายงานผลการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ หรือบันทึกข้อความในการเสนองาน การ
ขออนุญาตดาเนินงาน หรือเรื่องเพือ่ พิจารณาต่อผูบ้ ริหาร
25) จัดการนิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตรภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
26) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานแนะแนวการศึกษา
หน้าที่
1) จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน
2) จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์การเรียนต่อกับโรงเรียนทัง้ ในและนอกเขตพื้นที่บริการ
โดยความร่วมมือของครูทุกคน
3) จัดให้มบี ริการแนะแนวและการปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มปี ัญหาในด้านต่างๆทีส่ ่งผลกระทบต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน
4) ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน
5) ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับโรงเรียนหรือ
เครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานโครงการโรงเรียนประชารัฐ
หน้าที่
1) ประชุมวางแผนการดาเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
2) จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐ ในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
3) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม และปฏิทินงาน
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4) สรุป และรายงานผลการดาเนินงานโรงเรียนประชารัฐ
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
หน้าที่
1) ประสานงานกับคณะทางานในการวางแผนการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตร เป้าหมายและตัวชี้วัด
โรงเรียนมาตรฐานสากล ทัง้ 5 ด้าน ประกอบด้วย เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
2) จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากลตามหลักสูตร ในแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา
3) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม และปฏิทินงาน
4) สรุป และรายงานผลการดาเนินงาน
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
หน้าที่
1) ประสานงานกับคณะทางานในการวางแผนการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตร เป้าหมายและตัวชี้วัด
โครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพฯ “โครงการสวนพฤกษสาสตร์โรงเรียน”
2) วางแผนและดาเนินงาน“โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”ในโรงเรียน
3) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม และปฏิทินงาน
4) สรุป และรายงานผลการดาเนินงาน
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานสะเต็มศึกษา
หน้าที่
1) วางแผนงานการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ “สะเต็มศึกษา”ใน 4 วิชา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์
(S:Science) เทคโนโลยี(T:Tecnology) คณิตศาสตร์(M:Matermatics) ประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี กับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม(E:Engineering)
2) ขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง “สะเต็มศึกษา” ในทุกกลุ่มสาระ
3) ขยายผลบูรณาการเทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา 6 ขั้นตอน ในทุกกลุ่มสาระ
4) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม และปฏิทินงาน
5) สรุป และรายงานผลการดาเนินงาน
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
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งานดนตรีนาฏศิลป์และโยทวาทิต
หน้าที่
1) จัดทาและดาเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนางานดนตรีพื้นเมือง นาฏศิลป์ และโยทวาทิต เพือ่
การเรียนการสอนและบริการสังคม
2) ฝึกซ้อมนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งให้มีความพร้อมในการเผยแพร่กจิ กรรมการแสดงผลงานทั้งใน
และนอกสถานศึกษาและผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3) สรุป และรายงานผลการดาเนินงาน
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
หน้าที่
1) จัดทาและดาเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในประเภทกีฬาที่คัดเลือกสามารถนาสู่ความเป็นเลิศ
2) พัฒนาทักษะ ฝึกซ้อม ต่อยอดนักกีฬา ในประเภทกีฬาทีม่ ีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ
3) สรุป และรายงานผลการดาเนินงาน
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานจัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU SMART LEARNING ACADEMY
หน้าที่
1) ประสานงานการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการ KKU SMART
LEARNING ACADEMY
2) ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประทศ ในการดาเนินงานการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน เริ่มต้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560(ม.1) , 2561(ม.1-ม.2) และ 2562(ม.1-2-3)
ตามลาดับ
3) นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
4) สรุป รายงานผลการดาเนินงานเสนอผูอ้ านวยการโรงเรียน
5) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1.งานสานักงานและสารสนเทศ
2. งานนโยบายและแผน
3. งานบริหารงานการเงินและการบัญชี
4. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
5. งานระบบเทคโนโลยี ข้อมูล และ สารสนเทศ
6. งาน ICT และเว็บไซต์โรงเรียน
7. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
8. งานโรงเรียนธนาคารและการหารายได้ระหว่างเรียน
9. งานควบคุมภายใน
10. งานสามะโนผูเ้ รียน
11. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร
12. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฏิบัติ บทบาท หน้าที่และรายละเอียดงาน
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
1) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ การปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมพัฒนา เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณต่อรองผูบ้ ริหารกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2) ให้การดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายและการบริหารกลุม่ งานบริหารงบประมาณดาเนินไปด้วย
ความราบรื่นเรียบร้อย
3) เข้าประชุมเพื่อเสนอข้อคิด ความเห็น การแก้ไขปัญหา การปรับปรุงพัฒนางานและการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ การมีมติสรุปกาหนดเป็นแนวปฏิบัติในรูปของมิติคณะกรรมการบริหารกลุม่ งานบริหารงบประมาณไม่ต่ากว่า
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาดาเนินการ
บทบาทหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
1) เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารงบประมาณและจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1
ครั้ง
2) เป็นผู้ควบคุม กากับ ติดตาม ดูแล กระตุ้น เร่งรัด การปฏิบัติหน้าที่ของครูทงั้ 2 กลุ่มงาน เพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมาย ราบรื่น เรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ปริมาณงานมีคุณภาพงานเป็นไปตามมาตรฐาน
ตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
3) จัดทาคู่มือพรรณนางานกลุ่มงานบริหารงบประมาณกาหนดขอบข่ายงาน บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน
4) ดาเนินงานตามขอบข่ายและภารกิจของกลุ่มงานบริหารงบประมาณปฏิบัตงิ านให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี โดยถือตามวงจรคุณภาพ PDCA
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5) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารกลุม่ งานบริหารงบประมาณ
6) จัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับกลุม่ งานบริหารงบประมาณ
7) จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
8) ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
9) เสริมสร้างขวัญกาลังใจ การให้คุณให้โทษ การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
10) จัดทาเว็บไซต์ / Homepabge ของกลุม่ งานให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
1. เป็นผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2. ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ในกรณีที่รองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหาร
งบประมาณไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
3. ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่
1) วางแผนการดาเนินงานในการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณประจาปีของกลุม่
2) วางแผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
3) ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ กากับ ติดตาม การปฏิบัตงิ านของกลุม่ บริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน
4) ประเมินการปฏิบัตงิ านของกลุ่มงาน เป็นระยะๆตามขั้นตอน และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
5) ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรในกลุม่ บริหารงานงบประมาณ
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานสานักงานและสารสนเทศ
หน้าที่
1) จัดระบบงานสานักงาน งานสารบรรณ หนังสือหรือเอกสารทางราชการให้เป็นปัจจุบัน
2) ดูแลงานด้านแผนงาน ข้อมูลสารสนเทศ การเงินของงาน/โครงการ เงินสวัสดิการกลุม่ งบประมาณ
ประจาปีของงานสานักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ และงบประมาณประจาปีของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
3) จัดทาบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์กลุ่มงานบริหารงบประมาณ และอานวยความสะดวกการตรวจสอบพัสดุ
ครุภัณฑ์ประจาปีของกลุ่มงานบริหารทรัพย์สินของโรงเรียน
4) ประสานงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมบารุงรักษาพัสดุกลุม่ งานบริหารงบประมาณ
5) จัดบรรยากาศสานักงาน ให้สวยงาม เรียบร้อย เหมาะสม สะดวกแก่การปฏิบัตงิ าน
6) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7) สรุปผลการดาเนินงานประจาปีเสนอผู้อานวยการโรงเรียน
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
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งานนโยบายและแผน
หน้าที่
1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา โดยต้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และ
กลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2) จัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของโรงเรียน ได้แก่ แผนการจัดชั้นเรียน ข้อมูลครู นักเรียน และสิ่ง
อานวยความสะดวกของโรงเรียน เพื่อใช้กาหนดเป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมายกิจกรรมหลักและสนับสนุน
3) ทบทวนประสิทธิภาพการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัตกิ ารในรอบปีทผี่ ่านมา เพือ่ จัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายปีขอ
ตั้งงบประมาณและล่วงหน้า 3 ปี ของงบบุคลากร งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และงบรายจ่ายอืน่
4) ประมาณการค่าใช้จ่ายกิจกรรมและกิจกรรมสนับสนุนของแต่ละผลผลิต
5) จัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เป็นรายละเอียดของแผนงบประมาณ
6) ขอความเห็นชอบแผนงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นคาขอตั้งงบประมาณ
ต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
8) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9) เสนอผู้อานวยการโรงเรียนเพื่ออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีและแผนการใช้จ่ายเงิน
10) ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณทีจ่ าเป็นต้องขอโอนและเปลี่ยนแปลง เสนอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
11) ขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่ต้องทาความตกลงกับสานักงบประมาณที่ไม่ต้องทาความตกลงกับ
สานักงบประมาณให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ กรณีที่ยังไม่ได้เป็นผูเ้ บิกเงินจากคลังให้ เสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดผ่านสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
12) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
13) กรณีที่โรงเรียนยังไม่ได้รบั การอนุมัติให้เป็นผูเ้ บิกเงินจากคลัง
13.1 จัดให้มกี ารตรวจสอบและติดตามให้กลุ่ม ฝ่าย งานในโรงเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดทารายงานผลการปฏิบัตงิ านและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบทีส่ านักงบประมาณ
กาหนด แล้วจัดส่งไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาทีส่ านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาหนด
13.2) จัดทารายงานประจาปีทีแสดงถึงความสาเร็จในการปฏิบัติงานทุกสิ้นปีงบประมาณ แล้วจัดส่งไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในระยะเวลาทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
14) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงาน โครงการ /กิจกรรม ตามที่ได้รับมอบหมาย
15) รายงานผลการประเมินต่อผู้อานวยการ โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง
16) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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งานการเงินและการบัญชี
หน้าที่
1) การรับเงินและการจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด คือระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลังในหน้าที่ของอาเภอและกิ่งอาเภอ พ.ศ.2550 โดยโรงเรียนสามารถกาหนดวิธีปฏิบัติเพิม่ เติมได้ตาม
ความเหมาะสมแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบดังกล่าว
2) การเก็บรักษาเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด คือระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนา
เงินส่งคลังในส่วนของราชการ พ.ศ. 2552 โดยอนุโลม
3) การนาเงินส่งคลังให้นาส่งต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในหน้าที่ของอาเภอและกิ่งอาเภอ พ.ศ. 2550 หากนาเงินส่งเป็นเงินสดให้ตงั้
คณะกรรมการนาเงินส่งด้วย
4) จัดทาบัญชีการเงินตามระบบที่เคยจัดทาอยูเ่ ดิม คือตามระบบที่กาหนดไว้ในคู่มือการบัญชีหน่วยงานย่อย
พ.ศ.2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 แล้วแต่กรณี
5) จัดทารายงานตามที่กาหนดในคู่มือการบัญชีสาหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 หรือตามระบบการควบคุม
การเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 แล้วแต่กรณี
6) จัดทารายงานการรับจ่ายเงินรายได้ของโรงเรียน ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด คือตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการนาเงิน
7) จัดทาและจัดหาแบบบัญชี ทะเบียนและแบบรายงานตามแบบทีก่ าหนดในคู่มือการบัญชีสาหรับหน่วยงาน
ย่อย พ.ศ.2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544
8) งานอื่นๆที่ได้รบั มอบหมาย
งานพัสดุและสินทรัพย์
หน้าที่
1) วางแผนงานพัสดุล่วงหน้า 3 ปี ให้ดาเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ
2) จัดทาแผนจัดหาพัสดุ โยให้ฝ่ายทาหน้าทีจ่ ัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ดาเนินการ โดยให้ฝ่ายที่ต้องการใช้พัสดุ จัดทา
รายละเอียดพัสดุที่ต้องการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ หรือรูปแบบรายการและ
ระยะเวลาที่ต้องการใช้พสั ดุ ทั้งนี้รายละเอียดพัสดุต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี และตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ส่งให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทาแผนการจัดหาวัสดุ
3) ฝ่ายจัดทาแผนจัดหาวัสดุรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากฝ่ายที่ต้องการใช้พสั ดุ โดยมีการสอบทานกับ
แผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และความเหมาะสมของวิธีการจัดหา
ว่าควรเป็นการซื้อ การเช่า หรือการจัดทาเอง แล้วจึงนาข้อมูลทีส่ อบทานแล้วมาจัดทาแผนการจัดหาพัสดุในภาพรวม
ของสถานศึกษา แล้วส่งแผนที่จัดทานี้ไปให้สานักงานเตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทาเป็นภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต่อไป
4) กาหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพือ่ ประกอบการขอตัง้ งบประมาณ ส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5) การจัดหาจากเงินนอกงบประมาณ ให้กาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะได้ โดยให้พิจารณา
จากแบบมาตรฐานก่อน หากไม่เหมาะสมก็ให้กาหนดตามความต้องการ โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็น
ประโยชน์กบั ทางราชการ
6) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสดุ เช่นสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง การจัดทาบัญชีผู้ขายหรื อผู้
รับจ้าง เพื่อสาหรับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการประเมินผลผู้ขายและผู้รบั จ้างเป็นต้น
7) จัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการและคาสั่งมอบอานาจของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8) การจัดทาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้สถานศึกษารับจัดทา บริการ
รับจ้าง ผลิต เพื่อจาหน่าย พ.ศ. 2533
9) จัดทาทะเบียนคุมพัสดุทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ ไม่ว่าจะมาด้วยการจัดหาหรือการรับบริจาค
10) ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
11) ตรวจสอบพัสดุประจาปี และให้มีการจาหน่ายพัสดุที่ชารุด เสื่อมสภาพหรือไม่ใช้ในราชการอีกต่อไป
12) พัสดุที่เป็นทีเ่ ป็นที่ดินหรือสิง่ ก่อสร้าง กรณีที่ได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ดาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราช
พัสดุ กรณีที่ได้มาด้วยการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษาให้ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา
13) จัดทาแนวปฏิบัติหรือระเบียบของโรงเรียนในการดาเนินการหารายได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับทีร่ าชพัสดุและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของโรงเรียน ภายใน
ของวัตถุประสงค์ของโรงเรียน และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจของโรงเรียนเท่านั้น รายได้ที่
เกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้ โรงเรียนจึงต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง การจัดหา
ผลประโยชน์ดงั กล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
14) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาการศึกษา
หน้าที่
1) จัดทาแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานทุนการศึกษา
2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เพื่อร่วมพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาต่างๆ
3) รวบรวมข้อมูล รายงานผลการพิจารณาทุนการศึกษาต่างๆ ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาทราบ
4) ติดต่อประสานงานกับคณะครูที่ปรึกษา ในการรวบรวมข้อมูลนักเรียน
5) ประสานงานขอรับทุนการศึกษา จากหน่วยงานภายนอกและภายในโรงเรียน
6) แนะนาให้นักเรียนทีม่ ีความจาเป็นในการขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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งานระบบเทคโนโลยีข้อมูลและสารสนเทศ
หน้าที่
1) จัดระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูล
ของเขตพื้นที่การศึกษา (บันทึกข้อมูล DMC , B-obec , M- obec) และข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
2) รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน
3) นาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการ
4) จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
5) นาเสนอและเผยแพร่ข่อมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ์
6) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหารของโรงเรียน
7) จัดระบบงานสานักงาน งานสารบรรณ หนังสือหรือเอกสารทางราชการให้เป็นปัจจุบัน
8) ดูแลงานด้านแผนงาน ข้อมูลสารสนเทศ การเงินของงาน/โครงการ เงินสวัสดิการกลุ่ม งบประมาณ
ประจาปีของงานสานักงานกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ และงบประมาณประจาปีของกลุม่ แผนงานและงบประมาณ
9) จัดทาบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์กลุ่มแผนงานและงบประมาณ และอานวยความสะดวกการตรวจสอบ
พัสดุ ครุภัณฑ์ประจาปีของกลุม่ งานบริหารทรัพย์สินของโรงเรียน
10) ประสานงานการจัดซือ้ จัดจ้าง ซ่อมบารุงรักษาพัสดุกลุม่ แผนงานและงบประมาณ
11) จัดบรรยากาศสานักงาน ให้สวยงาม เรียบร้อย เหมาะสม สะดวกแก่การปฏิบัติงาน
12) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
13) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานประจาปีเสนอผูอ้ านวยการโรงเรียน
14) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งาน ICT และเว็บไซต์โรงเรียน
หน้าที่
1) วางแผนงานและการดาเนินการงานICTและเว็บไซต์โรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง และเป็นปัจจุบัน
2) ดาเนินการเว็บไซต์โรงเรียนเพือ่ เป็นแหล่งการสืบค้นความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสารทางราชการ ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง
3) ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน กิจกรรม ในเว็บไซต์โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
4) พัฒนาครูและบุคลากรในการจัดทาเว็บไซต์สาเร็จรูป เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน
5) ออกแบบกราฟิกและพัฒนาหน้าหลักเว็บไซต์โรงเรียนให้แปลกใหม่ ทันสมัย น่าดู สวยงามอยูเ่ สมอ
6) จัดทาสถิติการเข้าเยี่ยมชม
5) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานประจาปีเสนอผู้อานวยการโรงเรียน
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งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
หน้าที่
1) วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน
2) ระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้าน ประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร
เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และสถานศึกษาในการใช้
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน
3) จัดทาข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุนเพือ่ พัฒนาการศึกษาให้ดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส
4) สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานสามะโนนักเรียน
หน้าที่
1) ประสานกับชุมชนและท้องถิ่นในเขตบริการของโรงเรียนในการสารวจและจัดทาสามะโนผูเ้ รียนที่จะเข้ารับ
บริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
2) จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศจากการสารวจสามะโนผูเ้ รียน
3) เสนอข้อมูลสารสนเทศสามะโนผูเ้ รียนในเขตพื้นที่การศึกษา
4) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน
หน้าที่
1) อานวยความสะดวกในการขอรับเงินชดเชยอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากร
2) จัดทาสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในการจัดทาประกันชีวิต และการใช้บริการ
3) สรุปรายงานผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผูป้ กครองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4) เป็นผูป้ ระสานงานกับบริษัทประกัน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัย
5) ชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจ ทั้งประชุมและเป็นหนังสือราชการ
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รบมอบหมาย
งานควบคุมภายใน
หน้าที่
1) ดาเนินการให้มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาการดาเนินงานตามภารกิจ วิเคราะห์ความเสี่ยง กาหนด
ปัจจัยเสี่ยง จัดลาดับความเสี่ยง กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
2) ประสานงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกกลุม่ งาน
3) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานควบคุมภายในตามมาตรการที่กาหนดและพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสม
เป็นระยะ ๆ
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4) เก็บรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนและผูบ้ ังคับบัญชาระดับเหนือ
สถานศึกษาขึ้นไป
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รบั มอบหมาย
งานธนาคารโรงเรียนและการหารายได้ระหว่างเรียน
หน้าที่
1) จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งานโรงเรียนธนาคาร และการหารายได้ระหว่างเรียน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ประสานงานการดาเนินงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส) เพือ่ นิเทศ/ประสานการดาเนินงาน
โรงเรียนธนาคารให้มีคุณภาพมาตรฐานตามรูปแบบของธนาคารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
รักษากุญแจและรับผิดชอบในการเปิด-ปิดธนาคารโรงเรียน
3) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามรูปแบบโรงเรียนธนาคาร
4) ดาเนินงานธนาคารโรงเรียนตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมตลอดปีการศึกษา
5) ดาเนินโครงการ/กิจกรรมการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนแบบครบวงจร ทั้งการตัง้ บริษัทจาลอง การ
ผลิต การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การจาหน่าย การจัดทาระบบการฝากเงินรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตกับโรงเรียน
ธนาคาร
6) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
งานโรเนียวเอกสารทางราชการ
หน้าที่
1) ประสานงานกับกลุ่มงานบริหาร /กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการจัดทะเบียนการเบิกจ่ายกระดาษและวัสดุ
อุปกรณ์การโรเนียวเอกสารจากงานพัสดุ เพื่อดาเนินงานโรเนียวเอกสารทางราชการ
2) แบ่งหน้าที่ดาเนินการโรเนียวเอกสารทางราชการ
3) สรุป รายงานผลการดาเนินงานเสนอผูอ้ านวยการโรงเรียน
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กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานสานักงานและสารสนเทศ
2. งานบริหารบุคลากร
3. งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
4. งานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากร
5. งานเสริมสร้างและประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัตริ าชการ
6. งานสวัสดิการและขวัญกาลังใจบุคลากร
7. งานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
8. งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
9. งานเวรยามและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
10. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฏิบัติ บทบาท หน้าที่และรายละเอียดงาน
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
1) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ การปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมพัฒนา เกี่ยวกับการบริหารกลุ่ม
บริหารงานบุคคลต่อรองผู้บริหารกลุ่มงบประมาณ
2) ให้การดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายและการบริหารกลุม่ บริหารงานบุคคลดาเนินไปด้วยความ
ราบรื่นเรียบร้อย
3) เข้าประชุมเพื่อเสนอข้อคิด ความเห็น การแก้ไขปัญหา การปรับปรุงพัฒนางานและการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ การมีมติสรุปกาหนดเป็นแนวปฏิบัติในรูปของมิติคณะกรรมการบริหารกลุม่ บริหารงานบุคคลไม่ต่ากว่าเดือนละ
1 ครั้ง เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาดาเนินการ
บทบาทหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
1) เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคลและจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
2) เป็นผู้ควบคุม กากับ ติดตาม ดูแล กระตุ้น เร่งรัด การปฏิบัตหิ น้าที่ของครูทั้ง 3 กลุม่ งาน เพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมาย ราบรื่น เรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ปริมาณงาน คุณ ภาพงานเป็นไปตามมาตรฐาน
ตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
3) จัดทาคู่มือพรรณนางานกลุม่ บริหารงานบุคคล กาหนดขอบข่ายงาน บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน
4) ดาเนินงานตามขอบข่ายและภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี โดยถือตามวงจรคุณภาพ PDCA
5) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
6) จัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานบุคคล
7) จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
8) ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
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9) เสริมสร้างขวัญกาลังใจ การให้คุณให้โทษ การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
10) จัดทาเว็บไซต์ / Homepabge ของกลุ่มงานให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
11) ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
1) เป็นผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2) ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ในกรณีที่รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ไม่อาจปฏิบัตหิ น้าที่ได้
3) ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่
1) ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานและจัดสรรงบประมาณประจาปีของงานบริหารบุคคล
2) วางแผนและดาเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารบุคคล
3) ส่งเสริมสนับสนุนนิเทศ กากับ ติดตาม การปฏิบัตงิ านของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การที่กาหนด
4) ประเมินการปฏิบัตงิ านกลุ่มเป็นระยะตามกาหนดเวลาและขัน้ ตอน นาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานสานักงานและสารสนเทศ
หน้าที่
1) จัดระบบสานักงาน งานสารบรรณ หนังสือเอกสารทางราชการให้เป็นปัจจุบัน
2) ดูแลแผนงานข้อมูลสารสนเทศการเงิน/ โครงการ เงินสวัสดิการกลุ่ม งบประมาณประจาปีของสานักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
3) จัดทาบัญชีพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์กลุ่มบริหารงานบุคคลและอานวยความสะดวกต่อการตรวจสอบพัสดุ
ครุภัณฑ์ประจาปีของงานบริหารสินทรัพย์ของโรงเรียน
4) ประสานงานจัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมบารุงรักษาพัสดุกลุม่ บริหารงานบุคคล
5) จัดทาแบบฟอร์มใบลาทุกประเภทและรวบรวมใบลาเสนอผูบ้ ริหาร
6) จัดทาคาสัง่ ไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
7) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8) จัดบรรยากาศ สานักงาน ให้สวยงาม เรียบร้อย เหมาะสม สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
9) สรุปผลการดาเนินงานประจาปีเสนอผูบ้ ริหาร
10) ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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งานระบบบริหารงานบุคคล
หน้าที่
1) วิเคราะห์และประเมินสภาพความต้องการของอัตรากาลังของโรงเรียน
2) ทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
3) การกาหนดตาแหน่ง สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
4) การจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังกาหนดหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และการ
จ้างโดยใช้เงินรายได้ของโรงเรียนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงเรียนกาหนด
5) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) การขอเลื่อนตาแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) เสนอคาขอการย้าย ข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาต่อเขตพื้นที่การศึกษา
8) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9) การจัดระบบทะเบียนประวัติ
10) การลาทุกประเภทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11) การจัดทาบัญชีและเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
12) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
13) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
14) การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15) การส่งเสริมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
16) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
17) การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
18) การสัง่ พักราชการและการสัง่ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
19) การายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
20) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
21) วางแผนจัดทามาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
22) จัดทาคาสัง่ เวรยามรักษาการณ์ กลางวัน กลางคืน พร้อมจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย
23) ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติหน้าทีเ่ วรยามรักษาการณ์ กลางวัน กลางคืนให้เป็นไปตามคาสั่ง และรายงานผล
การปฏิบัตกิ ารอยูเ่ วรยาม ปัญหาอุปสรรค เพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์
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งานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
หน้าที่
1) จัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลการทางการศึกษา
2) รวบรวมสาเนาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ลงในทะเบียนประวัติ
3) จัดทาหลักฐานการปฏิบัติราชการข้าราชการครู ลูกจ้าง บุคลากรทางการศึกษา
4) จัดทาข้อมูลบุคลการด้านการศึกษา วิทยฐานะ อื่น ๆ อันเป็นประโยชน์แก่บุคลากรและการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน พร้อมให้บริการข้อมูลแก่บุคลากร
5) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รบั การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
ดาเนินการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานประเมินประสิทธิภาพของบุคลากร
หน้าที่
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาเอกสารประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร
2) แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศบุคลากรที่ได้รับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3) ประเมินผลการดาเนินงานของบุคลากรโดยมีเอกสารหลักฐานการประเมิน
4) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5) ดาเนินการส่งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไปยังเขต
พื้นที่การศึกษา
6) วิเคราะห์ประเมินผลการดาเนินงาน นาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานบริหารบุคคล
7) ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานสวัสดิการและขวัญกาลังใจบุคลากร
หน้าที่
1) จัดทาแผนสวัสดิการ บารุงขวัญและกาลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) ดาเนินการสวัสดิการ บารุงขวัญกาลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และดาเนินการสวัสดิการวันสาคัญกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร นาผลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรม
4) ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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งานเวรยามรักษาการณ์
หน้าที่
1) ประชุมวางแผนจัดทามาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
2) จัดทาคาสัง่ เวรยามรักษาการณ์ กลางวัน กลางคืน พร้อมจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย
3) ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติหน้าทีเ่ วรยามรักษาการณ์ กลางวัน กลางคืนให้เป็นไปตามคาสั่งทีม่ อบหมาย
4) รายงานผลการปฏิบัตกิ ารอยูเ่ วรยาม ปัญหาอุปสรรค เพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์
5) ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานสานักงาน ธุรการ สารบรรณและสารสนเทศ
2. งานบริการและปฏิคม
3. งานสวัสดิการร้านค้า
4. งานโภชนาการ
5. งานอนามัย
6. งานโสตทัศนศึกษา
7. งานประชาสัมพันธ์
8. งานชุมชนภาคีเครือข่าย
9. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
11. งานนักการภารโรง ยาม แม่บ้าน พนักงานขับรถ
12.งานยานพาหนะ
13. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฏิบัติ บทบาท หน้าที่และรายละเอียดงาน
บทบาทหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) เป็นทีป่ รึกษาของผู้อานวยการโรงเรียน เกี่ยวกับงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไป
2) รักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียน เมื่อผู้อานวยการโรงเรียนไม่อยูห่ รือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3) การจัดทานโยบายและแผน
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและกลุม่ งานบริหารทั่วไป
3.2 การจัดทาแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจาปี แผนงานกลุม่ งานบริหารทั่วไป
และปฏิทินปฏิบัติงาน
3.3 การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านงานบริหารกลุ่มงานบริหารทั่วไป
4) กากับ ติดตาม ดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
5) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อติดตาม รับทราบปัญหา สรุปงาน และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของงานในกลุ่มงานบริหารทัว่ ไป
6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกลุม่ งานบริหารทุกกลุ่มของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนทัง้
ราชการ เอกชน มูลนิธิ สมาคมและชุมชน
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
หน้าที่
1) ดาเนินการในการวางแผนการปฏิบัติงานและจัดสรรงบประมาณประจาปีของกลุ่ม
2) ดาเนินการวางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกีย่ วข้องกับกลุ่มงานบริหารทั่วไป
3) ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ กากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ าร
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4) ประเมินการปฏิบัตงิ านของกลุ่ม เป็นระยะตามขั้นตอน และนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
งานให้มปี ระสิทธิภาพอยู่เสมอ
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานบริหารทั่วไป
6) ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน้าที่
1) ร่วมปรึกษากับรองผู้อานวยการกลุม่ งานบริหารทั่วไป เพือ่ กาหนดนโยบายของกลุ่มงาน
2) ติดตาม ดูแลการปฏิบัตงิ านต่าง ๆ ให้ดาเนินไปตามนโยบายที่กาหนด
3) พิจารณางานหรือโครงการทีง่ านต่าง ๆ ในกลุม่ งานบริหารทั่วไปที่ขอจัดทา
4) ช่วยเหลือติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการหรืองานหรือกิจกรรมที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารทั่วไป
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
งานสานักงาน ธุรการ สารบรรณและสารสนเทศ
หน้าที่
1) วางแผนงาน/โครงการ และจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในงานสานักงาน ธุรการ สารบรรณและสารสนเทศของ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2) ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับกลุ่มงานต่าง ๆ
3) รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเข้า – ออก จัดส่งหนังสือ เข้าหรือเอกสารให้หน่วยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
4) จัดทาคาสั่งและจดหมายเวียนเรื่องต่าง ๆ เพือ่ แจ้งให้กบั ครูและผูเ้ กี่ยวข้องได้รบั ทราบ
5) เก็บ หรือทาลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ
6) รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ และเวียนให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้องทราบ
7) ร่างและพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต้ตอบถึงส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น
8) ติดตามเอกสารของฝ่ายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง
9) ประสานงานการจัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
10) ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (SMART OBEC และ SMART AREA))
11) บริการทางจดหมายและสิ่งตีพมิ พ์ทมี่ ีมาถึงโรงเรียน
12) จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพือ่ ลงนาม
13) รวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยทีจ่ ะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความ
ต้องการของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
14) ออกแบบ/รวบรวมสารสนเทศจากงานต่างๆ เพื่อจัดทาสารสนเทศของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
15) ประเมิน สรุป รายงานผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา
16) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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งานบริการและปฏิคม
หน้าที่
1) จัดหา เก็บรักษา ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ทจี่ าเป็นในงานปฏิคมต้อนรับ
2) ให้การต้อนรับผู้ทมี่ าเยี่ยมโรงเรียน
3) จัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง เครือ่ งดื่ม เพือ่ บริการในงานประชุม อบรม สัมมนา
4) จัดสวัสดิการเครื่องดืม่ น้าดื่มแก่บุคลากรในโรงเรียนตามนโยบายของทางโรงเรียน
5) สรุปผลการปฏิบัตงิ าน รายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานสวัสดิการร้านค้า
หน้าที่
1) กาหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดาเนินงานของงานสวัสดิการร้านค้าให้สอดคล้องกับ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประมูลร้านค้า จัดทาสัญญา เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
3) รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผูจ้ าหน่ายอาหารในโรงเรียน พร้อมจัดทาสัญญา
4) กาหนดประเภทของอาหาร ปริมาณและจานวนแม่ค้าให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน
5) จัดทาระเบียบการจาหน่ายสินค้า ให้เหมาะสม
6) ควบคุมการให้บริการในการจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนและบุคลกร
7) จัดบริการสถานที่ จาหน่าย ที่นั่งรับประทานอาหารแก่บคุ ลากรในโรงเรียน
8) ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย
9) จัดบริการน้าดื่มให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้าดื่มใช้ให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ
10) ควบคุม ดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
11) ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ เครือ่ งมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของแม่ค้าให้ถูกสุขลักษณะ
13) กาหนดระเบียบควบคุมผู้จาหน่ายอาหาร
14) ควบคุมกาหนดราคาปริมาณแลคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ
15) สรุปผลการปฏิบัตงิ าน รายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
16) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานโภชนาการ
หน้าที่
1) กาหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดาเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคล้อง
กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
2) ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดาเนินงานด้านโภชนาการ
3) ให้คาแนะนาเบื้องต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการแก่ผู้ประกอบการ
4) ดูแล ควบคุม ตรวจคุณภาพของอาหาร เครื่องดืม่ ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
5) ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผบู้ ริโภคและผูป้ ระกอบการ
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6) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรูท้ างด้านโภชนาการภายในโรงเรียน
7) ประสานกับงานแนะแนว งานอนามัยโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนทีม่ ีปญ
ั หาด้านสุขภาพ
8) อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องดืม่ และขายอาหารให้อยู่ใน ระเบียบวินัย
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
9) เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดทารายงานประจาปี
10) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน
11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานอนามัยโรงเรียน
หน้าที่
1) กาหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดาเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับ นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
2) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดาเนินงานด้านอนามัย โรงเรียน
3) ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
4) จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที
5) จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
6) จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีเจ็บป่วย และนาส่งโรงพยาบาล ตามความ
จาเป็น
7) จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8) จัดทาสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้าหนักและส่วนสูงนักเรียน
9) ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชน
ใกล้เคียง
10) ติดต่อประสานงานกับผูป้ กครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย
11) ให้คาแนะนาปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน
12) ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผสู้ อนเกี่ยวกับนักเรียนทีม่ ีปญ
ั หาด้านสุขภาพ
13) ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส
14) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรมชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุข
15) จัดทาสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทารายงานประจาภาคเรียน ประจาปีของงานอนามัย
16) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
17) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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งานโสตทัศนศึกษา
หน้าที่
1) จัดทาแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัตงิ านด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ วัตถุประสงค์
ของโรงเรียน
2) ประสานกับกลุม่ บริหารอื่นๆ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการดาเนินงานโสตฯ
3) จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ
4) จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย
5) จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
6) จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้คาแนะนาวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์
7) จัดให้มสี ถานที่สาหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องควบคุมเสียง ห้องเรียนรวม
8) จัดทาทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ให้ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน
9) จัดให้มีการบารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา
10) จัดและดาเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียนทุกจุดทุกกิจกรรม
11) บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร
12) ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ
13) บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
14) จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการนาออกไปเผยแพร่
15) สารวจและจัดทาทะเบียนสือ่ การสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับกลุม่ บริหาร และกลุ่ม
สาระฯ ต่างๆ
16) ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแก่ครูอาจารย์ทั่วไป
17) จัดทา รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ และจัดทารายงานประจาปีของงานโสตทัศนศึกษา
18) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่
1) ประชุมวางแผนกาหนดเป้าหมายและวิธีดาเนินการประชาสัมพันธ์
2) จัดทาจดหมายข่าว วารสารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง
3) ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารดาเนินรายการเสียงตามสายในโรงเรียน
4) สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนต่อสาธารณชนและวิทยุชุมชนใน
ท้องถิ่นในการให้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
5) ประสานและดาเนินการจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมโรงเรียนตามโอกาสต่างๆ
6) ปฏิบัติหน้าทีพ่ ิธีกรหลักในกิจกรรมภายในโรงเรียน งานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7) ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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งานชุมชนภาคีเครือข่าย
หน้าที่
1) วางแผนประสานงานและดาเนินการจัดหาคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า ครูและผูป้ กครอง และจัดหา
คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
2) รวบรวมข้อมูล จัดทาทาเนียบศิษย์เก่า ครูและผูป้ กครองและรายงานผลงานทีเ่ กิดจากการดาเนินการของชมรม
ศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง
3) อานวยความสะดวกและวางแผนจัดระบบในการมีส่วนร่วมและดาเนินงานของชมรมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง
รวมทั้งองค์กรต่างๆ
4) ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากผูบ้ ริหารสถานศึกษา
5) ส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมสร้างสายใยเชื่อมสัมพันธ์อนั ดีระหว่างศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในการ
ดาเนินกิจกรรมของโรงเรียน
6) จัดการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครอง คณะกรรมการทีป่ รึกษาโรงเรียนตามความเหมาะสม
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน้าที่
1) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดาเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3) ดาเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) จัดทารายงานการประชุมและแจ้งมติทปี่ ระชุมให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้องเพื่อทราบดาเนินการหรือถือปฏิบัติ แล้วแต่
กรณี
5) ประสานการดาเนินงานตามมติการประชุมในเรือ่ งการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด การดาเนินการและ
รายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
6) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
หน้าที่
งานไฟฟ้า – น้าประปา
1) จัดทาโครงการและงบประมาณสนับสนุนงานสาธารณูปโภคไฟฟ้า - น้าประปาให้เพียงพอ
2) กากับดูแล รักษา ซ่อมแซม บารุงรักษา ให้เกิดความปลอดภัย และประสานงานกับหน่วยงาน ภายนอก
3) จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ไฟฟ้า ประปา ให้ใช้งานได้สะดวก ตลอดเวลาและเพียงพอต่อความต้องการ
4) จัดทาป้าย แนะนาวิธีใช้ การรักษาความสะอาด บันทึกสถิติการใช้
5) ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจาปี
6) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน
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7) ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
งานปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารสถานที่ / จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่
1) จัดและวางผังอาคารต่าง ๆ ตกแต่งอาคารให้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสงสว่าง เพียงพอ
จัดผูร้ ับผิดชอบ ดูแลอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีป้ายแสดงการใช้งานทัง้ ในและ นอก
ห้องเรียน มีป้ายชื่ออาคาร มีสารสนเทศประจาอาคาร
2) จัดสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกอาคารเรียนให้เอือ้ อานวย สนับสนุน ส่งเสริม ต่อกิจกรรม การเรียน
การสอน
3) จัดห้องเรียน อาคารเรียนให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน และให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
4) จัดห้องบริการและห้องพิเศษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
5) วางระบบการดูแลรักษา ซ่อมบารุง อาคารเรียน เรือ่ งประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า ระบบประปาโทรศัพท์ เครื่อง
อานวยความสะดวกตามความจาเป็นให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัย ใช้งานได้ดี
6) จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับงานบริหารอาคารและอาคารอเนกประสงค์
7) ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัตงิ าน รายงานผลงานประจาปี
8) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน
9) ปฏิบัตงิ านอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
งานจัดสภาพแวดล้อม
1) จัดตกแต่งบริเวณทั่วไปให้เป็นสัดส่วน ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและมีบรรยากาศที่ เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน
2) จัดสถานที่สาหรับพักผ่อน การออกกาลังกายให้เหมาะสมและเพียนพอ
3) จัดระบบการสัญจรภายในโรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
4) จัดสภาพบรรยากาศทั่วไป ให้เอื้ออานวย สนับสนุน ส่งเสริมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
5) จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับงานจัดสภาพแวดล้อม
6) แบ่งเขตพื้นที่และจัดผู้รบั ผิดชอบ ให้ดูแล ปรับปรุงพัฒนา บริเวณที่รบั ผิดชอบให้มสี ภาพเรียบร้อย สะอาด
ปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
7) จัดระบบในการดูแลและซ่อมบารุงสภาพแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
8) ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัตงิ าน รายงานผลงานประจาปี
9) ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
งานนักการภารโรง ยาม แม่บ้าน พนักงานขับรถ
หน้าที่
1) จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับนักการภารโรง ยาม แม่บา้ น พนักงานขับรถ
2) มอบหมายงานประจาและงานอื่น ๆ แก่ นักการภารโรง ยาม แม่บ้าน พนักงานขับรถ
3) ควบคุม ดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานนั้นให้ประสบผลสาเร็จ
4) ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัตงิ านของนักการภารโรง ยาม แม่บ้านพนักงานขับรถ
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5) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้สวัสดิการและช่วยเหลือนักการภารโรง ยาม แม่บ้านพนักงานขับรถ ด้วยความ
ยุติธรรม
6) ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจาปี
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บริหารมอบหมาย
งานยานพาหนะ
หน้าที่
1) จัดทาแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนกาหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ
2) กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้แก่ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการ พาหนะแก่
บุคลากร
3) กากับ ติดตาม จัดทาข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน
4) กาหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบารุง เพื่อให้ยานพาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลาให้คา แนะนา เสนอ
ผู้มีอานาจอนุมัติ
5) ประเมินผลการดาเนินงานและสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานสานักงานและสารสนเทศ
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน
4. งานระเบียบวินัย ป้องกันแก้ไขและพฤติกรรมนักเรียน
5. งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
6. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
7. งานเครือข่ายผูป้ กครองนักเรียน
8. งานหัวหน้าระดับและครูทปี่ รึกษา
9. งานครูเวรและกิจกรรมนักเรียนประจาวันราชการ
10. งานกิจกรรมและสภานักเรียน
11. งานป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา
12. งานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาและชุมชน
13. งานจราจรและสวัสดิภาพนักเรียน
14. งานโรงเรียนดีประจาตาบล
15. งานโรงเรียนวิถีพุทธ
16. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฏิบัติ บทบาท หน้าที่และรายละเอียดงาน
บทบาทหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
1) เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง
2) เป็นผู้ควบคุม กากับ ติดตาม ดูแล กระตุ้น เร่งรัด การปฏิบัติหน้าที่ของครูทงั้ 2 กลุ่มงาน เพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมาย ราบรื่น เรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ปริมาณงานมีคุณภาพงานเป็นไปตามมาตรฐาน
ตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
3) จัดทาคู่มือพรรณนางานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน กาหนดขอบข่ายงาน บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน
4) ดาเนินงานตามขอบข่ายและภารกิจของกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี โดยถือตามวงจรคุณภาพ PDCA
5) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารกลุม่ งานบริหารกิจการนักเรียน
6) จัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับกลุม่ งานบริหารกิจการนักเรียน
7) จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
8) ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
9) เสริมสร้างขวัญกาลังใจ การให้คุณให้โทษ การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
10) จัดทาเว็บไซต์ / Homepabge ของกลุม่ งานให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
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11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่
1) ประสานร่วมมือกับรองผูอ้ านวยการโรงเรียน วางแผน กาหนดหน้าที่ ให้คาปรึกษา และ แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในการดาเนินงานให้เกิดความเรียบร้อย
2) ประสานร่วมมือกับรองผู้อานวยการโรงเรียน ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรปีละ 2 ครั้ง
เพื่อประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
3) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รบั มอบหมายจากผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน
หน้าที่
1) วางแผนการปฏิบัติงาน เสนองบประมาณของกลุม่ งานบริหารกิจการนักเรียน
2) จัดทาปฏิทินปฏิทินปฏิบัตงิ านให้ชัดเจน
3) ดาเนินงานตามแผนที่วางไว้
4) ศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด
5) ประชุม เพื่อการนิเทศติดตาม พัฒนา แก้ปัญหา ในการปฏิบตั ิงาน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
6) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนต่อผู้อานวยการโรงเรียนหลังประชุมไม่
เกิน 3 วัน
7) สรุป ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานกลุม่ งานบริหารกิจการนักเรียนไปทุกภาคเรียน
งานสานักงานและสารสนเทศ
หน้าที่
1) จัดระบบงานสานักงาน งานสารบรรณ หนังสือหรือเอกสารทางราชการให้เป็นปัจจุบัน
2) รับผิดชอบงานด้านแผนงาน ข้อมูลสารสนเทศ การเงินของงาน/โครงการ เงินสวัสดิการกลุม่ งบประมาณ
ประจาปีของกลุม่ งาน และงบประมาณประจาปีของกลุ่มงานกิจการนักเรียน
3) จัดทาบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์กลุ่มงานกิจการนักเรียน และอานวยความสะดวกการตรวจสอบพัสดุ
ครุภัณฑ์ประจาปีของกลุ่มงานบริหารทรัพย์สินของโรงเรียน
4) ประสานงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมบารุงรักษาพัสดุกลุม่ งานกิจการนักเรียน
5) จัดบรรยากาศสานักงาน ให้สวยงาม เรียบร้อย เหมาะสม สะดวกแก่การปฏิบัติงาน
6) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7) บริการ ONE STOP SERVICE แก่ผู้มาติดต่อราชการของโรงเรียน
7) สรุปผลการดาเนินงานประจาปีเสนอผู้อานวยการโรงเรียน
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หน้าที่
1) วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2) กาหนดนโยบาย/แนวปฏิบัตงิ านดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ทกุ คนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วน
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ร่วม ในการรูจ้ ักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสรมคุณภาพนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน และการส่งต่อนักเรียน
3) จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน
4) ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รบั ความรูเ้ พิ่มเติมในเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จิตวิทยาวัยรุ่น
จิตวิทยาพัฒนาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของครู และนักเรียน
5) นิเทศ กากับ ติดตามและรับการประเมินผลการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
เพื่อรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด
6) จัดทาหนังสือราชการ คาสัง่ และแบบบันทึก เอกสารที่ใช้ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7) จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8) เสนองาน / โครงการ งบประมาณประจาปีของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9) รายงานการดาเนินงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
หน้าที่
1) วางแผนดาเนินการจัดกิจกรรม และโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางศาสนา และค่านิยม
หลักคนไทย 12 ประการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตลอดปีการศึกษา
2) ประสานงานกับครูในการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางศาสนา และค่านิยมหลักคนไทย 12
ประการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนด
3) ร่วมกับครูเวรประจาวันราชการในการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เพือ่ สร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่กจิ กรรมหน้าเสาธงอย่างเหมาะสม
4) ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้ขวัญกาลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี
5) จัดทาเอกสาร หรือแบบรายงานต่างๆ จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
6) จัดทาอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ แก่นักเรียน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ
7) สรุปผลการปฏิบัตงิ าน รายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานระเบียบวินัย ป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
หน้าที่
1) วางแผน กาหนดแนวทาง มาตรการจัดระเบียบวินัยนักเรียน การป้องกันแก้ไขปัญหาการประพฤติ
ให้ชัดเจน
2) ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อประสานงานกับครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เพื่อความร่วมมือในการดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ
3) จัดทาเอกสาร และรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
4) ดาเนินการควบคุม ดูแลเกี่ยวกับระเบียบวินัย การแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
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วินัย แนวปฏิบัติของโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ
5) ประสานงานกับครูที่ปรึกษาชั้น งานแนะแนว ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภายนอกในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการผิดระเบียบวินัยของนักเรียน
6) บันทึก รวบรวมข้อมูลการประพฤติผิดระเบียบวินัยของนักเรียน พิจารณาโทษนักเรียนให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน
7) จัดทา สถิติและรายงานข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
หน้าที่
1) วางแผน กาหนดแนวทางการดาเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) กาหนดแนวทาง วิธีการ แนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อประสานงานกับครู และผู้ทเี่ กี่ยวข้องให้รับทราบ และ
ดาเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3) จัดกิจกรรม และโครงการเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
4) ประสานงานกับครูที่ปรึกษาชั้น ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5) ส่งเสริมกิจกรรมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
6) จัดทาเอกสาร รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ เพือ่ เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
7) สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
หน้าที่
1) กาหนดแนวทาง วางแผน การเผยแพร่ประชาธิปไตยในโรงเรียนและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
2) แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และจัดตั้งสภานักเรียน
3) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รบั มอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียน
งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
หน้าที่
1) วางแผนงานดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนตลอดปีการศึกษาอย่างเป็นระบบ
2) ประชุมเครือข่ายผูป้ กครองนักเรียน และดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครองประจาปี และ
สรรหาประธานคณะกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนการประชุมวางแผนเสนอแนวทางการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ
3) จัดทาแผนภูมิโครงสร้างคณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครองนักเรียน
4 ดาเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียน ละ 1 ครั้ง
5) เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานการประสานงานร่วมเครือข่ายผูป้ กครองนักเรียน
6) สรุป รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย

38

งานหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา
หน้าที่
1) ประชุมวางแผนการดาเนินงานหัวหน้าระดับชั้นเรียน และ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียน
2) เสนอและแต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้นเรียน และ ครูทปี่ รึกษาชั้นเรียน
3) ดาเนินงานตามบทบาทหน้าทีห่ ัวหน้าระดับชั้นเรียน และครูที่ปรึกษาและในการกากับดูแลนักเรียนใน
ระดับชั้นเรียนและห้องเรียนที่ได้รบั มอบหมาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเคร่งครัด
และทันเวลา
4) ร่วมกันแก้ไข/พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนด้านระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวินัยเชิงบวกและ
กิจกรรมที่หลากหลาย
5) เป็นครูทปี่ รึกษาในการกากับ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน การประสานงานผูป้ กครอง การเยี่ยมบ้านนักเรียน การ
จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับระดับชั้นเรียน/ห้องเรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอดปีการศึกษา
6) จัดกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมในชั้นเรียน/ห้องเรียน และกิจกรรมอื่นที่จัดในรูปแบบชั้นเรียน/ห้องเรียน ตลอดปี
การศึกษา
7) วางแผนบริหารจัดการและดาเนินงานชั้นเรียน/ห้องเรียนที่รับผิดชอบห้องเรียนสีขาว/ห้องเรียนสะอาด อย่าง
เป็นระบบตลอดปีการศึกษา
8) สรุป รายงานผลเสนอผู้อานวยการโรงเรียน
9) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
งานครูเวรและกิจกรรมนักเรียนประจาวันราชการ
หน้าที่
1) ดาเนินงานและประสานงานการจัดกิจกรรมของครูเวรประจาวันราชการ และกิจกรรมนักเรียนในวันราชการ
2) กากับ ดูแล งานกิจกรรมครูเวรประจาวันที่หน้าเสาธง หรือภายในสถานศึกษา ให้อยู่ในระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมที่กาหนด
3) สรุป รายงานผลเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน
4) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
งานกิจกรรมและสภานักเรียน
หน้าที่
1) ให้คาแนะนา คาปรึกษา ให้การสนับสนุนกิจกรรม เพื่อให้การดาเนินงานลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2) ควบคุม ดูแล กากับ ติดตามการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆและให้คาปรึกษาแก่สภานักเรียนเพือ่ ให้เกิด
ความสาเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย
3) ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสาเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยของโรงเรียน พร้อมประชาสัมพันธ์
ให้นักเรียนทราบในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาและชุมชน
หน้าที่
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1) วางแผนการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาและชุมชน ร่วมกับ
ชุมชน หมู่บ้าน วัดและโรงเรียน
2) ประสานงานแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรม/งานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาและ
ชุมชน ในกิจกรรมทีจ่ ัดขึ้นตลอดปีการศึกษา
3) สรุป รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน
4) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
งานครูเวรประจาวันราชการและงานครูที่ปรึกษา
หน้าที่ วางแผนดาเนินงาน กากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการดาเนินงานบบริเวณจุดต่างๆดังนี้
จุดที่ 1 ปากทางเข้าโรงเรียน (ถนนใหญ่)
จุดที่ 2 สามแยกทางเข้าหมู่บ้านเลิงเปือย (ร้านค้า)
จุดที่ 3 ประตูโรงเรียน ภาคเช้า (หน้าห้องกิจการนักเรียน)
จุดที่ 4 ประตูโรงเรียนหลังเลิกเรียน (หน้าห้องกิจการนักเรียน)
จุดที่ 5 บ้านพักครู โรงผลิตน้าดื่ม และรั้วโรงเรียน (อัฒจันทร์)
จุดที่ 6 โรงอาหาร สวนป่าข่อยและลานจอดรถจักรยานยนต์
จุดที่ 7 หลังอาคาร 1 ห้องน้าชายและโรงฝึกงาน
จุดที่ 8 รอบบริเวณอาคาร2 และอาคาร3 (ด้านหลังอาคาร)
จุดที่ 9 บนอาคาร3 (ทั้ง 3 ชั้น)
จุดที่ 10 หน้าพระพุทธรูปประจาโรงเรียน สวนพุทธธรรม โรงจอดรถ
หน้าที่ครูเวรประจาวันทั่วไป
1) ตรวจตรา กากับ ดูแลนักเรียนประจาวันในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัย เป็นระเบียบเรียบร้อยความ
ปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินในโรงเรียนและนอกบริเวณโรงเรียนทีเ่ กี่ยวข้องกับการ ดาเนินงานกิจกรรมนักเรียน
ตั้งแต่ เวลา 07.30 น. – 16.30 น. หรือเวลาที่คาบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักเรียนในวันราชการ
2) พิจารณาอนุญาตการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียน
3) บันทึกเหตุการณ์ประจาวันในส่วนที่ได้รบั มอบหมายโดยละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการกากับ ดูแลนักเรียน
ประจาวัน
4) พิจารณาสอบสวน หรือลงโทษนักเรียนตามความเหมาะสม หรือ ส่งต่องานกิจการนักเรียนตามขั้นตอนต่อไป
5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
5.1 หน้าที่ครูเวร จุดที่ 1 ปากทางเข้าโรงเรียน (ถนนใหญ่)
5.1.1 กากับ ดูแล การรับ การส่งนักเรียน การเดินข้ามถนนและจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยต่อชีวิต
5.1.2 แนะนา ตักเตือนเรื่องกิริยามารยาทและการแต่งกายให้อยู่ในระเบียบวินัยโรงเรียน
5.1.3 สอดส่อง ตรวจตรา ดูแล ไม่ให้นาอาวุธหรือสิง่ ที่อาจเป็นอาวุธ และสิ่งเสพติด สิ่งทีเ่ ป็นอบายมุข
เข้ามาในสถานศึกษา
5.1.4 จัดระเบียบการจราจร การจัดการเรื่องรถจักรยานยนต์ในการเข้าจอด และนารถออก ให้เป็นไป
ตามเวลาทีก่ าหนด
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5.1.5 แนะนา ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดโดยรอบหน้าประตูโรงเรียน
5.1.6 บันทึกเหตุการณ์ประจาวันบริเวณทีร่ ับผิดชอบโดยละเอียด
5.2 หน้าที่ครูเวร จุดที่ 2 สามแยกทางเข้าหมู่บ้านเลิงเปือย (ร้านค้า)
5.2.1 กากับ ดูแลนักเรียนไม่ให้แวะเวียนเข้าในหมู่บ้านขณะที่เดินมาโรงเรียน
5.2.2 กากับ ดูแลความสะอาดร้านค้าและนักเรียนไม่ให้ซอื้ สิ่งของทีผ่ ิดระเบียบและผิดกฎหมาย
5.3 หน้าที่ครูเวร จุดที่ 3 ประตูโรงเรียน ภาคเช้า (หน้าห้องกิจการนักเรียน)
5.3.1 กากับ ดูแลการแต่งกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
5.3.2 กากับ ดูแลรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกกันน็อคและรถยนต์ให้เข้าออกถูกต้องตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด
5.3.3 กากับดูแลนักเรียนที่มาสายและผู้มาติดต่อราชการให้อยู่ในระเบียบวินัยของทางโรงเรียน
5.3.4 อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.4 หน้าที่ครูเวร จุดที่ 4 ประตูโรงเรียนหลังเลิกเรียน (หน้าห้องกิจการนักเรียน)
5.4.1 ตรวจตรา กากับ ดูแล ความสะอาด การแต่งกายของนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
5.4.2 กากับ ดูแลการเดินทางกลับบ้านของนักเรียนก่อนออกนอกประตูโรงเรียนและขณะขึ้น-ลงรถ
ประจาทางทั้งไปและกลับให้เป็นระเบียบและปลอดภัยในชีวิต
5.5 หน้าที่ครูเวร จุดที่ 5 บ้านพักครู โรงผลิตน้าดื่ม และรั้วโรงเรียน (อัฒจันทร์)
1) ตรวจตรา กากับ ดูแล ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในอาคารทีก่ าหนดและบริเวณที่
ได้รับมอบหมายโดยรอบ ให้ปลอดจากการเสพยาเสพติดทุกชนิด ตลอดจนไม่ให้จาหน่ายจ่ายแจกพร้อมทั้งการหนีเรียน
5.6 หน้าที่ครูเวร จุดที่ 6 โรงอาหาร สวนป่าข่อยและลานจอดรถจักรยานยนต์
5.6.1 กากับ ดูแลความสะอาดร้านค้าและนักเรียนไม่ให้ซื้อสิง่ ของที่ผิดระเบียบและผิดกฎหมาย
5.6.2 กากับ ดูแลการจาหน่ายอาหารตามกาหนดเวลา ความสะอาด และราคาอาหาร
5.6.3 กากับ ดูแลงานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณโรงอาหารและบริเวณโดยรอบ
5.7 หน้าที่ครูเวร จุดที่ 7 หลังอาคาร 1 ห้องน้าชายและโรงฝึกงาน
5.7.1 ตรวจตรา กากับ ดูแลความสะอาดห้องน้าชาย ประตู ไม่ให้ชารุดเสียหาย
5.7.2 ตรวจตรา กากับดูแลการสูบบุหรีห่ รือการเสพยาเสพติดทุกชนิดพร้อมทัง้ ไม่ให้จาหน่าย
5.8 หน้าที่ครูเวร จุดที่ 8 รอบบริเวณอาคาร2 และอาคาร3 (ด้านหลังอาคาร)
5.8.1 ตรวจตรา กากับไม่ให้นักเรียนหนีเรียน ปีนรั้วหนีเรียนและอื่นๆทีผ่ ิดระเบียบของโรงเรียน
5.8.2 ตรวจตรา กากับติดตามไม่ให้มีการจาหน่าย จ่าย แจก อาหาร สิ่งของอื่นๆที่ไม่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพของนักเรียนตลอดจนของผิดกฎหมาย
5.9 หน้าที่ครูเวร จุดที่ 9 บนอาคาร3 (ทั้ง 3 ชั้น)
5.9.1 ตรวจตรา กากับดูแล ความสะอาดของอาคารให้สะอาดอยู่เสมอและเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ห้องเรียนทั้งในห้อง ระเบียงห้องด้านหน้า-ด้านหลังให้สะอาดอยู่เสมอ
5.9.2 ตรวจตรา กากับ ติดตามไม่ให้นักเรียนนาอาหาร ขนม และอื่น ๆ มารับประทานบนอาคาร
ตลอดจน หลบซ่อนในพฤติกรรมชู้สาว
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5.10 หน้าที่ครูเวร จุดที่ 10 หน้าพระพุทธรูปประจาโรงเรียน สวนพุทธธรรม โรงจอดรถ
5.10.1 ตรวจตรา กากับดูแลในเรื่องความสะอาด
5.10.2 ตรวจตรา กากับดูแลไม่ให้นักเรียนทิ้ง เศษอาหาร ภาชนะอาหาร ขวดเปล่าและเศษกระดาษ
อื่น ๆในสวนพุทธธรรม โรงจอดรถ
5.10.3 กากับ ติดตาม ตรวจตราให้นกั เรียนรีบเร่งให้ทันต่อการประกอบกิจกรรมหน้าเสาธง
งานโรงเรียนดีประจาตาบล
หน้าที่
1) วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโรงเรียนดีประจาตาบลตามเกณฑ์ประเมิน ตัวชี้วัดที่กาหนด อย่างเป็นระบบ
2) เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานโรงเรียนดีประจาตาบลตามแผนภูมิโครงสร้างทีก่ าหนดในเกณฑ์การ
ประเมินทีก่ าหนด
3) จัดกิจกรรมดาเนินงานโรงเรียนดีประจาตาบลในรูปคณะกรรมการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4) นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานโรงเรียนดีประจาตาบล สรุปข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนา
5) สรุป รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน
6) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
งานโรงเรียนวิถีพุทธ
หน้าที่
1) วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธตามเกณฑ์ประเมิน ตัวชี้วัดที่กาหนด อย่างเป็นระบบ
2) เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธตามแผนภูมิโครงสร้างที่กาหนดในเกณฑ์การประเมิน
ที่กาหนด
3) จัดกิจกรรมดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในรูปคณะกรรมการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4) นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สรุปข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนา
5) สรุป รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน
6) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
งานจราจรและสวัสดิภาพนักเรียน
หน้าที่
1) จัดทาแผนงาน /โครงการ งานจราจรและสวัสดิภาพนักเรียน
2) วางแผนพัฒนา ป้องกันอุบัตเิ หตุ ส่งเสริม อบรม แนะนาให้ความรู้
3) ดาเนินงานด้านการจราจรและสวัสดิภาพนักเรียน อบรมและทดสอบใบขับขี่
4) ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาด้านสวัสดิภาพนักเรียนและจราจร
5) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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งานป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา
หน้าที่
1) สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่นกั เรียน
1) พัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา
2) สนับสนุนช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนหมู่บ้านรอบสถานศึกษา
3) ตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานเตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติในโรงเรียน
4) จัดทาแผนเตรียมการป้องกันสาธารณภัยหรือภัยพิบัติในโรงเรียน
5) ทดสอบแผนเตรียมการป้องกันสาธารณภัยหรือภัยพิบัติในโรงเรียน
6) สารวจความเสี่ยง และการจัดหาเครือ่ งมืออุปกรณ์ในการป้องกันแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน
7) วางแผนเตรียมปัจจัยสี่เพื่อช่วยเหลือตนเอง กลุม่ เป้าหมาย และผูป้ ระสบภัย
8) จัดตั้งระบบการติดต่อสื่อสาร
9) พัฒนาทักษะในการกู้ชีพกู้ภัย
10) พัฒนาเครือข่ายชุมชม หน่วยงาน เพื่อร่วมป้องกันแก้ไขและบรรเทาภัย
11) การสารวจพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยง จุดอพยพ สารวจเส้นทาง สารวจทรัพยากร
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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งานประกันคุณภาพการศึกษา
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
1) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ การปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมพัฒนา เกี่ยวกับ กลุ่มงาน
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อรองผู้บริหารกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
2) ให้การดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายและการบริหารกลุม่ งานประกันคุณภาพการศึกษาดาเนิน
ไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย
3) เข้าประชุมเพื่อเสนอข้อคิด ความเห็น การแก้ไขปัญหา การปรับปรุงพัฒนางานและการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ การมีมติสรุปกาหนดเป็นแนวปฏิบัติในรูปของมิติคณะกรรมการบริหารกลุม่ งานบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาไม่ต่ากว่าเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผบู้ ริหารพิจารณาดาเนินการ
บทบาทหน้าที่รองผู้อานวยการกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
1) เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง
2) เป็นผู้ควบคุม กากับ ติดตาม ดูแล กระตุ้น เร่งรัด การปฏิบัติหน้าที่ของครูทงั้ 2 กลุ่มงาน เพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมาย ราบรื่น เรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ปริมาณงานมีคุณภาพงานเป็นไปตามมาตรฐาน
ตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
3) จัดทาคู่มือพรรณนางานกลุ่มงานบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษากาหนดขอบข่ายงาน บทบาทหน้าที่ให้
ชัดเจน
4) ดาเนินงานตามขอบข่ายและภารกิจของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี โดยถือตามวงจรคุณภาพ PDCA
5) ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารกลุม่ งานประกันคุณภาพการศึกษา
6) จัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับกลุม่ งานประกันคุณภาพการศึกษา
7) จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มงานบริหารประกันคุณภาพการศึกษา
8) ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
9) เสริมสร้างขวัญกาลังใจ การให้คุณให้โทษ การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
10) จัดทาเว็บไซต์ / Homepabge ของกลุม่ งานให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
1. เป็นผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารประกันคุณภาพการศึกษา
2. ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบริหารประกันคุณภาพการศึกษา ในกรณีที่รองผู้อานวยการ
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาไม่อาจปฏิบัตหิ น้าที่ได้
3. ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่
1) วางแผนการดาเนินงานในการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณประจาปีของกลุม่
2) วางแผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน
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3) ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ กากับ ติดตาม การปฏิบัตงิ านของกลุม่ บริหารประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัตกิ ารโรงเรียน
4) ประเมินการปฏิบัตงิ านของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นระยะๆตามขั้นตอน และนาผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพอยู่เสมอ
5) ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรในกลุม่ บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
6) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
งานสานักงานและสารสนเทศ
หน้าที่
1) จัดสานักงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นห้องเกียรติยศ โดยรวบรวบผลงานโรงเรียน โล่รางวัล ถ้วย
รางวัล เกียรติบัตร และรางวัลเกียรติยศในรูปแบบอื่น มาจัดระบบเพือ่ เป็นห้องเกียรติยศโรงเรียน
2) จัดห้องประกันคุณภาพการศึกษา ให้พร้อมเป็นห้องประชุมขนาดกลางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3) ดูแลและจัดระบบงานสานักงาน งานสารบรรณ หนังสือหรือเอกสารทางราชการให้เป็นปัจจุบัน งานด้าน
แผนงาน ข้อมูลสารสนเทศ การเงินของงาน/โครงการ เงินสวัสดิการกลุม่ งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี
4) จัดทาบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา และอานวยความสะดวกการ
ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ประจาปีของกลุม่ งานบริหารทรัพย์สินของโรงเรียน
5) ประสานงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมบารุงรักษาพัสดุกลุม่ งานประกันคุณภาพการศึกษา
6) จัดบรรยากาศสานักงาน ให้สวยงาม เรียบร้อย เหมาะสม สะดวกแก่การปฏิบัตงิ าน
7) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
งานคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่
1) กาหนดนโยบาย วางแผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
2) สนับสนุน/ส่งเสริมการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
3) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
4) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
5) ดาเนินงานเพื่อการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวมของสถานศึกษา
6) สรุป รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
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งานประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่
1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาเพิม่ เติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความตองการของชุมชน
2) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการสร้างระบบ
ประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบันอยูเ่ สมอ
3) จัดทาแผนสถานศึกษาที่มงุ่ เน้นคุณภาพการศึกษา( แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ )
4) ดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดาเนินโครงการกิจกรรมสถานศึกษา ต้องสร้างระบบการ
ทางานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิง่ ( Deming Cycle ) หรือที่รจู้ ักกันว่าวงจร
PDCA
5) กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัตงิ านแต่ละด้านของสถานศึกษา
6) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโยดาเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
7) จัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี ( SAR ) สรุปรายงานประจาปีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้
ผู้รบั ผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ
8) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและการรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา
9) ปรับปรุงพัฒนาทัง้ มาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัตงิ านของสถานศึกษา
10) ปรับปรุงพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการรายงานผลการพัฒนาของสถานศึกษา
11) จัดทาหนังสือราชการ คาสั่ง และแบบบันทึกที่ใช้ในงานประกันคุณภายในและมาตรฐานการศึกษา
12) จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภายในและมาตรฐานการศึกษา
13) เสนองาน / โครงการ งบประมาณประจาปีของงานประกันคุณภายในและมาตรฐานการศึกษา
14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานวิจัยพัฒนาองค์กรและบุคลากร
หน้าที่
1) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์กร เพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2) วิเคราะห์ SWOT ขององค์กร ในทุกด้านเพือ่ สรุปเสนอที่ประชุมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
3) ประชุมวางแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัตหิ น้าที่ตามความรู้
ความสามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ
4) ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล(ID PLAN : Individual
Development Plan)
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5) กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดทาแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายบุคคล(ID PLAN : Individual Development Plan)
6) ส่งเสริมการพัฒนาเพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพและมีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน
7) ส่งเสริมและดาเนินการวิจัยเพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรและพัฒนาองค์กร
8) สรุป รายงานผลการดาเนินงานเสนอผูอ้ านวยการโรงเรียน
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการภายในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
ปีการศึกษา 2560
ผู้อานวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาฯ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองผู้อานวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารวิชาการ
1.งานสานักงานและสารสนเทศ
2.งานหลักสูตรสถานศึกษา
3.งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ4.
นิเทศการเรียนการสอน
4.งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5.งานวัดผลประเมินผลการเรียน
6.งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความเป็นเลิศทางวิชาการ
7.งานทะเบียนและเทียบโอน
8.งานห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
9.งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
10.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11.งานแนะแนวการศึกษา
12..งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
13.งานโครงการโรงเรียนประชารัฐ
14. งานการศึกษาพิเศษและการเรียน
ร่วม
15.งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
16.งานทวิศึกษาและหลักสูตรอาชีพ
ระยะสั้น
17.งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
18.งานสถานศึกษาพอเพียง
19.งานดนตรี นาฎศิลป์ และ
โยทวาทิต
20. งานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
21. งานสะเต็มศึกษา
22. งานจัดการศึกษาร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU SMART
LEARNING ACADEMY
23. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
1.งานสานักงานและ
สารสนเทศ
2. งานนโยบายและ
แผน
3. งานบริหารงาน
การเงินและการบัญชี
4. งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์
5. งานระบบเทคโนโลยี
ข้อมูล และ สารสนเทศ
6. งาน ICT และ
เว็บไซต์โรงเรียน
7. งานระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
8. งานโรงเรียนธนาคาร
และการหารายได้
ระหว่างเรียน
9. งานควบคุมภายใน
10. งานสามะโน
ผู้เรียน
11. งานประกัน
อุบัติเหตุนักเรียนและ
บุคลากร
12. งานโรเนียวเอกสาร
ทางราชการ
13. งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย

กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป

1. งานสานักงานและ
สารสนเทศ
2. งานบริหารบุคลากร
3. งานวางแผน
อัตรากาลังและกาหนด
ตาแหน่ง
4. งานทะเบียนและ
สถิติข้าราชการครู
ลูกจ้าง และบุคลากร
5. งานเสริมสร้างและ
ประเมินผล
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตริ าชการ
6. งานสวัสดิการและ
ขวัญกาลังใจบุคลากร
7. งานเครื่องราชย์
อิสริยาภรณ์
8. งานส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพครูและ
บุคลากร
9. งานเวรยามและ
รักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา
10. งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย

1. งานสานักงาน
ธุรการ สารบรรณและ
สารสนเทศ
2. งานบริการและ
ปฏิคม
3. งานสวัสดิการร้านค้า
4. งานโภชนาการ
5. งานอนามัย
6. งานโสตทัศนศึกษา
7. งานประชาสัมพันธ์
8. งานชุมชนภาคี
เครือข่าย
9. งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. งานอาคารสถานที่
และสาธารณูปโภค
11. งานนักการภารโรง
ยาม แม่บ้าน
พนักงานขับรถ
12.งานยานพาหนะ
13. งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย

นักเรี ยน โรงเรี ยน ชุมชน

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

1. งานสานักงานและ
สารสนเทศ
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
3. งานส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมนักเรียน
4. งานระเบียบวินัย
ป้องกันแก้ไขและพฤติกรรม
นักเรียน
5. งานสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
6. งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา
7. งานเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน
8. งานหัวหน้าระดับและครู
ที่ปรึกษา
9. งานครูเวรและกิจกรรม
นักเรียนประจาวันราชการ
10. งานกิจกรรมและสภา
นักเรียน
11. งานป้องกันภัยพิบัติใน
สถานศึกษา
12. งานส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีทางศาสนา
และชุมชน
13. งานจราจรและ
สวัสดิภาพนักเรียน
14. งานโรงเรียนดีประจา
ตาบล
15. งานโรงเรียนวิถีพุทธ
16. งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย

1. งานสานักงานและ
สารสนเทศ
2. งานประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. งานติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
4. งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
5. งานการประเมิน
ตนเองของบุคลากรและ
สถานศึกษา
6. งานวางแผนพัฒนา
ระบบบริหารองค์กร
และเครือข่าย
7. งานวิจัยและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
8. งานรายงานประจาปี
ของสถานศึกษา
9. งานอื่นที่ได้รบั
มอบหมาย
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