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หน้าที่กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

1. งานส านักงานและสารสนเทศ 
2. งานหลักสูตรสถานศึกษา 
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และนิเทศการเรียนการสอน 
4. งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. งานวัดผลประเมินผลการเรียน 
6. งานพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความเป็นเลิศทางวิชาการ 
7. งานทะเบียนและเทียบโอน 
8. งานห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
9. งานพัฒนาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
10. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
11. งานแนะแนวการศึกษา 
12. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
13. งานโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
14. งานการศึกษาพิเศษและการเรียนร่วม 
15. งานวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
16. งานทวิศึกษาและหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
17. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
18. งานสถานศึกษาพอเพียง 
19. งานดนตรี นาฏศิลป์ และ   โยทวาทิต  
20. งานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
21. งานสะเต็มศึกษา 
22. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

แนวปฏิบัติ บทบาท หน้าท่ีและรายละเอียดงาน 
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 1) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ การปรบัปรุงแก้ไขและส่งเสริมพัฒนา เกี่ยวกบักลุ่มงานบรหิาร
วิชาการต่อรองผู้บริหารกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 2) ให้การดูแล ช่วยเหลือ สง่เสรมิ สนับสนุน นโยบายและการบรหิารกลุม่งานบรหิารวิชาการด าเนินไปด้วย
ความราบรื่นเรียบร้อย 
 3) เข้าประชุมเพื่อเสนอข้อคิด ความเห็น การแก้ไขปัญหา การปรบัปรุงพัฒนางานและการพจิารณาให้ความ
เห็นชอบ การมีมตสิรปุก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในรปูของมิติคณะกรรมการบรหิารกลุม่งานบรหิารวิชาการไม่ต่ ากว่าเดอืน
ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผูบ้รหิารพจิารณาด าเนินการ 
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บทบาทหน้าท่ีของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 1) เป็นผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 2) ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบรหิารวิชาการ ในกรณีที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบรหิาร
วิชาการไม่อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้ 
         3) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
งานส านักงานและสารสนเทศ 
หน้าท่ี 
 1) จัดระบบงานธุรการ สารบรรณ หนงัสอืหรือเอกสารทางราชการ  
 2) จัดส านักงานวิชาการใหเ้ป็นศูนย์วิชาการ จัดท าข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ บุคลากรในสาย
งานกลุม่วิชาการ ประชาสัมพันธ์งานกลุ่มงานวิชาการ 
 3) ดูแลงานในด้านแผนงาน การเงินของงาน/โครงการ เงินสวัสดิการกลุ่ม งบประมาณประจ าปี ของงาน
ส านักงานกลุ่มงานวิชาการ และงบประมาณประจ าปกีลุม่งานวิชาการ 
 4) จัดท าบัญชีพสัดุ ทะเบียนครุภัณฑ์กลุม่งานวิชาการ และอ านวยความสะดวกการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์
ประจ าปีของงานบริหารทรัพยส์ินของโรงเรียน ประสานงานจัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมบ ารุงรกัษาพัสดุกลุ่มงานวิชาการ 
 5) สรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการและประสานงานทุกงานในกลุ่มงานวิชาการเพื่อสรปุผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปกีารศึกษา 
 7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
งานหลักสูตรสถานศึกษา 
หน้าท่ี 

1) จัดท า ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.2551  โรงเรียนมาตรฐานสากล  ทวิศึกษา  
ส ารวจข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกบัสภาพปัญหา  และความต้องการของสงัคม  ชุมชนและท้องถ่ิน 

 2) วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ภารกจิเป้าหมาย  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยการมีส่วนร่วมของทกุฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3) จัดให้มีการวิจัยและพฒันาหลักสูตรข้ึนใช้เองให้ทันกบัการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกจิและสังคมและเป็น
ต้นแบบให้กบัโรงเรียนอื่น 
 4) จัดท าหลักสูตรทีมุ่่งเน้นพัฒนานกัเรียนให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สตปิัญญา  
     มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข 
 5) จัดให้มีวิชาต่างๆครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 6) จัดให้มีวิชาต่างๆครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานหลักสูตรเทียบโอนประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 7) จัดท าสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินของสถานศึกษาเพื่อน าไปจดัท ารายวิชาพื้นฐานหรอืรายวิชาเพิ่มเติม จัดท า
ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง 
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 8) เพิ่มเตมิเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สงูและลึกซึ้งมากขึ้นส าหรับกลุม่เป้าหมายเฉพาะได้แก่  การศึกษาด้าน
ศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา  อาชีพ การศึกษาที่ส่งเสรมิความเป็นเลิศ  ผู้บกพร่อง พิการและการศึกษาทางเลือก 
 9) จัดท าสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินของสถานศึกษาเพื่อน าไปจดัท ารายวิชาพื้นฐานหรอืรายวิชาเพิ่มเติม จัดท า
ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง 
 10) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผูเ้รียน ผู้ปกครองชุมชน 
สังคมและโลก 
 11) มีการประเมินการใช้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   หลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้และหลักสูตรรายวิชา  
รายงานผล 
  12) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานบริหารหลักสูตรเสนองาน/โครงการงบประมาณประจ าปีของงานหลักสูตร
สถานศึกษา 
 13) จัดท าหนังสือราชการ ค าสั่งและแบบบันทึกที่ใช้ในงานหลักสูตรสถานศึกษา 
 14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
หน้าท่ี 

1) วางแผนพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  โดยศึกษาและวิเคราะหล์ักษณะงาน  ก าหนดโครงสร้างงาน 

 เสนอค าสัง่   จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุที่ใช้ในการด าเนนิงาน   ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง  จัดท าแผนพฒันากระบวนการ

เรียนรู้โดยเสนองาน/โครงการหรือกิจกรรม  งบประมาณ  และจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการและบันทึกการประชุม

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

2) ด าเนินการพฒันาศักยภาพครูในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดย  ส่งเสริมให้ครูผูส้อน 

 2.1 จัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความ 

แตกต่างระหว่างบุคคล 

 2.2 ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  และการประยกุต์ความรู้มาใช้เพือ่ 

ป้องกันและแก้ไขปญัหาใหก้ับผู้เรียน 

 2.3 จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จรงิ  ฝกึการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น ท าเป็น รักการ 

อ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนือ่ง 

 2.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน  รวมทัง้ปลูกฝงั 

คุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในรายวิชา 

 2.5 สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการ 

เรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทัง้สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้ผูส้อนและผูเ้รียนอาจ

เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
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 2.6 จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทกุเวลา  ทุกสถานที่  มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา    และ 

บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 2.7 ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรูท้ี่ก้าวหน้า  เพื่อเป็นผู้น าการจัด 

กระบวนการเรียนรูเ้พื่อเป็นต้นแบบใหก้ับสถานศึกษาอื่น 

3) ด าเนินการพฒันาศักยภาพครูในการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา  โดย 

 3.1 จัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย  วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลย ี

เพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

 3.2 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกบัการพัฒนาสื่อการเรยีนรู้และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  

พร้อมทั้งใหม้ีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ  ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 3.3 พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุง่เนน้การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ 

ให้ข้อเทจ็จริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดข้ึน    โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อทีเ่สริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 

 3.4 นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา  ผลิต  ใช้และพัฒนาสือ่และ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

4) ด าเนินการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา   โดย 

 4.1 ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพือ่แสวงหาความรว่มมือ  ความช่วยเหลือ  เพื่อสง่เสรมิ สนับสนุน 

งานการศึกษาของสถานศึกษา 

 4.2 เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผูเ้กี่ยวข้องทราบ 

 4.3 ก าหนดแผนโครงการหรอืกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ 

สถานศึกษา 

 4.4 ให้ความร่วมมือและสนบัสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่ 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5) การจัดนิเทศก ากบัติดตามการจัดการเรียนการสอนในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกภาคเรียน 

6) สรุปข้อมูลสารสนเทศงานพฒันากระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ น าผลการสรปุ เพื่อปรบัปรุงพฒันาวิธีการ

ปฏิบัติงานเพื่อสง่เสรมิพัฒนากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใหม้ีประสิทธิภาพ 

งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หน้าท่ี 

1) ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการ ท างาน 

ของนักเรียน  ครู  และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

2) พัฒนาครูและนักเรียนใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญในการ 
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เรียนรู้ที่ซบัซ้อนข้ึน  ท าใหผู้้เรียนได้ฝึกการคิด  การจัดการ  การหาเหตผุลในการตอบปัญหา  การผสมผสานความรู้

แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 

3)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 

4)  รวบรวมและเผยแพรผ่ลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้ง  สนับสนุนให้ครูน า 

ผลการวิจัยมาใช้เพื่อพฒันาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
หน้าท่ี 

1) ดูแลการจัดการเรียนการสอนทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ ทกุช่วงช้ัน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียน 
เป็นส าคัญ พัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ศึกษาวิเคราะห์ คัดเลอืกหนงัสอืเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกบัหลักสูตร 
สถานศึกษาเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 

3) จัดหาหนงัสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ ให้ครผูู้สอนได้ศึกษาและน าไปท า 
แบบฝกึหัด ใบงาน ใบความรู้เพือ่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 

4) ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์  หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน 
ใบความรู้เพือ่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 

5) จัดกิจกรรมพฒันาห้องปฏิบัตกิารต่าง ๆให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
6) จัดท าปฏิทินงานการเรียนการสอน 
7) จัดตารางเรียน ตารางสอนในแตล่ะภาคเรียน 
8) ดูแลอัตราก าลังครู  การเข้าสอน การสับเปลี่ยนคาบสอน การสอนแทน และรวบรวมเอกสารการรายงาน 

เสนอผู้บริหาร 
9) จัดท าหนงัสอืราชการค าสั่งและแบบบันทกึที่ใช้ในการเรียนการสอน 
10) ส่งเสริมใหม้ีการใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
11) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
12) ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

งานวัดผลประเมินผลการเรียน 
หน้าท่ี 

1) วางแผน  ดูแลและด าเนินการเกี่ยวกบัการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เครื่องมือ 
วัดผลประเมินผล การสอบ การตัดสินผลการเรียนและการสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก ากบัติดตามผลการเรียนของ
นักเรียน และพัฒนากระบวนการวัดผล 
            2) ก าหนดระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้สอดคล้องกับ 
นโยบายระดบัประเทศ 

3) จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
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4) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ันและจัดใหม้ีการซ่อมเสริมกรณีทีม่ีผูเ้รียนไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน 
5) จัดให้มีการพฒันาเครื่องมือในการวัดและประเมิน 
6) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทยีบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ 

และใช้ประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน 
7) ดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับกรณีนักเรียนไม่มสีิทธ์ิสอบ การสอบทดแทน การแก้ผลการเรียนการเรียนซ้ าให ้

เป็นปจัจบุัน 
8) ติดตามนักเรียนที่มีปญัหาด้านการเรียน แจ้งผู้ปกครอง เพื่อช่วยแก้ปัญหากับทางโรงเรียนกรณีนักเรียน   ไม่ 

มีสิทธ์ิสอบ  ผลการเรียน 0  , ร , มส และ  มผ ที่คาดว่าจะไม่จบหลกัสูตร 
9) ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประสานงานกบัผูป้กครองนักเรียนและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
10) ด าเนินงานประสานงานการจัดสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ 
11) ให้ความรู้ด้านการวัดผลและประเมินผลแก่บุคลากร 
12) จักท าหนงัสอืราชการ ค าสัง่ และแบบบันทึกที่ใช้ในงานวัดผลประเมินผล 
13) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานวัดผลประเมินผล 
14) เสนองาน / โครงการ งบประมาณประจ าปีของงานวัดผลประเมินผล 
15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานทะเบียนและเทียบโอน 
หน้าท่ี 

1) วางแผนด าเนินการลงทะเบียนนักเรียนจัดท าปฏิทินปฏิบตัิงานกลุ่มงานทะเบียนและเทียบโอนผลการ 
เรียน 

2) ดูแลด าเนินการรับนกัเรียนเข้าศึกษา รับมอบตัวนักเรียน ข้อมูลนักเรียน จัดท าสถิติจ านวนนักเรียน การ 
ลงทะเบียนวิชาเรียน การลาออก การพักการเรียนและการจ าหน่ายนักเรียน 

3)  ติดตามนักเรียนที่มปีัญหาด้านการเรียน แจง้ผูป้กครอง เพื่อช่วยแก้ปัญหากับทางโรงเรียนกรณีนักเรียน 
ไม่จบหลักสูตรตามก าหนดเวลา 

4) จัดท าหลักฐานการศึกษา ทะเบียนนักเรียน  
5) ด าเนินการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา 
6) ให้บริการข้อมลูเพื่อใช้ในการใช้สิทธิพเิศษในการศึกษาต่อ 
7) เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุมัตผิลการเรยีน 
8) จัดท าข้อมลูผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทกุภาคเรียน ประสานงานกบัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9) เป็นคณะกรรมการด าเนินการเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เทียบระดบัการศึกษาทัง้ในระบบ 

นอกระบบและตามอัธยาศัยการเทียบโอนผลการเรียนหลกัสตูรเทียบโอนประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อเสนอ
กรรมการบรหิารหลักสูตรและวิชาการเพือ่เสนอใหผู้้บริหารอนุมัติการเทียบโอน 

10) เสนองาน/โครงการ งบประมาณประจ าปีของกลุม่งานทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผลการเรียน 
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11) จัดเก็บหลักฐานของนกัเรียนทุกระดับช้ันอย่างเป็นระบบสะดวกต่อการใหบ้รกิาร 
12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานการศึกษาพิเศษ และการเรียนร่วม 
หน้าท่ี 

1) ส ารวจ  คัดกรอง ประเมินความสามารถพื้นฐานนกัเรียนพิการและด้อยโอกาส 
2) จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล เพื่อสอนเสริมและดูแลช่วยเหลือนกัเรียนพิการและดอ้ยโอกาสทุกคน 
3) จัดหาสือ่  เทคโนโลยี  และจัดท าแผนการเรียนรู้เฉพาะบคุคล  จัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงศักยภาพและความ 

แตกต่างระหว่างบุคคล  ทั้งในและนอกเวลา  ที่เหมาะสมกบัเด็กพิการและด้อยโอกาส 
4) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผูอ้ านวยการทกุภาคเรียน 

งานห้องสมุด แหล่งเรยีนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หน้าท่ี 

1) วางแผนการปฏิบัตงิานหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถ่ินตามนโยบาย 
2) ประชาสมัพันธ์การด าเนินงานหอ้งสมุดอย่างตอ่เนื่องสม่ าเสมอ 
3) ด าเนินการพฒันาห้องสมุดเป็นห้องสมุด  3 ดี และแหล่งสืบค้นสาระความรูท้างอินเตอรเ์น็ท  
4) จัดซื้อจัดหาหนงัสอื  วัสดุครุภัณฑ์  ตรวจสอบวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุด 
5) จัดกิจกรรมสง่เสรมินิสัยรักการอ่านและการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
6) บริหารจัดการงานเทคนิคหอ้งสมุด  ลงทะเบียน  วิเคราะห์หมวดหมู่หนงัสอื  สื่อ บันทึกเข้าฐานข้อมลู 

ห้องสมุด 
             7) ตรวจสอบการท าบรรณานุกรม (รายช่ือหนังสอืใหม่) ตรวจสอบ  ลงทะเบียน  วารสาร  หนังสือพิมพ์   
และสื่ออื่นๆทกุชนิด 

8) ให้บริการพื้นฐาน ยืม คืนหนงัสือ  จองหนงัสือ  จัดเก็บ 
9) จัดท าสถิติการใหบ้ริการของห้องสมุดประจ าทกุเดือน 
10) จัดบรรยากาศห้องสมุดเอือ้ต่อการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
11) ก ากับดูแล  ให้บริการ  สบืค้นข้อมูลความรู้ทางอินเตอรเ์น็ต ในห้องสมุดICT 
12) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการทุกภาคเรียน 
13) ปฏิบัตงิานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หน้าท่ี 
 1) จัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามโครงสร้างหลักสูตร 
 2) จัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสอดคล้องกบัหลักสูตรโรงเรียน 
 3) ส ารวจความต้องการ  ความสนใจและความถนัดของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเข้ากจิกรรมชุมนมุ
และมสี่วนร่วมในกจิกรรมนั้น 
 4) วางแผนและด าเนินงานเกี่ยวกบักจิกรรมการทัศนศึกษาแหลง่เรียนรู้นอกสถานที่ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
 5) ประเมินผลเพื่อปรับปรงุพฒันาการจัดกจิกรรมนักเรยีนให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
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 6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผูอ้ านวยการทกุภาคเรียน 
 7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
หน้าท่ี 

1. วางแผนการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 2.  น าเสนอแนวทางการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ผู้ปกครอง  ชุมชนและนักเรียน   
 3.  จัดท าแผนและปฏิทินงาน  โดยค านึงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 4.  ด าเนินการเพื่อให้ผูเ้รียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  (เป็นเลศิวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด  
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมรบัผิดชอบต่อสงัคมโลก)  และมีการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 5.  ประเมินผล  ปรับปรงุแก้ไขพัฒนางาน 
 6.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการ 
 7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
งานทวิศึกษา และหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
หน้าท่ี 

 1) ประชาสมัพันธ์และร่วมมือในการด าเนินการรบัสมัครนกัเรียนในโครงการทวิศึกษา 

 2) ประสานการด าเนินงานภายในและเครือข่ายความร่วมมือภายนอกกับสถานศึกษา  ในด้านการจัดการเรียน

การสอน  การวัดประเมินผล  การโอนผลการเรียน  การส าเร็จการศึกษาและอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง  

 3) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาหลกัสูตรทวิศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกบัวิทยาลัยเทคนิค

ขอนแก่น  

 4) ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนรอบด้านในโครงการทวิศึกษา 

 5) น าเสนอปัญหาทีเกิดข้ึนในการด าเนินงานรวมถึงผู้เรียนในโครงการเพือ่หาทางแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

ทันท่วงท ี

             6) ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองนักเรียนในโครงการทวิศึกษาเพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจ  รายงานผลการ

ด าเนินการ  ร่วมมือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 

 7) รายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้รหิาร 

 8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
งานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 
หน้าท่ี 
 1) ร่วมกันวางแผนปฏิบัติงาน ในการบรหิารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 
 2) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีให้ชัดเจน 
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 3) ด าเนินงานตามแผนงานโครงการกลุ่มงานวิชาการที่วางแผนไว้ 
 4) ศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีม่าตรฐานก าหนด 
 5) ประชุมเพื่อนิเทศติดตาม พัฒนาแกป้ัญหาในการปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
 6) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานทุกครั้งต่อผู้บริหารหลังการประชุม ไม่เกิน 3 วัน 
 7) สรุป ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการทุกภาคเรียน 
 8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
หน้าท่ี 
 1) จัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลกัสูตรรายวิชา ร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2) จัดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้เป็นแหลง่บริการส าหรบันักเรียนและผูส้นใจ
ร่วมกับครูในกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 3) ท าการสอนในกลุม่สาระการเรียนรูท้ี่รบัผิดชอบ 
 4) จัดครูเข้าสอนในรายวิชา  ระดับช้ันต่างๆตามวุฒกิารศึกษา ความสามารถและนโยบายโรงเรียน 
 5) วางแผนการสอนร่วมกับครผููส้อนในแต่ละรายวิชา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะพงึประสงค์ 
การอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ และผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 6) จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครปูระจ าวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้มาปฏิบัติราชการ 
 7) นิเทศการสอนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เข้าใจหลักสูตร ธรรมชาติวิชา วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สอนเตม็เวลา และเต็มความสามารถ 
 8) วางแผนจัดท าสื่อการเรียนการสอนร่วมกับครู ให้การสนบัสนุนการผลิต จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
 9) วางแผนวัดผลร่วมกบัครู ดูแลตรวจสอบเครือ่งมอืวัดผลทกุรายวิชา และด าเนินการใหม้ีการวัดผลประเมินผล
การเรียนตามระเบียบการประเมินผลการเรียน 
 10) วางแผนร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าคลังข้อสอบสาระการเรียนรู้ 
 11) ดูแลติดตามการแกร้ะดบัผลการเรียนรู้    0  , ร , มส. และ มผ. ของนกัเรียนในรายวิชาที่กลุม่สาระการ
เรียนรู้รบัผิดชอบ 
 12) ร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้น าผลการเรียนแต่ละภาคเรียนวิเคราะห์ผลและสรุปผลเพื่อน ามาใช้ใน
การพัฒนาที่กลุ่มสาระการเรียนรู้รบัผิดชอบ 
 13) ร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรูห้าวิธีการและจัดสือ่สอนเสริมให้กับนกัเรียน 
 14) จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและประชาสมัพันธ์งานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งด้านหลกัสูตร การจัดการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้การเรียนการสอน โครงงาน การวัดผลประเมินผล การจัดซ่อมเสริม การจัดสอนเสรมิ
ประสบการณ์และกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาต่าง ๆ 
 15) จัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้พฒันาตนเอง  ได้ท างานร่วมกันอย่างเป็น
กระบวนการและมีการจัดการอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปกีารศึกษาละ 1 ครั้ง 
 16) ตรวจการวิเคราะห์หลักสูตร โครงสร้างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนเครือ่งมือ
วัดผล ป.พ.5 ตามก าหนดการนิเทศงานวิชาการประจ าเดือน 



10 

 

 

 17) จัดให้มีการประชุมหรือนเิทศงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุสัปดาห์ตามเวลาที่ก าหนดและรายงานผลการ
ประชุมเสนอต่อผูบ้รหิาร 
 18) วางแผนร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดสายงานกลุม่สาระการเรียนรู้ให้ปฏิบัตหิน้าที่ตาม
ความสามารถ มีความรักสามัคคีต่อกัน 
 19) ควบคุมดูแล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและช่วยกันพฒันาห้องปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการกลุม่สาระการ
เรียนรู้ในการให้บริการ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในการใช้งาน 
 20) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยประสานงานกับงานแผนงานและกลุ่มงานสารสนเทศ 
 21) ร่วมกับครูในกลุม่สาระการเรียนรู้วางแผนงาน/โครงการ กิจกรรม งบประมาณประจ าปี ตามก าหนดเวลา
ปฏิบัติงานตามแผน ประเมินงาน/โครงการ และสรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 22) ประเมินบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยความยุติธรรม โดยยึดข้อมลูการปฏิบัติงานตามแบบประเมิน
ของโรงเรียน 
 23) ควบคุมดูแลการจัดทะเบียนใหบ้รกิาร การตรวจสอบเอกสาร วัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 24) พิจารณาหนังสือราชการจากหน่วยงานภายนอกที่ไดร้บัมอบจากทางโรงเรียน เสนอความคิดเห็น ปฏิบัติ
และรายงานผลการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดเกบ็อย่างเป็นระเบียบ หรือบันทึกข้อความในการเสนองาน การ
ขออนุญาตด าเนินงาน หรือเรื่องเพือ่พิจารณาต่อผูบ้รหิาร 
 25) จัดการนิเทศการเรียนการสอนแบบกลัยาณมิตรภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 26) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
งานแนะแนวการศึกษา 
หน้าท่ี 
 1) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน  โดยเช่ือมโยงกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 
 2) จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสมัพันธ์การเรียนต่อกับโรงเรียนทัง้ในและนอกเขตพื้นที่บริการ 
โดยความร่วมมือของครูทุกคน 
 3) จัดให้มบีริการแนะแนวและการปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มปีัญหาในด้านต่างๆทีส่่งผลกระทบตอ่การ
เรียนรู้ของนักเรียน 
 4) ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน 
 5) ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับโรงเรียนหรอื
เครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ 
 6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
งานโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
หน้าท่ี 
 1) ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนประชารฐั ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
 2) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมโรงเรียนประชารัฐ ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
 3) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม และปฏิทินงาน 
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 4) สรุป และรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนประชารัฐ 
 5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
หน้าท่ี 
 1) ประสานงานกบัคณะท างานในการวางแผนการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลกัสูตร เป้าหมายและตัวช้ีวัด
โรงเรียนมาตรฐานสากล ทัง้ 5 ด้าน ประกอบด้วย เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรบัผิดชอบต่อสงัคมโลก 
 2) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากลตามหลักสูตร ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 
 3) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม และปฏิทินงาน 
 4) สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
 5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
หน้าท่ี 
 1) ประสานงานกับคณะท างานในการวางแผนการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลกัสูตร เป้าหมายและตัวช้ีวัด
โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพฯ “โครงการสวนพฤกษสาสตร์โรงเรียน” 
 2) วางแผนและด าเนินงาน“โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”ในโรงเรียน 
 3) แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม และปฏิทินงาน 
 4) สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
 5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
งานสะเต็มศึกษา 
หน้าท่ี 
 1) วางแผนงานการบูรณาการการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ “สะเต็มศึกษา”ใน 4 วิชา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์
(S:Science) เทคโนโลยี(T:Tecnology) คณิตศาสตร์(M:Matermatics) ประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี กับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม(E:Engineering) 
 2) ขยายผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง “สะเตม็ศึกษา” ในทุกกลุ่มสาระ 
 3) ขยายผลบรูณาการเทคนิคการสอนแบบสะเตม็ศึกษา 6 ข้ันตอน ในทุกกลุ่มสาระ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม และปฏิทินงาน 
 5) สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
 6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
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งานดนตรีนาฏศิลป์และโยทวาทิต 
หน้าท่ี 
 1) จัดท าและด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพฒันางานดนตรีพื้นเมือง นาฏศิลป์ และโยทวาทิต เพือ่
การเรียนการสอนและบริการสงัคม 
 2) ฝึกซ้อมนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่งใหม้ีความพรอ้มในการเผยแพร่กจิกรรมการแสดงผลงานทั้งใน
และนอกสถานศึกษาและผลงานอย่างมปีระสทิธิภาพ 
 3) สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
 4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
งานกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
หน้าท่ี 
 1) จัดท าและด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในประเภทกีฬาที่คัดเลือกสามารถน าสู่ความเป็นเลิศ 
 2) พัฒนาทักษะ ฝกึซ้อม ต่อยอดนักกีฬา ในประเภทกีฬาทีม่ีช่ือเสียงเป็นที่ประจักษ์ของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
 3) สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
 4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
งานจัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU SMART LEARNING ACADEMY 
หน้าท่ี 
 1) ประสานงานการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการ KKU SMART 
LEARNING ACADEMY 
 2) ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประทศ ในการด าเนินงานการพฒันา
คุณภาพผู้เรียน เริ่มต้นในระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ในปีการศึกษา 2560(ม.1) , 2561(ม.1-ม.2) และ 2562(ม.1-2-3) 
ตามล าดับ 
 3) นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 4) สรุป รายงานผลการด าเนินงานเสนอผูอ้ านวยการโรงเรียน 
 5) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  
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กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

1.งานส านักงานและสารสนเทศ 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานบรหิารงานการเงินและการบัญชี 
4. งานบรหิารพสัดุและสินทรัพย ์
5. งานระบบเทคโนโลยี ข้อมลู และ สารสนเทศ 
6. งาน ICT และเว็บไซต์โรงเรียน 
7. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
8. งานโรงเรียนธนาคารและการหารายได้ระหว่างเรียน 
9. งานควบคุมภายใน 
10.  งานส ามะโนผูเ้รียน 
11. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร 
12. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

แนวปฏิบัติ บทบาท หน้าท่ีและรายละเอียดงาน 
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 1) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ การปรบัปรุงแก้ไขและส่งเสริมพัฒนา เกี่ยวกบักลุ่มงานบรหิาร
งบประมาณต่อรองผูบ้รหิารกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 2) ให้การดูแล ช่วยเหลือ สง่เสรมิ สนับสนุน นโยบายและการบรหิารกลุม่งานบรหิารงบประมาณด าเนินไปด้วย
ความราบรื่นเรียบร้อย 
 3) เข้าประชุมเพื่อเสนอข้อคิด ความเห็น การแก้ไขปัญหา การปรบัปรุงพัฒนางานและการพจิารณาให้ความ
เห็นชอบ การมีมตสิรปุก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในรปูของมิติคณะกรรมการบรหิารกลุม่งานบรหิารงบประมาณไม่ต่ ากว่า
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อใหผู้้บริหารพจิารณาด าเนินการ 
บทบาทหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 1) เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบรหิารงบประมาณและจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดอืนละ 1 
ครั้ง 
 2) เป็นผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแล กระตุ้น เร่งรัด การปฏิบัติหน้าที่ของครูทัง้ 2 กลุ่มงาน เพื่อใหง้านบรรลุ
เป้าหมาย ราบรื่น เรียบรอ้ย อย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล และให้ปริมาณงานมีคุณภาพงานเป็นไปตามมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
 3) จัดท าคู่มือพรรณนางานกลุ่มงานบริหารงบประมาณก าหนดขอบข่ายงาน บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 
 4) ด าเนินงานตามขอบข่ายและภารกจิของกลุ่มงานบริหารงบประมาณปฏิบัตงิานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยถือตามวงจรคุณภาพ PDCA  
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 5) ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกบัการบรหิารกลุม่งานบริหารงบประมาณ 
 6) จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกบักลุม่งานบริหารงบประมาณ 
 7) จัดท าข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มงานบรหิารงบประมาณ 
 8) ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
 9) เสรมิสร้างขวัญก าลังใจ การให้คุณให้โทษ การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 10) จัดท าเว็บไซต์ / Homepabge ของกลุม่งานใหเ้ป็นปัจจบุัน และเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ 
 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
บทบาทหน้าท่ีของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 1. เป็นผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 2. ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบรหิารงบประมาณ ในกรณีที่รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบรหิาร
งบประมาณไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้
         3. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
หน้าท่ี 
  1) วางแผนการด าเนินงานในการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณประจ าปีของกลุม่ 
  2) วางแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
  3) ส่งเสรมิ สนับสนุน นิเทศ ก ากบั ติดตาม การปฏิบัตงิานของกลุม่บริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
  4) ประเมินการปฏิบัตงิานของกลุ่มงาน เป็นระยะๆตามขั้นตอน และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรงุ
พัฒนางานใหม้ีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
  5) ประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรในกลุม่บริหารงานงบประมาณ 
  6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
งานส านักงานและสารสนเทศ 
หน้าท่ี 
 1) จัดระบบงานส านักงาน  งานสารบรรณ  หนังสือหรอืเอกสารทางราชการใหเ้ป็นปจัจุบัน 
 2) ดูแลงานด้านแผนงาน  ข้อมูลสารสนเทศ  การเงินของงาน/โครงการ  เงินสวัสดิการกลุม่  งบประมาณ  
ประจ าปีของงานส านักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ  และงบประมาณประจ าปีของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 3) จัดท าบัญชีวัสดุ  ทะเบียนครุภัณฑ์กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  และอ านวยความสะดวกการตรวจสอบพสัดุ  
ครุภัณฑ์ประจ าปีของกลุ่มงานบรหิารทรัพยส์ินของโรงเรียน 
 4) ประสานงานการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ซ่อมบ ารงุรกัษาพัสดุกลุม่งานบริหารงบประมาณ 
 5) จัดบรรยากาศส านักงาน  ให้สวยงาม  เรียบร้อย  เหมาะสม  สะดวกแก่การปฏิบัตงิาน 
 6) ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 7) สรุปผลการด าเนินงานประจ าปเีสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 8) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รบัมอบหมาย 
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งานนโยบายและแผน 
หน้าท่ี 
 1) วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  โดยต้องเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  และ
กลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และยทุธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 2) จัดท าข้อมลูสารสนเทศทางการเงินของโรงเรียน  ได้แก่  แผนการจัดช้ันเรียน  ข้อมลูครู  นักเรียน  และสิ่ง
อ านวยความสะดวกของโรงเรียน  เพื่อใช้ก าหนดเป้าหมาย  ผลผลิต  เป้าหมายกิจกรรมหลักและสนบัสนุน 
 3) ทบทวนประสทิธิภาพการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัตกิารในรอบปีทีผ่่านมา เพือ่จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายปีขอ
ตั้งงบประมาณและล่วงหน้า 3 ปี ของงบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบเงนิอุดหนุน  งบลงทุน  และงบรายจ่ายอืน่ 
 4) ประมาณการค่าใช้จ่ายกิจกรรมและกจิกรรมสนับสนุนของแต่ละผลผลิต 
 5) จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  เป็นรายละเอียดของแผนงบประมาณ 
 6) ขอความเห็นชอบแผนงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นค าขอตั้งงบประมาณ
ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 7) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 8) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 9) เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่ออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปีและแผนการใช้จ่ายเงิน 
 10) ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณทีจ่ าเป็นต้องขอโอนและเปลี่ยนแปลง  เสนอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 11) ขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่ต้องท าความตกลงกับส านักงบประมาณที่ไม่ต้องท าความตกลงกับ
ส านักงบประมาณใหเ้สนอผู้ว่าราชการจงัหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ  กรณีที่ยังไม่ได้เป็นผูเ้บิกเงินจากคลงัให้ เสนอผู้ว่า
ราชการจงัหวัดผ่านส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 12) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
 13) กรณีที่โรงเรียนยังไม่ได้รบัการอนุมัติให้เป็นผูเ้บิกเงินจากคลัง 

    13.1  จัดให้มกีารตรวจสอบและติดตามให้กลุ่ม  ฝ่าย  งานในโรงเรียน  รายงานผลการปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณ  เพื่อจัดท ารายงานผลการปฏิบัตงิานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบทีส่ านักงบประมาณ
ก าหนด  แล้วจัดสง่ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาทีส่ านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาก าหนด 
               13.2)  จัดท ารายงานประจ าปีทีแสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานทุกสิ้นปงีบประมาณ  แล้วจัดส่งไปยงั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ภายในระยะเวลาทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าหนด 
 14)  ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงาน  โครงการ /กิจกรรม  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 15) รายงานผลการประเมินตอ่ผู้อ านวยการ โรงเรียน  และผู้เกี่ยวข้อง 
 16) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานการเงินและการบัญชี 
หน้าท่ี 
 1) การรบัเงินและการจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด  คือระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ  พ.ศ.2550  โดยโรงเรียนสามารถก าหนดวิธีปฏิบัติเพิม่เติมได้ตาม
ความเหมาะสมแต่ต้องไม่ขัดหรอืแย้งกบัระเบียบดังกล่าว 
 2) การเกบ็รกัษาเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด  คือระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน า
เงินสง่คลงัในส่วนของราชการ  พ.ศ.  2552  โดยอนุโลม 
 3) การน าเงินส่งคลังให้น าสง่ต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ตามระเบียบการเกบ็
รักษาเงินและการน าเงินสง่คลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2550 หากน าเงินสง่เป็นเงินสดให้ตัง้
คณะกรรมการน าเงินส่งด้วย 
 4) จัดท าบัญชีการเงินตามระบบที่เคยจัดท าอยู่เดิม  คือตามระบบที่ก าหนดไว้ในคู่มือการบัญชีหน่วยงานย่อย  
พ.ศ.2515  หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย  พ.ศ.2544  แล้วแต่กรณี 
 5) จัดท ารายงานตามที่ก าหนดในคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย  พ.ศ.2515  หรือตามระบบการควบคุม
การเงินของหน่วยงานย่อย  พ.ศ.2544  แล้วแต่กรณี 
 6) จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินรายได้ของโรงเรียน  ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ก าหนด คือตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการน าเงิน 
 7) จัดท าและจัดหาแบบบญัชี  ทะเบียนและแบบรายงานตามแบบทีก่ าหนดในคู่มือการบัญชีส าหรบัหน่วยงาน
ย่อย  พ.ศ.2515  หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหนว่ยงานย่อย  พ.ศ.2544   
        8) งานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
งานพัสดุและสินทรัพย์ 
หน้าท่ี 
 1) วางแผนงานพัสดลุ่วงหน้า 3 ปี  ให้ด าเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ 
 2) จัดท าแผนจัดหาพสัดุ  โยให้ฝ่ายท าหน้าทีจ่ัดซื้อจัดจ้างเปน็ผู้ด าเนินการ  โดยให้ฝ่ายที่ต้องการใช้พัสดุ  จัดท า
รายละเอียดพสัดุที่ต้องการ  คือรายละเอียดเกี่ยวกบัปริมาณ  ราคา  คุณลักษณะเฉพาะ  หรือรูปแบบรายการและ
ระยะเวลาที่ต้องการใช้พสัดุ   ทั้งนี้รายละเอียดพสัดุต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และตามทีร่ะบุไว้ในเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ส่งให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเพื่อท าแผนการจัดหาวัสดุ 
 3) ฝ่ายจัดท าแผนจัดหาวัสดุรวบรวมข้อมลูรายละเอียดจากฝ่ายที่ต้องการใช้พสัดุ  โดยมีการสอบทานกับ
แผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และความเหมาะสมของวิธีการจัดหา
ว่าควรเป็นการซื้อ  การเช่า  หรือการจัดท าเอง  แล้วจึงน าข้อมูลทีส่อบทานแล้วมาจัดท าแผนการจัดหาพัสดุในภาพรวม
ของสถานศึกษา  แล้วส่งแผนที่จัดท านี้ไปใหส้ านักงานเตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดท าเป็นภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต่อไป 
 4) ก าหนดรปูแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพือ่ประกอบการขอตัง้งบประมาณ  ส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 5) การจัดหาจากเงินนอกงบประมาณ  ให้ก าหนดแบบรปูรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะได้  โดยให้พิจารณา
จากแบบมาตรฐานก่อน  หากไม่เหมาะสมก็ให้ก าหนดตามความต้องการ  โดยยึดหลักความโปร่งใส    เป็นธรรมและเป็น
ประโยชน์กบัทางราชการ 
 6) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพสัดุ  เช่นสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง  การจัดท าบัญชีผู้ขายหรือผู้
รับจ้าง  เพื่อส าหรับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการประเมินผลผู้ขายและผู้รบัจ้างเป็นต้น 
 7) จัดหาพสัดุถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการและค าสั่งมอบอ านาจของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 8) การจัดท าพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใหส้ถานศึกษารับจัดท า  บริการ  
รับจ้าง  ผลิต  เพื่อจ าหน่าย  พ.ศ.  2533 
 9) จัดท าทะเบียนคุมพสัดุทรัพยส์ินและบัญชีวัสดุ ไม่ว่าจะมาด้วยการจัดหาหรอืการรับบรจิาค 
 10) ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 11) ตรวจสอบพัสดปุระจ าปี  และให้มีการจ าหน่ายพสัดุที่ช ารุด  เสื่อมสภาพหรือไม่ใช้ในราชการอีกต่อไป 
 12) พัสดุที่เป็นทีเ่ป็นที่ดินหรอืสิง่ก่อสร้าง  กรณีที่ได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ด าเนินการข้ึนทะเบียนเป็นที่ราช
พัสดุ กรณีที่ได้มาด้วยการรบับริจาคหรือจากเงินรายไดส้ถานศึกษาให้ข้ึนทะเบียนเป็นกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา 
 13) จัดท าแนวปฏิบัติหรือระเบียบของโรงเรียนในการด าเนินการหารายได้  โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับทีร่าชพัสดุและอสังหาริมทรัพยท์ี่อยู่ในความครอบครองของโรงเรียน ภายใน
ของวัตถุประสงค์ของโรงเรียน และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจของโรงเรียนเท่านั้น รายได้ที่
เกิดข้ึนถือเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้ โรงเรยีนจึงต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง การจัดหา
ผลประโยชน์ดังกล่าวตอ้งไดร้ับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 14) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
งานทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาการศึกษา  
หน้าท่ี 
 1) จัดท าแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกบังานทุนการศึกษา  
 2)  แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาทุนการศึกษา เพื่อร่วมพจิารณานักเรยีนที่ขอรบัทุนการศึกษาต่างๆ  
 3)  รวบรวมข้อมลู รายงานผลการพจิารณาทุนการศึกษาต่างๆ ให้ผูบ้รหิารสถานศึกษาทราบ  
 4)  ติดต่อประสานงานกับคณะครทูี่ปรึกษา ในการรวบรวมข้อมูลนักเรียน  
 5)  ประสานงานขอรบัทุนการศึกษา จากหน่วยงานภายนอกและภายในโรงเรียน  
 6)  แนะน าให้นักเรียนทีม่ีความจ าเป็นในการขอรบัทุนจากหน่วยงานภายนอก  
 7)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานระบบเทคโนโลยีข้อมูลและสารสนเทศ 
หน้าท่ี 
 1) จัดระบบฐานข้อมลูของโรงเรียนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมลู
ของเขตพื้นที่การศึกษา (บันทกึข้อมลู DMC ,  B-obec  ,  M- obec) และข้อมลูทีเ่กี่ยวข้อง 
 2) รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 3) น าเทคโนโลยมีาใช้ในการด าเนินการ 
 4) จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 5) น าเสนอและเผยแพร่ข่อมูลสารสนเทศเพือ่การบรหิาร  การบรกิาร  และการประชาสมัพันธ์ 
 6) ให้บริการข้อมลูแกผู่้สนใจ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหารของโรงเรยีน 
 7) จัดระบบงานส านักงาน งานสารบรรณ หนังสือหรือเอกสารทางราชการใหเ้ป็นปัจจุบัน 
 8) ดูแลงานด้านแผนงาน ข้อมลูสารสนเทศ การเงินของงาน/โครงการ เงินสวัสดิการกลุ่ม งบประมาณ  
ประจ าปีของงานส านักงานกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ  และงบประมาณประจ าปีของกลุม่แผนงานและงบประมาณ 
 9) จัดท าบัญชีวัสดุ  ทะเบียนครุภัณฑ์กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  และอ านวยความสะดวกการตรวจสอบ
พัสดุ  ครุภัณฑ์ประจ าปีของกลุม่งานบรหิารทรัพยส์ินของโรงเรียน 
 10) ประสานงานการจัดซือ้ จัดจ้าง ซ่อมบ ารุงรักษาพสัดุกลุม่แผนงานและงบประมาณ 
 11) จัดบรรยากาศส านักงาน ให้สวยงาม เรียบรอ้ย เหมาะสม สะดวกแก่การปฏิบัติงาน 
 12) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 13) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอผูอ้ านวยการโรงเรียน 
 14) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
งาน ICT และเว็บไซต์โรงเรียน 
หน้าท่ี 
 1) วางแผนงานและการด าเนินการงานICTและเว็บไซต์โรงเรยีนให้ทันสมัย มีประสทิธิภาพสูง และเป็นปจัจบุัน 
 2) ด าเนินการเว็บไซต์โรงเรียนเพือ่เป็นแหล่งการสบืค้นความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสารทางราชการ ผ่านระบบ
อินเตอรเ์น็ทความเร็วสงู 
 3) ประสานงานกบับุคลากรทุกฝ่าย ประชาสมัพันธ์เผยแพรผ่ลงาน กิจกรรม ในเว็บไซต์โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4) พัฒนาครูและบุคลากรในการจัดท าเว็บไซตส์ าเร็จรูป เพื่อประชาสมัพันธ์และเผยแพรผ่ลงาน 
 5) ออกแบบกราฟกิและพฒันาหน้าหลักเว็บไซต์โรงเรียนใหแ้ปลกใหม่ ทันสมัย น่าดู สวยงามอยูเ่สมอ 
 6) จัดท าสถิติการเข้าเยี่ยมชม 
 5) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
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งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
หน้าท่ี 
 1) วางแผน  รณรงค์  ส่งเสรมิการระดมทุนการศึกษาและทนุเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 
 2) ระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้าน ประสานความร่วมมอืกับบุคคล ชุมชน  องค์กร
เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงาน  สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และสถานศึกษาในการใช้
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน 
 3) จัดท าข้อมลูสารสนเทศ  และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุนเพือ่พัฒนาการศึกษาให้ด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  คุ้มค่า  และมีความโปร่งใส 
 4) สรุป  รายงาน  เผยแพร่  และเชิดชูเกียรตผิู้สนบัสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน   
 5) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รบัมอบหมาย 
 งานส ามะโนนักเรียน 
หน้าท่ี 
 1) ประสานกับชุมชนและท้องถ่ินในเขตบริการของโรงเรียนในการส ารวจและจัดท าส ามะโนผูเ้รียนที่จะเข้ารบั
บริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศจากการส ารวจส ามะโนผูเ้รยีน 
 3) เสนอข้อมลูสารสนเทศส ามะโนผูเ้รียนในเขตพื้นที่การศึกษา 
 4) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน 
 5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
หน้าท่ี 
 1) อ านวยความสะดวกในการขอรบัเงินชดเชยอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากร  
 2) จัดท าสารสนเทศ ข้อมูลนกัเรียนและบุคลากรในการจัดท าประกันชีวิต และการใช้บรกิาร  
 3) สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาต่อผูป้กครองและผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 4) เป็นผูป้ระสานงานกับบริษัทประกัน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัย  
 5) ช้ีแจงข้อมูลต่างๆ ให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจ ทั้งประชุมและเป็นหนงัสอืราชการ  
 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รบมอบหมาย 
งานควบคุมภายใน 
หน้าท่ี 
 1) ด าเนินการใหม้ีการวิเคราะห์สภาพปจัจุบันปญัหาการด าเนินงานตามภารกจิ  วิเคราะห์ความเสี่ยง ก าหนด  
ปัจจัยเสี่ยง  จัดล าดับความเสี่ยง  ก าหนดมาตรการในการปอ้งกันความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 
 2) ประสานงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกกลุม่งาน 
 3) ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานควบคุมภายในตามมาตรการที่ก าหนดและพฒันาปรับปรงุให้เหมาะสม
เป็นระยะ ๆ 
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 4) เก็บรวบรวมหลกัฐานการปฏิบัติงาน  รายงานตอ่ผู้อ านวยการโรงเรียนและผูบ้ังคับบัญชาระดับเหนือ
สถานศึกษาข้ึนไป 
 5) ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รบัมอบหมาย  
งานธนาคารโรงเรียนและการหารายได้ระหว่างเรียน 
หน้าท่ี 
 1) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม งานโรงเรียนธนาคาร และการหารายไดร้ะหว่างเรียน ใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2) ประสานงานการด าเนินงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส) เพือ่นิเทศ/ประสานการด าเนินงาน
โรงเรียนธนาคารใหม้ีคุณภาพมาตรฐานตามรูปแบบของธนาคารโรงเรียนอย่างมปีระสิทธิภาพ 
รักษากุญแจและรับผิดชอบในการเปิด-ปิดธนาคารโรงเรียน 
 3) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามรปูแบบโรงเรียนธนาคาร 
 4) ด าเนินงานธนาคารโรงเรียนตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมตลอดปีการศึกษา 
 5) ด าเนินโครงการ/กจิกรรมการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนแบบครบวงจร ทั้งการตัง้บริษัทจ าลอง การ
ผลิต การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การจ าหน่าย การจัดท าระบบการฝากเงินรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตกับโรงเรียน
ธนาคาร 
 6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามกจิกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

  7) ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย 

งานโรเนียวเอกสารทางราชการ 
หน้าท่ี 
 1) ประสานงานกบักลุ่มงานบรหิาร /กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการจัดทะเบียนการเบกิจ่ายกระดาษและวัสดุ
อุปกรณ์การโรเนียวเอกสารจากงานพสัดุ เพื่อด าเนินงานโรเนียวเอกสารทางราชการ 
 2) แบ่งหน้าที่ด าเนินการโรเนียวเอกสารทางราชการ 
 3) สรุป รายงานผลการด าเนินงานเสนอผูอ้ านวยการโรงเรียน 
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กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. งานส านักงานและสารสนเทศ 
2. งานบรหิารบุคลากร 
3. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
4. งานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู  ลูกจ้าง  และบุคลากร 
5. งานเสริมสร้างและประเมินผลประสทิธิภาพการปฏิบัตริาชการ 
6. งานสวัสดิการและขวัญก าลังใจบุคลากร 
7. งานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 
8. งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร 
9. งานเวรยามและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
10. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

แนวปฏิบัติ บทบาท หน้าท่ีและรายละเอียดงาน 
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ การปรับปรงุแก้ไขและส่งเสริมพัฒนา เกี่ยวกบัการบริหารกลุ่ม
บรหิารงานบุคคลต่อรองผู้บริหารกลุ่มงบประมาณ 
 2) ให้การดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุน นโยบายและการบริหารกลุม่บริหารงานบุคคลด าเนินไปด้วยความ
ราบรื่นเรียบร้อย 
 3) เข้าประชุมเพื่อเสนอข้อคิด ความเห็น การแก้ไขปญัหา การปรับปรงุพฒันางานและการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ การมีมตสิรปุก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในรปูของมิติคณะกรรมการบรหิารกลุม่บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าเดือนละ 
1 ครั้ง เพื่อใหผู้้บริหารพิจารณาด าเนินการ 
บทบาทหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1) เป็นประธานคณะกรรมการบรหิารกลุ่มบรหิารงานบุคคลและจัดให้มกีารประชุมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
 2) เป็นผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแล กระตุ้น เร่งรัด การปฏิบัตหิน้าที่ของครูทั้ง 3 กลุม่งาน เพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมาย ราบรื่น เรียบรอ้ย อย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล และให้ปริมาณงาน คุณ ภาพงานเป็นไปตามมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
 3) จัดท าคู่มือพรรณนางานกลุม่บริหารงานบุคคล ก าหนดขอบข่ายงาน บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 
 4) ด าเนินงานตามขอบข่ายและภารกจิของกลุ่มบรหิารงานบุคคล ปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยถือตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 5) ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล 
 6) จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกบักลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 7) จัดท าข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 8) ประสานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
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 9) เสริมสร้างขวัญก าลงัใจ การให้คุณให้โทษ การวัดและประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 10) จัดท าเว็บไซต์ / Homepabge ของกลุ่มงานให้เป็นปจัจบุัน และเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ 
 11) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
บทบาทหน้าท่ีของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1) เป็นผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 2) ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล ในกรณีที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล
ไม่อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้ 
 3) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
หน้าท่ี 

1)  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานและจัดสรรงบประมาณประจ าปีของงานบริหารบุคคล 

2) วางแผนและด าเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกบักลุ่มงานบรหิารบุคคล 

3) ส่งเสริมสนับสนุนนิเทศ ก ากบั ติดตาม การปฏิบัตงิานของกลุ่มบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัติ 

การที่ก าหนด 

4) ประเมินการปฏิบัตงิานกลุ่มเป็นระยะตามก าหนดเวลาและข้ันตอน น าผลการประเมินมาใช้ในการพฒันา 

ปรับปรงุงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบรหิารงานบคุคล 

6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

งานส านักงานและสารสนเทศ 

หน้าท่ี  

1) จัดระบบส านักงาน งานสารบรรณ หนังสือเอกสารทางราชการให้เป็นปจัจบุัน 

2) ดูแลแผนงานข้อมูลสารสนเทศการเงิน/ โครงการ เงินสวัสดกิารกลุ่ม งบประมาณประจ าปีของส านักงาน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

3) จัดท าบญัชีพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑก์ลุ่มบรหิารงานบุคคลและอ านวยความสะดวกต่อการตรวจสอบพสัดุ 

 ครุภัณฑ์ประจ าปีของงานบริหารสินทรัพย์ของโรงเรียน 

4) ประสานงานจัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมบ ารุงรักษาพัสดกุลุม่บริหารงานบุคคล 

5) จัดท าแบบฟอร์มใบลาทุกประเภทและรวบรวมใบลาเสนอผูบ้รหิาร 

6) จัดท าค าสัง่ไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

7) ประชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสารประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8) จัดบรรยากาศ ส านักงาน ให้สวยงาม เรียบรอ้ย เหมาะสม สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

9) สรปุผลการด าเนินงานประจ าปเีสนอผูบ้รหิาร 

10) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานระบบบริหารงานบุคคล 

หน้าท่ี  

1) วิเคราะห์และประเมินสภาพความต้องการของอัตราก าลงัของโรงเรียน 

2) ท าแผนอัตราก าลงัข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

3) การก าหนดต าแหน่ง สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

4) การจ้างลกูจ้างประจ าและลกูจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

กระทรวงการคลงัก าหนดหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด และการ

จ้างโดยใช้เงินรายได้ของโรงเรียนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงเรียนก าหนด 

5) การสง่เสรมิการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6) การขอเลื่อนต าแหนง่วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7) เสนอค าขอการย้าย  ข้าราชการครลูะบุคลากรทางการศึกษาต่อเขตพื้นที่การศึกษา 

8) การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9) การจัดระบบทะเบียนประวัติ 

10) การลาทุกประเภทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11) การจัดท าบัญชีและเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

12) การสง่เสรมิมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

13) การสง่เสรมิและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

14) การสง่เสรมิวินัย คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

15) การสง่เสรมิการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

16) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

17) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

18) การสัง่พักราชการและการสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

19) การายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

20) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

21) วางแผนจัดท ามาตรการรกัษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

22) จัดท าค าสัง่เวรยามรักษาการณ์ กลางวัน กลางคืน พร้อมจัดเก็บเอกสารใหเ้รียบร้อย 

23) ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติหน้าทีเ่วรยามรักษาการณ์ กลางวัน กลางคืนใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง และรายงานผล 

การปฏิบัตกิารอยูเ่วรยาม ปญัหาอปุสรรค เพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์ 
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งานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

หน้าท่ี 

1) จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลกูจ้างและบุคลการทางการศึกษา 

2) รวบรวมส าเนาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมลู 

ลงในทะเบียนประวัติ 

3) จัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการข้าราชการครู ลูกจ้าง บุคลากรทางการศึกษา 

4) จัดท าข้อมลูบุคลการด้านการศึกษา วิทยฐานะ อื่น ๆ อันเปน็ประโยชน์แกบุ่คลากรและการบรหิารจัด 

การศึกษาของโรงเรียน พรอ้มใหบ้รกิารข้อมูลแกบุ่คลากร 

5) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รบัการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์และ 

ด าเนินการเสนอขอเครื่องราชอสิริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานประเมินประสิทธิภาพของบุคลากร 

หน้าท่ี 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเอกสารประเมินการปฏิบัติงานบคุลากร 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศบุคลากรที่ได้รับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

3) ประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรโดยมเีอกสารหลกัฐานการประเมิน 

4) แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5) ด าเนินการส่งผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไปยงัเขต 

พื้นที่การศึกษา 

6) วิเคราะหป์ระเมินผลการด าเนินงาน น าไปใช้ในการปรับปรงุพัฒนาการด าเนินงานบรหิารบุคคล 

7) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

งานสวัสดิการและขวัญก าลังใจบุคลากร 

หน้าท่ี 

1) จัดท าแผนสวัสดิการ บ ารงุขวัญและก าลงัใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) ด าเนินการสวัสดิการ บ ารงุขวัญก าลงัใจ ยกย่องเชิดชูเกียรต ิและด าเนินการสวัสดิการวันส าคัญกิจกรรมที่ 

เกี่ยวข้องกบัสวัสดกิารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3) ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร น าผลมาใช้ในการปรบัปรุงพัฒนากจิกรรม 

4) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานเวรยามรักษาการณ์ 

หน้าท่ี 
            1) ประชุมวางแผนจัดท ามาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

2) จัดท าค าสัง่เวรยามรักษาการณ์ กลางวัน กลางคืน พร้อมจัดเก็บเอกสารใหเ้รียบร้อย 

3) ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติหน้าทีเ่วรยามรักษาการณ์ กลางวัน กลางคืนใหเ้ป็นไปตามค าสั่งทีม่อบหมาย 

4) รายงานผลการปฏิบัตกิารอยูเ่วรยาม ปญัหาอปุสรรค เพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์ 

5) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
 1. งานส านักงาน  ธุรการ  สารบรรณและสารสนเทศ 

2. งานบริการและปฏิคม 
3. งานสวัสดิการร้านค้า 
4. งานโภชนาการ 
5. งานอนามัย 
6. งานโสตทัศนศึกษา 
7. งานประชาสมัพันธ์ 
8. งานชุมชนภาคีเครือข่าย 
9. งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
10. งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
11. งานนักการภารโรง ยาม  แม่บ้าน  พนักงานขับรถ 
12.งานยานพาหนะ 
13. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

แนวปฏิบัติ บทบาท หน้าท่ีและรายละเอียดงาน 
บทบาทหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

1) เป็นทีป่รึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียน เกี่ยวกบังานในกลุ่มงานบรหิารทั่วไป  
2) รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ 
3) การจัดท านโยบายและแผน  

 3.1 เก็บรวบรวมข้อมลูและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและกลุม่งานบรหิารทั่วไป  
 3.2 การจัดท าแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานกลุม่งานบริหารทั่วไป  
และปฏิทินปฏิบัติงาน  
 3.3 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกบังานด้านงานบรหิารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  4) ก ากับ ติดตาม ดูแลและแก้ไขปญัหาการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบรหิารทั่วไป  
 5) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป   เพื่อติดตาม รับทราบปัญหา สรปุงาน   และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปญัหาของงานในกลุ่มงานบรหิารทัว่ไป  
 6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกบักลุม่งานบรหิารทุกกลุ่มของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนทัง้ 
ราชการ เอกชน มลูนิธิ สมาคมและชุมชน  
 7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย  
หน้าท่ี 

1) ด าเนินการในการวางแผนการปฏิบัติงานและจัดสรรงบประมาณประจ าปีของกลุ่ม 
2) ด าเนินการวางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกีย่วข้องกับกลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
3) ส่งเสริม สนบัสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของกลุ่มบรหิารทั่วไปให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตกิาร 
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4) ประเมินการปฏิบัตงิานของกลุ่ม เป็นระยะตามขั้นตอน และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาปรบัปรุง
งานให้มปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ 

5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
6) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆที่ไดร้ับมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารท่ัวไป    
หน้าท่ี 

1) ร่วมปรกึษากับรองผู้อ านวยการกลุม่งานบรหิารทั่วไป เพือ่ก าหนดนโยบายของกลุ่มงาน 
  2) ติดตาม ดูแลการปฏิบัตงิานต่าง ๆ ให้ด าเนินไปตามนโยบายที่ก าหนด  
  3) พิจารณางานหรือโครงการทีง่านต่าง ๆ ในกลุม่งานบรหิารทั่วไปที่ขอจัดท า  
  4) ช่วยเหลือติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการหรอืงานหรือกิจกรรมที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของ 

โรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
  5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย  

งานส านักงาน ธุรการ สารบรรณและสารสนเทศ  
หน้าท่ี 
 1)   วางแผนงาน/โครงการ และจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในงานส านักงาน ธุรการ สารบรรณและสารสนเทศของ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 2)   ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมลูกบักลุ่มงานต่าง ๆ 
          3)   รับ-ส่งเอกสาร  ลงทะเบียนหนังสือเข้า – ออก จัดส่งหนังสือ เข้าหรือเอกสารให้หน่วยงานหรอืบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 
           4)    จัดท าค าสั่งและจดหมายเวียนเรื่องต่าง ๆ เพือ่แจ้งให้กบัครูและผูเ้กี่ยวข้องได้รบัทราบ 
           5)    เก็บ หรือท าลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ 
           6)    รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องใหเ้ป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ และเวียนใหผู้้ทีเ่กี่ยวข้องทราบ 
           7)    ร่างและพมิพ์หนงัสอืออก หนังสือโต้ตอบถึงส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น  
           8)    ติดตามเอกสารของฝ่ายต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัทางโรงเรยีนและเกบ็รวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง  
           9)    ประสานงานการจัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
          10)   ควบคุมการรบั – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (SMART OBEC และ SMART  AREA)) 
           11)   บริการทางจดหมายและสิ่งตีพมิพ์ทีม่ีมาถึงโรงเรียน 

           12)   จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพือ่ลงนาม 
           13)   รวบรวมและจัดระบบข้อมลูสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยทีจ่ะบ่งบอกถึงสภาพปญัหาความ
ต้องการของกลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
           14)   ออกแบบ/รวบรวมสารสนเทศจากงานต่างๆ  เพื่อจัดท าสารสนเทศของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
           15)   ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานประจ าปกีารศึกษา 
           16)   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งานบริการและปฏิคม 
หน้าท่ี 

1) จัดหา  เก็บรักษา  ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ทีจ่ าเป็นในงานปฏิคมต้อนรับ 
2) ให้การต้อนรับผู้ทีม่าเยี่ยมโรงเรียน 
3) จัดเตรียมอาหาร  อาหารว่าง  เครือ่งดื่ม เพือ่บริการในงานประชุม  อบรม  สัมมนา 
4) จัดสวัสดกิารเครื่องดืม่  น้ าดื่มแก่บุคลากรในโรงเรียนตามนโยบายของทางโรงเรียน 
5) สรปุผลการปฏิบัตงิาน รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานสวัสดิการร้านค้า 
หน้าท่ี 
  1)  ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานสวัสดิการร้านค้าใหส้อดคลอ้งกบั นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
 2)  แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาการประมลูร้านค้า จัดท าสัญญา เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
  3)  รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผูจ้ าหน่ายอาหารในโรงเรยีน พร้อมจัดท าสญัญา  
           4)  ก าหนดประเภทของอาหาร ปริมาณและจ านวนแม่ค้าใหเ้พียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน  
 5)  จัดท าระเบียบการจ าหน่ายสินค้า ให้เหมาะสม  
 6)  ควบคุมการให้บริการในการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนและบุคลกร  
           7)  จัดบริการสถานที่ จ าหน่าย ที่นั่งรับประทานอาหารแกบ่คุลากรในโรงเรียน  
           8)  ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย  
           9)  จัดบริการน้ าดื่มใหเ้พียงพอและตรวจสภาพของน้ าดื่มใช้ให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ  
         10)  ควบคุม ดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา  
         11)  ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ เครือ่งมอื เครื่องใช้ในการประกอบการของแม่ค้าให้ถูกสุขลักษณะ  
         13)  ก าหนดระเบียบควบคุมผู้จ าหน่ายอาหาร  
         14)  ควบคุมก าหนดราคาปรมิาณแลคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกจิ 
 15)  สรุปผลการปฏิบัตงิาน รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 16) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
งานโภชนาการ  
หน้าท่ี 
 1)  ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคล้อง 
กับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
           2)  ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านโภชนาการ  
           3)   ให้ค าแนะน าเบื้องต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลกัโภชนาการแกผู่้ประกอบการ  
          4)   ดูแล ควบคุม ตรวจคุณภาพของอาหาร เครื่องดืม่ ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  
          5)   ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ 
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          6)   จัดกิจกรรมส่งเสริมความรูท้างด้านโภชนาการภายในโรงเรียน  
          7)   ประสานกบังานแนะแนว งานอนามัยโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนทีม่ีปญัหาด้านสุขภาพ 
           8)   อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องดืม่และขายอาหารให้อยู่ใน ระเบียบวินัย
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม  
          9)   เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดท ารายงานประจ าปี  
 10) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน 
          11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
งานอนามัยโรงเรียน 
หน้าท่ี 
 1) ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับ นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
 2) ประสานงานกบักลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านอนามัย โรงเรียน  
 3) ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลใหส้ะอาด ถูกสุขลักษณะ  
 4) จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอปุกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที  
 5) จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  
 6) จัดปฐมพยาบาลนกัเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีเจบ็ป่วย และน าส่งโรงพยาบาล ตามความ
จ าเป็น  
 7) จัดบรกิารตรวจสุขภาพนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8) จัดท าสถิติ บันทกึสุขภาพ สถิติน้ าหนกัและส่วนสูงนกัเรียน  
 9) ติดต่อแพทย์หรอืเจ้าหน้าที่อนามัยให้ความรู้ด้านสุขอนามยัแก่นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชน
ใกล้เคียง  
 10) ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย  
 11) ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน  
 12) ประสานงานกบัครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครผููส้อนเกี่ยวกับนักเรียนทีม่ีปญัหาด้านสุขภาพ  
 13) ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกจิกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส  
 14) จัดกิจกรรมสง่เสรมิสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดต้ังชมรมชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุข  

  15) จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของงานอนามัย 
  16) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

 17) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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งานโสตทัศนศึกษา  
หน้าท่ี  
  1) จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัตงิานด้านโสตทศันศึกษาให้สอดคล้องกบันโยบายและ วัตถุประสงค์
ของโรงเรียน  
 2) ประสานกับกลุม่บริหารอื่นๆ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานโสตฯ  
 3) จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ  
 4) จัดระบบและจัดสถานที่ในการเกบ็รักษาให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย  
 5) จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนปูกรณ์  
 6) จัดกิจกรรมสง่เสรมิ ให้ค าแนะน าวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์  
 7) จัดให้มสีถานที่ส าหรบัใหบ้ริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องควบคุมเสียง ห้องเรียนรวม   
 8) จัดท าทะเบียนวัสด ุครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ให้ครอบคลุม เป็นปจัจบุัน  
 9) จัดให้มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา  
 10) จัดและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียนทกุจุดทุกกิจกรรม  
 11) บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร  
 12) ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพเิศษต่าง ๆ  
 13) บริการบันทกึภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
 14) จัดระบบรวบรวมภาพกจิกรรมให้เป็นปจัจบุันและง่ายตอ่การน าออกไปเผยแพร่  
 15) ส ารวจและจัดท าทะเบียนสือ่การสอนของโรงเรียนใหเ้ปน็ปัจจุบันโดยการประสานกับกลุม่บริหาร และกลุ่ม
สาระฯ ต่างๆ  
 16) ให้ค าแนะน า ช่วยเหลอื การผลิตสื่อการสอนแก่ครูอาจารย์ทั่วไป  
 17) จัดท า รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ และจัดท ารายงานประจ าปีของงานโสตทัศนศึกษา  
 18) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
งานประชาสัมพันธ์ 
หน้าท่ี   

1) ประชุมวางแผนก าหนดเป้าหมายและวิธีด าเนินการประชาสมัพันธ์ 

2) จัดท าจดหมายข่าว วารสารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมความสมัพนัธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง 

3) ให้บรกิารด้านข้อมลูข่าวสารด าเนินรายการเสียงตามสายในโรงเรียน  

4) สร้างเครือข่ายการประชาสมัพันธ์ การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของโรงเรียนต่อสาธารณชนและวิทยุชุมชนใน

ท้องถ่ินในการให้ข้อมลูข่าวสารของโรงเรียน 

5) ประสานและด าเนินการจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมโรงเรียนตามโอกาสต่างๆ 

6) ปฏิบัติหน้าทีพ่ิธีกรหลักในกิจกรรมภายในโรงเรียน งานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

7) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานชุมชนภาคีเครือข่าย 
หน้าท่ี 
  1) วางแผนประสานงานและด าเนินการจัดหาคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า ครูและผูป้กครอง และจัดหา
คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน 
  2) รวบรวมข้อมลู จัดท าท าเนียบศิษย์เก่า ครูและผูป้กครองและรายงานผลงานทีเ่กิดจากการด าเนินการของชมรม
ศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง 
  3) อ านวยความสะดวกและวางแผนจัดระบบในการมสี่วนร่วมและด าเนินงานของชมรมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง 
รวมทั้งองค์กรต่างๆ 
  4) ให้ความร่วมมือสนับสนุนกจิกรรมของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากผูบ้รหิารสถานศึกษา 
  5) ส่งเสรมิสนบัสนุนร่วมกจิกรรมสร้างสายใยเช่ือมสัมพันธ์อนัดีระหว่างศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในการ
ด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน 
  6) จัดการประชุมคณะกรรมการศิษยเ์ก่า ครู และผู้ปกครอง คณะกรรมการทีป่รึกษาโรงเรียนตามความเหมาะสม 
  7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หน้าท่ี 
 1) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    

 2) สนับสนนุข้อมูล รับทราบหรอืด าเนินการตามมตทิี่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  

 3) ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 4) จัดท ารายงานการประชุมและแจง้มติทีป่ระชุมใหผู้้ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติ แล้วแต่

กรณี  
 5) ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรือ่งการอนมุัติ อนุญาต สั่งการ เรง่รัด การด าเนินการและ

รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
 6) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน 
 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

งานอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค 
หน้าท่ี  
   งานไฟฟ้า – น้ าประปา   
 1) จัดท าโครงการและงบประมาณสนับสนุนงานสาธารณูปโภคไฟฟ้า - น้ าประปาใหเ้พียงพอ  
 2) ก ากับดูแล รกัษา ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ให้เกิดความปลอดภัย และประสานงานกบัหน่วยงาน ภายนอก  
 3) จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ไฟฟ้า ประปา ให้ใช้งานได้สะดวก ตลอดเวลาและเพียงพอต่อความต้องการ  
 4) จัดท าป้าย แนะน าวิธีใช้ การรักษาความสะอาด บันทกึสถิติการใช้  
 5) ติดตามรวบรวมข้อมลู สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี  
 6) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน 
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 7) ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ไดร้ับมอบหมาย  
   งานปรับปรุง – ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี / จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานท่ี  
 1)  จัดและวางผงัอาคารต่าง ๆ ตกแต่งอาคารใหส้วยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสงสว่าง เพียงพอ 
จัดผูร้ับผิดชอบ ดูแลอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบรอ้ย ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มปี้ายแสดงการใช้งานทัง้ในและ นอก
ห้องเรียน มปี้ายช่ืออาคาร มีสารสนเทศประจ าอาคาร  
 2)  จัดสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกอาคารเรียนให้เอือ้อ านวย สนับสนุน ส่งเสริม ต่อกิจกรรม การเรียน
การสอน  
 3)  จัดหอ้งเรียน อาคารเรียนใหเ้พียงพอต่อการเรียนการสอน และให้ได้ตามเกณฑม์าตรฐานโรงเรียน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 4)  จัดห้องบริการและห้องพิเศษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 
 5)  วางระบบการดูแลรักษา ซ่อมบ ารงุ อาคารเรียน เรือ่งประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า ระบบประปาโทรศัพท์ เครื่อง
อ านวยความสะดวกตามความจ าเป็นให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัย ใช้งานได้ดี  
 6)  จัดท าแผนหรือโครงการส าหรบังานบรหิารอาคารและอาคารอเนกประสงค์ 
 7)  ติดตามรวบรวมข้อมลู สรปุและประเมินผลการปฏิบัตงิาน รายงานผลงานประจ าปี 
 8) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน 
 9) ปฏิบัตงิานอื่น ๆตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
   งานจัดสภาพแวดล้อม   
 1)  จัดตกแต่งบรเิวณทั่วไปให้เป็นสัดส่วน ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบรอ้ย สวยงามและมบีรรยากาศที่ เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน  
 2)  จัดสถานที่ส าหรบัพักผ่อน การออกก าลังกายให้เหมาะสมและเพียนพอ  
 3)  จัดระบบการสัญจรภายในโรงเรียนใหเ้ป็นระเบียบเรียบรอ้ย  
 4)  จัดสภาพบรรยากาศทั่วไป ใหเ้อื้ออ านวย สนับสนุน สง่เสริมตอ่กิจกรรมการเรียนการสอน  
 5)  จัดท าแผนหรือโครงการส าหรบังานจัดสภาพแวดล้อม  
 6)  แบ่งเขตพื้นที่และจัดผู้รบัผิดชอบ ให้ดูแล ปรับปรุงพัฒนา บริเวณที่รบัผิดชอบให้มสีภาพเรียบร้อย สะอาด 
ปลอดภัยและพรอ้มใช้งานตลอดเวลา  
 7)  จัดระบบในการดูแลและซ่อมบ ารงุสภาพแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 
 8)  ติดตามรวบรวมข้อมลู สรปุและประเมินผลการปฏิบัตงิาน รายงานผลงานประจ าป ี
 9)  ปฏิบัตงิานอื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
งานนักการภารโรง ยาม แม่บ้าน พนักงานขับรถ 
หน้าท่ี  
 1) จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับนักการภารโรง ยาม แมบ่า้น พนักงานขับรถ   
 2) มอบหมายงานประจ าและงานอื่น ๆ แก่ นักการภารโรง ยาม แม่บ้าน พนักงานขับรถ   
 3) ควบคุม ดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานนั้นใหป้ระสบผลส าเร็จ  
 4) ประสานงานกบักลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัตงิานของนกัการภารโรง ยาม แม่บ้านพนักงานขับรถ     
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 5) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการใหส้วัสดิการและช่วยเหลอืนักการภารโรง ยาม แม่บ้านพนักงานขับรถ  ด้วยความ
ยุติธรรม  
 6) ติดตามรวบรวมข้อมลู สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี  
 7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผู่้บริหารมอบหมาย 
งานยานพาหนะ 
หน้าท่ี  
 1) จัดท าแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บ ารงุรกัษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและ 
บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ  
 2) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้แก่ พนักงานขับรถ ตลอดจนพจิารณา จัดและใหบ้รกิาร พาหนะแก่
บุคลากร  
 3) ก ากับ ติดตาม จัดท าข้อมลู สถิติ การใช้ และใหบ้รกิารยานพาหนะของโรงเรียน  
 4) ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารงุ เพื่อให้ยานพาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลาให้ค า แนะน า เสนอ
ผู้มีอ านาจอนุมัต ิ
 5) ประเมินผลการด าเนินงานและสรปุผลการด าเนินงานประจ าปี 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย  
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กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

1. งานส านักงานและสารสนเทศ 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
3. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
4. งานระเบียบวินัย ป้องกันแก้ไขและพฤติกรรมนักเรียน 
5. งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
6. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
7. งานเครือข่ายผูป้กครองนักเรียน 
8. งานหัวหน้าระดบัและครูทีป่รกึษา 
9. งานครูเวรและกจิกรรมนักเรยีนประจ าวันราชการ 
10. งานกิจกรรมและสภานักเรียน 
11. งานป้องกันภัยพบิัติในสถานศึกษา 
12. งานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาและชุมชน 
13. งานจราจรและสวัสดิภาพนักเรียน 
14. งานโรงเรียนดีประจ าต าบล 
15. งานโรงเรียนวิถีพุทธ 

           16. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  
 แนวปฏิบัติ บทบาท หน้าท่ีและรายละเอียดงาน 
บทบาทหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 1) เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบรหิารกิจการนักเรียนและจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดอืนละ 
1 ครั้ง 
 2) เป็นผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแล กระตุ้น เร่งรัด การปฏิบัติหน้าที่ของครูทัง้ 2 กลุ่มงาน เพื่อใหง้านบรรลุ
เป้าหมาย ราบรื่น เรียบรอ้ย อย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล และให้ปริมาณงานมีคุณภาพงานเป็นไปตามมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
 3) จัดท าคู่มือพรรณนางานกลุ่มงานบริหารกจิการนกัเรียน ก าหนดขอบข่ายงาน บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 
 4) ด าเนินงานตามขอบข่ายและภารกจิของกลุ่มงานบริหารกจิการนกัเรียน ปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยถือตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 5) ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกบัการบรหิารกลุม่งานบริหารกิจการนักเรียน 
 6) จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกบักลุม่งานบริหารกจิการนกัเรียน 
 7) จัดท าข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มงานบรหิารกิจการนักเรียน 
 8) ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
 9) เสรมิสร้างขวัญก าลังใจ การให้คุณให้โทษ การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 10) จัดท าเว็บไซต์ / Homepabge ของกลุม่งานใหเ้ป็นปัจจบุัน และเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ 
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 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
หน้าท่ี 

1) ประสานร่วมมือกบัรองผูอ้ านวยการโรงเรียน วางแผน ก าหนดหน้าที ่ให้ค าปรึกษา และ แก้ไขปัญหาที ่
เกิดข้ึนในการด าเนินงานใหเ้กิดความเรียบร้อย  
 2) ประสานร่วมมอืกับรองผู้อ านวยการโรงเรียน ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรปลีะ 2 ครั้ง 
เพื่อประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือน  
 3) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
หน้าท่ี 

1) วางแผนการปฏิบัติงาน เสนองบประมาณของกลุม่งานบรหิารกิจการนักเรียน 
2) จัดท าปฏิทินปฏิทินปฏิบัตงิานให้ชัดเจน 
3) ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
4) ศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด 
5) ประชุม เพื่อการนเิทศติดตาม พฒันา แก้ปัญหา ในการปฏิบตัิงาน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
6) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารกจิการนักเรียนต่อผู้อ านวยการโรงเรียนหลังประชุมไม ่

เกิน  3  วัน 
7) สรปุ ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานกลุม่งานบรหิารกจิการนักเรียนไปทกุภาคเรียน 

งานส านักงานและสารสนเทศ  
หน้าท่ี 

1) จัดระบบงานส านักงาน งานสารบรรณ หนงัสือหรอืเอกสารทางราชการให้เป็นปจัจบุัน 
2)  รับผิดชอบงานด้านแผนงาน ข้อมลูสารสนเทศ การเงินของงาน/โครงการ  เงินสวัสดิการกลุม่ งบประมาณ 

ประจ าปีของกลุม่งาน และงบประมาณประจ าปีของกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
3)  จัดท าบัญชีวัสดุ  ทะเบียนครุภัณฑ์กลุ่มงานกิจการนักเรยีน  และอ านวยความสะดวกการตรวจสอบพสัด ุ

ครุภัณฑ์ประจ าปีของกลุ่มงานบรหิารทรัพยส์ินของโรงเรียน 
4)  ประสานงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ซอ่มบ ารุงรักษาพสัดุกลุม่งานกิจการนักเรียน 
5)  จัดบรรยากาศส านักงาน ให้สวยงาม เรียบร้อย เหมาะสม สะดวกแก่การปฏิบัติงาน 
6)  ประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7)  บริการ  ONE  STOP  SERVICE แก่ผู้มาติดต่อราชการของโรงเรียน 
7)  สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
8)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
หน้าท่ี 

1) วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2) ก าหนดนโยบาย/แนวปฏิบัตงิานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้ทกุคนในสถานศึกษาตระหนกัถึงการมสี่วน 
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ร่วม ในการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสรมคุณภาพนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน และการส่งต่อนักเรียน 
      3)   จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน 

     4)   ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รบัความรูเ้พิ่มเติมในเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จิตวิทยาวัยรุ่น 
 จิตวิทยาพัฒนาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของครู และนักเรียน 

     5)   นิเทศ ก ากับ ติดตามและรบัการประเมินผลการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  
เพื่อรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสงักัด 

     6)   จัดท าหนังสอืราชการ ค าสัง่ และแบบบันทึก เอกสารที่ใช้ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 7)   จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 8)   เสนองาน / โครงการ งบประมาณประจ าปีของงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 9)   รายงานการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 10)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
หน้าท่ี 

1) วางแผนด าเนินการจัดกจิกรรม และโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางศาสนา และค่านิยม 
หลักคนไทย  12  ประการ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตลอดปีการศึกษา 

2) ประสานงานกบัครูในการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางศาสนา และค่านิยมหลักคนไทย  12   
ประการ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนด 

3) ร่วมกับครูเวรประจ าวันราชการในการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เพือ่สร้างคุณลกัษณะ 
อันพึงประสงค์ที่กจิกรรมหน้าเสาธงอย่างเหมาะสม 

4) ยกย่อง  ประกาศเกียรติคุณให้ขวัญก าลงัใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี 
5) จัดท าเอกสาร หรอืแบบรายงานต่างๆ จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
6) จัดท าอกสารเผยแพร่  เกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมหลกัคนไทย  12  ประการ  แก่นักเรียน  

ประชาสมัพันธ์กิจกรรม  โครงการ 
7) สรปุผลการปฏิบัตงิาน รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

งานระเบียบวินัย ป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
หน้าท่ี 

1) วางแผน  ก าหนดแนวทาง  มาตรการจัดระเบียบวินัยนักเรียน  การปอ้งกันแก้ไขปญัหาการประพฤติ 
ให้ชัดเจน 

2) ประชาสมัพันธ์แนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อประสานงานกับครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
เพื่อความร่วมมือในการดูแลนักเรียนใหป้ฏิบัติตามระเบียบวินัยโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ 

3) จัดท าเอกสาร และรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
4) ด าเนินการควบคุม ดูแลเกี่ยวกับระเบียบวินัย  การแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบ  
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วินัย แนวปฏิบัติของโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ 
5) ประสานงานกบัครทูี่ปรึกษาช้ัน  งานแนะแนว  ผู้ปกครอง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภายนอกในการ 

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการผิดระเบียบวินัยของนักเรียน 
6) บันทึก รวบรวมข้อมลูการประพฤติผิดระเบียบวินัยของนักเรยีน พิจารณาโทษนักเรียนให้เป็นไปตาม 

กฎระเบียบของโรงเรียน 
7) จัดท า สถิติและรายงานข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน 
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
หน้าท่ี 

1) วางแผน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด   
2) ก าหนดแนวทาง  วิธีการ แนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อประสานงานกับครู และผู้ทีเ่กี่ยวข้องใหร้ับทราบ และ 

ด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
3) จัดกิจกรรม และโครงการเพื่อสนบัสนุน และสง่เสรมิการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด   
4) ประสานงานกบัครทูี่ปรึกษาช้ัน  ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอกในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  
5) ส่งเสริมกจิกรรมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
6) จัดท าเอกสาร รวบรวมข้อมลู สถิติต่างๆ เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
7) สรปุ รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย                           
หน้าท่ี 
 1) ก าหนดแนวทาง วางแผน การเผยแพร่ประชาธิปไตยในโรงเรียนและพิทักษ์สิทธิเดก็และเยาวชน  
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และจัดต้ังสภานักเรียน  

 3) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียน 
งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
หน้าท่ี 
 1) วางแผนงานด าเนินงาน/โครงการ/กจิกรรม เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนตลอดปีการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 2) ประชุมเครือข่ายผูป้กครองนักเรียน และด าเนินการคัดเลอืกคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองประจ าปี และ
สรรหาประธานคณะกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนการประชุมวางแผนเสนอแนวทางการจัดระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน
อย่างเป็นระบบ 
 3) จัดท าแผนภูมิโครงสร้างคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองนักเรียน 
 4 ด าเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองนกัเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอย่างนอ้ยภาคเรียน ละ 1 ครั้ง 
 5) เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานการประสานงานรว่มเครือข่ายผูป้กครองนักเรียน 
 6) สรุป รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
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งานหัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษา 
หน้าท่ี 
 1) ประชุมวางแผนการด าเนินงานหัวหน้าระดบัช้ันเรียน และ ครูที่ปรกึษาช้ันเรียน 
 2) เสนอและแต่งตั้งหัวหน้าระดับช้ันเรียน และ ครูทีป่รกึษาช้ันเรียน 
 3) ด าเนินงานตามบทบาทหน้าทีห่ัวหน้าระดับช้ันเรียน และครูที่ปรึกษาและในการก ากบัดูแลนกัเรียนใน
ระดับช้ันเรียนและห้องเรียนที่ได้รบัมอบหมาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเครง่ครัด
และทันเวลา 
 4) ร่วมกันแก้ไข/พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนด้านระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ด้วยวินัยเชิงบวกและ
กิจกรรมที่หลากหลาย 
 5) เป็นครูทีป่รกึษาในการก ากับ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน การประสานงานผูป้กครอง การเยี่ยมบ้านนักเรียน การ
จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัระดบัช้ันเรียน/ห้องเรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตลอดปีการศึกษา 
 6) จัดกิจกรรมโฮมรูม กจิกรรมในช้ันเรียน/ห้องเรียน และกจิกรรมอื่นที่จัดในรูปแบบช้ันเรียน/ห้องเรียน ตลอดปี
การศึกษา 
 7) วางแผนบรหิารจัดการและด าเนินงานช้ันเรียน/ห้องเรียนที่รับผิดชอบห้องเรียนสีขาว/ห้องเรียนสะอาด อย่าง
เป็นระบบตลอดปีการศึกษา 
 8) สรุป รายงานผลเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 9) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
งานครูเวรและกิจกรรมนักเรียนประจ าวันราชการ 
หน้าท่ี 

1) ด าเนินงานและประสานงานการจัดกิจกรรมของครูเวรประจ าวันราชการ และกิจกรรมนักเรียนในวันราชการ 
2) ก ากับ ดูแล งานกจิกรรมครูเวรประจ าวันที่หน้าเสาธง หรอืภายในสถานศึกษา ให้อยู่ในระยะเวลาในการจัด 

กิจกรรมที่ก าหนด 
3) สรุป รายงานผลเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
4) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

งานกิจกรรมและสภานักเรียน 
หน้าท่ี 
 1) ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้การสนับสนุนกจิกรรม เพื่อใหก้ารด าเนินงานลลุ่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2) ควบคุม ดูแล  ก ากับ ติดตามการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆและให้ค าปรึกษาแกส่ภานักเรียนเพือ่ให้เกิด 
     ความส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 
 3) ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความส าเร็จลลุ่วงไปด้วยความเรียบร้อยของโรงเรียน พร้อมประชาสัมพันธ์ 
                ให้นักเรียนทราบในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
          6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
งานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาและชุมชน 
หน้าท่ี 
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 1) วางแผนการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม งานสง่เสริมวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาและชุมชน ร่วมกับ
ชุมชน หมู่บ้าน วัดและโรงเรียน 
 2) ประสานงานแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม/งานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาและ
ชุมชน ในกิจกรรมทีจ่ัดข้ึนตลอดปกีารศึกษา 
 3) สรุป รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 4) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
งานครูเวรประจ าวันราชการและงานครูท่ีปรึกษา 
หน้าท่ี  วางแผนด าเนินงาน ก ากับ ติดตาม สรปุและรายงานผลการด าเนินงานบบรเิวณจุดต่างๆดงันี้  
 จุดที่ 1   ปากทางเข้าโรงเรียน  (ถนนใหญ่) 
 จุดที่ 2   สามแยกทางเข้าหมู่บ้านเลงิเปือย (ร้านค้า) 
 จุดที่ 3   ประตูโรงเรียน ภาคเช้า  (หน้าห้องกิจการนกัเรียน) 
 จุดที่ 4   ประตูโรงเรียนหลังเลิกเรียน  (หน้าห้องกิจการนักเรียน) 
 จุดที่ 5   บ้านพักครู โรงผลิตน้ าด่ืม และรั้วโรงเรียน (อฒัจันทร์) 
 จุดที่ 6   โรงอาหาร สวนป่าข่อยและลานจอดรถจกัรยานยนต์ 
 จุดที่ 7    หลังอาคาร 1 ห้องน้ าชายและโรงฝึกงาน 
 จุดที่ 8    รอบบริเวณอาคาร2 และอาคาร3 (ด้านหลังอาคาร) 
       จุดที่ 9    บนอาคาร3 (ทั้ง 3 ช้ัน) 
 จุดที่ 10  หน้าพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  สวนพุทธธรรม  โรงจอดรถ 
หน้าท่ีครูเวรประจ าวันท่ัวไป 
 1) ตรวจตรา ก ากับ ดูแลนกัเรียนประจ าวันในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัย เป็นระเบียบเรียบร้อยความ 
ปลอดภัยในร่างกายและทรพัย์สินในโรงเรียนและนอกบรเิวณโรงเรียนทีเ่กี่ยวข้องกบัการ ด าเนินงานกจิกรรมนกัเรียน 
ตั้งแต่ เวลา 07.30 น. – 16.30  น. หรือเวลาที่คาบเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมนักเรียนในวันราชการ 
 2) พิจารณาอนุญาตการออกนอกบรเิวณโรงเรียนของนักเรียน 
 3) บันทึกเหตุการณ์ประจ าวันในส่วนที่ได้รบัมอบหมายโดยละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการก ากบั ดูแลนักเรียน 
ประจ าวัน 
 4) พิจารณาสอบสวน หรือลงโทษนักเรียนตามความเหมาะสม หรือ สง่ต่องานกิจการนักเรียนตามขั้นตอนต่อไป 
 5) งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 5.1 หน้าท่ีครูเวร จุดท่ี 1 ปากทางเข้าโรงเรยีน  (ถนนใหญ่) 

 5.1.1  ก ากับ ดูแล การรบั การส่งนักเรียน การเดินข้ามถนนและจักรยานยนต์ใหป้ลอดภัยต่อชีวิต 
 5.1.2  แนะน า ตักเตือนเรื่องกิริยามารยาทและการแต่งกายให้อยู่ในระเบียบวินัยโรงเรียน 

 5.1.3  สอดส่อง ตรวจตรา ดูแล ไม่ให้น าอาวุธหรอืสิง่ที่อาจเป็นอาวุธ และสิ่งเสพติด สิ่งทีเ่ป็นอบายมุข  
เข้ามาในสถานศึกษา 

 5.1.4 จัดระเบียบการจราจร การจัดการเรื่องรถจักรยานยนต์ในการเข้าจอด และน ารถออก ให้เป็นไป  
ตามเวลาทีก่ าหนด 
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5.1.5 แนะน า ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดโดยรอบหน้าประตูโรงเรียน 
5.1.6  บันทึกเหตุการณ์ประจ าวันบริเวณทีร่ับผิดชอบโดยละเอียด 

 5.2 หน้าท่ีครูเวร จุดท่ี 2 สามแยกทางเข้าหมู่บ้านเลิงเปือย (ร้านค้า) 
5.2.1    ก ากับ ดูแลนกัเรียนไม่ให้แวะเวียนเข้าในหมู่บ้านขณะที่เดินมาโรงเรียน 

     5.2.2    ก ากับ ดูแลความสะอาดร้านค้าและนักเรียนไม่ให้ซือ้สิ่งของทีผ่ิดระเบียบและผิดกฎหมาย 
                5.3 หน้าท่ีครูเวร จุดท่ี 3 ประตูโรงเรียน ภาคเช้า  (หน้าห้องกิจการนักเรียน) 

 5.3.1   ก ากับ ดูแลการแต่งกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
 5.3.2   ก ากับ ดูแลรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกกันน็อคและรถยนต์ให้เข้าออกถูกต้องตามกฎจราจร
อย่างเครง่ครัด 
 5.3.3   ก ากับดูแลนักเรียนที่มาสายและผู้มาติดต่อราชการให้อยู่ในระเบียบวินัยของทางโรงเรียน 

 5.3.4   อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5.4 หน้าท่ีครูเวร จุดท่ี 4  ประตูโรงเรียนหลังเลิกเรียน  (หน้าห้องกิจการนักเรียน)  
 5.4.1 ตรวจตรา ก ากับ ดูแล ความสะอาด การแต่งกายของนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 5.4.2 ก ากับ ดูแลการเดินทางกลบับ้านของนักเรียนก่อนออกนอกประตูโรงเรียนและขณะข้ึน-ลงรถ
ประจ าทางทั้งไปและกลับให้เป็นระเบียบและปลอดภัยในชีวิต 
               5.5 หน้าท่ีครูเวร จุดท่ี 5   บ้านพักครู โรงผลิตน้ าดื่ม และรั้วโรงเรียน (อัฒจันทร์) 
 1) ตรวจตรา ก ากับ ดูแล ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในอาคารทีก่ าหนดและบริเวณที่
ได้รับมอบหมายโดยรอบ ให้ปลอดจากการเสพยาเสพติดทกุชนิด ตลอดจนไม่ให้จ าหน่ายจ่ายแจกพร้อมทั้งการหนเีรียน 
                 5.6 หน้าท่ีครูเวร จุดท่ี 6  โรงอาหาร สวนป่าข่อยและลานจอดรถจักรยานยนต์ 

5.6.1 ก ากับ ดูแลความสะอาดร้านค้าและนักเรียนไม่ใหซ้ื้อสิง่ของที่ผิดระเบียบและผิดกฎหมาย 
5.6.2 ก ากับ ดูแลการจ าหน่ายอาหารตามก าหนดเวลา ความสะอาด และราคาอาหาร 
5.6.3  ก ากับ ดูแลงานและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในพื้นที่บริเวณโรงอาหารและบริเวณโดยรอบ 

   5.7 หน้าท่ีครูเวร จุดท่ี 7  หลังอาคาร 1 ห้องน้ าชายและโรงฝึกงาน 
5.7.1 ตรวจตรา  ก ากับ  ดูแลความสะอาดห้องน้ าชาย  ประตู ไม่ให้ช ารุดเสียหาย  
5.7.2  ตรวจตรา  ก ากับดูแลการสูบบุหรีห่รือการเสพยาเสพติดทุกชนิดพร้อมทัง้ไม่ใหจ้ าหน่าย 

5.8 หน้าท่ีครูเวร จุดท่ี 8 รอบบริเวณอาคาร2 และอาคาร3 (ด้านหลังอาคาร) 
5.8.1 ตรวจตรา  ก ากับไม่ให้นักเรียนหนีเรียน  ปีนรั้วหนีเรียนและอื่นๆทีผ่ิดระเบียบของโรงเรียน 
5.8.2 ตรวจตรา  ก ากับติดตามไม่ให้มีการจ าหน่าย จ่าย แจก อาหาร สิ่งของอื่นๆที่ไม่ปลอดภัยต่อ 

สุขภาพของนักเรียนตลอดจนของผิดกฎหมาย 
 5.9 หน้าท่ีครูเวร จุดท่ี 9 บนอาคาร3 (ท้ัง 3 ชั้น) 
 5.9.1    ตรวจตรา  ก ากับดูแล ความสะอาดของอาคารให้สะอาดอยู่เสมอและเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ห้องเรียนทั้งในหอ้ง ระเบียงห้องด้านหน้า-ด้านหลังให้สะอาดอยู่เสมอ 

5.9.2 ตรวจตรา  ก ากับ  ติดตามไม่ให้นักเรียนน าอาหาร ขนม และอื่น ๆ มารับประทานบนอาคาร 
ตลอดจน หลบซ่อนในพฤติกรรมชู้สาว 
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 5.10 หน้าท่ีครูเวร จุดท่ี 10  หน้าพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  สวนพุทธธรรม  โรงจอดรถ 
5.10.1  ตรวจตรา  ก ากับดูแลในเรื่องความสะอาด 
5.10.2  ตรวจตรา  ก ากับดูแลไม่ให้นักเรียนทิ้ง เศษอาหาร ภาชนะอาหาร ขวดเปล่าและเศษกระดาษ 

อื่น ๆในสวนพุทธธรรม  โรงจอดรถ 
5.10.3 ก ากับ  ติดตาม ตรวจตราให้นกัเรียนรบีเร่งใหท้ันต่อการประกอบกจิกรรมหน้าเสาธง 

งานโรงเรียนดีประจ าต าบล 
หน้าท่ี 
 1) วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโรงเรียนดีประจ าต าบลตามเกณฑป์ระเมิน ตัวช้ีวัดที่ก าหนด อย่างเป็นระบบ 
 2) เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนดีประจ าต าบลตามแผนภูมิโครงสร้างทีก่ าหนดในเกณฑ์การ
ประเมินทีก่ าหนด 
 3) จัดกิจกรรมด าเนินงานโรงเรียนดีประจ าต าบลในรูปคณะกรรมการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 4) นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนดีประจ าต าบล สรุปข้อมูลเพื่อปรบัปรุงพฒันา 
 5) สรุป รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 6) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
หน้าท่ี  
 1) วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธตามเกณฑ์ประเมิน ตัวช้ีวัดที่ก าหนด อย่างเป็นระบบ 
 2) เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธตามแผนภูมิโครงสร้างที่ก าหนดในเกณฑ์การประเมิน
ที่ก าหนด 
 3) จัดกิจกรรมด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในรูปคณะกรรมการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 4) นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สรุปข้อมูลเพื่อปรบัปรุงพฒันา 
 5) สรุป รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 6) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
งานจราจรและสวัสดิภาพนักเรียน 
หน้าท่ี 

1)  จัดท าแผนงาน /โครงการ งานจราจรและสวัสดิภาพนักเรียน 
 2)  วางแผนพฒันา ป้องกันอุบัตเิหตุ สง่เสรมิ อบรม แนะน าให้ความรู้  
 3)  ด าเนินงานด้านการจราจรและสวัสดิภาพนักเรียน  อบรมและทดสอบใบขับข่ี 
 4)  ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปญัหาด้านสวัสดิภาพนักเรียนและจราจร 

5) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน 
          6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา     
 หน้าท่ี 

1)  สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่นกัเรียน  
1) พัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา 
2) สนับสนุนช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนหมู่บ้านรอบสถานศึกษา 
3) ตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเตรียมพรอ้มปอ้งกันภัยพบิัติในโรงเรียน   
4) จัดท าแผนเตรียมการป้องกันสาธารณภัยหรือภัยพิบัติในโรงเรียน 
5) ทดสอบแผนเตรียมการป้องกันสาธารณภัยหรือภัยพิบัติในโรงเรียน 
6) ส ารวจความเสี่ยง และการจัดหาเครือ่งมืออุปกรณ์ในการป้องกันแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน 
7) วางแผนเตรียมปจัจัยสี่เพื่อช่วยเหลือตนเอง กลุม่เป้าหมาย และผูป้ระสบภัย  
8) จัดต้ังระบบการติดต่อสื่อสาร  
9) พัฒนาทักษะในการกู้ชีพกู้ภัย  
10) พัฒนาเครอืข่ายชุมชม หน่วยงาน เพื่อร่วมป้องกันแก้ไขและบรรเทาภัย 
11) การส ารวจพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยง  จุดอพยพ  ส ารวจเส้นทาง ส ารวจทรัพยากร 

ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานประกันคุณภาพการศึกษา 

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 1) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ การปรบัปรุงแก้ไขและส่งเสริมพัฒนา เกี่ยวกบักลุ่มงาน
บรหิารงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อรองผู้บริหารกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2) ให้การดูแล ช่วยเหลือ สง่เสรมิ สนับสนุน นโยบายและการบรหิารกลุม่งานประกันคุณภาพการศึกษาด าเนิน
ไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย 
 3) เข้าประชุมเพื่อเสนอข้อคิด ความเห็น การแก้ไขปัญหา การปรบัปรุงพัฒนางานและการพจิารณาให้ความ
เห็นชอบ การมีมตสิรปุก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในรปูของมิติคณะกรรมการบรหิารกลุม่งานบรหิารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผูบ้รหิารพจิารณาด าเนินการ 
บทบาทหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 1) เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาและจัดใหม้ีการประชุมอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง 
 2) เป็นผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแล กระตุ้น เร่งรัด การปฏิบัติหน้าที่ของครูทัง้ 2 กลุ่มงาน เพื่อใหง้านบรรลุ
เป้าหมาย ราบรื่น เรียบรอ้ย อย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล และให้ปริมาณงานมีคุณภาพงานเป็นไปตามมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
 3) จัดท าคู่มือพรรณนางานกลุ่มงานบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดขอบข่ายงาน บทบาทหน้าที่ให้
ชัดเจน 
 4) ด าเนินงานตามขอบข่ายและภารกจิของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โดยถือตามวงจรคุณภาพ PDCA  
 5) ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกบัการบรหิารกลุม่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 6) จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกบักลุม่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 7) จัดท าข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มงานบรหิารประกันคุณภาพการศึกษา 
 8) ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
 9) เสรมิสร้างขวัญก าลังใจ การให้คุณให้โทษ การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 10) จัดท าเว็บไซต์ / Homepabge ของกลุม่งานใหเ้ป็นปัจจบุัน และเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ 
 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
บทบาทหน้าท่ีของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 1. เป็นผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบรหิารประกันคุณภาพการศึกษา ในกรณีที่รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาไม่อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้ 
         3. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
หน้าท่ี 
  1) วางแผนการด าเนินงานในการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณประจ าปีของกลุม่ 
  2) วางแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน 
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  3) ส่งเสรมิ สนับสนุน นิเทศ ก ากบั ติดตาม การปฏิบัตงิานของกลุม่บริหารประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัตกิารโรงเรียน 
  4) ประเมินการปฏิบัตงิานของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นระยะๆตามขั้นตอน และน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรบัปรุงพัฒนางานให้มปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ 
  5) ประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรในกลุม่บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  6) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
งานส านักงานและสารสนเทศ 
หน้าท่ี 
 1) จัดส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นห้องเกียรตยิศ โดยรวบรวบผลงานโรงเรียน โลร่างวัล ถ้วย
รางวัล เกยีรติบัตร และรางวัลเกียรติยศในรูปแบบอื่น มาจัดระบบเพือ่เป็นห้องเกียรติยศโรงเรียน 
 2) จัดห้องประกันคุณภาพการศึกษา ให้พร้อมเป็นห้องประชุมขนาดกลางในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
 3) ดูแลและจัดระบบงานส านักงาน  งานสารบรรณ  หนังสอืหรือเอกสารทางราชการใหเ้ป็นปัจจุบัน งานด้าน
แผนงาน  ข้อมูลสารสนเทศ  การเงินของงาน/โครงการ  เงนิสวัสดิการกลุม่งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าป ี
 4) จัดท าบัญชีวัสดุ  ทะเบียนครุภัณฑ์กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา  และอ านวยความสะดวกการ
ตรวจสอบพสัดุ  ครุภัณฑ์ประจ าปีของกลุม่งานบรหิารทรัพยส์ินของโรงเรียน 
 5) ประสานงานการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ซ่อมบ ารงุรกัษาพัสดุกลุม่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 6) จัดบรรยากาศส านักงาน  ให้สวยงาม  เรียบร้อย  เหมาะสม  สะดวกแก่การปฏิบัตงิาน 
 7) ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 8) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รบัมอบหมาย 
งานคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
หน้าท่ี 
 1) ก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2) สนับสนนุ/สง่เสริมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนใหส้อดคล้องกบัระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 3) ส่งเสรมิใหม้ีการพฒันาระบบฐานข้อมลูของโรงเรียนและเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
  4) สนับสนนุและส่งเสริมให้มีการด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  5) ด าเนินงานเพื่อการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวมของสถานศึกษา  
  6) สรุป รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
  7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
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งานประกันคุณภาพการศึกษา 
หน้าท่ี 
 1)  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิม่เติมของสถานศึกษาใหส้อดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความตองการของชุมชน 
 2)  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการสร้างระบบ
ประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบรูณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรบัปรุงให้
เป็นปจัจบุันอยูเ่สมอ 
 3)  จัดท าแผนสถานศึกษาที่มุง่เน้นคุณภาพการศึกษา( แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ ) 
 4)  ด าเนินการตามแผนพฒันาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการกจิกรรมสถานศึกษา ต้องสร้างระบบการ
ท างานที่เข้มแข็งเน้นการมสี่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิง่ ( Deming  Cycle ) หรือที่รูจ้ักกันว่าวงจร 
PDCA  
 5)  ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีผลการปฏิบัตงิานแต่ละด้านของสถานศึกษา 
 6)  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโยด าเนินการอย่างจรงิจงั ต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู 
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม 
 7)  จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ( SAR ) สรุปรายงานประจ าปโีดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้
ผู้รบัผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
 8)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและการรายงานผลการพฒันาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 9)  ปรบัปรุงพัฒนาทัง้มาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัตงิานของสถานศึกษา 
 10)  ปรบัปรุงพฒันาระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการรายงานผลการพฒันาของสถานศึกษา 
 11) จัดท าหนังสือราชการ ค าสั่ง และแบบบันทกึที่ใช้ในงานประกันคุณภายในและมาตรฐานการศึกษา 
     12) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภายในและมาตรฐานการศึกษา 
     13)  เสนองาน / โครงการ งบประมาณประจ าปีของงานประกันคุณภายในและมาตรฐานการศึกษา 
     14)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
งานวิจัยพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

หน้าท่ี 

1) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปจัจุบันขององค์กร เพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2) วิเคราะห์ SWOT ขององค์กร ในทุกด้านเพือ่สรุปเสนอที่ประชุมในการวางแผนการพฒันาคุณภาพ 

3) ประชุมวางแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัตหิน้าที่ตามความรู้ 

ความสามารถรบัผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ 

4) ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล(ID PLAN : Individual  

Development Plan)  
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  5) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดท าแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รายบุคคล(ID PLAN : Individual Development Plan)  

 6) ส่งเสริมการพฒันาเพือ่เพิม่พูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพและมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน 

7) ส่งเสรมิและด าเนินการวิจัยเพือ่เสรมิสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของบุคลากรและพัฒนาองค์กร 

8) สรุป รายงานผลการด าเนินงานเสนอผูอ้ านวยการโรงเรียน 

9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการภายในโรงเรียนขอนแกน่วิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 
ปีการศกึษา 2560 

 
 
 
 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

 
กลุ่มบริหารบุคคล 

  
กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหารงาน
ประกันคุณภาพ

การศกึษา 
1.งานส านักงานและสารสนเทศ 
2.งานหลักสูตรสถานศึกษา 
3.งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ4.
นิเทศการเรียนการสอน 
4.งานจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
5.งานวัดผลประเมินผลการเรียน 
6.งานพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความเป็นเลิศทางวิชาการ 
7.งานทะเบียนและเทียบโอน 
8.งานห้องสมุด แหลง่เรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
9.งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
10.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
11.งานแนะแนวการศึกษา 
12..งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
13.งานโครงการโรงเรียนประชารฐั 
14. งานการศกึษาพิเศษและการเรียน
ร่วม 
15.งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
16.งานทวิศึกษาและหลักสูตรอาชีพ
ระยะสั้น 
17.งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
18.งานสถานศึกษาพอเพียง 
19.งานดนตรี นาฎศลิป์ และ   
 โยทวาทิต  
20. งานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
21. งานสะเต็มศึกษา 
22. งานจัดการศึกษาร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU SMART 
LEARNING ACADEMY 
23. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.งานส านักงานและ
สารสนเทศ 
2. งานนโยบายและ
แผน 
3. งานบริหารงาน
การเงินและการบญัชี 
4. งานบริหารพสัดุและ
สินทรัพย์ 
5. งานระบบเทคโนโลยี 
ข้อมูล และ สารสนเทศ 
6. งาน ICT และ
เว็บไซต์โรงเรียน 
7. งานระดมทรพัยากร
เพื่อการศึกษา 
8. งานโรงเรียนธนาคาร
และการหารายได้
ระหว่างเรียน 
9. งานควบคุมภายใน 
10.  งานส ามะโน
ผู้เรียน 
11. งานประกัน
อุบัติเหตุนักเรียนและ
บุคลากร 
12. งานโรเนียวเอกสาร
ทางราชการ 
13. งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

1. งานส านักงานและ
สารสนเทศ 
2. งานบริหารบุคลากร 
3. งานวางแผน
อัตราก าลงัและก าหนด
ต าแหน่ง 
4. งานทะเบียนและ
สถิติข้าราชการครู  
ลูกจา้ง  และบุคลากร 
5. งานเสริมสร้างและ
ประเมินผล
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตริาชการ 
6. งานสวัสดิการและ
ขวัญก าลังใจบุคลากร 
7. งานเครื่องราชย์
อิสริยาภรณ ์
8. งานสง่เสริมและ
พัฒนาวิชาชีพครูและ
บุคลากร 
9. งานเวรยามและ
รักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
10. งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

1. งานส านักงาน  
ธุรการ  สารบรรณและ
สารสนเทศ 
2. งานบริการและ
ปฏิคม 
3. งานสวัสดิการรา้นค้า 
4. งานโภชนาการ 
5. งานอนามัย 
6. งานโสตทัศนศึกษา 
7. งานประชาสัมพันธ์ 
8. งานชุมชนภาคี
เครือข่าย 
9. งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
10. งานอาคารสถานที่
และสาธารณปูโภค 
11. งานนักการภารโรง 
ยาม  แม่บ้าน  
พนักงานขับรถ 
12.งานยานพาหนะ 
13. งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. งานส านักงานและ
สารสนเทศ 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
3. งานสง่เสริมคุณธรรม
และจริยธรรมนักเรียน 
4. งานระเบียบวินัย 
ป้องกันแก้ไขและพฤติกรรม
นักเรียน 
5. งานสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพตดิและ
อบายมุข  
6. งานสง่เสริม
ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 
7. งานเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 
8. งานหัวหน้าระดับและครู
ที่ปรึกษา 
9. งานครูเวรและกิจกรรม
นักเรียนประจ าวันราชการ 
10. งานกิจกรรมและสภา
นักเรียน 
11. งานป้องกันภัยพบิัติใน
สถานศึกษา 
12. งานส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีทางศาสนา
และชุมชน 
13. งานจราจรและ 
สวัสดิภาพนักเรียน 
14. งานโรงเรียนดีประจ า
ต าบล 
15. งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
16. งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. งานส านักงานและ
สารสนเทศ 
2.  งานประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. งานติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  
4. งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
5. งานการประเมิน
ตนเองของบุคลากรและ
สถานศึกษา 
6. งานวางแผนพัฒนา
ระบบบรหิารองคก์ร
และเครือข่าย 
7. งานวิจัยและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
8. งานรายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา 
9. งานอื่นที่ได้รบั
มอบหมาย 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาฯ 

นกัเรียน  โรงเรียน ชุมชน 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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