
 

 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

พรรณางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านระเรงิ  อำเภอวังน้ำเขียว 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



คำนำ 
พรรณนางานของโรงเรียนบ้านระเริงฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการ 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดทำรายละเอียดของขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของทั้ง 4 กลุ่มบริหาร ประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป อย่างเป็นระบบและครบถ้วน โดยกำหนด เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามข้อกำหนดที่สำคัญ ผ่านการวิเคราะห์กระบวนการที่เป็นกระบวนการ หลักในการส่งเสริม
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญต่างๆ 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของโรงเรียน สามารถบอกทิศ ทางการปฏิบัติ
ที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด มีคำอธิบายความที่จำเป็น  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ในการอ้างอิงมิให้เกิดการผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 

โรงเรียนมีความมุ่งหวังให้ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา  ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนได้นำ
พรรณนางานฉบับนี้ไปศึกษาและปฏิบัติ เพื่อให้การทำงานเป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน จนเกิดประสิทธิผลใน
การดำเนินงานต่อไป 

 

 

โรงเรียนบ้านระเริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ  
ผู้ช่วยหัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ  
งานกลุ่มบริหารวิชาการ  
งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้  
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนรู้  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
งานพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา  
งานนิเทศการศึกษา  
งานแนะแนวการศึกษา  
งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนงานวิชาการ แก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงาน  

และสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษาในระบบและตามอัธยาศัย  
งานการรับนักเรียน งานทะเบียนนักเรียน และจัดทำสำมะโนนักเรียน  
งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
งานห้องสมุด  
งานสวนพฤกษศาสตร์  
งานพิเศษเพ่ือการเรียนร่วม  
งานโครงการในพระราชดำริ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
หัวหน้างานกลุม่บริหารงบประมาณ  
ผู้ช่วยหัวหน้างานกลุ่มบริหารงบประมาณ  
งานสำนักงานผู้อำนวยการ  
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  
งานวิเคราะห์และจัดทำแผนของสถานศึกษา  
งานจัดตั้ง เสนอขอและจัดสรรงบประมาณ  
งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้เงินและการดำเนินงาน 
งานระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษา  
งานบริหารการเงิน  
งานบริหารการบัญชี 

 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์  
งานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
งานตรวจสอบภายใน  
งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
งานสารบรรณ  
งานสารสนเทศของสถานศึกษา  
งานสวัสดิการ  
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
งานธนาคารโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
งานวางแผนอัตรากำลัง และการกำหนดตำแหน่ง  
งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การลงเวลา การออกจากราชการ  
งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ  
งานวินัยและการรักษาวินัย  
งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน  
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
งานส่งเสริมประชาธิปไตย  
งานระดับชั้น คณะสีและครูที่ปรึกษา  
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และอบายมุข  
งานวินัยและความประพฤตินักเรียน  
งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารทั่วไป  
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

งานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป  
งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป  
งานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
งานประชาสัมพันธ์  
งานยานพาหนะและบริการสาธารณชน  
งานสัมพันธ์ชุมชน  
งานโภชนาการ  
งานอนามัยโรงเรียน  
งานโสตทัศนูปกรณ์  
งานสุขอนามัย  
งานสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของโรงเรียนบ้านระเริง  

 
   เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน                    คณะกรรมการ                            
      สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะครู 
  กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป 

-การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
- การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  
- การวัดผลประเมินผล 
เทียบโอนผลการเรียน  
- การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
- การพัฒนาสื่อ    
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา            
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- การนิเทศการศึกษา  
- การแนะแนวการศึกษา 
–การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
- การส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน  
-การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา
อ่ืน  
- การส่งเสริม สนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงานและสถาบัน
อ่ืน ที่จัดการศึกษา  

- การจัดทำและเสนอขอ 
งบประมาณ  
- การจัดสรรงบประมาณ 
- การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน
ผล การใช้เงินและผล
การดำเนินงาน  
- การระดมทรัพยากร
และการ ลงทุนเพ่ือ
การศึกษา  
- การบริหารการเงิน  
- การบริหารบัญชี  
- การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 

-การวางแผนอัตรากำลัง
และกำหนดตำแหน่ง  
- การสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง  
- การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติราชการ  
- วินัยและการรักษาวินัย 
- การออกจากราชการ 

-การดำเนินงานธุรการ 
-การพัฒนาระบบและ 
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
- การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
- การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร  
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การจัดสถานที่และ 
สภาพแวดล้อม  
- การจัดทำสำมะโนผู้เรียน  
- การรับนักเรียน  
- การระดมทรัพยากร  
- ส่งเสริมกิจการนักเรียน  
- การประชาสัมพันธ์  
- การส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานงานการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบัน 
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
-งานประสานราชการกับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืน  
- การจัดระบบการควบคุม 
ภายในหน่วยงาน  
- งานบริการสาธารณะ  
- งานอ่ืนๆที่ไม่ได้ระบุไว้ 

 

 

 
นกัเรียน 



กลุ่มงานวิชาการ 

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  

2. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้  

3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

4. งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้  

5. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

6. งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

7. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา  

8. งานนิเทศการศึกษา  

9. งานแนะแนวการศึกษา  

10. งานประสาน ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการ 

ศึกษาในระบบและตามอัธยาศัย  

11. งานการรับนักเรียน  

12. งานทะเบียนนักเรียนและจัดทำสำมโนนักเรียน  

13. งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

14. งานห้องสมุด  

15. งานสวนพฤกษศาสตร์  

16. งานพิเศษเพ่ือการเรียนร่วม  

17. งานโครงการในพระราชดำริ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

18. งานห้องเรียนพิเศษ  

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

1. งานสำนักงานผู้อำนวยการ  

2. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  

3. งานวิเคราะห์และจัดทำแผนของสถานศึกษา  

4. งานจัดตั้งเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ  

5. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้เงินและการดำเนินงาน  

6. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  

7. งานบริการการเงิน  

8. งานบริการการบัญชี  



9. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  

10. งานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

11. งานตรวจสอบภายใน  

12. งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  

13. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

14. งานสารบรรณ  

15. งานสารสนเทศของสถานศึกษา  

16. งานสวัสดิการ  

17. งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

18. งานธนาคารโรงเรียน  

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  

2. งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง  

3. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ลงเวลาและการออกจากราชการ  

4. งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ  

5. งานวินัยและการรักษาวินัย  

6. งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ  

7. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน  

8. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

9. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  

10. งานส่งเสริมประชาธิปไตย  

11. งานระดับชั้น คณะสีและครูที่ปรึกษา  

12. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดโรคเอดส์และอบายมุข  

13. งานวินัยและความประพฤติของนักเรียน  

14. งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  

15. งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

16. งานอ่ืนๆ 

 

 



กลุ่มบริหารทั่วไป 

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  

2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  

3. งานประชาสัมพันธ์  

4. งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 

5. งานสัมพันธ์ชุมชน  

6. งานโภชนาการ  

7. งานอนามัยโรงเรียน  

8. งานโสตทัศนูปกรณ์  

9. งานสุขอนามัย  

10. งานสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พรรณนางานกลุ่มบริหารวิชาการ 
1. หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ 
หน้าที ่

1. บริหารงานวิชาการตามนโยบายของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน  
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

2. บริหารและจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
3. บริหารหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างมีคุณภาพและมี 

ประสิทธิภาพ  
4. ประสานการดำเนินงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
5. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ครอบครัว องค์กร หน่วยงานแล 

สถาบันต่างๆ 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย 

2. ผู้ช่วยหัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ 
หน้าที ่

1. ปฏิบัติราชการแทน เมื่อหัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการไปราชการ ลา หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
2. ปฏิบัติงานตามทีห่ัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการมอบหมายเป็นการเฉพาะ  
3. ประสานการดำเนินงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา  
4. ร่วมวางแผน จัดทำงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือบริหารกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพ  
5. ประสานการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
6. รวบรวม สรุปผล และประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือ 

รายงานและเผยแพร่ 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  
หน้าที ่

1. ดูแล รับผิดชอบงานสารบรรณ พัสดุ ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. จัดทำทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร หนังสือราชการ บันทึกข้อความตามระบบ จ่ายเอกสารตาม หน่วยงานที่   

เกี่ยวข้อง ติดตาม เก็บเรื่องเข้าแฟ้มต่างๆของกลุ่มบริหารงาน และจัดพิมพ์คำสั่งของกลุ่มงาน 
3. จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุมและเสนอ 

รายงาน 
4. จัดพิมพ์เอกสารของกลุ่มบริหารวิชาการ และ รับ – ส่งหนังสือราชการ  
5. ดูแลการจัดทำแบบฟอร์มต่างๆของกลุ่มงานให้เป็นระบบ  
6. ประสานงานกับบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการในการจัดหา จัดซื้อ ลงทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็น 

ปัจจุบัน  
7. ให้บริการข่าวสารด้านวิชาการแก่ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป  
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



4. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หน้าที ่1. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน  

2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน  
3. ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  
3.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.1.1 จัดอัตรากำลังของครูปฏิบัติงานสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3.1.2 ประสานงานกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดทำโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ใน 
        รายวิชาที่สอน 
3.1.3 ดูแลและประสานงานจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 
        รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามหลักการของหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา  
3.1.4 ประสานงานจัดทำและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน  
3.1.5 ดูแลและดำเนินการการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ 
        วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  
3.1.6 ประสานงานการจัดทำข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ และดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่า 
        ด้วยการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
3.1.7 ดูแลและดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ 
        วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  
3.1.8 ติดตามดูแลและดำเนินการการสอบแก้ตัวและจัดสอนซ่อมเสริมเพ่ือสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียน 
       ติด 0 ร มส. มผ. ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาและ 
       แนวปฏิบัติของโรงเรียน  
3.1.9 ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก 
        สถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
3.1.10 จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ลาหรือไปราชการ  
3.1.11 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3.1.12 พัฒนาศูนย์สื่อ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ 
         บริการแก่นักเรียน  
3.1.13 จัดกิจกรรมวิชาการที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  
3.1.14 จัดทำสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มี 
          ประสิทธิภาพ  
3.1.15 ดำเนินงานจัดระบบ 5 ส ในพ้ืนที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3.1.16 ประเมินผลงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  
3.1.17 ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3.1.18 เผยแพร่ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้แก่หน่วยงานต่างๆ 

3.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบไปด้วย 
       - ลูกเสือ-เนตรนารี 
       - นักศึกษาวิชาทหาร 
       - งานกิจกรรมชุมนุม 
     - งานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฯ 



3.2.1 ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา  
3.2.2 ประสานงานในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และดูแลการดำเนินการ 
       จัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา  
3.2.3 ประสานงานกับหัวหน้าคณะสี หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ 
        กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารในการดำเนินกิจกรรม และดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  
3.2.4 ให้คำปรึกษาและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
        ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
3.2.5 ดูแลและประสานงานในการวัดผลประเมินผลและรายงานผลการเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนา 

                      ผู้เรียนตามหลักสูตร  
3.2.6 ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
หน้าที ่

1. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน 
2. ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และข้อมูล 
    สารสนเทศ เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
3.วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจเป้าหมาย     
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
4. ประสานงานและจัดทำโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลาง 
    การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ของสถานศึกษา 
5. ประสานงานและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดอัตรากำลังเพ่ือนำมาจัดตารางสอนจากหัวหน้ากลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ 
7. ประสานงาน ดูแลการจัดตารางสอนทุกภาคเรียน และรวบรวมตารางสอนครู ตารางการใช้ห้องเรียน 
    และตารางเรียนของนักเรียนเป็นรูปเล่ม 
8. พัฒนางานจัดตารางสอนให้มีประสิทธิภาพ 
9. ประสานงานในการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอน จัดทำแบบบันทึก 
    การเรียน การสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรอย่างเหมาะสม 
10.นิเทศการใช้หลักสูตรและให้คำแนะนำ ช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนแก่ครู  
11.ประสานงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์เพ่ือการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
12.ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  
13.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม  
14.จัดกิจกรรมเรียนเสริม ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  
15.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน  
16.ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  
17.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



6. งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนรู้  
หน้าที ่

1. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  
2. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  
4. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
5. ประสานงานจัดทำ จัดเก็บข้อสอบ และดำเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผล 
    และประเมินผลทางการศึกษา 
6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผล ประเมินผล 
    การเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
7. จัดทำตารางสอบระหว่างภาค ปลายภาคเรียนและตารางการสอบแก้ตัว 
8. สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ 
   ไม่มีสิทธิสอบ 
9. ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  
10. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
11. จัดทำระบบฐานข้อมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน 
12. รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     เป็นรายบุคคล (ปพ.6) 
13. ดำเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว  
14. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ 
15. จัดทำข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือ 
     เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา 
16. ดูแลและประสานงานกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง 
     ประสงค์ การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ การประเมินกิจกรรม 
     สาธารณประโยชน์ ของนักเรียน 
17. จัดทำหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรายงานผลการเรียนของนักเรียนส่ง 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
18. จัดทำและตรวจสอบค่า GPA และ PR ของนักเรียน 
19. จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ตามแนวทางท่ี 
     หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
20. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานวัดผลและประเมินผลการเรียน  
21. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
หน้าที ่

1. จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน  
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา  
3. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้  



4. จัดหาเอกสารงานวิจัย เพ่ือส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของครู  
5. ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา  
6. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู  
7. รวบรวมผลการดำเนินงานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดทำทำเนียบงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร่ผลงาน 
8. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานวิจัยทางการศึกษา  
9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. งานพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
หน้าที ่

1. จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและ 
การบริหารงานวิชาการ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และการประกวดสื่อ นวัตกรรม 
ของครู  
4. ประสานการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานด้านวิชาการ  
5. จัดทำทะเบียน สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  
6. รวบรวมข้อมูล สถิติการใช้สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน  
7. ควบคุม ดูแล ให้บริการ และจัดทำสถิติการใช้ห้องวิทยบริการ  
8. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
9. ประสานงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศทางวิชาการเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
10. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา  
หน้าที ่

1. สำรวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น 
ในเขตพ้ืนที่ การศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 
2. จัดทำเอกสารเผยแพร่แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น ที่จัด 
การศึกษา ในบริเวณใกล้เคียง 
3. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาบันสังคมอ่ืน ที่จัดการศึกษา ในการจัดตั้ง ส่งเสริม
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10. งานนิเทศการศึกษา หน้าที่ 
1. สำรวจและรวบรวมปัญหาการเรียนการสอนจากครูผู้สอนเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข 
2. จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจำเป็นเพ่ือจัดโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียนและภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



3. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุม  
ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภิปราย จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้  
5. ให้คำแนะนำและปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
6. ส่งเสริมและแนะนำให้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกการสอน การจัดทำผลงานทาง
วิชาการ เพื่อความก้าวหน้าของครู นิเทศการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และบันทึก 
การสอน 
7. นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดทำผลงานทางวิชาการ 
8. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยเน้นการ นิเทศที่ร่วมมือ
ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือ
แบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

11. งานแนะแนวการศึกษา  
หน้าที ่

1. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนว  
2. จัดทะเบียนสะสมของนักเรียนทุกระดับชั้น 
3. จัดบริการแนะแนวแก่นักเรียน 5 บริการ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ การ
บริการสนเทศ การจัดวางตัวบุคคล และการติดตามผลแก่บุคลากรของโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
4. จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนทุกระดับชั้น  
5. จัดกิจกรรม ดูแลส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเรียนร่วม 
6. สนับสนุนและเป็นแกนหลักในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นและระดับ
สถานศึกษา 
7. ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือความ
ร่วมมือในการดำเนินงานแนะแนว 
8. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา หัวหน้าระดับ และงานปกครองในการดูแล
แก้ไข พัฒนานักเรียน 
9. จัดทำระเบียนพฤติกรรมของนักเรียน และบันทึกข้อมูลเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 
10. จัดทำและรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับประวัติของผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการดูแลนักเรียน  
11. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
12. ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการในการจัดให้นักเรียนเลือกวิชาเรียนและเลือกแนวทางการศึกษาต่อ  
13. จัดรวบรวมข้อมูล สถิติ ผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษา 
14. แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโรงเรียนต่างๆ
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ตามโครงการแนะแนวสัญจร 
15. พัฒนาศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้ของงานแนะแนว 16. พิจารณานักเรียนในการให้ทุนการศึกษาและ
กองทุน กู้ยืมเรียน 
17. จัดหาทุนการศึกษา และประสานการดำเนินงานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตามความ เหมาะสม 
และจัดหารายได้ในช่วงปิดภาคให้แก่นักเรียนที่ขัดสน 
18. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานแนะแนว 19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 



12. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนงานวิชาการ แก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น ที่
จัด การศึกษาในระบบและตามอัธยาศัย  
หน้าที ่

1. การศึกษา สำรวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
2. จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและ
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น 
3. การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา และ
ที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
4. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  
5. จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา  
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
7. ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษา เพ่ือแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
งานการศึกษาของสถานศึกษา 
8. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ  
9. กำหนดแผน โครงการหรือกิจกรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ 
สถานศึกษา 
10. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

13. งานการรับนักเรียน  
หน้าที ่

1. ประสานการดำเนินงานแบ่งเขตพ้ืนที่บริการร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน 
3. ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพ่ือทราบข้อมูล และรายละเอียดการรับนักเรียน 
ชั้นอนุบาล  ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที ่4 ของปีการศึกษานั้นๆ 
4. กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียน 
จากหน่วยงานต้นสังกัด 
5. จัดทำคู่มือการรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ  
6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน  
7. ประสานงานกับฝ่ายบริหาร จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับนักเรียนในหน้าที่ต่างๆตามที่กำหนด  
8. จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม  
9. รายงานผลการรับนักเรียนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่กำหนด  
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

14. งานทะเบียนนักเรียน และจัดทำสำมะโนนักเรียน  
หน้าที ่

1. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียน  
2. จัดเตรียมเอกสารใบมอบตัวและใบลงทะเบียน  
3. ออกเลขประจำตัวนักเรียนที่เข้าใหม่  



4. จัดทำและรวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน บันทึกข้อมูลประวัติลงโปรแกรม Student  
5. จัดทำสถิติจำนวนนักเรียนและการจำหน่ายนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
6. จัดทำทะเบียนรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียน สำหรับการใช้งานและบริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
7. จัดทำทะเบียนนักเรียนที่แขวนลอย  
8. จัดทำแบบฟอร์มและใบคำร้องในการดำเนินงานทุกประเภทของงานทะเบียนนักเรียน  
9. จัดรวบรวมสมุดรายงานผลการเรียน เพ่ือนำเสนอผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม 
10. จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตรของนักเรียน
ที่จบการศึกษา (ปพ. 2) แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) และใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
11. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  
12. ตรวจสอบการจบหลักสูตรเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อกลุ่มบริหาร  
13. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานทะเบียน  
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

15. งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
หน้าที ่

1. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสารสนเทศสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการพัฒนางานสถานศึกษา  
2. จัดทำแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้แก่ทุกกลุ่มงาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นรูปแบบ 
เดียวกัน  
3. จัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  
4. ประสานการจัดทำสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของทุกกลุ่มงาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นรูปเล่ม เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลปรับปรุงและพัฒนางาน 
6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบที่ทันสมัย สะดวกแก่การรายงานต่อผู้บริหาร และ
หน่วยงาน ต่างๆ 
7. ให้บริการและตอบข้อมูล สถิติด้านต่างๆของโรงเรียนแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป  
8. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา  
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

16. งานห้องสมุด  
หน้าที ่

1. จัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน  
2. จัดและพัฒนาสถานที่ห้องสมุดให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลาและหลากหลาย  
3. จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องอำนวยความสะดวกท่ีเพียงพอกับจำนวนสมาชิก  
4. ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอด  
5. จัดหา ซื้อ ทำเอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้และ 
ความบันเทิง 
6. จัดบรรยากาศ สถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริการให้ชักจูงบุคคลภายนอกให้เห็นประโยชน์และเข้ามาใช้  
    บริการ 
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
8. จัดทำสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งประเมินผลงานที่ปฏิบัติตลอดภาคเรียน/ปี  



9. ให้บริการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน ครู และบุคคลภายนอก  
10. ดูแลและจัดห้องสมุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
11. ให้การบริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี  
12. สำรวจความต้องการในการใช้หนังสือของครู และนักเรียนเพื่อการเรียนการสอนและ การค้นคว้า  
13. จัดหมวดหมู่หนังสือและดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบงานห้องสมุด  
14. ให้ความรู้ / คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการ และ การใช้ห้องสมุดแก่ครูและนักเรียน  
15. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานห้องสมุด  
16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

17. งานสวนพฤกษศาสตร์  
หน้าที ่

1. บริหารจัดการและดำเนินการตามแนวทางของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน 5 องค์ประกอบ  

องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้  
องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน  
องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ  
องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ 
องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  

3. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
4. สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นในเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาและเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 
5. จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 
6. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา
อ่ืน บุคคล ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน ในการจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 
7. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 8. ปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

18. งานพิเศษเพื่อการเรียนร่วม  
หน้าที ่1. เป็นหัวหน้างานนักเรียนเรียนร่วม  

2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ  
3. จัดทำและพัฒนางานนักเรียนเรียนร่วม  
4. อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเรียนร่วม  
5. ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนพิการ  
6. คัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
7. สนับสนุนจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนพิการ  
8. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ  
9. จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
10. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น  
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



19. งานโครงการในพระราชดำร ิและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ 
1. จัดทำแผนงานหรือโครงการสำหรับการเรียนรู้งานภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานโครงการในพระราชดำริ 
2. ประสานกับฝ่ายบริหารในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
3. จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรให้กับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  
4. ปฏิบัติสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล  
5. จัดนิทรรศการถาวร ณ ห้องโครงการในพระราชดำริ 
6. จัดแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เพ่ือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ  
พระราชประวัติ พระราชกรณียกจิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่วนพระองค์ 
7. สืบสานงานพระราชดำริด้านต่างๆ  
8. ศึกษาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น นวดแผนไทย 
เป็นต้น 
9. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านเพื่อการจัดการเรียน
การสอนทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา และชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน  
11. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
12. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พรรณนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
1. หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติงานตามนโยบายของโรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารงานด้านงบประมาณ  
3. เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ  
4. วางแผนจัดทำโครงการแผนงาน ระเบียบและแนวปฏิบัติในกลุ่มบริหารงบประมาณ  
5. ประสานการจัดทำโครงการงบประมาณรายจ่ายในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษาและมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านระเริง 
7. นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ  
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณ  
9. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับกลุ่มบริหารงบประมาณ  
10.ประสานการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบ 
11.ควบคุม ดูแล แนะนำการปฏิบัติงานธุรการ การบริหารงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ให้  
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
12.ควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้สถานศึกษา รวมทั้งเก็บรักษา
และนำเงินอุดหนุน เงินบำรุงการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา ส่งธนาคารและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
13. เป็นผู้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายทุกประเภท  
14. ประสานการจัดทำและควบคุมแบบการใช้เงินอุดหนุน เงินบำรุงการศึกษา และเงินอ่ืนๆ 
15. ดูแลการจ่ายเงินอุดหนุน เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้สถานศึกษา ให้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หัวหน้างาน 
16. เป็นผู้รับผิดชอบนำเงินส่ง และเบิกเงินจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต 3 
17. เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 
18. ประสานการจัดทำข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกลุ่มบริหารงบประมาณร่วมกับงานสารสนเทศ งาน
ประกันคุณภาพและงานอ่ืน ๆ 
19. ประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านระเริง  
20. ควบคุม ดูแล ประสานงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ปัจจุบัน  
21. นิเทศงานของกลุ่มบริหารงบประมาณให้กับบุคลากรในโรงเรียน  
22. ควบคุมการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบงานพัสดุและระบบควบคุมภายในของโรงเรียน  
23. ประสานการรวบรวมข้อมูล สถิติ ด้านต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายงานประจำปีสู่สาธารณชน  
24. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงบประมาณ ภายในโรงเรียน  
25. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการกำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ  
2. วางแผนนำแนวทางของโรงเรียนด้านกลุ่มงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ  
3. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  
4. กำหนดแนวทางปฏิบัติ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน  
5. ร่วมวิเคราะห์สภาพการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล กำหนดแนวทางพัฒนางาน  
6. ประสานงานกับครูทุกคนในโรงเรียนเพ่ืออำนวยความสะดวกในการมาติดต่อ  
7. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงบประมาณ  
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงบประมาณ  
9. เข้าร่วมประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณตามกำหนด  
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ 
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  

1. เป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ 
2. ร่วมวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ  
3. กำกับดูแลประสานงานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
4. รักษาราชการในตำแหน่งผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ ในกรณีท่ีผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณไม่อยู่
หรือไม่มาปฏิบัติราชการ 
5. ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียนเพ่ือขับเคลื่อนงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ  
6. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานสำนักงานผู้อำนวยการ 
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  

1. กรองเอกสารที่เสนอผู้อำนวยการ  
2. งานเลขานุการผู้อำนวยการ  
3. การประสานงานทั้งภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวกับผู้อำนวยการ  
4. จัดทำวาระการประชุมโรงเรียน บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม 
5. สรุปประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  

1. งานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณ  
2. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริหารงบประมาณ  
3. งานเลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณ  
4. งานแผนงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ  
5. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  



6. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5. งานวิเคราะห์และจัดทำแผนของสถานศึกษา 
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  

1. วิเคราะห์นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัด  
2. กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  
3. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจของสถานศึกษา  
4. จัดทำธรรมนูญในโรงเรียน  
5. จัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน และของงานแผนงาน  
6. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียน และของงานแผนงาน  
7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน และของงานแผนงาน  
8. การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
9. การจัดระบบและพัฒนาองค์กร  
10. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
11. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการ  
12. วางแผนการดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการแผนงานโรงเรียน  
13. ประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับงานแผนงาน 
ของโรงเรียน 
14. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของงานแผนงาน ให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
15. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานแผนงาน  
16. ประสานการดำเนินงานกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
17. จัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียนและอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายและแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับการทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการของโรงเรียนและปฏิทินงานของโรงเรียน 
18. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย 

6. งานจัดตั้ง เสนอขอและจัดสรรงบประมาณ 
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 

1. รวบรวมงาน/โครงการจากทุกกลุ่มบริหารงานจัดทำโครงการงบประมาณรายจ่ายของโรงเรียน  
2. ประมาณค่าการใช้จ่าย  
3. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
4. การจัดทำแผนงบประมาณ  
5. จัดทำแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
6. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  
7. สรุปประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
8. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

7. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้เงินและการดำเนินงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. เสนอแบบอนุมัติดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
2. การขอโอนและเปลี่ยนงบประมาณ  



3. การควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ  
4. การจัดทำการคำนวณต้นทุนผลผลิต OUC  
5. รายงานการใช้งบประมาณและการดำเนินการ  
6. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
7. สรุปประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
8. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

8. งานระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อนการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. นำเสนอโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ  
2. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือนการศึกษา  
3. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
4. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
5. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการ  
6. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

9. การบริหารการเงิน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. การเบิกเงินจากคลัง  
2. การรับเงิน การเก็บรักษา และการจ่ายเงิน 
3. การนำส่งคลัง  
4. จัดทำระบบเงินเดือน / ค่าจ้าง ครูและบุคลากร  
5. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
6. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10. งานบริหารการบัญชี 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. การจัดทำบัญชีการเงิน  
2. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน  
3. การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  
4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
5. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

11. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. การวางแผนพัสดุ  
2. การกำหนดรูปแบบรายงาน หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 3. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุ  
4. การจัดซื้อ / จัดจ้า หรือการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์  
5. การเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์  
6. การดูแลรักษา และลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์  
7. การซ่อมบำรุงพัสดุ ครุภัณฑ์  



8. การนำจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์  
9. สรุปประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
10. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

12. งานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. ศึกษากฎ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  
2. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
3. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
4. การบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
6. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

13. งานตรวจสอบภายใน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. วางระบบและกำหนดแนวทางการตรวจสอบภายใน  
2. ตรวจสอบ  
3. รายงานผลการตรวจสอบ 
4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
5. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

14. งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำแผนการกำกับการตรวจสอบติดตาม  
2. จัดทำระบบความคุมภายในให้เกิดความปลอดภัย  
3. เผยแพร่ทำความเข้าใจระบบควบคุมภายในแก่ครูบุคลากร  
4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานต้นสังกัด  
5. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

15. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. จัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
3. ประสานงาน การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. นิเทศ กำกับ ติดตาม เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนดำเนินไปตาระบบ 
5. ประเมินและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนทุกปีการศึกษา และจัดทำรายงานผลการ
ประกันคุณภาพ ภายนอก 
6. เตรียมรับการประเมินจาก สมศ. ทุก 5 ปี  
7. สรุปประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  
8. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



16. งานสารบรรณ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. ศึกษาวิเคราะห์งานสารบรรณของโรงเรียน รวมทั้งระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
2. จัดทำแผนงานและโครงการงานสารบรรณ  
3. พัฒนาระบบงานสารบรรณ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้
อย่างเหมาะสม 
4. กำหนดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณ  
5. ดำเนินงานตามระบบโดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า  
6. ลงทะเบียนรับหนังสือภายในและภายนอก รวมทั้งออกเลขท่ีคำสั่งโรงเรียน  
7. ร่างหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ  
8. เก็บเอกสารที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเข้าแฟ้มอย่างเป็นระบบเพ่ือสะดวกในการค้นหา  
9. สำเนาหนังสือราชการซึ่งผ่านความเห็นชอบของผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป  
10. อำนวยความสะดวกในการค้นหาเอกสารราชการ เมื่อมีผู้มาติดต่อขอทราบรายละเอียด ในเรื่องต่างๆ  
11. นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

17.งานสารสนเทศของสถานศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือจัดทำสารสนเทศของโรงเรียนเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน  
2. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
3. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายเพ่ือการบริการงาน  
4. รายงานข้อมูลสถานศึกษา  
5. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

18. งานสวัสดิการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ดำเนินงานตามระเบียบสวัสดิการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการ  
ปฏิบัติการดำเนินงานสวัสดิการโรงเรียนบ้านระเริง 
2. ให้คำปรึกษาสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการโรงเรียนอันเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
แก่สมาชิก 
3. กำหนดหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของโรงเรียน นักเรียนผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน  
4. ดูแลประสานงานในการให้ความช่วยเหลือบุคลากรของโรงเรียนตามความเหมาะสม  
5. การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความศรัทธาในสถาบัน ความผูกพัน ความสามัคคีของบุคลากรในโรงเรียน  
6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน  
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

19. งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. วางแผนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  
2. จัดทำแผนปฏิบัติงานและโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
3. จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำประปา เครื่องปรับอากาศในการเปลี่ยนและซ่อมบำรุงต่างๆ  
4. กำกับดูแลประสานงานต่างๆ ในงานรับผิดชอบกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน 



5. กำกับดูแลประสานงานต่างๆ กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน  
6. จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม  
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนในโรงเรียน  
8. จัดทำมาตรการลดใช้ไฟฟ้า การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัด  
9. จัดทำมาตรการการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
10. จัดทำสถิติค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าโรงเรียน เพื่อแจ้งให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนทราบ 
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปงานอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม  

20. งานธนาคารโรงเรียน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการทำงานของนักเรียน รณรงค์และส่งเสริม 
คุณลักษณะด้าน การประหยัดและอดออม ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สนับสนุนอำนวยความ
สะดวกแก่ฝ่ายหรืองานอ่ืน ๆ ที่ขอความร่วมมือ 

1. หัวหน้างานธนาคารโรงเรียนบ้านระเริง  
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านระเริง  
3. ควบคุมดูแลการทำงานของนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนบ้านระเริง 
4. รณรงค์และส่งเสริม คุณลักษณะด้านการประหยัดและอดออมของนักเรียน โรงเรียนบ้านระเริง 
5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินในการรับเงินประจำวันและเงินอ่ืนๆ  
6. จัดทำบัญชีเงินฝาก-ถอน และบัญชีรายรับ - จ่าย ต่างๆของธนาคารบ้านระเริง 
7. จัดทำสถิติข้อมูลในการฝาก-ถอนของนักเรียนโรงเรียนบ้านระเริง  
8. ตรวจสอบรายรับ - รายจ่ายประจำวันของธนาคารโรงเรียนบ้านระเริง 
9. จัดทำประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียน – บุคลากรในโรงเรียนที่มีการส่งเสริมสนับสนุนการออมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พรรณนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
หน้าที่  

1. งานธุรการประจำกลุ่มงาน 
2. รับ – ส่งหนังสือ บันทึกข้อความ ร่างหนังสือ จัดทำคำสั่ง  
3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
4. จัดทำแผนปฏิบัติการ สารสนเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
5. จัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่ม  
6. จัดเวรยามรักษาการวันหยุด กลางวัน กลางคืน  
7. ร่วมกับกลุ่มบริหารทั่วไปอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวร  
8. สรุป ประเมินผล  
9. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานวางแผนอัตรากำลัง และการกำหนดตำแหน่ง  
หน้าที ่ 

1. สรรหาภายนอก การรับสมัคร การคัดเลือก การว่าจ้าง การประเมินทดลองงาน 
2. งานปรับอัตราเงินเดือน 

3. งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การลงเวลา การออกจากราชการ  
หน้าที ่ 

1. สำรวจความต้องการอัตรากำลังที่มีอยู่จริงและอนาคต 
2. วางแผนกำหนดตำแหน่งตามเกณฑ์กำหนด  
3. สำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความต้องการสับเปลี่ยนหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  
4. สรรหาภายนอก การรับสมัคร การคัดเลือก การว่าจ้าง การประเมินทดลองงาน  
5. งานบรรจุและแต่งตั้ง  
6. ติดตามการลา มาสาย ละทิ้งหน้าที่ ฯลฯ 

4. งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ  
หน้าที ่ 

1. จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ 
2. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
3. รายงานผลการปฏิบัติงานและบันทึกความดี 

5. งานวินัยและการรักษาวินัย 
หน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
6. งานพัฒนาบุคลากรและเสรมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  
หน้าที ่1. ศึกษาขอบข่ายงานของฝ่ายต่าง ๆ 

2. ศึกษาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
3. สำรวจความต้องการในการพัฒนา  
4. วางแผนกำหนดรูปแบบการพัฒนา  
5. รายงานการพัฒนาขยายผลแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
6. กำกับติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล นำผลการประเมินไปพัฒนา 



7. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
หน้าที่  

1. ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล รายกลุ่ม 
2. วางแผนและกำหนดรูปแบบการส่งเสริม  
3. ประสานงานกับองค์กร และ / หรือผู้เชี่ยวชาญ  
4. ดำเนินการส่งเสริม จัดส่ง หรือเข้าร่วมกับองค์กรภายนอก  
5. กำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล  
6. ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชย  
7. ประสานงานกับงานสารสนเทศหรืองานประชาสัมพันธ์ 

8. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
หน้าที่  

1. นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการใช้เอกสารประกอบการประเมินนักเรียนตามข้ันตอน
ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2. จัดทำเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมแนวทางพัฒนานักเรียน  
3. ประสานกับหัวหน้าระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงพัฒนานักเรียน กลุ่มเสี่ยง / กลุ่มมี
ปัญหาและส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ  
4. ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียน  
5. สรุปและประเมินผลของนักเรียนในทุกระดับเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนนำข้อบกพร่องต่าง ๆ มา
ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ  
6. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

9. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
หน้าที่  

1. ประสานงานกับหน่วยงานในโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างวินัยนักเรียน รวมทั้งการกำหนดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  
2. ประสานงานในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
3. รับผิดชอบงาน / โครงการที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการพัฒนาวินัยคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10. งานส่งเสริมประชาธิปไตย  
หน้าที่  

1. ส่งเสริมการทำงานของคณะกรรมการนักเรียนตามหลักประชาธิปไตย  
2. วางแผนร่วมกับครูที่เก่ียวข้อง จัดการเลือกตั้ง ประธานนักเรียน ประธานคณะสี ประธานระดับชั้น ด้วย
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม  
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  
4. ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ด้านกระบวนการประชาธิปไตยอย่างหลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
5. จัดทำสรุป ประเมินผล แฟ้มสะสมงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร  
6. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



11. งานระดับชั้น คณะสีและครูที่ปรึกษา 
11.1 งานระดับชั้น 
หน้าที ่

1. ปฏิบัติงานประสานอำนวยความสะดวก สนับสนุนการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา  
2. ปฏิบัติงานด้านนโยบายบริหารให้งานดำเนินการไปอย่างเป็นระบบเป็นแนวทางเดียวกัน  
3. รับผิดชอบนักเรียนที่มีปัญหา  
4. ดำเนินการตามแผนงาน / โครงการร่วมกับครูที่ปรึกษา  
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
อย่างใกล้ชิด  
6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ภาพกิจกรรม ประมวลผลงานระดับนำเสนอในแต่ละภาคเรียน  
7. จัดการประชุมครูที่ปรึกษาในรูปแบบต่างๆให้เกิดความเข้าใจการทำงานตรงกัน  
8. ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในระดับเพ่ือเสนอตามลำดับชั้น  
9. สรรหานักเรียนดีเด่นเพื่อเสนอรับเกียรติบัตรและรางวัลอ่ืนๆ 
10. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย  

11.2 ครูที่ปรึกษา (รายละเอียดตามคำสั่งโรงเรียนที่ 58/2559 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)  
หน้าที่ 

1. ดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงในภาคเช้า 
2. ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
อย่างเต็มศักยภาพ 
3. เป็นที่ปรึกษานักเรียนให้ความอบอุ่น ความเข้าใจ ร่วมหาทางแก้ไขปัญหาการเรียนรวมทั้งปรับปรุง 
พฤติกรรมนักเรียนในความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ  
4. ประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือแก้ปัญหา ด้านการเรียน ความประพฤติและอ่ืนๆอย่างใกล้ชิด  
5. ดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนด้านการแต่งกาย ความประพฤติ การเรียนตรวจสอบ  
ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนต่อเนื่อง  
6. วางแผน กำกับ ติดตามให้มีการดูแลความสะอาดห้องเรียน ตกแต่งห้องเรียนให้มีบรรยากาศทาง 
วิชาการในห้องเรียนที่รับผิดชอบร่วมกับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
7. นำแผนงาน โครงการ นโยบายของโรงเรียนลงสู่นักเรียนให้มีการปฏิบัติจริง  
8. ทำกิจกรรม Home Room เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ  
9. สืบสวน สอบสวน ลงโทษ แก้ปัญหานักเรียนที่ก่อปัญหาในโรงเรียนร่วมกับหัวหน้าระดับ รวมทั้งเชิญ 

             ผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรม ร่วมแก้ไขปัญหาและรับทราบมาตรการลงโทษนักเรียน  
10. รายงานพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหามากเพ่ือการส่งต่อ  
11. เสนอผลการทำความดีของนักเรียนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 
12.งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

11.3 งานคณะสี  
หน้าที ่

1. ดูแล ประสานงานการจัดกิจกรรมร่วมกับครูที่ปรึกษาในแต่ละคณะสี 
2. รับผิดชอบการจัดเวรประจำวันเพื่อรักษาความเรียบร้อยในวันปฏิบัติราชการแต่ละวันที่รับผิดชอบ  
3. จัดกิจกรรมคาบบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนของนักเรียน  



4. วางแผนประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆ ในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน  
5. ร่วมกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนในระดับโรงเรียนและ
ระดับชั้น  
6. สรรหานักเรียนดีเด่นเพื่อเสนอรับเกียรติบัตรและรางวัลอ่ืนๆ 
7. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

11.4 ครูที่ปรึกษาคณะสี (รายละเอียดตามคำสั่งโรงเรียนที่ 58/2559 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559)  
หน้าที ่

1. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำคณะสี ดูแลความเรียบร้อยตามบริเวณต่างๆ 
2. ดูแลการจัดกิจกรรมคาบบำเพ็ญประโยชน์  
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนในกิจกรรมนักเรียนนักพัฒนา จัดทำโครงการพัฒนา
โรงเรียนเชิงประจักษ์ ห้องเรียนละอย่างน้อย 1 โครงการ  
4. ส่งเสริมความสามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านต่างๆ  
5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

12. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด โรคเอดส์และอบายมุข  
หน้าที ่ 

12.1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  
- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
- ดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
- ร่วมมือกับผู้ปกครองนำนักเรียนที่เสพยาไปบำบัดรักษา  
- ดูแลนักเรียนที่เสพยาไปบำบัดแล้วให้กลับเข้าเรียนตามปกติ จัดกิจกรรมผ่อนคลายความตึงเครียด 
เช่น ดนตรี กีฬา  

12.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและวัฒนธรรมไทย  
- ตรวจค้นและป้องกันไม่ให้นักเรียนนำสื่อลามกอนาจารเข้ามาเผยแพร่ในโรงเรียน  
- ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองให้มากข้ึน   
- ส่งเสริมให้ความบันเทิงที่ประเทืองปัญญาแก่นักเรียนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย  

12.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน 
- ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการประหยัด รู้จักอดออมไม่ฟุ่มเฟือย  
- ป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้นักเรียนเล่นการพนันทุกรูปแบบ  
- ประสานงานกับตำรวจพื้นที่ ศูนย์เสมารักษ์ ตรวจแหล่งมั่วสุมอบายมุขในชุมชนหรือพ้ืนที่  

12.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท 
- ติดตามตรวจสอบนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มประสานกับตำรวจเพื่อใช้  
  มาตรการเฉียบขาดการลงโทษนักเรียนที่ทำผิดกฎหมาย  
- ตรวจค้นการพกพาอาวุธเข้ามาในโรงเรียน และเพ่ิมโทษผู้ที่กระทำผิดและถูกตักเตือนมาแล้ว จัด
กิจกรรมนักเรียนให้ครอบคลุม หลากหลาย สร้างองค์กร เครือข่ายระหว่างบ้าน โรงเรียนชุมชน 
ตำรวจ โดยมีระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบข้อมูล เพ่ือเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน  

 



 
12.5 การป้องกันและต่อต้านโรคเอดส์ 

- ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา โรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย จัดกิจกรรม
รณรงค ์   
  วันเอดส์โลก (1 ธันวาคม) ติดตาม ตรวจสอบนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสียง เป็นรายบุคคล และ 
รายกลุ่ม 

13. งานวินัยและความประพฤตินักเรียน  
หน้าที ่ 

1. กำหนดกฎ ระเบียบ และนำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษา 
2548 มาบังคับใช้  
2. ตรวจสอบ กำกับติดตามความประพฤติผู้เรียน วางแผน กำหนดรูปแบบการดำเนินการและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมระเบียบวินัย  
3. ประสานงานกับงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
4. จัดทำสถิติข้อมูลการมาโรงเรียน  
5. จัดทำข้อมูลนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนพฤติกรรมอันพึงประสงค์ พิมพ์แจ้งครูที่ปรึกษา สัปดาห์ละ 
    1 ครั้ง เพื่อการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ทันเวลา  
5. กำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ  
6. งานอ่ืน ๆ ที่ไก้รับมอบหมาย 

14. งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
หน้าที ่ 

1. วางแผนจัดการเลือกตั้งผู้ปกครองเครือข่าย 
2. ประสานงานการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายในทุกระดับชั้น  
3. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเครือข่ายผู้ปกครอง  
4. นำเสนอปัญหาพฤติกรรมนักเรียน เป็นข้อมูลจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหา 

15. งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
หน้าที่  

1. ศึกษาและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. จัดระบบข้อมูล ทะเบียนประวัติ และสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน  
3. บันทึกข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน  
4. จัดทำใบรับรองความประพฤติของนักเรียน  
5. ประสานงานการพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
6. สรุปผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ  
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พรรณนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 
1. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
หน้าที ่

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปของโรงเรียน  
1.2 เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปโรงเรียน  
1.3 กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ  
1.4 กำหนดหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานบริหารทั่วไป  
1.5 บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
1.6 กำกับ ติดตาม ให้งานแผนงานและบริหารทั่วไป ประสานฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมงาน โครงการ
ให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน  
1.7 กำกับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ 
นำไปใช้เป็น แนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา  
1.8 ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป 
อย่างต่อเนื่อง  
1.9 ติดตามประสานประโยชน์ของครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่พิเศษ เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ  
1.10 วินิจฉัยสั่งการงานที่รับมอบหมายไปยังงานที่เก่ียวข้อง  
1.11 ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือสรุปปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน เพ่ือ
หาแนวทาง ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
1.12 กำกับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของทุก
งานพร้อม รายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
1.13 ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป  
1.14 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
หน้าที ่

2.1 รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามในสายงานที่รับผิดชอบ  
2.2 ประสานงานกับฝ่าย กลุ่มงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อำนวยการ เพ่ือให้งานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  
2.3 ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ์ และเอกสารต่างๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป  
2.4 เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางด้านบริหารทั่วไปให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
2.5 พิจารณาความดีความชอบของครูในกลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือเสนอต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
2.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
3.1 งานสารบรรณกลุ่มบริหารทั่วไป หน้าที่ 

3.1.1 จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองกลุ่มบริหารทั่วไป
เพ่ือจัดสรร งบประมาณ  
3.1.2 จัดหา จัดซื้อทรัพยากรที่จำเป็นในสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  



3.1.3 จัดทำทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของสำนักงาน 
ให้เป็นหมวดหมู่ มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว  
3.1.4 โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของ
งานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา  
3.1.5 จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้งานที่รับผิดชอบและติดตามเรื่องเก็บคืน
จัดเข้าแฟ้มเรื่อง  
3.1.6 จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่างๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป เช่น บันทึกข้อความ แบบ
สำรวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคำสั่ง  
3.1.7 ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และร่วมมืออันดีต่อกันในการดำเนินงานตามแผน  
3.1.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจำปี  
3.1.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.2 งานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป หน้าที ่
3.2.1 ประสานงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ชำรุด โดยประสานงานกับ
พัสดุโรงเรียน  
3.2.2 จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ยืมวัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็นปัจจุบัน  
3.2.3 จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติ แบบรายงาน แบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นในการให้บริการปรับซ่อม  
3.2.4 ติดตามการปรับซ่อมและบำรุงรักษาสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน  
3.2.5 ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษาและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง  
3.2.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.3 งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป หน้าที่ 
3.3.1 วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรที่ใช้ในงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป  
3.3.2 ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่างๆ เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูล 
สารสนเทศ ที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยที่จะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ  
3.3.3 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูป 
การศึกษา  
3.3.4 จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มงาน ได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
ในกลุ่มงานต่อไป  
3.3.5 ร่วมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน เผยแพร่งานของกลุ่มบริหารทั่วไป 3.3.6 ประเมิน สรุป 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา  
3.3.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.4. งานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป หน้าที่ 
3.4.1 ประสานงานจัดทำแผนพัฒนางาน แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป เสนอ ผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ  
3.4.2 พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและ
เกณฑ์ประเมิน มาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา  
3.4.3 กำกับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ ให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน  



3.4.4 ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มงานต่างๆเพ่ือนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มี 
ประสิทธิภาพ  
3.4.5 ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
3.4.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
หน้าที ่

4.1 วางแผนกำหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แม่บ้านทำความสะอาด  
4.2 วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน และ
อาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอกับการใช้บริการของโรงเรียน  
4.3 จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการห้องพิเศษ ให้ 
เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา  
4.4 จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ที่ใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 
4.5 จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี ดูแล
สีอาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่างๆ  
4.6 ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี และอ่ืนๆให้อยู่ใน
สภาพที่เรียบร้อย  
4.7 ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน  
4.8 ติดตาม ดูแลให้คำแนะนำในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน สมบัติ ของโรงเรียน  
4.9 ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ  
4.10 ประสานงานกบัหัวหน้าอาคาร โดยนำข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์ และ         
ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน  
4.11 อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่นๆ จัดทำสถิติการ
ให้บริการและรวบรวมข้อมูล  
4.12 ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา 
 4.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5. งานประชาสัมพันธ์  
5.1 เสียงตามสาย 

1) ประกาศข่าวท่ัวไป 
หน้าที ่
- ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  
- หากเป็นข่าวสารทั่วไป เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะประกาศในช่วงเปลี่ยนคาบ  
- หากเป็นข่าวเร่งด่วน เช่น ประกาศนักเรียนพบครูฝ่ายปกครอง ฯลฯ สามารถประกาศได้ทันที  
- หากไม่สะดวกมาห้องประชาสัมพันธ์ สามารถโทรติดต่อครูได้โดยตรง 
- หากไม่พบเจ้าหน้าที่ สามารถกรอกแบบฟอร์มแล้ววางไว้บนโต๊ะของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้ 
 
 



2) ประชาสัมพันธ์ความรู้ สาระ ต่างๆ 
หน้าที ่
- แจ้งล่วงหน้า 2 วัน พร้อมส่งสำเนาของข้อมูลที่จะเผยแพร่ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ได้
ตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน สามารถจัดนักเรียน นักศึกษาฝึกสอนหรือครูมาพูด
ประชาสัมพันธ์ได้ หากต้องการให้งานประชาสัมพันธ์จัด นักเรียนให้ ควรแจ้งล่วงหน้า 

3) ของหายได้คืน 
หน้าที ่
- ผู้ที่เก็บของหายได้ สามารถนำมาส่งเพ่ือประกาศหาเจ้าของได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ทาง
เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์จะบันทึกรายการที่เก็บได้ พร้อมกับให้ลงชื่อ และประกาศหาเจ้าของ
ต่อไป  
- ผู้ที่ทำสิ่งของหาย สามารถแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประกาศหาได้ ทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะ
บันทึกรายงาน ของที่หาย พร้อมลงชื่อผู้ที่ทำของหาย  
- เจ้าหน้าที่สรุปรายการของหายแล้วประกาศแจ้งรายการเป็นรายสัปดาห์ 
- ของหายที่เป็นเงินสดที่ไม่มีผู้มารับ ทางงานประชาสัมพันธ์จะมอบให้โรงเรียนเป็นรายปี
การศึกษา  

4) ป้ายนิเทศ 
หน้าที ่
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะจัดป้ายนิเทศตามกิจกรรมในช่วงเทศกาลนั้นๆ 
- กิจกรรมต่างๆ สามารถจัดป้ายนิเทศได้ โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  

5) วารสารโรงเรียนบ้านระเริง 
หน้าที ่
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะแจกแบบฟอร์มบทความไปยังฝ่ายงานต่างๆ เพื่อรวบรวมลงวารสาร 
– การส่งข่าวกิจกรรมสามารถส่งได้ตลอดภาคเรียนการส่งให้ส่งเป็นไฟล์เวิร์ด โดยแนบไฟล์รูปภาพ 
- การส่งขา่วกิจกรรมลงวารสาร ควรส่งหลังทำกิจกรรมเสร็จสิ้นทันที เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้มีเวลา 
  ตรวจสอบและส่งไปยังสำนักพิมพ์ แล้วทางสำนักพิมพ์จะส่งต้นฉบับให้ตรวจสอบก่อนจัดพิมพ์ 

6) E-new, Line 
หน้าที ่
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะทำการส่งข่าวสารและภาพกิจกรรมของโรงเรียนทางช่องทางสื่อสาร
ต่างๆ หลังกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น เพ่ือความถูกต้องของข้อมูลขอให้ผู้ดำเนินกิจกรรมส่งข้อมูลให้งาน 
ประชาสัมพันธ์ทาง Line 

6. งานยานพาหนะและบริการสาธารณชน 
หน้าที ่

6.1 จัดทำแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บำรุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียนตลอดจนกำหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ  
6.2 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณาจัดและให้บริการพาหนะแก่  
     บุคลากร 
6.3 กำกับ ติดตาม จัดทำข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน  



6.4 กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เพ่ือให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา ให้คำแนะนํา 
เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ  
6.5 ประเมินสรุปผลการดำเนินงานประจำปี  
6.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

7. งานสัมพันธ์ชุมชน หน้าที่ 
7.1 วางแผนกำหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน  
7.2 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพ่ือนำไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
และบริการ สาธารณะ  
7.3 ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร สุขภาพอนามัย อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และวิชาการ  
7.4 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน เช่น การบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และจัดนิทรรศการ  
7.5 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานที่เก่ียวกับชุมชน  
7.6 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ มูลนิธิ  
7.7 ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในด้าน 
อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ  
7.8 รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ  
7.9 ประเมินสรุป รายงาน ผลการการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการประจำปีการศึกษา  
7.10 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

8. งานโภชนาการ  
หน้าที ่

8.1 ควบคมและติดตามการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนและตรวจสอบ  
     ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร 
8.2 เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการโภชนาการแก่บุคลากรในโรงเรียน เช่น มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่ 
     บุคลากรในโรงเรียนเดือนละครั้ง  
8.3 จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านงานโภชนาการปีละ 2-3 ครั้ง  
8.4 สำรวจและดำเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านโภชนาการ  
8.5 ประเมินผลการให้การบริการด้านโภชนาการเมื่อสิ้นปีการศึกษา  
8.6 มีการจัดการด้านโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 
8.7 จัดให้มีการคัดเลือก/ประเมินผลร้านค้าที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายอาหารใน
โรงเรียน ปีละ 2 ครั้ง 
8.8 ควบคุมคุณภาพของอาหารให้ถูกหลักอนามัยและประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

9. งานอนามัยโรงเรียน 
หน้าที ่

9.1 กำหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดำเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
9.2 ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานด้านอนามัย
โรงเรียน  



9.3 ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 9.4 จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที  
9.5 จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  
9.6 จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วยและนำส่งโรงพยาบาลตาม
ความจำเป็น  
9.7 จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู - อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง  
9.8 จัดทำบัตรสุขภาพนักเรียน ทำสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ำหนักและส่วนสูงนักเรียน  
9.9 ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง  
9.10 ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย  
9.11 แนะนำผู้ป่วย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค  
9.12 ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน  
9.13 ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ  
9.14 ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส  
9.15 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม ชุมชน  
อาสาสมัคร สาธารณสุข  
9.16 จัดทำสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน ประจำปีของงาน
อนามัย  
9.17 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. งานโสตทัศนูปกรณ์ หน้าที่ 
10.1 จัดทำแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ 
วัตถุประสงค์ของ โรงเรียน  
10.2 ประสานและร่วมงานกับหมวดวิชาและหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานโสตฯ 
103 จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ  
10.4 จัดระบบและจัดสถานที่ในการเกบ็รักษาให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย 
10.5 จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนศึกษา  
10.6 จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้คำแนะนำวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนอุปกรณ์  
10.7 จัดให้มีสถานที่สำหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องฉายภาพยนตร์  
 ห้องควบคุมเสียง  
10.8 จัดทำระเบียบวัสดุ ครุภัณฑ์เก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ  
10.9 จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา  
10.10 จัดและดำเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน  
10.11 บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร  
10.12 ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ  
10.13 บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
10.14 จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการนำออกไปเผยแพร่  
10.15 สำรวจและจัดทำทะเบียนสื่อการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับหมวดวิชา  
10.16 ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแก่ครูอาจารย์ทั่วไป  
10.17 ช่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  



10.18 จัดทำรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ และจัดทำรายงานประจำปีของงาน โสตทัศนศึกษา  
10.19 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

11. งานสุขอนามัย 
หน้าที ่

11.1ดูแลรักษารับผิดชอบและจัดทำความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา  
11.2 จัดการเปิด-ปิดประตูหน้าต่าง ปัดกวาดเช็ดถู ทำความสะอาดอาคารบริเวณโรงเรียนตามที่ตน
รับผิดชอบและตามที่ได้รับมอบหมาย  
11.3 สร้างซ่อมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้  
11.4 ดูแล ตกแต่ง สถานที่ที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยสวยงาม  
11.5 ดูแลมารยาท ความประพฤติให้อยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการ  
11.6 ดูแลการประพฤติปฏิบัติตน การแสดงออกของพฤติกรรมในการรับคำสั่งงานและปฏิบัติงาน  
11.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. งานสาธารณูปโภค 
หน้าที ่
12.1 จัดทำแผนงานพัฒนางาน / โครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อจัดสรรงบประมาณ  
12.2 จัดซื้อ จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา  
12.3 กำหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด  
12.4 จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
12.5 มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่ม น้ำใช้ เครื่องกรองน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์และ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน  
12.6 จัดทำป้ายคำขวัญ คำเตือน เกี่ยวกับการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์  
12.7 ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ใช้โทรศัพท์  
12.8 สำรวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีชำรุด  
12.9 ซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดี และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา  
12.10 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ  
12.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 


