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คํานํา 

 
คูมือการปฏิบัติงานฝายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือเสริมสราง 

ความเขาใจแกครู  นักปฏิบัติการ  บุคลากรในโรงเรียน  ในการปฏิบัติหนาที่การใหบริการและการจัดการศึกษา 
แกนักเรียน  และผูเกี่ยวของทุกฝาย  คูมือฉบับนี้จัดทําใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน       
ตามแนว การกระจายอํานาจสูสถานศึกษาของ สพฐ. ฝายบริหารงานทั่วไปไดจัดกรอบงานใหครอบคลุม                
กับภาระงาน (พันธกิจ) ที่ปฏิบัติอยูเดิมและเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับสภาพของโรงเรียน ในการจัดการศึกษา  
และใหบริการ ทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา                   
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุงหวังวาภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมายและวิสัยทัศน               
ที่กําหนดไวทุกประการ ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝายมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของกลุมบริหารทั่วไป   

คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ไดบรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบขายงาน และไดจัดทําคําสั่ง มอบหมายงาน                 
ไวในระดับปฏิบัติ เพ่ือเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานไวดวย   
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
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โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมเริ่มเปิดทําการสอนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2524 เดิมเป็นโรงเรียน 
ประจําตําบลสระแก้ว   อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์ และมีชื่อว่า “โรงเรียนหนองหงษ์พิทยาคม” 
ภายหลังตําบลสระแก้วได้รับการแต่งตั้งเป็นกิ่งอําเภอหนองหงส์       และอําเภอหนองหงส์ตามลําดับ โรงเรียน           
จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  “โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม”  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 

ปี พ.ศ. 2534 เริ่มเปิดทําการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จํานวน 2 ห้องเรียนและได้รับอนุมัติตําแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อํานวยการ 
   ปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขา 1 โรงคือโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 
ตําบลห้วยหิน  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์และได้แยกเป็นเอกเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2540 
   ปี พ.ศ.2546 โรงเรียนได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันประจําอําเภอ ตามโครงการ 
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของรัฐบาลและผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียน            
ในฝันในปี พ.ศ. 2549 
   ปี พ.ศ.2550 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้นําร่องเปิดการสอนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 2 (World Class Standard 
School WCSS) 
   ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมโรงเรียนเรียนสู่มาตรฐานสากลและเปิดทําการสอน                      
 ใน ปีการศึกษา 2554 เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
   ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบที่ 3 
   ปี พ.ศ. 2557 ได้เข้าการประเมินให้เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
   ปี พ.ศ. 2558 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                  
แบบ English Bilingual Education: EBE สําหรับรุ่นแรก ของ สพม. 32 
   
สถานที่ตั้ง   

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ 6 ถนนศรีสง่า – โนนแดง  ตําบลสระแก้ว                    
อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31240   โทรศัพท์ 0–4466–9030  
โทรสาร  0–4466–9030   E-mail : nonghongpit@gmail.com 

มีพ้ืนที่   65 ไร่ 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
Website: http:// www.nhp.ac.th สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์   

 
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค อัตลักษณ เอกลักษณโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  
 
วิสัยทัศน                                       
 “โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีสมรรถนะสูงผลิตผู้สําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มีคุณธรรมมีความรอบรู้ มีความสามารถเทียบเคียงระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 



 
 

 
พันธกิจ (Mission)   

1. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพ่ือพัฒนานักเรียน            
ให้มีคุณภาพ  สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
       2. จัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  และการประเมินผลทางการเรียนให้มีคุณภาพทันสมัย                 
เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างก้าวกระโดด เพ่ิมขีดความสามารถทางวิชาการ เทียบเคียงระดับมาตรฐานสากล 

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพ  และศักยภาพโดยน้อมนําหลักปรัชญา                
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบริหารจัดการการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วม  และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
        5. พัฒนาสื่ออุปกรณ์  และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อการจัดการเรียนรู้  และการบริการ               
ทางการศึกษาแก่นักเรียน 
       6. พัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนในชุมชน ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง   

7. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
กายสุขภาพจิตที่ดีแก่นักเรียน / นักศึกษาครูและบุคลากร 
       8. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการศึกษาให้เข้มแข็ง โดยเน้นการระดมทรัพยากร                             
เพ่ือการจัดการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
      9. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงเข้ากับการจัดการเรียนรู้                   
โดยมีกลไกในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
   
เปาหมาย (GOAL)   

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมุ่งเน้นให้มีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่าน                       
และการค้นคว้า  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เป็นคนดีมีคุณธรรม  รู้จักคิดวิเคราะห์  มีทักษะ                          
การดํารงชีวิตในสังคมยุคใหม่  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้  สร้างงาน  สร้างอาชีพ  
สามารถนําเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์  สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างม่ันใจในตนเอง 

 
2. ครูมีทักษะวิชาชีพ  สามารถการพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

โดยใช้สื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียน  มีความกระตือรือร้น  สนใจใฝ่รู้  ดูแล                
และช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกําลังความสามารถ 

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
4. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้มีสื่อเทคโนโลยี                

ทางการศึกษาท่ีเหมาะสม  และทันสมัย 
 
ปรัชญาของโรงเรียน  

“เสริมสร้างนักเรียนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง”  
 

คติธรรม  
“ปญฺญาย ปริสฺชฌฺติ  คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา” 



 
 

 
สีประจําโรงเรียน  

“ฟ้า – ขาว”ฟ้า-ขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สะอาดความเจริญและความสงบร่มเย็น      
  

เอกลักษณ  
“ สร้างสรรค์โอกาสทางการศึกษา ก้าวหน้าด้านไอซีที”    

 
อัตลักษณ  

“ลูก น.ค.ฉลาด สะอาด อ่อนน้อม”  
 

อักษรยอประจําโรงเรียน        น.ค. 
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โครงสรางการบริหารงานฝายบริหารงานทั่วไป 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม อําเภอหนองหงส ์จังหวัดบุรีรัมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงคฝายบริหารงานทั่วไป 
 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้อํานวยการโรงเรียน 
นายกิตติชัย  ตระกูลกิตติ 

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นางบุญชาติ  สรรพวุฒิ 

หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นายวีระยุทธ  ปริมาณ 

 งานสํานักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 งานยานพาหนะ 
 งานโภชนาการ 
 งานอนามัยโรงเรียน 
 งานสวัสดิการโรงเรียน 
 งานบริการและประสานงานส่วนราชการและชุมชน  
 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 
 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 งานโสตทัศนศึกษา   
 งานธุรการ 
 งานสหกรณ์โรงเรียน 

งานสํานักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 



 
 

วิสัยทัศน (Vision)   
“ประสานสรางปจจัยใหพรอมสรรพรองรับมาตรฐานการศึกษา” 
 

พันธกิจ (Mission)   
1. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ   
2. สงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงจิตใจราเริงแจมใสมีสุขภาพจิตที่ดี  
    ปลอดจากสิ่งเสพติดอบายมุขและโรคเอดส  
3. สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนแกผูเกี่ยวของอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   
4. พัฒนาอาคารสถานที่แหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
5. ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน   
6. สืบสานกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นโดยประสานความรวมมือกับชุมชน   
7. ปลูกฝงจิตสานึกในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม   
8. สงเสริมกิจกรรมสหกรณและสวัสดิการใหเกิดประโยชนตอการเรียนรู  

 
เปาหมาย (Goals)   

1. การบริหารจัดการเปนระบบและมีประสิทธิภาพ   
2. บุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณปลอดภัยจากสิ่งเสพติด 
3. การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนเปนระบบและมีคุณภาพ   
4. อาคารสถานที่แหลงเรียนรูบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรูตามหลักปรัชญา                       

    ของเศรษฐกิจพอเพียง   
5. โรงเรียนไดรับความรวมมือจากผูปกครองชุมชนหนวยงานในการพัฒนาโรงเรียน   
6. ผเูรียนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของชุมชนทองถิ่น   
7. ผเูรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม   
8. กิจกรรมสหกรณและสวัสดิการที่เอ้ือประโยชนตอการจัดการเรียนรู  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
พรรณนางานฝายบริหารงานทั่วไป 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม อําเภอหนองหงส ์จังหวัดบุรีรัมย 
.......................... 

รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย  
ปฏิบัติหนาที ่รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้   

1. ปฏิบัติงานตามหนาที่ราชการที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน   
2. บริหารควบคุมและการปฏิบัติงานในฝายบริหารทั่วไปใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การวางแผน              

การแกไข ปญหาพัฒนางาน   
3. ควบคุมดูแลใหมีการจัดทําโครงการ/งาน/ปฏิทินปฏิบัติงานและประเมินผลงานประจําปของฝาย 

บริหารทั่วไป   
4. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานฝายบริหารทั่วไปรวมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ                       

ใหเปนไปตามจุดมงุหมาย ปรัชญา นโยบาย และแผนพัฒนาโรงเรียน   
5. วางแผนพัฒนา ซอมบํารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณตาง ๆ ภายในโรงเรียน   
6. สงเสริมบุคลากรในฝายใหเขารับการสัมมนา ศึกษาดูงานตามความเหมาะสม   
7. รวมวางแผนการจัดสถานที่และพิธีการในการจัดกิจกรรมกับฝายอื่น ๆ   
8. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการงานในฝายบริหารทั่วไป   
9. กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในสายงาน   
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียน   
 

เปนงานที่เกี่ยวของกับนักเรียน ผูปกครอง เปนงานที่ใหบริการ อํานวยความสะดวกกับนักเรียน               
ตลอดระยะเวลาที่อยใูนโรงเรียน ใหบริการที่ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง มีงานที่เก่ียวของดังนี้   

 
 งานสํานักงานฝายบริหารงานทั่วไป   
 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 งานยานพาหนะ 
 งานโภชนาการ 
 งานอนามัยโรงเรียน 
 งานสวัสดิการโรงเรียน 
 งานบริการและประสานงานส่วนราชการและชุมชน  
 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 
 งานประชาสัมพันธโรงเรียน 
 งานโสตทัศนศึกษา   
 งานธุรการ 
 งานสหกรณโรงเรียน   



 
 

    
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย  
ปฏิบัติหนาที ่หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปมีหนาที่รับผิดชอบดังนี้   

1. ทําหนาที่ชวยงานรองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไปตามท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ   
2. ชวยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝายบริหารงานทั่วไปใหมีประสิทธิภาพรวมทั้งเปนที่ปรึกษาใน                

การแกไขวางแผนงานของฝายบริหารงานทั่วไป 
3. กําหนดและจัดทําแผนงานฝายบริหารงานทั่วไปรวมกับคณะกรรมการฝายบริหารงานทั่วไป   
4. ประสานงานของฝายตาง ๆ ในฝายบริหารงานทั่วไปและหัวหนางานในฝายตาง ๆ ในโรงเรียน                

เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   
5. รวมทําแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานรวมกับหัวหนางานตาง ๆ ของฝายบริหารงานทั่วไป             

เพ่ือใชเปนแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนตอไป   
6. จัดทําโครงการ/งานประมาณการงบประมาณ และรวบรวมโครงการ/งานรวมกับหัวหนางานตาง ๆ 

ในฝายบริหารงานทั่วไปใหสอดคลองกับแผนงานโรงเรียนและสนองนโยบายของโรงเรียน   
7. ชวยดูแลงานบุคลากรใหปฏิบัติงานไปดวยความเรียบรอย   
8. พิจารณาและกลั่นกรองเอกสารตาง ๆ ที่อยูในสายงานที่รับผิดชอบเสนอตอรองผูอํานวยการ                

ฝายบริหารงานทั่วไป   
9. ชวยประสานกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ ตามที่รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป 
10. ชวยในการตอนรับแขกผูมาเยือนโรงเรียนและฝายบริหารงานทั่วไป   
11. ชวยในการทําและเก็บสถิติขอมูลตาง ๆ ของงานฝายบริหารงานทั่วไป   
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
งานตามโครงสรางของฝายบริหารงานทั่วไป 

.............................. 
 

1. สํานักงานฝายบริหารงานทั่วไป   
    ลักษณะงานหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้   

1. ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากรองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป   
2. ชวยดูแลงานบุคลากรใหปฏิบัติงานไปดวยความเรียบรอย   
3. ประสานงานกับบุคลากรในฝายบริหารงานทั่วไปเพ่ือวางแผนและพัฒนางานฝายบริหารงานทั่วไป   
4. ประสานงานของฝายตาง ๆ ในฝายบริหารงานทั่วไปใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมี  
    ประสิทธิภาพ   
5. รวมทําแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานรวมกับหัวหนางานตาง ๆ ของฝายบริหารงานทั่วไป                      

เพ่ือใชเปนแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนตอไป   
6. ชวยประสานกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ ตามที่รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไปมอบหมาย   
7. จัดทําหนังสือรับ-สงลงทะเบียนลงรับ โตตอบหนังสือราชการของฝายบริหารงานทั่วไป   
8. จัดทําบันทึกขออนุมัติใชเงินตามโครงการตาง ๆ ของฝายบริหารงานทั่วไป   
9. จัดทําแฟมงานเพ่ือเก็บเอกสารตาง ๆ ของฝายบริหารงานทั่วไปและสรุปแฟมงาน   
10. บันทึกการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฝายบริหารงานทั่วไปและประชุมลูกจางประจํา               

นักการภารโรง   
11. รวบรวมงานจากทุกงานในฝายบริหารงานทั่วไปและจัดทําพรรณนางานฝายบริหารงานทั่วไป   
12. ชวยในการทําและเก็บสถิติขอมูลตาง ๆ ของงานฝายบริหารงานทั่วไป   
13. ใหบริการและอํานวยความสะดวกกับผูอ่ืนที่มาติดตอกับฝายบริหารงานทั่วไป  
14. ประสานงานกับนักการภารโรงเพื่อการดําเนินงานทั้งภายในและงานใหบริการภายนอกโรงเรียน   
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียน   

 
2. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ   
    มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   

1. สํารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2. จัดทําทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
3. จัดทําระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้อง 

กับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ 

ในการปฏิบัติภารกิจ 
5. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลาง 
6. นําเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ์ 
7. ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็น ระยะ ๆ 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



 
 

3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   
    ลักษณะงาน ดังนี้  
          ปรับปรุง ซอมบํารุง ประปา ไฟฟ้า บริเวณสภาพแวดลอมท่ัวไปและดูแลสั่งการ คนงาน นักการภารโรง    
    ลูกจ้างชั่วคราวทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
    หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติงานประจําปีและปฏิทินปฏิบัติงานของงานสร้างบรรยากาศ 
    และสิ่งแวดลอมและปฏิทินปฏิบัติงานห้องน้ําห้องส้วม 
2. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน 
3. จัดบริเวณพ้ืนที่ในโรงเรียนเป็นสัดส่วนให้มีสถานที่เล่นกีฬาออกกําลังกายและพักผ่อน 
4. ควบคุมดูแลและจัดให้มีห้องน้ําหอ้งส้วมที่ได้มาตรฐานสากล 
    - พ้ืน ผนัง เพดาน ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะสะอาด ไม่มีคราบสกปรกอยูในสภาพดีใช้งานได้ 
    - น้ําใช้สะอาดเพียงพอและไม่มีลูกน้ํายุงลายภาชนะกักเก็บน้ํา ขันตักน้ํา สะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ 
    - กระดาษชําระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ และสายฉีดน้ําชําระ 

                 สะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ 
    - อ่างล้างมือ ก็อกน้ํา กระจก สะอาดไม่มีคราบสกปรกอยูในสภาพดีใช้งานได้ 
    - สบู่ล้างมือพร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 
    - ถังรองรับมูลฝอยสะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึมตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณ   
      ใกล้เคียง 
    - มีการระบายอากาศดีและไม่มีกลิ่นเหม็น 
    - สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือชํารุด 
    - จัดให้มีการทําความสะอาดและระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจํา 
    - มีส้วมนั่งราบสําหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์ และประชาชนทั่วไปอย่างน้อย 1 ที ่
    - จัดส้วมพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 
    - บริเวณท่ีตั้งส้วมไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว 
    - แยกห้องส้วมสําหรับชาย–หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ท่ีชัดเจน 
    - ประตูท่ีจับเปิด-ปิดและท่ีล็อกด้านในให้สะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ 
    - พ้ืนห้องส้วมแห้ง 
    - แสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ 
5. ควบคุม ดูแล สั่งการให้การปฏิบัติงานในโรงเรียนของลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวทั้งชาย - หญิง  

              ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
6. จัดบริการด้านสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอและให้มีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
    ถูกสุขลักษณะ 
7. ให้บริการน้ําดื่ม น้ําใช้แก่ครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
8. ตกแต่ง ปรับปรุง รักษาบริเวณโรงเรียน และอาคารสถานที่ให้สะอาดสวยงามและร่มรื่นปลอดโปร่ง 
    อยู่เสมอ 
9. จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึกให้นักเรียนช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
10. จัดบรรยากาศท่ีสนับสนุนส่งเสริมทางวิชาการมีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและเอ้ือต่อ       
     การจัดการเรียนรู้ 



 
 

11. ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี มีความม่ันคง แข็งแรง 
12. ควบคุม ดูแล ตักเตือน เกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ที่ถูกต้อง โดยการประสานงานกับฝ่ายปกครอง 
13. วางระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ ตลอดจนการใช้ห้องน้ํา  
     ห้องส้วมให้ถูกต้องเหมาะสม 
14. จัดสร้าง จัดหา และบํารุงรักษาอาคารสถานที่ให้เพียงพอและใช้การได้ดี 
15. จัดทําทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของงานอาคารสถานที่ ตลอดจนการใช้ห้องน้ํา ห้องส้วมให้ถูกต้อง  

                เหมาะสม 
16. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของนักการภารโรง 
17. มอบหมายงานนักการ ภารโรง ทั้งงานประจําและงานรวม 
18. ให้บริการอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่ชุมชนตามโอกาสอันควร 
19. ควบคุม ดูแล น้ําประปาในโรงเรียนให้เพียงพอสะอาดถูกสุขอนามัยร่วมกับงานอนามัยโรงเรียน 
20. ควบคุม ดูแล ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย กําหนดหน้าที่รับผิดชอบ และแนว  

               ปฏิบัติงานของคนงานหญิงทุกคน 
21. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ในการทําความสะอาด ห้องน้ําครู 
22. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทั่วไปและผู้อํานวยการเพื่อการ       

                ปรับปรุงพัฒนางาน   
23. ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อทางโรงเรียน 
24. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4. งานยานพาหนะ 
    มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   

1. แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 
2. วางแผนการดําเนินการและกําหนดมาตรการในการเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ตลอดจน          

การควบคุมดูแลให้เกิดผลดีต่อนักเรียน 
3. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดําเนิน 
    โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร 
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5. งานโภชนาการ   
  ลักษณะงาน ใหบริการอาหารแกนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ เสนอแนะ    
    แมคาที่จําหนายอาหารในโรงเรียนใหปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนวาดวยการจําหนายอาหาร   
    หนาที่และความรับผิดชอบมี ดังนี้   

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจําปและปฏิทินปฏิบัติงานของงานศูนย อาหารโรงเรียน   
2. จัดทําขอมูลสารสนเทศของงานศูนยอาหารโรงเรียน ใหเปนปจจุบัน   
3. ควบคุมการผลิตและจําหนายอาหารภายในโรงเรียนใหมีคุณภาพถูกตองตามหลัก โภชนาการ   
4. ควบคุมดูแลใหผูจําหนายอาหาร ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน   
5. เผยแพรความรูในเรื่องโภชนาการใหแกนักเรียนและผูจําหนายอาหาร 
6. จัดปายนิเทศใหความรูเรื่องโภชนาการแกนักเรียนและบุคคลกร ในโรงเรียน เพื่อใหไดรับ    



 
 

    การบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ   
7. จัดใหมีการตรวจสุขภาพผูจําหนายอาหาร อยางนอยปละ 1 ครั้ง   
8. จัดใหมีการติดตอประสานงานใหกระทรวงสาธารณสุขเขามาตรวจคุณภาพของอาหาร  
    อยางนอยปละ 2 ครั้ง   
9. จัดใหมีการตรวจสารปนเปอนในอาหารโดยกิจกรรมชุมนุม อย. นอย และหนวยงานที่ เกี่ยวของ   
11. ใหบริการอาหารและเครื่องดื่มแกบุคลากรของโรงเรียนในโอกาสที่มีกิจกรรมพิเศษตาง ๆ   
12. จัดเตรียมอุปกรณและเตรียมอาหารตอนรับแขกผูมาเยี่ยมโรงเรียน   
13. แกปญหา อุปสรรค และขอขัดของในการปฏิบัติงานตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานศูนย  

                อาหารของโรงเรียน  
14. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝายบริหารงาน                

                ทั่วไปและผูอํานวยการ   
15. นําขอเสนอแนะจากการรายงานผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแกไขตอไป   
16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  
 

ระเบียบการใชโรงอาหารโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม   
1. โรงอาหารเปดบริการ   

 เชา 06.00 – 07.50 น.   
 กลางวัน 11.15 – 13.00 น.   

2. นักเรียนตองเขาแถวซื้ออาหารอยางเปนระเบียบ   
3. นักเรียนรับประทานอาหารในบริเวณโรงอาหารเทานั้น   
4. รับประทานอาหารเสร็จแลวนําภาชนะมาสงคืนรานคาทุกครั้ง   
5. นักเรียนทุกคนชวยกันรักษาความสะอาดในโรงอาหาร   
6. ขออนุญาตทุกครั้งกอนใชโรงอาหารรวมทั้งการขอรับประทานอาหารกอนเวลาที่กําหนด   
 

ขอหามขอปฏิบัติ   
1. หามใชเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดในโรงอาหารกอนไดรับอนุญาต   
2. ไมเลนและสงเสียงดังบริเวณโรงอาหาร   
3. หามซื้ออาหารดานหลังรานคาโดยเด็ดขาด   
4. หามข้ึนนั่งหรือเหยียบบนโตะอาหาร   
5. หามซื้ออาหารกอนเวลาที่กําหนด   
6. หามเดินรับประทานอาหาร   
 

นักเรียนที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนจะตองถูกลงโทษ ดังตอไปนี้   
ครั้งที่ 1   
1. วากลาวตักเตือนที่ทําผิดระเบียบ   
2. แจงครูที่ปรึกษารับทราบ   
3. ทําทัณฑบนเปนลายลักษณอักษร   
 



 
 

ครั้งที่ 2   
4. รายงานฝายกิจการนักเรียน ตัดคะแนนความประพฤติ   
5. เชิญผปูกครองมาเซ็นรับทราบ   

ระเบียบและขอปฏิบัติผูประกอบการรานคาในโรงเรียน   
1. ผจูําหนายอาหารตองพูดจาสุภาพเรียบรอย เปนตัวอยางที่ดีแกนักเรียนและเชื่อฟงคําแนะนํา     
    ของครูและคณะกรรมการทุกคน   
2. หามจําหนายอาหารกอนและหลังเวลาที่กําหนด  
3. ผปูระกอบอาหารทุกคนตองแตงกายใหเรียบรอย เชน สวมผากันเปอน มีหมวกคลุมผม มีผาเช็ดมือ   
    รวมทั้งผูชวยจําหนายอาหารดวย   
4. การปรุงอาหารหรือการลางภาชนะ ตองสูงจากพ้ืน 60 ซม.   
5. รานคาทุกรานตองดูแลความสะอาดบริเวณดานหนาและดานหลังที่รับผิดชอบ   
6. รานคาทุกรานตองมีตูใสอาหารและผาคลุมอาหารใหมิดชิด   
7. ติดปายชื่อราน ปายราคาการจําหนายใหชัดเจน   
8. หามนํากลองโฟมหรือจาน ถวย พลาสติกมาใสอาหาร   
9. อาหารที่จําหนายตองมีคุณภาพ รสชาติอรอย ถูกหลักอนามัย ครบ 5 หมู  
10. หามนําสีผสมอาหารที่เปนอันตรายตอรางกายมาประกอบอาหาร   
 

บทลงโทษสําหรับผูประกอบการรานคา   
ครั้งที่ 1   
1. วากลาวตักเตือน   
2. ทําทัณฑบนเซ็นรับทราบ   
 
ครั้งที่ 2   
3. ใหหยุดจําหนายอาหารเปนเวลา 1 สัปดาห  
 
ครั้งที่ 3   
4. ถาทําผิดระเบียบของโรงเรียนอีก ใหหยุดจําหนายอาหารตลอดไป   

 
6. งานอนามัยโรงเรียน   
    หนาที่และความรับผิดชอบมี ดังนี้   

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจําปและปฏิทินปฏิบัติงานของงานบริการ น้ําดื่ม - น้ําใช  
2. จัดทําขอมูลสารสนเทศของงานศูนยอาหารโรงเรียน ใหเปนปจจุบัน   
3. ควบคุมความสะอาดของน้ําดื่ม – น้ําใชใหมีคุณภาพถูกตองตามเกณฑมาตรฐาน   
4. จัดใหมีการทําความสะอาดอาคารน้ําดื่มและบริเวณโดยรอบใหสะอาดอยางสม่ําเสมอ   
5. ดูแลคุณภาพอาหารน้ําดื่มใหถูกตองตามหลักโภชนาการและควบคุมราคาใหอยูในอัตราที่เหมาะสม  
  
6. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝายบริหารทั่วไป  
    และผูอํานวยการ   



 
 

7. นําขอเสนอแนะจากการรายงานผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแกไขตอไป   
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย  
 

ระเบียบการใชบริการ   
  1. มารยาทใชบริการหองพยาบาล   

    - ถอดรองเทากอนเขาหองพยาบาลและจัดวางใหเรียบรอย   
    - รักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณที่ใช  
    - ไมนําอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเขามาทานในหองพยาบาล   
    - พูดจาสุภาพ มีสัมมาคารวะ ไมสงเสียงดัง   
2. ประสงคจะขอรับยา   
    - แจงอาการเจ็บปวยใหพยาบาลหรือเจาหนาที่หองพยาบาลทราบทุกครั้ง    
    - รับประทานยาในหองพยาบาลหามนําออกไปรับประทานนอกหอง    
    - ลางแกวยาหรืออุปกรณหลังใชแลวเก็บเขาที่ใหเรียบรอย   
    - หามรับยาแทนเพ่ือน   
    - ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใชบริการทุกครั้ง   
 3. การขออนุญาตเขานอนพักหองพยาบาล   
    - ขออนุญาตพยาบาลหรือเจาหนาที่หองพยาบาล   
    - ขอใบอนุญาตนอนพักจากหองพยาบาล   
    - ขออนุญาตอาจารยประจําชั้น , อาจารยประจําวิชา   
    - หามเขาเยี่ยมหรือเฝาอาการนักเรียนที่นอนพักในหองพยาบาล (กอนไดรับอนุญาต)   
    - อนุญาตใหนอนพักกรณีเจ็บปวยคราวละไมเกิน 2 คาบเรียน   
    - ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใชบริการทุกครั้ง    
 4. ประสงคจะทําแผล   
    - แผลเกาใหทําในเวลาคาบพัก เทานั้น   
    - แผลใหมทําแผลไดตลอดเวลาที่เปดบริการ   
    - หามทําแผลเองกอนไดรับอนุญาต   
    - หามหยิบ จับ สําลี ผากอส อุปกรณทําแผล เนื่องจากอบฆาเชื้อเรียบรอยแลว    
    - ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใชบริการทุกครั้ง   
 

หมายเหตุ:   
ถานักเรียนคนใดเขาหองพยาบาลโดยไมมีความจําเปน หรือ ถาตรวจพบวาไมไดปวยจริง หรือเขามา      

กอกวน สงเสียงดัง เจาหนาที่ประจําหนวยพยาบาล หรือ พยาบาลวิชาชีพ จะขอจดชื่อนักเรียนสงใหฝาย กิจการ
นักเรียนเพื่อดําเนินการตอไป   
 
 
7. งานสวัสดิการโรงเรียน   
    หนาที่และความรับผิดชอบดังนี้   
    หนาที่งานบริหารอาคารเรียนอาคารประกอบ   



 
 

1. สร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากร  นักเรียนที่ประสบอุบัติภัย 
2. แสดงความชื่นชมยินดีต่อนักเรียนที่ประสบความสําเร็จ หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 
3. จัดทําบัญชีรายรับ  รายจ่าย  เบิกสวัสดิการของครู  นักเรียน 
4.  ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันเก่ียวกับสวัสดิการของครู  นักเรียน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
8. งานบริการและประสานงานส่วนราชการและชุมชน   
    มีหนาที่และความรับผิดชอบ   

1. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษา     
2. จัดแหล่งความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานของสมาคมฯ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการทํางาน 
3. เสริมสร้างความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาคมฯ กับโรงเรียน 
4. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลการดําเนินงานของสมาคมฯ 
5. ติดต่อ ประสานงาน ระหว่างกลุ่มฯ กับชุมชน องค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ในการดูแล  
    ด้านสวัสดิภาพของนักเรียน 
6. จัดตั้งผู้แทนผู้ปกครองเป็นคณะกรรมการระดับห้องเรียน ระดับชั้น และระดับโรงเรียน   
    เป็นเครือข่ายผู้ปกครอง 
7. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน 
8. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  และโรงเรียน 
9. ระดมทรัพยากรทุกๆ ด้านจากผู้ปกครอง เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
10. จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 
9. งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย   
    มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   

1. การค้นคว้าวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ของท้องถิ่น จังหวัด 
ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต               
และสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

2. การอนุรักษ ์โดยการปลุกจิตสํานึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสําคัญ ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ สร้างจิตสํานึก ของความเป็น
คนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุน  ให้มีพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้  และความ
ภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย 

3. การฟ้ืนฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กําลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาทําให้มีคุณค่า          
และมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพ้ืนฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 

4. การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์               
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพควรนําความรู้                 
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ือต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจน  การ
ป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 



 
 

5. การถ่ายทอด โดยการนําภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบ                  
และรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์  และปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสม ผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ  

6. ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญา               
ของชุมชนต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

7. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา  
และวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ด้วยสื่อและวิ ธีการต่างๆ                      
อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกับประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก 

8. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน                       
ผู้ดําเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่  มีการยกย่อง ประกาศ
เกียรติคุณในลักษณะต่างๆ 

9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
  
10. งานประชาสัมพันธโรงเรียน 
     มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจําปและปฏิทินปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ  
2. ใหบริการประสานงานและประชาสัมพันธแกนักเรียน ผูปกครอง ครู บุคลากรในโรงเรียน                   

และบุคคลทั่วไป   
3. วางแผนและพัฒนางานประชาสัมพันธ  
4. จัดระบบขอมูลสารสนเทศของงานประชาสัมพันธใหเปนปจจุบัน   
5. ดูแล ซอม บํารุงอุปกรณโสตทัศนูปกรณที่ใชในประชาสัมพันธใหมีคุณภาพ ใชงานไดดี   
6. กําหนดระเบียบการใหบริการใหผูรับบริการใหรทูั่วกันอยางชัดเจน   
7. จัดทําปายนิเทศ/ปฏิทินประชาสัมพันธในโรงเรียนเพ่ือเปนการแจงขาวสารกิจกรรมของโรงเรียน   
8. แนะนํา เผยแพร ประชาสัมพันธโรงเรียน สูชุมชน   
9. บริการติดตอสอบถามผูปกรองนักเรียน และบุคคลทั่วไปมาติดตอกับทางโรงเรียนใหแจงความ  
    จํานงตอเจาหนาที่ ที่หองประชาสัมพันธ  
10. บริการเรียกพบนักเรียน   
โรงเรียนไดตระหนักถึงภยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากกลุมมิจฉาชีพ ที่แอบอางมาในฐานะ ผูปกครอง 

โรงเรียนจึงกําหนดมาตรการการเรียกพบนักเรียน ดังนี้   
1) แจงความจํานงขอพบนักเรียนในปกครองไดที่หองประชาสัมพันธ   
2) เขียนบันทึกขอมูล เพ่ือเปนหลักฐานเวลาเรียกพบ   
3) แสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงวาเปนผูปกครอง   
4) พบนักเรียนในบริเวณท่ีโรงเรียนกําหนด   
5) กําหนดเวลาในการใหการประชาสัมพันธในการบริการขาวสาร ดังนี้   

1. เวลา 06.45 – 08.00 น. เพลง/ขาวจากวิทยุกรมประชาสัมพันธ  
2. ขาวสารประชาสัมพันธในโรงเรียน/รายการเสียงตามสาย  
    ชวงเวลาพักเท่ียง และเวลา 15.30 น.  

11. ผลิตสื่อสารสนเทศสิ่งพิมพและอิเล็กทรอนิกส  



 
 

12. จัดทําวารสารของโรงเรียนจดหมายขาวและแผนพับเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารของครู นักเรียน  
    และโรงเรียน จัดทําขึ้นเพ่ือแนะนํา เผยแพร ประชาสัมพันธโรงเรียน ใหผูปกครองนักเรียน  
    และบุคคลทั่วไปได รจูักโรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง   
13. การจัดทําปายนิเทศ/ปฏิทินประชาสัมพันธ  
    การจัดทําปายนิเทศ/ปฏิทินประชาสัมพันธในโรงเรียนเพ่ือเปนการแจงขาวสารการปฏิบัติงาน               
ของงาน      
    ฝายหมวดตาง ๆ ไดประชาสัมพันธงานใหนักเรียน ครู ผูปกครองนักเรียนไดรับทราบ   
    ขาวสารในโรงเรียน   
14. ดําเนินการประกาศกระจายเสียงขาวสารราชการของโรงเรียน   
15. ประสานงานเผยแพรผลงานของโรงเรียนนักเรียนกับสื่อมวลชนสวนกลางและสวนทองถิ่น   
16. ติดตามประเมินผลสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝายบริหารงานทั่วไปและผูอํานวยการ   
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียน   
 
 
 
 
 

11. งานโสตทัศนศึกษา   
     มีหนาที่และความรับผิดชอบ   
       1.  ให้บริการโสตทัศนวัสดุ โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

2.  ดูแลและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ห้องประชุม  
    และกิจกรรมต่างๆภายในและนอกโรงเรียน 
3.  ประสานงานการให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานอื่นๆ ภายในโรงเรียน 
4.  ให้คําแนะนําแก่อาจารย์และบุคลากรในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษาชนิดต่างๆ 
5.  จัดเก็บ ดูแล บํารุงรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
6.  จัดทํารายงานการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ประจําเดือน เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลการให้บริการประจําปี 
7.  ถ่ายภาพ  วีดีโอ  พร้อมแชร์ภาพที่ถ่ายให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับทราบทุกกิจกรรม 

 
12. งานธุรการ 
     มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   

1.  งานสารบรรณ  
         -  งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ  
          -  งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ  
          -  งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  
          -  งานเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือราชการ  
          -  งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คําสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือถือปฏิบัติ  
          -  นําแฟ้มเสนอผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ เพื่อลงนาม หรือสั่งการ  
          -  งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับงานต่าง ๆ ในฝ่าย  



 
 

          -  งานลงเวลา และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
         -  งานเดินหนังสือ  

2. งานเอกสารการพิมพ์  
         -  การพิมพ์หนังสือราชการ 

    -  การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ  
         -  การทําสําเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสําเนา  
         -  การเรียบเรียง และจัดทํารูปเล่ม  

    -  การจัดพิมพ์คําสั่ง  
3. งานประชุม  

         -  การจัดทําหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม  
         -  การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม  
          -  การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม  
          -  การบันทึกการประชุม  
         -  การจัดส่งรายงานการประชุม  

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
13. งานสหกรณ์โรงเรียน   
     มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   

1. ประชุมคณะกรรมการงานสหกรณ์โรงเรียนทุกครั้ง 
2. ดําเนินงานบริหารสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกําหนด 
3. ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาการดําเนินงานสหกรณ์โรงเรียนทีอาจเกิดข้ึน 
4. ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือสมาชิกจากครู นักการภารโรง ตลอดจนนักเรียนที่สนใจ 

              สมัครเป็นสมาชิกจัดทําบัญชีรายรับ-จ่ายทังหมดในการดําเนินงานสหกรณ์โรงเรียน 
         6. จัดทํามะเบียนรายชื่อสมาชิกสหกรณ์และจํานวนหุ้นทังหมดเพ่ือความสะดวกในการติดต่อ 
              ประสานงานสมาชิก 
         7. จัดหาสินค้าที่มีความจําเป็นและเหมาะเพ่ือจําหน่ายแก่สมาชิก 
 8. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เสนอผู้อํานวยการโรงเรียนผ่านตามสายงานทุกภาคเรียน 
   9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน  
               เสนอผู้อํานวยการโรงเรียนผ่านตามสายงานทุกภาคเรียน 

10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
   
 
 
 
 
 



 
 

 
คณะผูจัดทํา 

 
1. นางบุญชาติ  สรรพวุธ  
2. นายวีระยุทธ  ปริมาณ 
3. นายอารมย์  ประทุม 
4. นางสุนิสา  ทัดไพร 
5. นางสวยสม  ปริมาณ 
6. นายสุเมธ  เชี่ยวชาญ 
7. นายอัครพลชัย  คาดหมาย 
8. นายโชดก  เทียมทัน 
9. นายกัมปนาท  วงศ์จอม 
10. นางพรมณี  ผลจันทร์  
11. นายทวีทรัพย์  ปริกาถานัง 
12. นางสาวพิมลรัตน์  พิมพ์เชื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 


