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คำนำ
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนและการพรรณนางานตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของโรงเรีย นวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั ย เชียงราย ที่จัดทาขึ้นนี้เพื่อกาหนดบทบาท
หน้าที่ให้ ผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้เข้าใจในขอบข่ายหน้าที่การปฏิบัติงานของตน
และปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้ผลงานที่ดีละมีประสิทธิภาพ การจัดทาเอกสาร
ดังกล่าวนี้เป็นการวางแผนการทางานเชิงระบบ สามารถติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ได้ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการท างาน ท าให้ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นั บ ว่ า เป็ น การบริ ห าร
สถานศึกษาที่แปลงทฤษฏีสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
เอกสารฉบับนี้ ได้รวมแนวคิด แนวปฏิบัติจากเอกสาร ตารา งานวิจัย เป็นแนวทางใน
การจัดทาตลอดจนศึกษาสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชี ย งราย ผสมผสานกั น เป็ น แนวทางสู่ ก ารพั ฒ นาโรงเรี ย น คณะผู้ จั ด ท าหวั ง ว่ า โครงสร้ า ง
การบริ ห ารงานและพรรณรางานฉบับนี้ จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ บริหาร ครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนางานในส่วนที่ตนรับผิดชอบตลอดจนพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ขอขอบคุ ณ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการจั ด ท าเอกสารจนส าเร็ จ ลงด้ ว ยดี นั บ ว่ า เป็ น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของโรงเรียนอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการบริหารต้องมีการปรับปรุง
และปรับเปลี่ยนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจะถือว่าระบบการบริหารโรงเรียนได้มี
การพัฒนาอย่างแท้จริง

(นายประดิษฐ์ โพธิกลาง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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กลุ่มบริหำรงำนโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย
ประกอบด้วยผู้บริหำร และกลุ่มงำน 5 กลุม่ ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มบริหารงวิชาการ
3. กลุ่มบริหารงบประมาณ
4. กลุ่มบริหารทั่วไป
5. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก
บทบำทและหน้ำที่
1. ศึ ก ษานโยบายและแนวปฏิ บั ติ จ ากแผนปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อจัดทาเป็น
นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารงานสถานศึกษา
2. กาหนดและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษาตามกลุ่มงานตามความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล
3. ควบคุม ดูแล และให้คาปรึกษาการดาเนินงานของแต่ละกลุ่มงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย
และภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และนโยบายของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. นิเทศ กากับติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
5. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลในโรงเรียน
6. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
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กลุ่มอำนวยกำร
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารกลุ่มงานอานวยการของโรงเรียนรวมทั้ง ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในกลุ่มงานอานวยการและบริหารงานบุคคลให้มีประสิ ทธิภาพตลอดเวลา โดยมีรองผู้อานวยการ
กลุ่มงานอานวยการเป็นหัวหน้ ากลุ่มงานและผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มงานรั บผิดชอบในการบริหารและ
ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับกลุ่มงานต่างๆ รวมทั้งกากับดูแลฝ่ายงานทั้ง 5 ฝ่ายดังนี้
1. งานบริหารสานักงาน
2. งานบริหารงานบุคคล
3. งานบริหารงานธุรการ
4. งานเลขานุการโรงเรียน
5. งานชุมชนสัมพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
1. วางแผนพัฒนาคุณภาพในกลุ่มอานวยการ
2. นิเทศ กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานให้เป็นไปตามนโยบาย
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
4. รวบรวมและจัดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
5. รับผิดชอบ ดูแลรักษาและจัดสานักงานให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
7. จัดทาเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานอานวยการ
8. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอานวยการให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
9. ควบคุม จัดหา ดูแลและบารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ในกลุ่มอานวยการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน
10. รวบรวม จัดทาแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มอานวยการ
11. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ตามที่ได้รับมอบหมาย และกรณีที่ไม่ได้มา
ปฏิบัติงาน
12. ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก แก่ผู้ที่มาติดต่องานกลุ่มอานวยการ
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอานวยการเมื่อสิ้นภาคเรียน
14. เป็นกรรมการกลุ่มอานวยการโดยตาแหน่ง
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ำยบริหำรงำนสำนักงำน
1. กำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรปฏิบัติงำน กำหนดปฏิทินปฏิบัติงำนด้ำนกลุ่มอำนวยกำรร่วมกับ
คณะกรรมกำร ติดตำม ดูแล ประเมินผลและพัฒนำระบบกำรทำงำนในกลุ่มฯให้มีประสิทธิภำพ
จัดทำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนและโครงกำรของกลุ่มอำนวยกำร
2. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ เพื่อกากับ ดูแล ติดตามงานภายในกลุ่ม
อานวยการ
3. ประสำนงำนกับกลุ่มงำนต่ำงๆใน กลุ่มอำนวยกำร ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกรองผู้อำนวยกำรฯ
เพื่อให้งำนของกลุ่มอำนวยกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
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4. กำกับติดตำม แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนงำนบุคลำกรเพื่อให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร
5. พิทักษ์สิทธิ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยให้บรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
7. วำงแผนและดำเนินกำรติดต่อประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องบุคลำกรต่ำงชำติ กำรศึกษำดูงำนภำยใน
และต่ำงประเทศให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร
8. เผยแพร่ข่ำวสำรข้อมูลทำงด้ำนบุคลำกรและนักเรียนให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
9. ให้ข้อมูลและรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรด้ำนต่ำงแก่ผู้บังคับบัญชำ
10. ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำรเมื่อรองผู้อำนวยกำรไปรำชกำรหรือไม่อยู่
ปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียน
11. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล
1. ช่วยเหลือผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานกลุ่มอานวยการและบริหารงานบุคคล ให้ดาเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประสานงาน นิเทศ กากับ ติดตามดูแลการดาเนินงานต่าง ๆ ในฝ่าย ให้ดาเนินไปตามภาระหน้าที่
และนโยบาย ดังนี้
2.1 งานบรรจุแต่งตั้งและการออกจากราชการ
2.2 งานวินัยและการรักษาวินัยบุคลากร
2.3 งานทะเบียนนักเรียน ประวัติบุคลากร
2.4 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2.5 งานจัดจ้าง สัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว
2.6 งานรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากร
2.7 งานเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง
2.8 งานอัตรากาลัง และกาหนดตาแหน่ง
2.9 งานรับนักเรียนใหม่
2.10 งานสวัสดิการบุคลากร
3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนบรรจุแต่งตั้งและกำรออกจำกรำชกำร
1. วางแผนการดาเนินงาน จัดทาแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายในและปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจาปี ของงานบรรจุแต่งตั้งและการออกจากราชการในแผนปฏิบัติงานประจาปีของโรงเรียน
2. ปฏิบัติหน้าที่งานสรรหาและบรรจุข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนลูกจ้าง
ชั่วคราว เกี่ยวกับ
2.1 การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
2.2 การแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
2.3 การบรรจุเข้ารับราชการใหม่
3. ปฏิบัติหน้าที่งานแต่งตั้งย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการแต่งตั้ง
การย้าย การรับโอน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ การรักษาราชการแทน
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4. ปฏิบัติหน้าที่งานออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการ
เกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ การใช้ออกจากราชการ การออกจากราชการ กรณี
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
5. สรุปผลงาน/โครงการ ประจาภาคเรียน ประจาปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกาหนด
6. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานบรรจุแต่งตั้งและการออกจากราชการ กลุ่มอานวยการ
และบริหารงานบุคคลทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนวินัยและกำรรักษำวินัยบุคลำกร
1. วางแผนการดาเนินงาน จัดทาแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจาปีของงานวินัยและการรักษาวินัยบุคลากร ในแผนปฏิบัติงานประจาปีของโรงเรียน
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัย การรักษาวินัย การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3. ดาเนินการดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติ
ปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
4. แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน สอบสวนทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษาที่กระทาความผิด
5. รายงานผลการสืบสวน สอบสวนทางวินัยบุคลากรในโรงเรียนที่กระทาผิดวินัย ตามลาดับขั้นตอน
6. สรุปผลงาน/โครงการ ประจาภาคเรียน ประจาปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกาหนด
7. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานวินัยและการรักษาวินัยบุคลากร กลุ่มอานวยการและบริหารงาน
บุคคลทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนประวัติบุคลำกร
1. วางแผนการดาเนินงาน จัดทาแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจาปีของงานทะเบียนนักเรียน ประวัติบุคลากร ในแผนปฏิบัติงานประจาปีของโรงเรียน
2. จัดทาทะเบียนประวัติบุคลากรทุกประเภท การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ สถิติข้อมูล
การออกบัตรประจาตัว และการออกหนังสือรับรองข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน
3. การขอมีบัตรประจาตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ
4. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ดีและปลอดภัย มีระบบบริการที่ดี
5. สรุปผลงาน/โครงการ ประจาภาคเรียน ประจาปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกาหนด
6. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานทะเบียนนักเรียน ประวัติบุคลากร กลุ่มอานวยการและบริหารงาน
บุคคลทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
1. วางแผนการดาเนินงาน จัดทาแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจาปีของงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในแผนปฏิบัติงานประจาปีของโรงเรียน
2. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3. การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจาปี
4. การมอบประกาศนียบัตร และเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5. การรับ-จ่าย เครื่องราชอิสริยาภรณ์
6. การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
7. สรุปผลงาน/โครงการ ประจาภาคเรียน ประจาปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกาหนด
8. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มอานวยการและบริหารงานบุคคลทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนจัดจ้ำง สัญญำจ้ำง ลูกจ้ำงชั่วครำว พนักงำนรำชกำร
1. วางแผนการดาเนินงาน จัดทาแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจาปีของงานจัดจ้าง สัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ในแผนปฏิบัติงานประจาปีของโรงเรียน
2. จัดทาประกาศจัดจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ตามคุณสมบัติที่ระบุ และกาหนดวิธีการคัดเลือก
3. ดาเนินการรับสมัครลูกจ้าง ตามประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
4. ดาเนินการคัดเลือกตามวิธีการที่กาหนด
5. ประกาศผลการคัดเลือก พร้อมแจ้งเอกสารหลักฐาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทาสัญญาจ้าง
6. จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้าง แบบฟอร์ม และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ดาเนินการทาสัญญาจ้าง
8. สรุปผลงาน/โครงการ ประจาภาคเรียน ประจาปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกาหนด
9. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานจัดจ้าง สัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มอานวยการและบริหารงาน
บุคคลทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร
1. วางแผนการดาเนินงาน จัดทาแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจาปีของงานรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากร ในแผนปฏิบัติงานประจาปีของโรงเรียน
2. ดาเนินการเรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร พร้อมทั้งสรุปผลให้เป็นประจาวัน
3. จัดทาแบบฟอร์มและรับเรื่องการขออนุญาตลาของบุคลากร พร้อมทั้งเก็บรวบรวมเป็นสถิติให้เป็น
ปัจจุบัน
4. จัดทาแบบฟอร์ม และเก็บรวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามที่โรงเรียนกาหนด
และนาเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่โรงเรียนมอบหมาย
5. สรุปผลงาน/โครงการ ประจาภาคเรียน ประจาปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกาหนด
6. สรุปผลการปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากร กลุ่มอานวยการและบริหารงานบุคคลทั้ง
ในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
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7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่ำจ้ำง
1. วางแผนการดาเนินงาน จัดทาแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจาปีของงานงานเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง ในแผนปฏิบัติงานประจาปีของโรงเรียน
2. จัดทาแบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เช่น สถิติวันลา ประวัติ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเพิ่มค่าจ้าง สาหรับลูกจ้างชั่วคราว
4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการพิจารณาความดีความชอบ ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา หรือเพิ่มค่าจ้างสาหรับลูกจ้างชั่วคราว
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียนสังกัด หรือ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษากาหนด สาหรับข้าราชการครู พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจา
6. สรุปผลงาน/โครงการ ประจาภาคเรียน ประจาปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกาหนด
7. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง กลุ่มอานวยการและบริหารงานบุคคล
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนอัตรำกำลัง และกำหนดตำแหน่ง
1. วางแผนการดาเนินงาน จัดทาแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจาปีของงานอัตรากาลัง และกาหนดตาแหน่ง ในแผนปฏิบัติงานประจาปีของโรงเรียน
2. การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
2.1 วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตรากาลังคนของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 กาหนดจานวนอัตรากาลังของโรงเรียนตามเกณฑ์ที่ อ.ก.ค.ศ. กาหนด
2.3 จัดทาแผนอัตรากาลังของโรงเรียน
2.4 ติดตามและประเมินผลการใช้อัตรากาลังตามแผน
3. วิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตรวจสอบการใช้ตามความจาเป็น ความต้องการ
ความขาดแคลน เทียบกับเกณฑ์ และแผนอัตรากาลังโรงเรียน
4. รับคาขอปรับปรุง/การกาหนดตาแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง
5. สรุปผลงาน/โครงการ ประจาภาคเรียน ประจาปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกาหนด
6. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานอัตรากาลัง และกาหนดตาแหน่ง กลุ่มอานวยการและบริหารงาน
บุคคลทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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งำนสวัสดิกำรบุคลำกร
1. วางแผนการดาเนินงาน จัดทาแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจาปีของงานสวัสดิการบุคลากร ในแผนปฏิบัติงานประจาปีของโรงเรียน
2. ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ และจัดทาหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรของโรงเรียนใน
รูปแบบต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
4. รวบรวมหลักฐานพร้อมจัดทาบัญชีการรับจ่ายเงินสวัสดิการให้เป็นปัจจุบัน
5. สรุปผลงาน/โครงการ ประจาภาคเรียน ประจาปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกาหนด
6. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานสวัสดิการบุคลากร กลุ่มอานวยการและบริหารงานบุคคลทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ำยบริหำรงำนธุรกำร
1. จัดทาทะเบียนรับ-ส่งเอกสารหนังสือราชการตามระบบการจ่ายเรื่องการติดตามเอกสาร ให้ทันเวลา
ที่กาหนดเก็บเรื่องเข้าแฟ้มต่างๆ
2. วางแผนการปฏิบัติงานบุคลากร
3. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานบุคลากร
4. จัดทาสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ แบบฟอร์มใบลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว
5. สรุปและรายงานผลการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการลูกจ้าง ชั่วคราวเป็น
ประจาทุกวัน
6. จัดข้อมูลและทะเบียนประวัติของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ให้ เป็นปัจจุบัน
7. จัดทาแฟ้มและสรุปผลการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ พนักงานราชการและ ลูกจ้างชั่วคราว
ให้เป็นปัจจุบัน
8. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานครบตามวาระ
9. ดาเนินการเรื่องการศึกษาต่อ การขอย้าย การสับเปลี่ยนตาแหน่ง การลาอุปสมบท การลาฝึก
ทบทวนระดมพลและลาไปประกอบพิธีฮัจย์
10. ขอเลื่อนขั้น ตาแหน่ง ปรับคุณวุฒิของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ำยเลขำนุกำรโรงเรียน
1. วางแผนการดาเนินงาน จัดทาแผนงานโครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงาน และปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจาปีของงานแผนงานกลุ่มอานวยการในแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
2. ประสานงานและรวบรวมงาน โครงการจากบุคลากรที่รับผิดชอบในงานต่าง ๆ ของกลุ่มอานวยการ
เพื่อจัดทางาน/โครงการในแผนปฏิบัติงานประจาปีของโรงเรียน ให้เป็นไปตามนโยบาย และจุดเน้น
ของโรงเรียน
3. กาหนดนัดหมายการประชุม จัดสถานที่ เตรียมเอกสาร ระเบียบวาระการประชุมตามที่หัวหน้า
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กลุ่มอานวยการกาหนด และบันทึกการประชุมของกลุ่มและบริหารงานบุคคล
4. จัดทาป้ายนิเทศ สถิติข้อมูล และแผนภูมิการบริหารงานกลุ่มอานวยการให้เป็นปัจจุบันถูกต้อง
เสมอ
5. จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อทาการประเมินงาน/โครงการกลุ่มอานวยการ
6. สรุปผลงาน/โครงการประจาภาคเรียน ประจาปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกาหนด
7. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานแผนงาน กลุ่มอานวยการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อ
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ำยชุมชนสัมพันธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน
จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน
เสนอร่ำง จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภทและจัดเก็บสำเนำคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ
เบิกใช้ ดูแล บำรุงรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำงำน โดยใช้ระบบ 5 ส
เก็บรักษำหนังสือ เอกสำรรำชกำรเกี่ยวกับงำน
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อำนวยกำร เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ
โรงเรียน

ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และงำนประชำสัมพันธ์องค์กร
1. วางแผนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์และงานสัมพันธ์ชุมชน
2. กาหนดบุคลากรรับผิดชอบ
3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
4. รับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น โทรทัศน์ website เป็นต้น จัดทาหนังสือ
วารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารอื่น ๆ
6. จัดทาป้ายให้การต้อนรับผู้มาติดต่อประสานงานยี่ยมชมโรงเรียนและผู้มาประชุม
7. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมขน และร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและวันสาคัญอื่น ๆ
8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
9. ประสานกับชุมชนในการให้การสนับสนุนโรงเรียนต่าง ๆ
10. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
11. จัดหาทีมงานเตรียมสื่อความพร้อมออกประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าใหม่
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มบริหำรวิชำกำร
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานกลุ่มงานบริหารวิชาการของโรงเรียน รวมทั้งติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยมีรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการและ
หัวหน้ากลุ่มงานรับผิดชอบในการบริหารและประสานงานระหว่างโรงเรียนกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งกากับดูแลฝ่าย
งานทั้ง 7 ฝ่ายดังนี้
1. ฝ่ายบริหารสานักงาน
2. ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3. ฝ่ายบริหารานทะเบียนและวัดผล
4. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาครู
5. ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
6. ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
7. ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร
1. วางแผนพัฒนาคุณภาพในกลุ่มงานบริหารวิชาการ
2. นิเทศ กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคคลในกลุ่มงานให้เป็นไปตามนโยบาย
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
4. รวบรวมและจัดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
5. รับผิดชอบ ดูแลรักษา และจัดสานักงานให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
7. จัดทาทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและหนังสือราชการตามระบบเกี่ยวกับการจ่ายเรื่องกาติดตาม
เอกสารตามกาหนดเวลา
8. จัดทาเอกสาร และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารวิชาการ
9. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มยริหารวิชาการให้แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
10. ควบคุม จัดหา ดูแล และบารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ในกลุ่มงานบริหารวิชาการให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
จะใช้งาน
11. รวบรวม จัดทาแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารวิชาการ
12. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย และกรณีที่ไม่
ได้มาปฏิบัติงาน
13. ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก แก่ผู้ที่มาติดต่องานกลุ่มงานบริหารวิชาการ
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารวิชาการ เมื่อสิ้นภาคเรียน
15. เป็นกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการโดยตาแหน่ง
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ำยบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้
1. เป็นคณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาวิชาการของโรงเรียน
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2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียนและสภาพ
ท้องถิ่น
3. จัดทาโครงสร้างหลักสูตร นาเสนอต่อประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขออนุมัติ
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาหรือการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
4. นิเทศการใช้หลักสูตรแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
5. วางแผนเกี่ยวกับการจัดชั้นเรียน การจัดกลุ่มการเรียนและการจัดโปรแกรมการเรียนในแต่ละปี
การศึกษาให้สอดคล้องตามหลักสูตรของโรงเรียน
6. จัดตารางสอนร่วมกับคณะกรรมการจัดตารางสอนของโรงเรียนตามที่ผู้อานวยการ รอง
ผู้อานวยการมอบหมาย
7. จัดครูเข้าสอนแทนโดยประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
8. กาหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน
พัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
9. กากับติดตามการดาเนินงานพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรอย่างครบถ้วน
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการมอบหมาย
ฝ่ำยบริหำรงำนทะเบียนและวัดผล
1. วางแผนและกาหนดปฏิทินและกาหนดปฏิทินการวัดและประเมินผลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทะเบียนและการวัดผลต่าง ๆ
2. จัดทาระเบียบในการให้บริการหลักฐาน เอกสารแสดงผลการเรียน (9.ปพ-1.ปพ)
3. จัดทาระเบียบในการลงทะเบียนวิชาเรียน หลักฐานการเรียนและเอกสารต่าง ๆ ในการลงทะเบียน
4. รวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวกับการสมัครเรียน ใบมอบตัวและรูปถ่าย
5. จัดเอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบปะสานงานกับ
ครูที่เกี่ยวข้องในเรื่องการวัดผลและประเมินผลการเรียน
6. กรอกประวัตินักเรียนลงในสมุดทะเบียนนักเรียน
7. ดูแล และจัดเก็บหลักฐาน เอกสารแสดงผลการเรียน ให้เป็นระบบ ระเบียบ
8. ดาเนินการเทียบโอนรายวิชา และหน่วยกิจการเรียนสาหรับนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่
9. ตรวจสอบ และออกหลักฐานผลการเรียนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. จัดทาใบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนให้กับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่ 6
11. จัดทาระบบเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
12. ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักฐานการศึกษา
13. เสนองบประมาณการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้งานทะเบียน
14. ให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล แก่ครู-อาจารย์ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
15. ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลให้ถูกต้องตามระเบียบ
16. วางแผนการวัดผลและประเมินผลตลอดปีการศึกษา
17. เก็บข้อมูลผลการเรียน (GPA-PRX) โดยโปรแกรม Student โปรแกรม Look Mark และ
โปรแกรม SMS หรือ โปรแกรมอื่นที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
18. ประกาศผลการสอบให้แก่นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
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19. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อเสนอผู้บริหาร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนาไปใช้
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
20. ดาเนินการลงทะเบียนขอสอบแก้ตัวแก่นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส เปลี่ยนผล การเรียนให้แก่
นักเรียนทาการสอบตัวแล้ว และประกาศผลการสอบแก้ตัว
21. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. และรายงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อ ดาเนินการ
แก้ไข ตามความเหมาะสมต่อไป
22. วางแผนร่วมกับฝ่ายบริหารโรงเรียน ในการจัดทาแผนงาน และโครงการของงานวัดผล และ
ประเมินผล
23. เป็นกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการโดยตาแหน่ง
งำนสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรสอน
1. ศึกษา วิเคราะห์ความจาเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และ
การบริหารงานวิชาการ
2. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน
3. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการ
4. ประสานงานกับสถานศึกษา องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นในการผลิต จัดหา พัฒนาการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน
5. จัดทาและพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ ผลงาน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่สาธารณชน
6. จัดสร้าง จัดหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบถาวร ดูแลบารุงรักษาระบบเครือข่ายของ
สถานศึกษา
7. จัดทาข้อมูลทะเบียนสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา และรวบรวมผลงานด้านสื่อและ นวัตกรรม
ทางการศึกษาของครู
8. รับผิดชอบ ดูแล รักษา ปรับซ่อมระบบเครือข่าย อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
9. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
งำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
1. รับผิดชอบ วางแผนการดาเนินงานห้องสมุดเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ
2. วางแผนดาเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดทาระเบียบการใช้ห้องสมุด จัดบุคลากรรับผิดชอบดูและการให้บริการในห้องสมุด
4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารให้ใช้ห้องสมุด ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
5. เก็บรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการเข้าใช้ห้องสมุดในโรงเรียน
6. ร่วมมือกับหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแหล่งเรียนรู้/ภายในท้องถิ่นที่มี
ความเหมาะสมที่ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้
งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

12

1. หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
1.1 จัดทาแผนพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.2 กากับ ติดตามการปฏิบัติงานของกิจกรรมแต่ละประเภทให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
1.3 ประสานความร่วมมือกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้ สามารถจัด
กิจกรรมได้ตามแผน
1.4 ให้คาปรึกษา แนะนา และประเมินผลในภาพรวมของกิจกรรมแต่ละประเภท
1.5 รวบรวมข้อมูลการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมแต่ละประเภทเสนองานวัดผล ของ
โรงเรียน
1.6 เป็นกรรมการฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการโดยตาแหน่ง
1.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
2. กิจกรรมแนะแนว
2.1 จัดทาแผนพัฒนากิจกรรมแนะแนวให้แก่นักเรียนตามหลักการบริการทั้ง 5
2.2 ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนในการจัดบริการแนะแนวให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.3 ประสานงานกับครูและบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนว ให้แก่
นักเรียน
2.4 ประสานงานกับผู้ปกครองในการดาเนินการจัดการแนะแนวให้แก่นักเรียน
2.5 ประสานงานกับสถาบันและบุคคลในชุมชนเกี่ยวกับการบริการแนะแนวแก่ นักเรียน
2.6 ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาต่อของนักเรียนในเรื่องโควตาศึกษาต่อของสถานศึกษา
ต่างๆ
2.7 ดาเนินการเรื่องทุนการศึกษาทั้งจากในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
2.8 เผยแพร่กิจกรรมแนะแนวในรูปแบบต่างๆ ให้ครู นักเรียน ชุมชน และหน่วยงาน ต่างๆ
ทราบ
2.9 ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว และรายงานตามสายงานเพื่อขออนุมัติผล การ
เรียนต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
2.10 ติดตามข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนในแต่ละปี สรุปเป็นสารสนเทศเสนอต่อ ฝ่าย
บริหาร
2.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กิจกรรมลูกเสือ
3.1 จัดทาแผนพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
3.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
3.3 วางแผนการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียนและชุมชน
3.4 ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือและรายงานตามสายงานเพื่อขออนุมัติผล การเรียน
ต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
3.5 รวบรวมสรุปผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยรายงานตามสายงาน
3.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
4.1 จัดทาแผนพัฒนากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
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4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บาเพ็ญประโยชน์
4.3 วางแผนการปฏิบัติกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน
และชมชน
4.4 ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ และรายงานตามสายงานเพื่อขอ
อนุมัติผลการเรียนต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
4.5 รวบรวมสรุปผลการจัดกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ โดยรายงานตามสายงาน
4.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. กิจกรรมชุมนุม
5.1 จัดทาแผนพัฒนากิจกรรมชุมนุม
5.2 สารวจกิจกรรมชุมนุมทุกปีการศึกษาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5.3 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของแต่ละกลุ่มสาระการ เรียนรู้ให้
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.4 จัดเตรียมเอกสารรับสมัครกิจกรรมชุมนุมให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชุมนุมนาไป
ดาเนินการรับสมัคร
5.5 วางแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นาน พุทธศักราช 2544
5.6 ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม และรายงานตามสายงานเพื่อขออนุมัติผล การ
เรียนต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
5.7 รวบรวมสรุปผลการจัดกิจกรรมชุมนุม โดยรายงานตามสายงาน
5.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหาย
งำนวิเทศสัมพันธ์
1. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุก ๆ ด้านที่เกิดขึ้นของงานวิเทศสัมพันธ์
2. จัดทาคาของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรม เจรจา
ธุรกิจในต่างประเทศ
3. จัดล่ามให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกที่ต้องการ
4. ให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่บุคลากรในโรงเรียนในการเดินทางไป ต่างประเทศ
5. ออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
6. ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
7. แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ
8. ประสานงานในระหว่างประเทศสมาชิกความร่วมมือทางวิชาการในองค์กรระหว่างประเทศ
9. ประสานงานการลงนามในสัญญาความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบัน และมหาวิทยาลัย ใน
ต่างประเทศ
10. ต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือนโรงเรียน
11. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อต่างๆ เป็น ภาษาอังกฤษ
หรืออื่นๆ ไปยังหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
12. งาน ในข้อมูลและศูนย์การศึกษานานาชาติ
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13. ติดต่อเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศมาร่วมปฏิบัติงาน
14. ดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง และใบอนุญาตทางานลูกจ้าง ต่ออายุสัญญาจ้างชั่วคราว ชาว
ต่างประเทศ
15. ดาเนินงานด้านวีซ่า (VISA) อาจารย์จ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ อาสาสมัครชาว ต่างประเทศ
และนักศึกษาชาวต่างประเทศ
16. ประสานงานด้านตั๋วเครื่องบินเดินทางเข้าออกประเทศ
17. ประสานงานดูแลและอานวยความสะดวก อาจารย์ อาสาสมัครและนักศึกษา ชาวต่างชาติที่มา
ร่วมปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1. วางแผนงานและปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลบริหารของกลุ่มสาระ
2. นิเทศกากับติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายเพื่อการพัฒนา
3. จัดทาโครงการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
4. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ หลัง
5. ดาเนินการเสร็จเสนอรองผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อนาเสนอผู้อานวยการโรงเรียน
6. ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
7. เป็นกรรมการฝ่ายนิเทศการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการโดยตาแหน่ง
8. จัดครูเข้าสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทาตารางสอนครู ตารางเรียนของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้งสาระการเรียนรู้พื้นฐานและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
9. นิเทศครูผู้สอน ให้คาปรึกษา แนะนาการจัดทา ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้รวมทั้งหาวิธี
ปรับปรุงพัฒนาวิธีสอนและพฤติกรรมการสอนของครู
10. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มสาระ
11. ดาเนินการสารวจปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อนาข้อมูลเป็น แนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานวิชาการ
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนนิเทศกำรศึกษำ
1. จัดระบบการนิเทศวิชาการ และการเรียนการสอนในสถานศึกษา
2. ดาเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลายหลากและเหมาะสม กับ
สถานศึกษา
3. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือ ช่วยเหลือ
กันแบบกัลยาณมิตร หรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
4. ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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งำนรับนักเรียน
1. จัดทาแผนงาน / โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานรับนักเรียน
2. กาหนดเขตพื้นที่บริการ โครงสร้าง แผนการ รับนักเรียน
3. กาหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย การรับ
นักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด
4. จัดทาคู่มือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจาตัวผู้สมัคร สัญญา เพื่ออานวยความ สะดวกแก่
นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจจะเข้าศึกษา
5. จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม
6. รายงานผลการรับนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัดประเมินผลและรายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหำรงบประมำณ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียน รวมทั้งติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยมีรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
และหัวหน้ากลุ่มงานรับผิดชอบในการบริหารและประสานงานระหว่างโรงเรียนกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งกากับดูแล
ฝ่ายงานทั้ง 6 ฝ่ายดังนี้
1. ฝ่ายบริหารสานักงาน
2. ฝ่ายบริหารงานการเงิน
3. ฝ่ายบริหารงานบัญชี
4. ฝ่ายบริหารงานพัสดุ
5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ
1. วิเครำะห์ปัญหำ และกำหนดแนวทำงหรือกำหนดมำตรฐำนของกลุ่มบริหำรงบประมำณ
2. ประชุม วำงแผนและกำหนดนโยบำยของกลุ่มบริหำรงบประมำณ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
โรงเรียน
3. จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มบริหำรงบประมำณของโรงเรียน
4. ประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกลุ่มบริหำรงบประมำณในโรงเรียนและองค์กรอื่น
5. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ
6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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ฝ่ำยบริหำรงำนสำนักงำน
1. วำงแผนกำรปฏิ บัติงำน กำหนดปฏิทินปฏิบัติงำนกลุ่ มบริห ำรงบประมำณ ร่ว มกับ คณะกรรมกำร
ติดตำม ดูแลประเมินผลและพัฒนำระบบกำรทำงำนในกลุ่มฯให้มีประสิทธิภำพ จัดทำรำยงำนกำร
ปฏิบัติงำนและโครงกำรของกลุ่มบริหำรงบประมำณ
2. รับแนวปฏิบัติจำกรองผู้อำนวยกำร ฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฯ เพื่อกำกั บ ดูแล ติดตำมงำนภำยในกลุ่ม
บริหำรงบประมำณ
3. ประสำนงำนกับ กลุ่ มงำนต่ำงๆ ในกลุ่ มบริห ำรบริห ำรงบประมำณ ตำมที่ ได้รับมอบหมำยจำกรอง
ผู้อำนวยกำร ฯ เพื่อให้งำนของกลุ่มบริหำรงบประมำณ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
4. กำกับติดตำม แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนบริหำรงบประมำณ เพื่อให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร
5. จัดระบบข้อมูลสถิติ หลักฐำนเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศและสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรงบประมำณ
6. ปฏิบั ติงำนอื่นๆ ที่ได้รั บ มอบหมำยหรือสั่ งกำรจำกผู้ อำนวยกำรเพื่อเสริมสร้ำงและพัฒ นำงำนของ
โรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานการเงิน
งำนกำรเงินและบัญชี
1. วางแผนการปฏิบัติงานงานบริหารงบประมาณ
2. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานงานบริหารงบประมาณ
3. ตรวจสอบใบสาคัญลงทะเบียนเก็บรักษาหลักขึ้นและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและ บัญชีทุกประเภท
4. ตรวจนับและรับ - จ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน เช่นเงินงบประมาณเงินนอก งบประมาณ
5. จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของแต่ละสาระการเรียนรู้และฝ่าย งานต่างๆ ตลอดจนการขอ
อนุมัติเบิกเงินงบประมาณ
6. จัดทาบัญชีเงินทุกประเภทได้แก่
6.1 สมุดเงินสด
6.2 รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
6.3 ทะเบียนรับเงินบารุงการศึกษารายบุคคล
6.4 ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
6.5 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
6.6 ทะเบียนคุมรายรับเงินบารุงการศึกษา
6.7 สมุดคู่เบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ
6.8 ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
6.9 ทะเบียนคุมหลักวนขอเบิก
6.10 ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
6.11 ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน
6.12 สมุดคูฝ่ าก
6.13 เขียนใบสาคัญรับเงิน ทาใบเบิกเงิน ใบนาส่งเงิน และทาฎีกาการเบิกเงิน
6.14 จัดทางบเดือนและรายงานการรับ-จ่ายเงิน
6.15 เป็นเจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการการเก็บรักษาเงินทุกประเภทของโรงเรียน
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6.16 ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการแต่ละปี
6.17 อานวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาติดต่อเกี่ยวกับการเงิน ตามความเหมาะสมทั้งคาชี้แจง
และแบบฟอร์มต่างๆ
6.18 ประชาสัมพันธ์ระเบียบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในด้านการเงินให้ครูและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
6.19 จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อใช้สาหรับตรวจสอบการเงินภายในโรงเรียน
6.20 ประเมินผลการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เมื่อสิ้นภาคเรียน สิ้นปีงบประมาณ
6.21 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ำยบริหำรงำนพัสดุ
1. วางแผนการปฏิบัติงานงานพัสดุ ครุภัณฑ์
2. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานงานพัสดุ - ครุภัณฑ์
3. ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ ครุภัณฑ์ เสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อใช้ ในโรงเรียน
ให้เหมาะสม
4. จัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ จัดหา พัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน
5. สารวจความต้องการและความจาเป็นในการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงานภายใน โรงเรียนเพื่อ
นามาเป็นข้อมูลในการจัดซื้อหรือจัดหา
6. จัดทาทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ตามระเบียบให้เป็น ปัจจุบันและ
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการทุกประการ
7. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลัก ใน ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับงานพัสดุ
8. จัดทารายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกร มนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2541 ดาเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุของโรงเรียนให้เรียบร้อย
9. ดูแล ซ่อมแซม และบารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เสมอ
10. เก็บรักษา ควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนและให้บริการแก่บุคลากรให้ เป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็วตามกาหนดเวลาตลอดจนดูแลการยืมพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
11. ดูแลอาคารสถานที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์ให้ปลอดภัยจากการโจรกรรมและภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งให้อยู่
ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
12. ศึกษาและรวบรวมเอกสารระเบียบที่ว่าด้วยการพัสดุที่ถูกต้องและทันสมัยใช้อ้างอิงได้เสมอ
13. การจาหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบนายกฯ มนตรีว่าด้วยการพัสดุและการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี พ.ศ.2535
14. เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน
15. ควบคุมดูแลและบารุงรักษาการใช้ยานพาหนะของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆปที่ได้รับมอบหมาย
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ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
1. วางแผนการดาเนินงาน จัดทาแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงาน และปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจาปีของงาน ควบคุมภายใน ในแผนปฏิบัติงานประจาปีของโรงเรียน
2. วิเคราะห์สภาพปัญหา สภาพแวดล้อมของการควบคุม การดาเนินงานตามภารกิจ
3. ให้ทุกกลุ่มฝ่าย งาน กลุ่มสาระ และงานอื่น ๆ ภายในโรงเรียน ประเมินความเสี่ยง เพื่อสร้าง
เครื่องมือ หรือมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
4. ดาเนินการให้ทุกกลุ่ม ฝ่าย งาน กลุ่มสาระ และงานอื่น ๆ ภายในโรงเรียน สร้างกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง และนามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการดาเนินงานตามภารกิจ
5. ติดตามประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กาหนด และปรับปรุงให้
เหมาะสมกับภารกิจงานในการดาเนินงานครั้งต่อไป
6. สรุปผลงาน / โครงการ ประจาภาคเรียน ประจาปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกาหนด
7. สรุปผลการปฏิบัติงานของควบคุมภายใน กลุ่มอานวยการและบริหารงานบุคคลทั้งในด้านปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ำยนโยบำยและแผน
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัจจุบันและปัญหา และความต้องการจาเป็นของ โรงเรียน
2. จัดทานโยบายปฏิบัติการ (Operation - Policy) โดยให้อยู่ในกรอบนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ใน
3. จัดทาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ระยะ 3-5 ปี
4. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาประจาปีของสถานศึกษากรณีไม่ผ่านการประเมินสมศ.
5. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
6. ร่วมจัดทาแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจาปี และปฏิทินงานของสหวิทยาเขต
7. ประสานงานและรวบรวมปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงาน เพื่อจัดทา/กลุ่มสาระ/ ปฏิทินของ
โรงเรียน
8. ประสานงานในการกากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงานโครงการของโรงเรียน/ ให้เป็นไป
ตามปฏิทินปฏิบัติงาน
9. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนประกันคุณภำพ
1. วางแผนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทามาตราฐานการปฏิบัติงาน
2. วางแผนพัฒนางานวิจัยเพื่อการศึกษา
3. ตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพและวางแผนในการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลในการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
4. วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการจัด การศึกษาใน
โรงเรียน
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5. กาหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษาตามมาตราน การศึกษาและ
ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินของสานักงานรับรองมาตรวนและประเมิน คุณภาพการศึกษา
6. พัฒนางานตามแผนและติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
7. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
8. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาใน การประเมิน
สถานศึกษาเป็น “นในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
10. จัดทารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจาปี (SAR)
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานในกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนรวมทั้งการ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายบริการให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลาโดยมีรอง ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหาร
กิจการนักเรียนและผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มงานรับผิดชอบในการ บริหารและประสานงานระหว่างโรงเรียน
กับกลุ่มงานต่างๆ รวมทั้งกากับดูแลฝ่ายงานทั้ง 9 ฝ่ายดังนี้
1. ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงาน
2. งานกิจการนักเรียนและพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจา
3. งานกิจกรรมนักเรียน
4. งานหอพัก
5. งานพยาบาลและอนามัย
6. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7. งานเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน
8. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
9. งานเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน
1. วางแผนพัฒนาคุณภาพในกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
2. นิเทศ กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานให้เป็นไปตามนโยบาย
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
4. รวบรวมและจัดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
5. รับผิดชอบ ดูแลรักษา และจัดสานักงานให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
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7. จัดทาทะเบียนรับ -ส่งเอกสารและหนังสือราชการตามระบบเกี่ยวกับการจ่ายเรื่อง การติดตามเอกสารตาม
กาหนดเวลา
8. จัดทาเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
9. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารกิจการ นักเรียนให้แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
10. ควบคุม จัดหา ดูแล และบารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ในกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้
อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน
11. รวบรวม จัดทาแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารกิจการ นักเรียน
12. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนตามที่ได้รับ มอบหมาย และกรณีที่ไม่
ได้มาปฏิบัติงาน
13. ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก แก่ผู้ที่มาติดต่องานกลุ่มงานบริหารกิจการ นักเรียน
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน
15. เป็นกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนโดยตาแหน่ง
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนกิจกำรนักเรียนและพัฒนำทักษะชีวิตนักเรียนประจำ
1. งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1.1 ดาเนินการจัดอบรมเรื่องระเบียบวินัย ศีลธรรมจรรยามารยาทขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรมแก่
นักเรียน
1.2 จัดทาโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน
1.3 วางแผน ควบคุมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
1.4 ยกย่องให้กาลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
1.5 ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการเข้ากิจกรรมพบนักเรียน (Homeroom)
1.6 พิจารณาสอบสวนและลงโทษนักเรียนที่กระทาความผิด แล้วเสนอเพื่อพิจารณา ตามลาดับ
1.7 ประสานงานกับงานแนะแนวหรือฝ่ายอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียน
1.8 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.9 เป็นกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์โดยตาแหน่ง
1.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. หน้ำที่เวรประจำวัน
2.1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการงานส่งเสริมระเบียบวินัย
2.2 ตรวจตรา ดูแลนักเรียนและการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจาวันตามจุดต่างๆ
2.3 ให้การอบรมและแจ้งข่าวสารแก่นักเรียนหน้าเสาธง ตามวันเวลาที่กาหนดพร้อมทั้ง บันทึกเหตุการณ์ลงใน
สมุดบันทึกประจาวัน
2.4 ประชุมชี้แจง จัดแบ่งหน้าที่และให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรค ขัดข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่ของครูเวรประจาวันนั้น ๆ
2.5 นาเสนอข้อมูล หรือปัญหาที่พบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อรองผู้อานวยการฝ่ายกิจการ นักเรียนเพื่อหา
แนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
2.6 กากับ ติดตาม ดูแล เหตุการณ์ต่างๆ อันอาจก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
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2.7 เก็บรวบรวมข้อมูล รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ ครูในสายงานเสนอต่อรองผู้อานวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อพิจารณาตามลาดับ
2.8 เป็นกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนโดยตาแหน่ง
29 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. หัวหน้ำระดับชั้น
3.1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการงานส่งเสริมระเบียบวินัย
3.2 ประชุมครูที่ปรึกษาในระดับชั้น เพื่อมอบหมาย ชี้แจง ทาความเข้าใจหรือแก้ไข ปัญหา รับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะหรือข้อบกพร่องต่างๆ
3.3 ควบคุมดูแลหาแนวทางส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของโรงเรียนเป็นผู้
พิจารณาโทษเบื้องต้นแก่นักเรียน ในระดับชั้นของตน บันทึกและเสนอผลการ พิจารณาแก่คณะกรรมการงาน
ส่งเสริมระเบียบวินัยต่อไป
3.4 ควบคุมดูแลนักเรียนในระดับชั้นในการเข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าห้องประชุม สวด มนต์ หรือร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ
3.5 ร่วมมือ ประสานงาน ติดตามและแนะนาครูที่ปรึกษาชั้นในระดับชั้นของตนที่ เกี่ยวกับการดูแลนักเรียน
3.6 ปกครอง ดูแล ให้การอบรมและแก้ไขความประพฤติของนักเรียนในระดับชั้น ร่วมกับครูที่ปรึกษาใน
ระดับชั้น
3.7 เป็นผู้รวบรวมข้อมูล รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในสายงาน เสนอต่อรองผู้อานวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อพิจารณาตาม
3.8 จัดเก็บข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อรวบรวมเป็นหลัก วนเสนอต่อ รองผู้อานวยการฝ่าย
กิจการนักเรียน
3.9 ประสานงานกับงานส่งเสริมระเบียบวินัยในการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียนในระดับชั้น
3.10 เป็นกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนโดยตาแหน่ง
3.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ครูที่ปรึกษำ
4.1 ทาหน้าที่ด้านปกครองนักเรียน
4.2 พบนักเรียนขณะเข้าแถวตอนเช้า เพื่อควบคุมดูแลตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ผู้มา เรียน ผู้ขาดเรียน ขาด
การเข้าแถว มาสาย ตรวจเครื่องแบบ การแต่งกาย ผม สภาพทั่วไป ความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของ การเข้า
แถว การเดินเข้าห้องเรียน และอื่นๆตามที่ ได้รับมอบหมาย
4.3 พบนักเรียนในห้องของตนเองในคาบกิจกรรมพบนักเรียน (Homeroom) และ ติดตามดูแลเพื่อความ
ใกล้ชิด ต้องหาเวลาสั่งสอนไต่ถามทุกข์สุข ปัญหาต่างๆ ติดตามสังเกตปัญหาที่ เกิดขึ้น หากพบความผิดปกติ
ต้องรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบทันที เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข
4.4 ควบคุมดูแลนักเรียนในชั้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนใน ทุกด้าน เมื่อ มีการประชุมนักเรียนต้อง
ดูแลนักเรียนในชั้นของตนเองให้เรียบร้อยทุกครั้ง
4.5 ทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนด้านการแต่งกายและการประพฤติปฏิบัติ
4.6 ติดต่อประสานงานกับรองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้าระดับชั้น งาน แนะแนวและงาน
กิจกรรมนักเรียน ถ้าพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้นาเสนอผู้บังคับบัญชาตาม สายงานต่อไป
4.7 เป็นกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์โดยตาแหน่ง
4.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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งำนกิจกรรมนักเรียน
1. วางแผนดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจการอื่นๆ ทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียน จัดทา
โครงการนาเสนอต่อกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
2. ประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/ฝ่ายต่างๆ และ คณะกรรมการนักเรียนให้
ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วางแผนดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
4. กากับ ดูแลและเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับงานหอพักและงานส่งเสริม ระเบียบวินัย
5. กากับ ดูแลและประสานงานการจัดกิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน ร่วมกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและงานอนามัยโรงเรียน
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ หลังจากดาเนินการเสร็จ เสนอรองผู้อานวยการเพื่อ นาเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับ
7. เป็นคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนโดยตาแหน่ง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อานวยการและผู้อานวยการโรงเรียน
งำนหอพัก
1. วางแผนการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานหอพักร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายกิจการ นักเรียนและชุมชน
สัมพันธ์และจัดทาโครงการต่างๆ เกี่ยวกับงานหอพักเพื่อเสนอฝ่ายกิจการนักเรียน
2. วางแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจาร่วมกับ ครูที่ปรึกษาประจา
ชั้นเรียนและงานแนะแนวของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และ สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
3. วางแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน ดูแล แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ของนักเรียน
ร่วมกับงานส่งเสริมระเบียบวินัยของโรงเรียน และส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเป็น คนดี มีคุณธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
4. วางแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของ นักเรียนประจาและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นานร่วมกับงานกิจกรรม นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพของตน
5. กากับ ดูแล ติดตามเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคของงานหอพักโดยประสาน งาน ร่วมกับงานอาคารสถานที่
เพื่อให้สามารถบริการนักเรียนได้อย่างเหมาะสม
6. กากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูหอพักให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่โรงเรียนกาหนด เพื่อให้ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆและจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานนาเสนอ คณะกรรมการฝ่ายบริหารของ
โรงเรียนเพื่อพิจารณาตามลาดับ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนพยำบำลและอนำมัย
1. วางแผนและปรับปรุงการพยาบาลและห้องพยาบาลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2. ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
3. จัดหายาและเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้เพียงพอแก่สภาพของ สถานศึกษาพร้อมทั้ง
การเก็บรักษาที่เหมาะสม
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4. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยมาตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนเป็นประจา
5. ปมพยาบาลนักเรียนเมื่อเกิดอุบัติเหตุและนาส่งโรงพยาบาลในกรณีที่เห็นสมควร
6. จัดทาบัตรสุขภาพของนักเรียน
7. รับผิดชอบเรื่องการประกันอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน
8. จัดทาข้อมูลสถิติของนักเรียนและบุคลากรที่มาขอรับบริการ
9. จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ เพื่อให้นักเรียนแลบุคลากรใน โรงเรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยที่ถูกต้อง
10. ดาเนินการจัดทาโครงการประจาปีของงานอนามัยโรงเรียน
11. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
12. เป็นกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนโดยตาแหน่ง
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. วางแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจาร่วมกับ ครูที่ปรึกษาประจา
ชั้นเรียนและงานแนะแนวของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและสามารถ อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
2. วางแผนการดาเนินการเกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือร่วมกับ คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์และจัดทาโครงการต่างๆ เกี่ยวกับงานส่งเสริม และพัฒนาระบบช่วยเหลือ
เพื่อเสนอฝ่ายกิจการนักเรียน
3. วางแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน ดูแล แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ของนักเรียน
ร่วมกับงานส่งเสริมระเบียบวินัยของโรงเรียน และส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเป็น คนดี มีคุณธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
4. วางแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของ นักเรียนประจาและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้น วนร่วมกับงานกิจกรรม นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพของตน
5. กากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูประจาการและครูหอพักให้เป็นไปตามบทบาท หน้าที่ที่โรงเรียนกาหนด
เพือ่ ให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆและจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานนาเสนอ คณะกรรมการฝ่ายบริหารของ
โรงเรียนเพื่อพิจารณาตามลาดับ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนเครือข่ำยผู้ปกครองและนักเรียน
1. กาหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา
2. จัดทาแผนโครงการหรือกิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
3. จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อแสวงหาความร่วมมือความ ช่วยเหลือ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนงาน การศึกษาของสถานศึกษา
4. เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ

24

5. วางแผนและดูแลการจัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน
6. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนส่งเสริมประชำธิปไตยและสภำนักเรียน
1. วางแผนพัฒนาคุณภาพงานในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
2. จัดทาเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน
3. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
4. ประสานกับครูของโรงเรียนฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้/ สอดคล้องกับนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด
6. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีละ ๑ ครั้ง
7. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวัน วางแผนงาน/ โครงการสาหรับ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน
8. ประสานกับนักเรียนในการทาความเข้าใจในกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การ เคารพนอบน้อม
ของนักเรียนต่อครู
9. ส่งเสริม ให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับการทากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ใน ขอบข่ายที่
เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน
10. จัดทาคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน
11. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญของชาติ/ศาสนา/ พระมหากษัตริย์ และ
ความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย
12. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน
13. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
งำนเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
1.วางแผนพัฒนาคุณภาพงานในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
2 จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น โครงการ โรงเรียนสีขาว
โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน โครงการอบรมเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
3. กาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. ประสานครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในการเฝ้าระวังนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด
5. ให้คาปรึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการต่อต้านยาเสพติด
6. ประสานงานและดาเนินการร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรม ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และต้านยาเสพติด
7. จัดตั้งศูนย์ตรวจและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยความร่วมกับ หน่วยงานภาคร และ
เอกชน
8. จัดนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการใช้สารเสพติด เข้ารับการตรวจรักษาและ อบรมบาบัดทางจิต
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
9. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและชุมชนในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด
10. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจาปี
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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งำนโภชนำกำร
1. วางแผนการดาเนินงานโภชนาการ
2. กาหนดรายการอาหารแต่ละสัปดาห์ ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและเป็นไปตาม หลักโภชนาการ
3. กาหนดบุคลากรเพื่อรับผิดชอบเวรแต่ละวันในการตรวจความสะอาด การปรุงอาหารให้ ถูกสุขลักษณะ
4. ควบคุมการประกอบอาหารให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ ตรวจสอบคุณภาพอาหารและ ควบคุมความ
สะอาดในการปรุงอาหาร
5. ควบคุมและตรวจสอบการชาระล้างภาชนะ การกาจัดขยะมูลฝอย การทาความสะอาด โรงอาหารและ
บริเวณที่นั่งรับประทานอาหารของนักเรียนให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอ
6. ติดต่อ ประสานงานงานอนามัยโรงเรียน ตรวจสุขภาพ ผู้ประกอบการอาหารปีละ ๑ ครั้ง
7. ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์งานครัวที่ชารุดเสียหาย และจัดซื้อเมื่อพบว่าวัสดุอุปกรณ์งานครัว ไม่เพียงพอ
8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนโรงซักรีด
1. วางแผนการดาเนินงานโรงซักรีด
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทาความสะอาดเสื้อผ้า
3. กาหนดบุคลากรเพื่อรับผิดชอบเวรแต่ละวันในการควบคุมนักเรียนรับเสื้อผ้า
4. ควบคุม ดูแล ให้เจ้าหน้าที่โรงซักรีดทาความสะอาดในโรงซักรีดให้สะอาดอยู่เสมอ
5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานกลุ่มงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนรวมทั้งติดตาม ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยมีรอง ผู้อานวยการกลุ่มงาน
บริ ห ารทั่ ว ไปเป็ น หั ว หน้ า กลุ่ ม งานและผู้ ช่ ว ยรองผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานรั บ ผิ ด ชอบ ในการบริ ห ารและ
ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับกลุ่มงานต่างๆ รวมทั้งกากับดูแลฝ่ายงานทั้ง 4 ฝ่าย ดังนี้
1. ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มงาน
2. ฝ่ายบริหารสานักงาน
3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
4. ฝ่ายสวัสดิการและบริการบุคลากร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน
1. วางแผนพัฒนาคุณภาพในกลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. นิเทศ กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานให้เป็นไปตามนโยบาย
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
4. รวบรวมและจัดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
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5. รับผิดชอบ ดูแลรักษา และจัดสานักงานให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
7. จัดทาเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารทั่วไป
8. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารทั่วไปให้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
9. ควบคุม จัดหา ดูแล และบารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ในกลุ่มงานบริหารทั่วไปให้อยู่ในสภาพที่พร้อม จะใช้งาน
10. รวบรวม จัดทาแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
11. จัดทาทะเบียนรับ -ส่งเอกสารและหนังสือราชการตามระบบเกี่ยวกับการจ่ายเรื่อง การติดตามเอกสารตาม
กาหนดเวลา
12. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย และ กรณีที่ไม่ได้มา
ปฏิบัติงาน
13. ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก แก่ผู้ที่มาติดต่องานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไปเมื่อสิ้นภาคเรียน
15. เป็นกรรมการกลุ่มงานกลุ่มงานบริหารทั่วไปโดยตาแหน่ง
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนอำคำรสถำนที่และสำธำรณูปโภค
1. วางแผนพัฒนางานอาคารสถานที่
2. ดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนางานอาคารสถานที่
3. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของคนงานและนักการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. กาหนดหน้าที่คนงานและนักการให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล บารุงรักษา อาคาร สถานที่และ
สิ่งแวดล้อมให้สวยงามและปลอดภัยทั้งในเวลาราชการและนอกราชการ
5. ดูแล ซ่อมแซม บารุงรักษาและพัฒนาอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนให้สะอาด สวยงามอยู่เสมอ
6. ซ่อมแซม บารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา
7. จัดทาทะเบียนและควบคุมการเข้าอยู่บ้านพัก เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบราชการ
ปี กาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติในการใช้อาคารสถานที่ให้รับรู้โดยทั่วกัน และควบคุมดูแลให้ เป็นไปตาม
ระเบียบที่กาหนดไว้
9. ประสานงานและอานวยความสะดวกในการจัดสถานที่ จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
10. ควบคุม ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของคนงานและนักการให้มีประสิทธิภาพ
11. จัดทาโครงการประจาปีของงานอาคารสถานที่ เพื่อพัฒนาบริเวณโรงเรียนและอาคาร สถานที่ภายใน
โรงเรียนทั้งหมดให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ พร้อมใช้งาน
12. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนโสตทัศนศึกษำ
1. วางแผนการดาเนินงานโสตทัศนศึกษา
2. จัดทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ของงานโสตทัศนูปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน
3. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษาให้เพียงพอ
4. จัดให้มีระเบียบการใช้ การบารุงรักษาเพื่อให้เกิดความคงทนและปลอดภัยในการใช้งาน
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5. จัดทาเอกสารเผยแพร่รายชื่องานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ทาการบันทึกภาพ และทาการ COPY ลงแผ่นซีดี ส่ง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่งฝ่ายดาเนินการจัดกิจกรรม และเก็บไว้ที่กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป ทาสุดบันทึกการยืม การคืน เพื่อสะดวกในการใช้บริการ
6. บันทึกเสียง ถ่ายภาพ วีดีโอเทป เพื่อการประชาสัมพันธ์และแสดงผลงาน
7. ให้บริการเครื่องเสียงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดงานทั้งภายในโรงเรียนและจากหน่วยงาน
ภายนอกที่ขอใช้บริการและเก็บรักษาไม่ให้สูญหาย
8. จัดทาบันทึกข้อมูลและสถิติการใช้โสตทัศนูปกรณ์
9. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนรักษำควำมปลอดภัย
1. วางแผนการดาเนินงานรักษาความปลอดภัย
2. จัดระเบียบ กฏเกณฑ์การเข้า ออกบริเวณโรงเรียนให้เป็นระบบ แสดงถึงความ ปลอดภัย
3. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนไม่ให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต
4. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน รวมถึงการเข้าออกของบุคคลทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียนตามระเบียบวิธีการที่กาหนด
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยของ นักเรียน
6. ประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งำนยำนพำหนะ
1. วางแผนการดาเนินงานยานพาหนะและบริการสาธารณะ
2. กาหนดบุคลากรรับผิดชอบ
3. จัดซ่อมแซมและตรวจสภาพยานพาหนะ พร้อมที่จะให้งานได้ดี
4. ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ราชการและเบิกจ่ายน้ามัน
5. ควบคุมดูแลบารุงรักษาและจัดทาบัญชีรายการซ่อมพัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
6. ตรวจสอบความถูกต้องการขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการ ตลอดจนรับผิดชอบการจัด ยานพาหนะ
บริการแก่บุคลากรตามลาดับความจาเป็น
7. จัดทาเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้พนักงานขับรถในกรณีทางานล่วงเวลา
8. ประสานงานการต่อทะเบียนรถยนต์และทาประกันภัยยานพาหนะทุกคันของโรงเรียน
9. จัดสถานที่ให้รถจอดเป็นระเบียบตามสถานที่กาหนด
10. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

