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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนและการพรรณนางานตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ที่จัดท าขึ้นนี้เพ่ือก าหนดบทบาท
หน้าที่ให้ ผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้เข้าใจในขอบข่ายหน้าที่การปฏิบัติงานของตน
และปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้ผลงานที่ดีละมีประสิทธิภาพ การจัดท าเอกสาร
ดังกล่าวนี้เป็นการวางแผนการท างานเชิงระบบ สามารถติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการท างาน ท าให้งานมีประสิทธิภาพ นับว่าเป็นการบริหาร
สถานศึกษาท่ีแปลงทฤษฏีสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

เอกสารฉบับนี้ได้รวมแนวคิด แนวปฏิบัติจากเอกสาร ต ารา งานวิจัย เป็นแนวทางใน
การจัดท าตลอดจนศึกษาสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย ผสมผสานกันเป็นแนวทางสู่การพัฒนาโรงเรียน คณะผู้จัดท าหวั งว่าโครงสร้าง 
การบริหารงานและพรรณรางานฉบับนี้ จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนางานในส่วนที่ตนรับผิดชอบตลอดจนพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าเอกสารจนส าเร็จลงด้วยดี นับว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของโรงเรียนอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการบริหารต้องมีการปรับปรุง
และปรับเปลี่ยนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจะถือว่าระบบการบริหารโรงเรียนได้มี
การพัฒนาอย่างแท้จริง 

 
 
 
      (นายประดิษฐ์     โพธิกลาง) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย     ก 
ค าน า             ข 
บทบาทหน้าที่            1 
บทบาทหน้าที่กลุ่มงานอ านวยการ          2 
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กลุ่มบริหำรงำนโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย 

ประกอบด้วยผู้บริหำร และกลุ่มงำน 5 กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบริหารงวิชาการ 
3. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
4. กลุ่มบริหารทั่วไป 
5. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก 

บทบำทและหน้ำที่ 
1. ศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติจากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพ่ือจัดท าเป็น
นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารงานสถานศึกษา 

2. ก าหนดและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษาตามกลุ่มงานตามความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล 

3. ควบคุม ดูแล และให้ค าปรึกษาการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มงานเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย
และภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และนโยบายของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4. นิเทศ ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
5. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลในโรงเรียน 
6. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 
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กลุ่มอ ำนวยกำร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
        ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารกลุ่มงานอ านวยการของโรงเรียนรวมทั้ง ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในกลุ่มงานอ านวยการและบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยมีรองผู้อ านวยการ
กลุ่มงานอ านวยการเป็นหัวหน้ากลุ่มงานและผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มงานรับผิดชอบในการบริหารและ
ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับกลุ่มงานต่างๆ รวมทั้งก ากับดูแลฝ่ายงานทั้ง 5 ฝ่ายดังนี้ 

1. งานบริหารส านักงาน  
2. งานบริหารงานบุคคล  
3. งานบริหารงานธุรการ  
4. งานเลขานุการโรงเรียน  
5. งานชุมชนสัมพันธ์  

 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

1. วางแผนพัฒนาคุณภาพในกลุ่มอ านวยการ  
2. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานให้เป็นไปตามนโยบาย  
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
4. รวบรวมและจัดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร  
5. รับผิดชอบ ดูแลรักษาและจัดส านักงานให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน  
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
7. จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานอ านวยการ 
8. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกลุ่มอ านวยการให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
9. ควบคุม จัดหา ดูแลและบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ในกลุ่มอ านวยการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน 
10. รวบรวม จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการ 
11. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ตามที่ได้รับมอบหมาย และกรณีที่ไม่ได้มา 
     ปฏิบัติงาน 
12. ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก แก่ผู้ที่มาติดต่องานกลุ่มอ านวยการ 
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการเมื่อสิ้นภาคเรียน 
14. เป็นกรรมการกลุ่มอ านวยการโดยต าแหน่ง  
15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ฝ่ำยบริหำรงำนส ำนักงำน 
1. ก ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรปฏิบัติงำน ก ำหนดปฏิทินปฏิบัติงำนด้ำนกลุ่มอ ำนวยกำรร่วมกับ 

   คณะกรรมกำร ติดตำม ดูแล ประเมินผลและพัฒนำระบบกำรท ำงำนในกลุ่มฯให้มีประสิทธิภำพ  
   จัดท ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนและโครงกำรของกลุ่มอ ำนวยกำร 

2. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ เพื่อก ากับ ดูแล ติดตามงานภายในกลุ่ม 
    อ านวยการ 

3. ประสำนงำนกับกลุ่มงำนต่ำงๆใน กลุ่มอ ำนวยกำร ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกรองผู้อ ำนวยกำรฯ  
      เพ่ือให้งำนของกลุ่มอ ำนวยกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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4. ก ำกับติดตำม แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนงำนบุคลำกรเพ่ือให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบของ 
      ทำงรำชกำร 

 5. พิทักษ์สิทธิ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับ 
      มอบหมำยให้บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

 7. วำงแผนและด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องบุคลำกรต่ำงชำติ กำรศึกษำดูงำนภำยใน 
      และต่ำงประเทศให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

 8. เผยแพร่ข่ำวสำรข้อมูลทำงด้ำนบุคลำกรและนักเรียนให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 9. ให้ข้อมูลและรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรด้ำนต่ำงแก่ผู้บังคับบัญชำ 
 10. ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำรเมื่อรองผู้อ ำนวยกำรไปรำชกำรหรือไม่อยู่    
      ปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียน 
11. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
1.  ช่วยเหลือผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานกลุ่มอ านวยการและบริหารงานบุคคล ให้ด าเนินไป   
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  ประสานงาน นิเทศ ก ากับ ติดตามดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ในฝ่าย ให้ด าเนินไปตามภาระหน้าที่        
     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 เพ่ิมค่าจ้าง 
2.8  งานอัตราก าลัง และก าหนดต าแหน่ง 
2.9  งานรับนักเรียนใหม่ 
2.10  งานสวัสดิการบุคลากร 

3.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งำนบรรจุแต่งตั้งและกำรออกจำกรำชกำร 
1.  วางแผนการด าเนินงาน  จัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนควบคุมภายในและปฏิทินปฏิบัติงาน 
     ประจ าปี  ของงานบรรจุแต่งตั้งและการออกจากราชการในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 
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 ประจ าภาคเรียน ประจ าปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 
  6.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานบรรจุแต่งตั้งและการออกจากราชการ กลุ่มอ านวยการ 

     และบริหารงานบุคคลทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
  7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งำนวินัยและกำรรักษำวินัยบุคลำกร 

1.  วางแผนการด าเนินงาน จัดท าแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน 
    ประจ าปีของงานวินัยและการรักษาวินัยบุคลากร ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 

  2.  ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัย การรักษาวินัย การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการครู 
     และบุคลากรทางการศึกษา 
3.  ด าเนินการดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติ   
     ปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

  4.  แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน สอบสวนทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษาท่ีกระท าความผิด 
  5.  รายงานผลการสืบสวน สอบสวนทางวินัยบุคลากรในโรงเรียนที่กระท าผิดวินัย ตามล าดับขั้นตอน 
  6.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจ าภาคเรียน ประจ าปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 

7.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานวินัยและการรักษาวินัยบุคลากร กลุ่มอ านวยการและบริหารงาน 
     บุคคลทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

  8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งำนประวัติบุคลำกร 

1.  วางแผนการด าเนินงาน จัดท าแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน 
     ประจ าปีของงานทะเบียนนักเรียน ประวัติบุคลากร ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 
2.  จัดท าทะเบียนประวัติบุคลากรทุกประเภท การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ สถิติข้อมูล   
     การออกบัตรประจ าตัว และการออกหนังสือรับรองข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน 

  3.  การขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญ 
  4.  จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่ดีและปลอดภัย มีระบบบริการที่ดี 
  5.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจ าภาคเรียน ประจ าปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 

6.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานทะเบียนนักเรียน ประวัติบุคลากร กลุ่มอ านวยการและบริหารงาน 
    บุคคลทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

  7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
1.  วางแผนการด าเนินงาน จัดท าแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน 
     ประจ าปีของงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 

  2.  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  3.  การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจ าปี 
  4.  การมอบประกาศนียบัตร และเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  5.  การรับ-จ่าย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  6.  การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  7.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจ าภาคเรียน ประจ าปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 

8.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มอ านวยการและบริหารงานบุคคลทั้งใน 
    ด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

  9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งำนจัดจ้ำง สัญญำจ้ำง ลูกจ้ำงชั่วครำว  พนักงำนรำชกำร 

1.  วางแผนการด าเนินงาน จัดท าแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน 
     ประจ าปีของงานจัดจ้าง สัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 

  2.  จัดท าประกาศจัดจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ตามคุณสมบัติที่ระบุ และก าหนดวิธีการคัดเลือก 
  3.  ด าเนินการรับสมัครลูกจ้าง ตามประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
  4.  ด าเนินการคัดเลือกตามวิธีการที่ก าหนด 
 5.  ประกาศผลการคัดเลือก พร้อมแจ้งเอกสารหลักฐาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท าสัญญาจ้าง 
  6.  จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้าง แบบฟอร์ม และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
  7.  ด าเนินการท าสัญญาจ้าง 
  8.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจ าภาคเรียน ประจ าปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 

9.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานจัดจ้าง สัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มอ านวยการและบริหารงาน 
     บุคคลทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร 

1.  วางแผนการด าเนินงาน จัดท าแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน 
     ประจ าปีของงานรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากร ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 

  2.  ด าเนินการเรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร พร้อมทั้งสรุปผลให้เป็นประจ าวัน 
3.  จัดท าแบบฟอร์มและรับเรื่องการขออนุญาตลาของบุคลากร พร้อมทั้งเก็บรวบรวมเป็นสถิติให้เป็น 
     ปัจจุบัน 
4.  จัดท าแบบฟอร์ม และเก็บรวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามท่ีโรงเรียนก าหนด  
     และน าเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

  5.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจ าภาคเรียน ประจ าปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 
6.  สรุปผลการปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากร กลุ่มอ านวยการและบริหารงานบุคคลทั้ง 
     ในด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
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  7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งำนเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่ำจ้ำง 
1.  วางแผนการด าเนินงาน จัดท าแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน 
     ประจ าปีของงานงานเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ิมค่าจ้าง ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 

  2.  จัดท าแบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 
3.  รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เช่น สถิติวันลา ประวัติ  
     การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือเพ่ิมค่าจ้าง ส าหรับลูกจ้างชั่วคราว 
4.  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการพิจารณาความดีความชอบ ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ 
    ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า หรือเพ่ิมค่าจ้างส าหรับลูกจ้างชั่วคราว 
5.  ปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียนสังกัด หรือ 
    ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาก าหนด ส าหรับข้าราชการครู พนักงานราชการ และ    
    ลูกจ้างประจ า 

  6.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจ าภาคเรียน ประจ าปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 
7.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ิมค่าจ้าง กลุ่มอ านวยการและบริหารงานบุคคล 
    ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

  8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งำนอัตรำก ำลัง และก ำหนดต ำแหน่ง 

1. วางแผนการด าเนินงาน จัดท าแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน 
    ประจ าปีของงานอัตราก าลัง และก าหนดต าแหน่ง ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 

  2. การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
    2.1  วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตราก าลังคนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2.2  ก าหนดจ านวนอัตราก าลังของโรงเรียนตามเกณฑ์ท่ี อ.ก.ค.ศ. ก าหนด 
    2.3  จัดท าแผนอัตราก าลังของโรงเรียน 
    2.4  ติดตามและประเมินผลการใช้อัตราก าลังตามแผน 

3. วิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือตรวจสอบการใช้ตามความจ าเป็น ความต้องการ  
    ความขาดแคลน เทียบกับเกณฑ์ และแผนอัตราก าลังโรงเรียน 

  4. รับค าขอปรับปรุง/การก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง 
  5. สรุปผลงาน/โครงการ ประจ าภาคเรียน ประจ าปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 

6. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานอัตราก าลัง และก าหนดต าแหน่ง กลุ่มอ านวยการและบริหารงาน 
    บุคคลทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งำนสวัสดิกำรบุคลำกร 
1. วางแผนการด าเนินงาน จัดท าแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน 
    ประจ าปีของงานสวัสดิการบุคลากร ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 
2.  ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ และจัดท าหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรของโรงเรียนใน 
    รูปแบบต่าง ๆ  และประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 

  3.  ด าเนินการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  4.  รวบรวมหลักฐานพร้อมจัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินสวัสดิการให้เป็นปัจจุบัน 
  5.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจ าภาคเรียน ประจ าปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 

6.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานสวัสดิการบุคลากร กลุ่มอ านวยการและบริหารงานบุคคลทั้งในด้าน 
     ปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

  7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ฝ่ำยบริหำรงำนธุรกำร 

1. จัดท าทะเบียนรับ-ส่งเอกสารหนังสือราชการตามระบบการจ่ายเรื่องการติดตามเอกสาร ให้ทันเวลา 
    ที่ก าหนดเก็บเรื่องเข้าแฟ้มต่างๆ 
2. วางแผนการปฏิบัติงานบุคลากร  
3. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานบุคลากร 
4. จัดท าสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ แบบฟอร์มใบลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ พนักงานราชการ 
    และลูกจ้างชั่วคราว 
5. สรุปและรายงานผลการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการลูกจ้าง ชั่วคราวเป็น 
    ประจ าทุกวัน 
6. จัดข้อมูลและทะเบียนประวัติของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ให้ เป็นปัจจุบัน 
7. จัดท าแฟ้มและสรุปผลการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ พนักงานราชการและ ลูกจ้างชั่วคราว  
   ให้เป็นปัจจุบัน 
8. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานครบตามวาระ 
9. ด าเนินการเรื่องการศึกษาต่อ การขอย้าย การสับเปลี่ยนต าแหน่ง การลาอุปสมบท การลาฝึก 
    ทบทวนระดมพลและลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
10. ขอเลื่อนขั้น ต าแหน่ง ปรับคุณวุฒิของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน  
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ฝ่ำยเลขำนุกำรโรงเรียน 
1. วางแผนการด าเนินงาน จัดท าแผนงานโครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงาน และปฏิทิน 

    ปฏิบัติงานประจ าปีของงานแผนงานกลุ่มอ านวยการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 

2. ประสานงานและรวบรวมงาน โครงการจากบุคลากรที่รับผิดชอบในงานต่าง ๆ  ของกลุ่มอ านวยการ  
   เพ่ือจัดท างาน/โครงการในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน ให้เป็นไปตามนโยบาย  และจุดเน้น   
   ของโรงเรียน 

 3. ก าหนดนัดหมายการประชุม จัดสถานที่ เตรียมเอกสาร ระเบียบวาระการประชุมตามที่หัวหน้า 
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     กลุ่มอ านวยการก าหนด และบันทึกการประชุมของกลุ่มและบริหารงานบุคคล 

 4. จัดท าป้ายนิเทศ สถิติข้อมูล และแผนภูมิการบริหารงานกลุ่มอ านวยการให้เป็นปัจจุบันถูกต้อง 

    เสมอ 

5.  จัดให้มีคณะกรรมการเพ่ือท าการประเมินงาน/โครงการกลุ่มอ านวยการ 

  6.  สรุปผลงาน/โครงการประจ าภาคเรียน ประจ าปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 

7.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานแผนงาน  กลุ่มอ านวยการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือ 

    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ฝ่ำยชุมชนสัมพันธ์ 

1.  เสนอโครงกำรของบประมำณร่วมกับผู้ร่วมงำน 
2.  จัดระบบข้อมูลและปฏิทินปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน 
3.  เสนอร่ำง จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภทและจัดเก็บส ำเนำคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ 
4.  เบิกใช้ ดูแล บ ำรุงรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ ำงำน โดยใช้ระบบ 5 ส 
5.  เก็บรักษำหนังสือ เอกสำรรำชกำรเก่ียวกับงำน 
6.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำร เพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ 
     โรงเรียน 

 
ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และงำนประชำสัมพันธ์องค์กร 
1. วางแผนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และงานสัมพันธ์ชุมชน  
2. ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ  
3. จดัหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์  
4. รับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น โทรทัศน์ website เป็นต้น จัดท าหนังสือ
วารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารอ่ืน ๆ 
6. จัดท าป้ายให้การต้อนรับผู้มาติดต่อประสานงานยี่ยมชมโรงเรียนและผู้มาประชุม  
7. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมขน และร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญอ่ืน ๆ  
8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ  
9. ประสานกับชุมชนในการให้การสนับสนุนโรงเรียนต่าง ๆ  
10. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
11. จัดหาทีมงานเตรียมสื่อความพร้อมออกประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าใหม่  
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานกลุ่มงานบริหารวิชาการของโรงเรียน รวมทั้งติดตามผลการ 
ปฏิบัติงานของบุคคลในกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยมีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการและ
หัวหน้ากลุ่มงานรับผิดชอบในการบริหารและประสานงานระหว่างโรงเรียนกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งก ากับดูแลฝ่าย
งานทั้ง 7 ฝ่ายดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารส านักงาน 
2. ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
3. ฝ่ายบริหารานทะเบียนและวัดผล 
4. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาครู 
5. ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 
6. ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
7. ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
1. วางแผนพัฒนาคุณภาพในกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
2. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคคลในกลุ่มงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
4. รวบรวมและจัดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร 
5. รับผิดชอบ ดูแลรักษา และจัดส านักงานให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
7. จัดท าทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและหนังสือราชการตามระบบเกี่ยวกับการจ่ายเรื่องกาติดตาม 
เอกสารตามก าหนดเวลา 
8. จัดท าเอกสาร และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
9. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกลุ่มยริหารวิชาการให้แก่บุคลากรที่ 
เกี่ยวข้อง 
10. ควบคุม จัดหา ดูแล และบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ในกลุ่มงานบริหารวิชาการให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
จะใช้งาน 
11. รวบรวม จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
12. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย และกรณีที่ไม่
ได้มาปฏิบัติงาน 
13. ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก แก่ผู้ที่มาติดต่องานกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารวิชาการ เมื่อสิ้นภาคเรียน 
15. เป็นกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการโดยต าแหน่ง 
16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
ฝ่ำยบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

1. เป็นคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาวิชาการของโรงเรียน 
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2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียนและสภาพ
ท้องถิ่น 
3. จัดท าโครงสร้างหลักสูตร น าเสนอต่อประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อขออนุมัติ
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาหรือการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
4. นิเทศการใช้หลักสูตรแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
5. วางแผนเกี่ยวกับการจัดชั้นเรียน การจัดกลุ่มการเรียนและการจัดโปรแกรมการเรียนในแต่ละปี
การศึกษาให้สอดคล้องตามหลักสูตรของโรงเรียน 
6. จัดตารางสอนร่วมกับคณะกรรมการจัดตารางสอนของโรงเรียนตามที่ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการมอบหมาย 
7. จัดครูเข้าสอนแทนโดยประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8. ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน
พัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 
9. ก ากับติดตามการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรอย่างครบถ้วน 
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการมอบหมาย 

  
ฝ่ำยบริหำรงำนทะเบียนและวัดผล 

1. วางแผนและก าหนดปฏิทินและก าหนดปฏิทินการวัดและประเมินผลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทะเบียนและการวัดผลต่าง ๆ 
2. จัดท าระเบียบในการให้บริการหลักฐาน เอกสารแสดงผลการเรียน (9.ปพ-1.ปพ) 
3. จัดท าระเบียบในการลงทะเบียนวิชาเรียน หลักฐานการเรียนและเอกสารต่าง ๆ ในการลงทะเบียน 
4. รวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวกับการสมัครเรียน ใบมอบตัวและรูปถ่าย 
5. จัดเอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบปะสานงานกับ
ครูที่เก่ียวข้องในเรื่องการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
6. กรอกประวัตินักเรียนลงในสมุดทะเบียนนักเรียน 
7. ดูแล และจัดเก็บหลักฐาน เอกสารแสดงผลการเรียน ให้เป็นระบบ ระเบียบ 
8. ด าเนินการเทียบโอนรายวิชา และหน่วยกิจการเรียนส าหรับนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่ 
9. ตรวจสอบ และออกหลักฐานผลการเรียนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
10. จัดท าใบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนให้กับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
11. จัดท าระบบเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 
12. ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักฐานการศึกษา 
13. เสนองบประมาณการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้งานทะเบียน 
14. ให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล แก่ครู-อาจารย์ และฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
15. ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลให้ถูกต้องตามระเบียบ 
16. วางแผนการวัดผลและประเมินผลตลอดปีการศึกษา 
17. เก็บข้อมูลผลการเรียน (GPA-PRX) โดยโปรแกรม Student โปรแกรม Look Mark และ 
โปรแกรม SMS หรือ โปรแกรมอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
18. ประกาศผลการสอบให้แก่นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 



11 
 

19. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อเสนอผู้บริหาร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อน าไปใช้
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
20. ด าเนินการลงทะเบียนขอสอบแก้ตัวแก่นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส เปลี่ยนผล การเรียนให้แก่
นักเรียนท าการสอบตัวแล้ว และประกาศผลการสอบแก้ตัว 
21. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. และรายงานให้ผู้บริหารทราบเพ่ือ ด าเนินการ
แก้ไข ตามความเหมาะสมต่อไป 
22. วางแผนร่วมกับฝ่ายบริหารโรงเรียน ในการจัดท าแผนงาน และโครงการของงานวัดผล และ
ประเมินผล 
23. เป็นกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการโดยต าแหน่ง 

 
งำนสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรสอน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และ 
การบริหารงานวิชาการ 
2. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
3. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการ 
4. ประสานงานกับสถานศึกษา องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นในการผลิต จัดหา พัฒนาการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
5. จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ ผลงาน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่สาธารณชน 
6. จัดสร้าง จัดหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบถาวร ดูแลบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายของ 
สถานศึกษา 
7. จัดท าข้อมูลทะเบียนสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา และรวบรวมผลงานด้านสื่อและ นวัตกรรม
ทางการศึกษาของครู 
8. รับผิดชอบ ดูแล รักษา ปรับซ่อมระบบเครือข่าย อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
9. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
งำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

1. รับผิดชอบ วางแผนการด าเนินงานห้องสมุดเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ 
2. วางแผนด าเนินการเก่ียวกับงานห้องสมุดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. จัดท าระเบียบการใช้ห้องสมุด จัดบุคลากรรับผิดชอบดูและการให้บริการในห้องสมุด 
4. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารให้ใช้ห้องสมุด ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
5. เก็บรวบรวมสถิติเก่ียวกับการเข้าใช้ห้องสมุดในโรงเรียน 
6. ร่วมมือกับหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาแหล่งเรียนรู้/ภายในท้องถิ่นที่มี
ความเหมาะสมที่ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 

งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
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1. หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
1.1 จัดท าแผนพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1.2 ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของกิจกรรมแต่ละประเภทให้เป็นไปตามแผนพัฒนา 
1.3 ประสานความร่วมมือกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้ สามารถจัด
กิจกรรมได้ตามแผน 
1.4 ให้ค าปรึกษา แนะน า และประเมินผลในภาพรวมของกิจกรรมแต่ละประเภท 
1.5 รวบรวมข้อมูลการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมแต่ละประเภทเสนองานวัดผล ของ
โรงเรียน 
1.6 เป็นกรรมการฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการโดยต าแหน่ง 
1.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย  

2. กิจกรรมแนะแนว 
2.1 จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมแนะแนวให้แก่นักเรียนตามหลักการบริการทั้ง 5 
2.2 ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนในการจัดบริการแนะแนวให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
2.3 ประสานงานกับครูและบุคลากรอ่ืนๆ ในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนว ให้แก่
นักเรียน 
2.4 ประสานงานกับผู้ปกครองในการด าเนินการจัดการแนะแนวให้แก่นักเรียน 
2.5 ประสานงานกับสถาบันและบุคคลในชุมชนเกี่ยวกับการบริการแนะแนวแก่ นักเรียน 
2.6 ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาต่อของนักเรียนในเรื่องโควตาศึกษาต่อของสถานศึกษา
ต่างๆ 
2.7 ด าเนินการเรื่องทุนการศึกษาทั้งจากในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
2.8 เผยแพร่กิจกรรมแนะแนวในรูปแบบต่างๆ ให้ครู นักเรียน ชุมชน และหน่วยงาน ต่างๆ 
ทราบ 
2.9 ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว และรายงานตามสายงานเพื่อขออนุมัติผล การ
เรียนต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2.10 ติดตามข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนในแต่ละปี สรุปเป็นสารสนเทศเสนอต่อ ฝ่าย
บริหาร 
2.11 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

3. กิจกรรมลูกเสือ 
3.1 จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมลูกเสือ  
3.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
3.3 วางแผนการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียนและชุมชน 
3.4 ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือและรายงานตามสายงานเพ่ือขออนุมัติผล การเรียน
ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3.5 รวบรวมสรุปผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยรายงานตามสายงาน 
3.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

4. กิจกรรมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
4.1 จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  



13 
 

4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
4.3 วางแผนการปฏิบัติกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน 
และชมชน 
4.4 ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และรายงานตามสายงานเพ่ือขอ 
อนุมัติผลการเรียนต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
4.5 รวบรวมสรุปผลการจัดกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โดยรายงานตามสายงาน 
4.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

5. กิจกรรมชุมนุม 
5.1 จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมชุมนุม  
5.2 ส ารวจกิจกรรมชุมนุมทุกปีการศึกษาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5.3 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของแต่ละกลุ่มสาระการ เรียนรู้ให้
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5.4 จัดเตรียมเอกสารรับสมัครกิจกรรมชุมนุมให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชุมนุมน าไป
ด าเนินการรับสมัคร 
5.5 วางแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนาน พุทธศักราช 2544 
5.6 ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม และรายงานตามสายงานเพ่ือขออนุมัติผล การ
เรียนต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
5.7 รวบรวมสรุปผลการจัดกิจกรรมชุมนุม โดยรายงานตามสายงาน  
5.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหาย 

 
งำนวิเทศสัมพันธ์ 

1. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุก ๆ ด้านที่เกิดข้ึนของงานวิเทศสัมพันธ์ 
2. จัดท าค าของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรม เจรจา
ธุรกิจในต่างประเทศ 
3. จัดล่ามให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีต้องการ 
4. ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในโรงเรียนในการเดินทางไป ต่างประเทศ 
5. ออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ  
6. ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 
7. แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการ แลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ 
8. ประสานงานในระหว่างประเทศสมาชิกความร่วมมือทางวิชาการในองค์กรระหว่างประเทศ 
9. ประสานงานการลงนามในสัญญาความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบัน และมหาวิทยาลัย ใน
ต่างประเทศ 
10. ต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือนโรงเรียน 
11. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อต่างๆ เป็น ภาษาอังกฤษ
หรืออ่ืนๆ ไปยังหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
12. งาน ในข้อมูลและศูนย์การศึกษานานาชาติ  
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13. ติดต่อเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศมาร่วมปฏิบัติงาน 
14. ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง และใบอนุญาตท างานลูกจ้าง ต่ออายุสัญญาจ้างชั่วคราว ชาว
ต่างประเทศ 
15. ด าเนินงานด้านวีซ่า (VISA) อาจารย์จ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ อาสาสมัครชาว ต่างประเทศ 
และนักศึกษาชาวต่างประเทศ 
16. ประสานงานด้านตั๋วเครื่องบินเดินทางเข้าออกประเทศ 
17. ประสานงานดูแลและอ านวยความสะดวก อาจารย์ อาสาสมัครและนักศึกษา ชาวต่างชาติที่มา
ร่วมปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 
งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

1. วางแผนงานและปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลบริหารของกลุ่มสาระ  
2. นิเทศก ากับติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายเพื่อการพัฒนา  
3. จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  
4. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ หลัง  
5. ด าเนินการเสร็จเสนอรองผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
6. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
7. เป็นกรรมการฝ่ายนิเทศการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการโดยต าแหน่ง 
8. จัดครูเข้าสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าตารางสอนครู ตารางเรียนของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ทั้งสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานและสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
9. นิเทศครูผู้สอน ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดท า ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้รวมทั้งหาวิธี
ปรับปรุงพัฒนาวิธีสอนและพฤติกรรมการสอนของครู 
10. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มสาระ 
11. ด าเนินการส ารวจปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อน าข้อมูลเป็น แนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานวิชาการ 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
งำนนิเทศกำรศึกษำ 

1. จัดระบบการนิเทศวิชาการ และการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
2. ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลายหลากและเหมาะสม กับ
สถานศึกษา 
3. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือ ช่วยเหลือ
กันแบบกัลยาณมิตร หรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
4. ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา  
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งำนรับนักเรียน 
1. จัดท าแผนงาน / โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานรับนักเรียน  
2. ก าหนดเขตพ้ืนที่บริการ โครงสร้าง แผนการ รับนักเรียน 
3. ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย การรับ
นักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
4. จัดท าคู่มือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจ าตัวผู้สมัคร สัญญา เพ่ืออ านวยความ สะดวกแก่
นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจจะเข้าศึกษา 
5. จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม 
6. รายงานผลการรับนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัดประเมินผลและรายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียน รวมทั้งติดตามผลการ 
ปฏิบัติงานของบุคคลในกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยมีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
และหัวหน้ากลุ่มงานรับผิดชอบในการบริหารและประสานงานระหว่างโรงเรียนกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งก ากับดูแล
ฝ่ายงานทั้ง 6 ฝ่ายดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารส านักงาน 
2. ฝ่ายบริหารงานการเงิน 
3. ฝ่ายบริหารงานบัญชี 
4. ฝ่ายบริหารงานพัสดุ 
5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
6. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
  1. วิเครำะห์ปัญหำ และก ำหนดแนวทำงหรือก ำหนดมำตรฐำนของกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
  2. ประชุม วำงแผนและก ำหนดนโยบำยของกลุ่มบริหำรงบประมำณ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของ   
      โรงเรียน 
  3. จัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มบริหำรงบประมำณของโรงเรียน 
  4. ประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกลุ่มบริหำรงบประมำณในโรงเรียนและองค์กรอ่ืน 
  5. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
  6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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ฝ่ำยบริหำรงำนส ำนักงำน 
 1. วำงแผนกำรปฏิบัติงำน ก ำหนดปฏิทินปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ ร่วมกับ คณะกรรมกำร

ติดตำม ดูแลประเมินผลและพัฒนำระบบกำรท ำงำนในกลุ่มฯให้มีประสิทธิภำพ จัดท ำรำยงำนกำร 
ปฏิบัติงำนและโครงกำรของกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

 2. รับแนวปฏิบัติจำกรองผู้อ ำนวยกำร ฯ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฯ เพ่ือก ำกับ ดูแล ติดตำมงำนภำยในกลุ่ม
บริหำรงบประมำณ 

 3. ประสำนงำนกับกลุ่มงำนต่ำงๆ ในกลุ่มบริหำรบริหำรงบประมำณ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกรอง
ผู้อ ำนวยกำร ฯ เพื่อให้งำนของกลุ่มบริหำรงบประมำณ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 4. ก ำกับติดตำม แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนบริหำรงบประมำณ เพ่ือให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร 

 5. จัดระบบข้อมูลสถิติ หลักฐำนเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศและสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 6. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยหรือสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำงำนของ

โรงเรียน 
 
ฝ่ายบริหารงานการเงิน 
งำนกำรเงินและบัญชี 

1. วางแผนการปฏิบัติงานงานบริหารงบประมาณ  
2. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานงานบริหารงบประมาณ 
3. ตรวจสอบใบส าคัญลงทะเบียนเก็บรักษาหลักข้ึนและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและ บัญชีทุกประเภท 
4. ตรวจนับและรับ - จ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน เช่นเงินงบประมาณเงินนอก งบประมาณ 
5. จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของแต่ละสาระการเรียนรู้และฝ่าย งานต่างๆ ตลอดจนการขอ
อนุมัติเบิกเงินงบประมาณ 
6. จัดท าบัญชีเงินทุกประเภทได้แก่ 

6.1 สมุดเงินสด  
6.2 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  
6.3 ทะเบียนรับเงินบ ารุงการศึกษารายบุคคล  
6.4 ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  
6.5 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  
6.6 ทะเบียนคุมรายรับเงินบ ารุงการศึกษา  
6.7 สมุดคู่เบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ  
6.8 ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  
6.9 ทะเบียนคุมหลักวนขอเบิก  
6.10 ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน  
6.11 ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน  
6.12 สมุดคูฝ่าก  
6.13 เขียนใบส าคัญรับเงิน ท าใบเบิกเงิน ใบน าส่งเงิน และท าฎีกาการเบิกเงิน  
6.14 จัดท างบเดือนและรายงานการรับ-จ่ายเงิน  
6.15 เป็นเจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการการเก็บรักษาเงินทุกประเภทของโรงเรียน  
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6.16 ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการแต่ละปี 
6.17 อ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาติดต่อเกี่ยวกับการเงิน ตามความเหมาะสมทั้งค าชี้แจง
และแบบฟอร์มต่างๆ 
6.18 ประชาสัมพันธ์ระเบียบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในด้านการเงินให้ครูและผู้เกี่ยวข้อง 
ทราบ 
6.19 จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพ่ือใช้ส าหรับตรวจสอบการเงินภายในโรงเรียน  
6.20 ประเมินผลการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เมื่อสิ้นภาคเรียน สิ้นปีงบประมาณ  
6.21 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ฝ่ำยบริหำรงำนพัสดุ 

1. วางแผนการปฏิบัติงานงานพัสดุ ครุภัณฑ์  
2. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานงานพัสดุ - ครุภัณฑ์ 
3. ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ ครุภัณฑ์ เสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพ่ือใช้ ในโรงเรียน
ให้เหมาะสม 
4. จัดตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ จัดหา พัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
5. ส ารวจความต้องการและความจ าเป็นในการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงานภายใน โรงเรียนเพ่ือ
น ามาเป็นข้อมูลในการจัดซื้อหรือจัดหา 
6. จัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ตามระเบียบให้เป็น ปัจจุบันและ
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการทุกประการ 
7. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลัก ใน ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับงานพัสดุ 
8. จัดท ารายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกร มนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2541 ด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุของโรงเรียนให้เรียบร้อย 
9. ดูแล ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เสมอ 
10. เก็บรักษา ควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนและให้บริการแก่บุคลากรให้ เป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็วตามก าหนดเวลาตลอดจนดูแลการยืมพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 
11. ดูแลอาคารสถานที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์ให้ปลอดภัยจากการโจรกรรมและภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งให้อยู่
ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน 
12. ศึกษาและรวบรวมเอกสารระเบียบที่ว่าด้วยการพัสดุที่ถูกต้องและทันสมัยใช้อ้างอิงได้เสมอ 
13. การจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบนายกฯ มนตรีว่าด้วยการพัสดุและการจัดตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี พ.ศ.2535 
14. เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
15. ควบคุมดูแลและบ ารุงรักษาการใช้ยานพาหนะของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523 
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน  
17. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆปที่ได้รับมอบหมาย 
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ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
1. วางแผนการด าเนินงาน  จัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงาน  และปฏิทิน 
ปฏิบัติงานประจ าปีของงาน  ควบคุมภายใน  ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 

 2.  วิเคราะห์สภาพปัญหา  สภาพแวดล้อมของการควบคุม  การด าเนินงานตามภารกิจ 
 3.  ให้ทุกกลุ่มฝ่าย  งาน  กลุ่มสาระ  และงานอื่น ๆ ภายในโรงเรียน  ประเมินความเสี่ยง  เพ่ือสร้าง 

เครื่องมือ  หรือมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง 
 4.  ด าเนินการให้ทุกกลุ่ม  ฝ่าย  งาน  กลุ่มสาระ  และงานอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน  สร้างกิจกรรม 

ควบคุมความเสี่ยง  และน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจ 
 5.  ติดตามประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่ก าหนด  และปรับปรุงให้ 

เหมาะสมกับภารกิจงานในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 6.  สรุปผลงาน / โครงการ  ประจ าภาคเรียน  ประจ าปี  และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 
 7.  สรุปผลการปฏิบัติงานของควบคุมภายใน  กลุ่มอ านวยการและบริหารงานบุคคลทั้งในด้านปริมาณ      

และคุณภาพ  เพื่อรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 8.  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
ฝ่ำยนโยบำยและแผน 

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัจจุบันและปัญหา และความต้องการจ าเป็นของ โรงเรียน 
2. จัดท านโยบายปฏิบัติการ (Operation - Policy) โดยให้อยู่ในกรอบนโยบายของ 
กระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน ใน 
3. จัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ระยะ 3-5 ปี  
4. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษากรณีไม่ผ่านการประเมินสมศ.  
5. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
6. ร่วมจัดท าแผนพฒันา แผนปฏิบัติการประจ าปี และปฏิทินงานของสหวิทยาเขต 
7. ประสานงานและรวบรวมปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงาน เพ่ือจัดท า/กลุ่มสาระ/ ปฏิทินของ
โรงเรียน 
8. ประสานงานในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงานโครงการของโรงเรียน/ ให้เป็นไป
ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
9. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
งำนประกันคุณภำพ 

1. วางแผนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท ามาตราฐานการปฏิบัติงาน  
2. วางแผนพัฒนางานวิจัยเพื่อการศึกษา 
3. ตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพและวางแผนในการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลในการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
4. วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการจัด การศึกษาใน
โรงเรียน 
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5. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตราน การศึกษาและ
ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินของส านักงานรับรองมาตรวนและประเมิน คุณภาพการศึกษา 
6. พัฒนางานตามแผนและติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
7. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและเพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
8. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
9. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาใน การประเมิน
สถานศึกษาเป็น “นในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
10. จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจ าปี (SAR)  
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

กลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานในกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนรวมทั้งการ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายบริการให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลาโดยมีรอง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหาร
กิจการนักเรียนและผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มงานรับผิดชอบในการ บริหารและประสานงานระหว่างโรงเรียน
กับกลุ่มงานต่างๆ รวมทั้งก ากับดูแลฝ่ายงานทั้ง 9 ฝ่ายดังนี้ 
1. ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงาน  
2. งานกิจการนักเรียนและพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจ า  
3. งานกิจกรรมนักเรียน  
4. งานหอพัก  
5. งานพยาบาลและอนามัย  
6. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
7. งานเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน 
8. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน  
9. งานเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน 
1. วางแผนพัฒนาคุณภาพในกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  
2. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานให้เป็นไปตามนโยบาย  
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
4. รวบรวมและจัดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร  
5. รับผิดชอบ ดูแลรักษา และจัดส านักงานให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน  
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
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7. จัดท าทะเบียนรับ -ส่งเอกสารและหนังสือราชการตามระบบเกี่ยวกับการจ่ายเรื่อง การติดตามเอกสารตาม
ก าหนดเวลา 
8. จัดท าเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
9. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกลุ่มงานบริหารกิจการ นักเรียนให้แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
10. ควบคุม จัดหา ดูแล และบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ในกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ 
อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน 
11. รวบรวม จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารกิจการ นักเรียน 
12. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนตามที่ได้รับ มอบหมาย และกรณีท่ีไม่
ได้มาปฏิบัติงาน 
13. ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก แก่ผู้ที่มาติดต่องานกลุ่มงานบริหารกิจการ นักเรียน 
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน  
15. เป็นกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนโดยต าแหน่ง  
16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งำนกิจกำรนักเรียนและพัฒนำทักษะชีวิตนักเรียนประจ ำ 
1. งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 ด าเนินการจัดอบรมเรื่องระเบียบวินัย ศีลธรรมจรรยามารยาทขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรมแก่
นักเรียน 
1.2 จัดท าโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน  
1.3 วางแผน ควบคุมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
1.4 ยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
1.5 ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการเข้ากิจกรรมพบนักเรียน (Homeroom) 
1.6 พิจารณาสอบสวนและลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด แล้วเสนอเพ่ือพิจารณา ตามล าดับ 
1.7 ประสานงานกับงานแนะแนวหรือฝ่ายอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียน  
1.8 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
1.9 เป็นกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์โดยต าแหน่ง 
1.10 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
2. หน้ำที่เวรประจ ำวัน 
2.1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการงานส่งเสริมระเบียบวินัย  
2.2 ตรวจตรา ดูแลนักเรียนและการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจ าวันตามจุดต่างๆ 
2.3 ให้การอบรมและแจ้งข่าวสารแก่นักเรียนหน้าเสาธง ตามวันเวลาที่ก าหนดพร้อมทั้ง บันทึกเหตุการณ์ลงใน
สมุดบันทึกประจ าวัน 
2.4 ประชุมชี้แจง จัดแบ่งหน้าที่และให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรค ขัดข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่ของครูเวรประจ าวันนั้น ๆ 
2.5 น าเสนอข้อมูล หรือปัญหาที่พบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการ นักเรียนเพื่อหา
แนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 
2.6 ก ากับ ติดตาม ดูแล เหตุการณ์ต่างๆ อันอาจก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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2.7 เก็บรวบรวมข้อมูล รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ ครูในสายงานเสนอต่อรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียนเพ่ือพิจารณาตามล าดับ 
2.8 เป็นกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนโดยต าแหน่ง 
29 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
3. หัวหน้ำระดับช้ัน 
3.1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการงานส่งเสริมระเบียบวินัย 
3.2 ประชุมครูที่ปรึกษาในระดับชั้น เพ่ือมอบหมาย ชี้แจง ท าความเข้าใจหรือแก้ไข 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 ติดตามและแนะน าครูที่ปรึกษาชั้นในระดับชั้นของตนที่ เกี่ยวกับการดูแลนักเรียน 
3.6 ปกครอง ดูแล ให้การอบรมและแก้ไขความประพฤติของนักเรียนในระดับชั้น ร่วมกับครูที่ปรึกษาใน
ระดับชั้น 
3.7 เป็นผู้รวบรวมข้อมูล รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในสายงาน เสนอต่อรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียนเพ่ือพิจารณาตาม 
3.8 จัดเก็บข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือรวบรวมเป็นหลัก วนเสนอต่อ รองผู้อ านวยการฝ่าย
กิจการนักเรียน 
3.9 ประสานงานกับงานส่งเสริมระเบียบวินัยในการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียนในระดับชั้น 
3.10 เป็นกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนโดยต าแหน่ง 
3.11 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. ครูที่ปรึกษำ 
4.1 ท าหน้าที่ด้านปกครองนักเรียน 
4.2 พบนักเรียนขณะเข้าแถวตอนเช้า เพ่ือควบคุมดูแลตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ผู้มา เรียน ผู้ขาดเรียน ขาด
การเข้าแถว มาสาย ตรวจเครื่องแบบ การแต่งกาย ผม สภาพทั่วไป ความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของ การเข้า
แถว การเดินเข้าห้องเรียน และอ่ืนๆตามท่ี ได้รับมอบหมาย 
4.3 พบนักเรียนในห้องของตนเองในคาบกิจกรรมพบนักเรียน (Homeroom) และ ติดตามดูแลเพ่ือความ
ใกล้ชิด ต้องหาเวลาสั่งสอนไต่ถามทุกข์สุข ปัญหาต่างๆ ติดตามสังเกตปัญหาที่ เกิดขึ้น หากพบความผิดปกติ
ต้องรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบทันที เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข 
4.4 ควบคุมดูแลนักเรียนในชั้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนใน ทุกด้าน เมื่อ มีการประชุมนักเรียนต้อง
ดูแลนักเรียนในชั้นของตนเองให้เรียบร้อยทุกครั้ง 
4.5 ท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนด้านการแต่งกายและการประพฤติปฏิบัติ 
4.6 ติดต่อประสานงานกับรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้าระดับชั้น งาน แนะแนวและงาน
กิจกรรมนักเรียน ถ้าพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้น าเสนอผู้บังคับบัญชาตาม สายงานต่อไป 
4.7 เป็นกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์โดยต าแหน่ง  
4.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งำนกิจกรรมนักเรียน 
1. วางแผนด าเนินการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจการอ่ืนๆ ทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียน จัดท า
โครงการน าเสนอต่อกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
2. ประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/ฝ่ายต่างๆ และ คณะกรรมการนักเรียนให้
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วางแผนด าเนินการเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
4. ก ากับ ดูแลและเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการนักเรียนร่วมกับงานหอพักและงานส่งเสริม ระเบียบวินัย 
5. ก ากับ ดูแลและประสานงานการจัดกิจกรรมเพ่ือนเตือนเพ่ือน ร่วมกับกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและงานอนามัยโรงเรียน 
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ หลังจากด าเนินการเสร็จ เสนอรองผู้อ านวยการเพื่อ น าเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับ 
7. เป็นคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนโดยต าแหน่ง  
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการโรงเรียน 
งำนหอพัก 
1. วางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานหอพักร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายกิจการ นักเรียนและชุมชน
สัมพันธ์และจัดท าโครงการต่างๆ เกี่ยวกับงานหอพักเพ่ือเสนอฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ าร่วมกับ ครูที่ปรึกษาประจ า
ชั้นเรียนและงานแนะแนวของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และ สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
3. วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน ดูแล แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ของนักเรียน
ร่วมกับงานส่งเสริมระเบียบวินัยของโรงเรียน และส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเป็น คนดี มีคุณธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
4. วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของ นักเรียนประจ าและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนานร่วมกับงานกิจกรรม นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพของตน 
5. ก ากับ ดูแล ติดตามเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภคของงานหอพักโดยประสาน งาน ร่วมกับงานอาคารสถานที่ 
เพ่ือให้สามารถบริการนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
6. ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูหอพักให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่โรงเรียนก าหนด เพ่ือให้ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
7. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานน าเสนอ คณะกรรมการฝ่ายบริหารของ
โรงเรียนเพ่ือพิจารณาตามล าดับ 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
งำนพยำบำลและอนำมัย 
1. วางแผนและปรับปรุงการพยาบาลและห้องพยาบาลให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
2. ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
3. จัดหายาและเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้เพียงพอแก่สภาพของ สถานศึกษาพร้อมทั้ง
การเก็บรักษาที่เหมาะสม 
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4. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยมาตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนเป็นประจ า  
5. ปมพยาบาลนักเรียนเมื่อเกิดอุบัติเหตุและน าส่งโรงพยาบาลในกรณีที่เห็นสมควร  
6. จัดท าบัตรสุขภาพของนักเรียน  
7. รับผิดชอบเรื่องการประกันอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 
8. จัดท าข้อมูลสถิติของนักเรียนและบุคลากรที่มาขอรับบริการ 
9. จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ เพ่ือให้นักเรียนแลบุคลากรใน โรงเรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยที่ถูกต้อง 
10. ด าเนินการจัดท าโครงการประจ าปีของงานอนามัยโรงเรียน  
11. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
12. เป็นกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนโดยต าแหน่ง  
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ าร่วมกับ ครูที่ปรึกษาประจ า
ชั้นเรียนและงานแนะแนวของโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและสามารถ อยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
2. วางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือร่วมกับ คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์และจัดท าโครงการต่างๆ เกี่ยวกับงานส่งเสริม และพัฒนาระบบช่วยเหลือ
เพ่ือเสนอฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน ดูแล แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ของนักเรียน
ร่วมกับงานส่งเสริมระเบียบวินัยของโรงเรียน และส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเป็น คนดี มีคุณธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
4. วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของ นักเรียนประจ าและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืน วนร่วมกับงานกิจกรรม นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพของตน 
5. ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูประจ าการและครูหอพักให้เป็นไปตามบทบาท หน้าที่ท่ีโรงเรียนก าหนด
เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานน าเสนอ คณะกรรมการฝ่ายบริหารของ
โรงเรียนเพ่ือพิจารณาตามล าดับ 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งำนเครือข่ำยผู้ปกครองและนักเรียน 
1. ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา  
2. จัดท าแผนโครงการหรือกิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
3. จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือแสวงหาความร่วมมือความ ช่วยเหลือ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนงาน การศึกษาของสถานศึกษา 
4. เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ  
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5. วางแผนและดูแลการจัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
6. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
งำนส่งเสริมประชำธิปไตยและสภำนักเรียน 
1. วางแผนพัฒนาคุณภาพงานในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
2. จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน  
3. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
4. ประสานกับครูของโรงเรียนฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้/ สอดคล้องกับนโยบาย 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด  
6. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีละ ๑ ครั้ง 
7. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวัน วางแผนงาน/ โครงการส าหรับ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
8. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การ เคารพนอบน้อม
ของนักเรียนต่อครู 
9. ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ใน ขอบข่ายที่
เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
10. จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
11. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา/ พระมหากษัตริย์ และ
ความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
12. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน  
13. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
งำนเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
1.วางแผนพัฒนาคุณภาพงานในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
2 จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น โครงการ โรงเรียนสีขาว 
โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน โครงการอบรมเก่ียวกับปัญหายาเสพติด 
3. ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
4. ประสานครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในการเฝ้าระวังนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด  
5. ให้ค าปรึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการต่อต้านยาเสพติด 
6. ประสานงานและด าเนินการร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรม ส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม และต้านยาเสพติด 
7. จัดตั้งศูนย์ตรวจและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยความร่วมกับ หน่วยงานภาคร และ
เอกชน 
8. จัดนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการใช้สารเสพติด เข้ารับการตรวจรักษาและ อบรมบ าบัดทางจิต
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
9. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและชุมชนในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด 
10. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี  
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งำนโภชนำกำร 
1. วางแผนการด าเนินงานโภชนาการ 
2. ก าหนดรายการอาหารแต่ละสัปดาห์ ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและเป็นไปตาม หลักโภชนาการ 
3. ก าหนดบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบเวรแต่ละวันในการตรวจความสะอาด การปรุงอาหารให้ ถูกสุขลักษณะ 
4. ควบคุมการประกอบอาหารให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ ตรวจสอบคุณภาพอาหารและ ควบคุมความ
สะอาดในการปรุงอาหาร 
5. ควบคุมและตรวจสอบการช าระล้างภาชนะ การก าจัดขยะมูลฝอย การท าความสะอาด โรงอาหารและ
บริเวณท่ีนั่งรับประทานอาหารของนักเรียนให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอ 
6. ติดต่อ ประสานงานงานอนามัยโรงเรียน ตรวจสุขภาพ ผู้ประกอบการอาหารปีละ ๑ ครั้ง 
7. ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์งานครัวที่ช ารุดเสียหาย และจัดซื้อเมื่อพบว่าวัสดุอุปกรณ์งานครัว ไม่เพียงพอ 
8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งำนโรงซักรีด 
1. วางแผนการด าเนินงานโรงซักรีด  
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดเสื้อผ้า  
3. ก าหนดบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบเวรแต่ละวันในการควบคุมนักเรียนรับเสื้อผ้า  
4. ควบคุม ดูแล ให้เจ้าหน้าที่โรงซักรีดท าความสะอาดในโรงซักรีดให้สะอาดอยู่เสมอ  
5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานกลุ่มงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนรวมทั้งติดตาม ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยมีรอง ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
บริหารทั่วไปเป็นหัวหน้ากลุ่มงานและผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มงานรับผิดชอบ ในการบริหารและ
ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับกลุ่มงานต่างๆ รวมทั้งก ากับดูแลฝ่ายงานทั้ง 4 ฝ่าย ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงาน  
2. ฝ่ายบริหารส านักงาน  
3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา 
4. ฝ่ายสวัสดิการและบริการบุคลากร  
 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน 
1. วางแผนพัฒนาคุณภาพในกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
2. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานให้เป็นไปตามนโยบาย  
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
4. รวบรวมและจัดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร  
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5. รับผิดชอบ ดูแลรักษา และจัดส านักงานให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน  
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน  
7. จัดท าเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
8. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกลุ่มงานบริหารทั่วไปให้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
9. ควบคุม จัดหา ดูแล และบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ในกลุ่มงานบริหารทั่วไปให้อยู่ในสภาพที่พร้อม จะใช้งาน 
10. รวบรวม จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
11. จัดท าทะเบียนรับ -ส่งเอกสารและหนังสือราชการตามระบบเกี่ยวกับการจ่ายเรื่อง การติดตามเอกสารตาม
ก าหนดเวลา 
12. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย และ กรณีที่ไม่ได้มา
ปฏิบัติงาน 
13. ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก แก่ผู้ที่มาติดต่องานกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไปเมื่อสิ้นภาคเรียน  
15. เป็นกรรมการกลุ่มงานกลุ่มงานบริหารทั่วไปโดยต าแหน่ง  
16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งำนอำคำรสถำนที่และสำธำรณูปโภค 
1. วางแผนพัฒนางานอาคารสถานที่  
2. ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนางานอาคารสถานที่  
3. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของคนงานและนักการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4. ก าหนดหน้าที่คนงานและนักการให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล บ ารุงรักษา อาคาร สถานที่และ
สิ่งแวดล้อมให้สวยงามและปลอดภัยทั้งในเวลาราชการและนอกราชการ 
5. ดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษาและพัฒนาอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนให้สะอาด สวยงามอยู่เสมอ 
6. ซ่อมแซม บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา  
7. จัดท าทะเบียนและควบคุมการเข้าอยู่บ้านพัก เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบราชการ 
ปี ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติในการใช้อาคารสถานที่ให้รับรู้โดยทั่วกัน และควบคุมดูแลให้ เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนดไว้ 
9. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการจัดสถานที่ จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  
10. ควบคุม ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของคนงานและนักการให้มีประสิทธิภาพ 
11. จัดท าโครงการประจ าปีของงานอาคารสถานที่ เพ่ือพัฒนาบริเวณโรงเรียนและอาคาร สถานที่ภายใน
โรงเรียนทั้งหมดให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ พร้อมใช้งาน 
12. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งำนโสตทัศนศึกษำ 
1. วางแผนการด าเนินงานโสตทัศนศึกษา  
2. จดัทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ของงานโสตทัศนูปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน  
3. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศึกษาให้เพียงพอ  
4. จัดให้มีระเบียบการใช้ การบ ารุงรักษาเพ่ือให้เกิดความคงทนและปลอดภัยในการใช้งาน 
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5. จัดท าเอกสารเผยแพร่รายชื่องานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ท าการบันทึกภาพ และท าการ COPY ลงแผ่นซีดี ส่ง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่งฝ่ายด าเนินการจัดกิจกรรม และเก็บไว้ที่กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป ท าสุดบันทึกการยืม - 
การคืน เพ่ือสะดวกในการใช้บริการ 
6. บันทึกเสียง ถ่ายภาพ วีดีโอเทป เพ่ือการประชาสัมพันธ์และแสดงผลงาน  
7. ให้บริการเครื่องเสียงและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการจัดงานทั้งภายในโรงเรียนและจากหน่วยงาน
ภายนอกที่ขอใช้บริการและเก็บรักษาไม่ให้สูญหาย 
8. จัดท าบันทึกข้อมูลและสถิติการใช้โสตทัศนูปกรณ์  
9. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งำนรักษำควำมปลอดภัย 
1. วางแผนการด าเนินงานรักษาความปลอดภัย 
2. จัดระเบียบ กฏเกณฑ์การเข้า ออกบริเวณโรงเรียนให้เป็นระบบ แสดงถึงความ ปลอดภัย 
3. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนไม่ให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต 
4. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน รวมถึงการเข้าออกของบุคคลทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียนตามระเบียบวิธีการที่ก าหนด 
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยของ นักเรียน 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน  
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งำนยำนพำหนะ 

1. วางแผนการด าเนินงานยานพาหนะและบริการสาธารณะ  
2. ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ  
3. จัดซ่อมแซมและตรวจสภาพยานพาหนะ พร้อมที่จะให้งานได้ดี  
4. ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ราชการและเบิกจ่ายน้ ามัน  
5. ควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจัดท าบัญชีรายการซ่อมพัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
6. ตรวจสอบความถูกต้องการขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการ ตลอดจนรับผิดชอบการจัด ยานพาหนะ
บริการแก่บุคลากรตามล าดับความจ าเป็น 
7. จัดท าเอกสารเพ่ือเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้พนักงานขับรถในกรณีท างานล่วงเวลา  
8. ประสานงานการต่อทะเบียนรถยนต์และท าประกันภัยยานพาหนะทุกคันของโรงเรียน  
9. จัดสถานที่ให้รถจอดเป็นระเบียบตามสถานที่ก าหนด  
10. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


