
งานบริหารทั่วไป 

ขอบข่าย/ ภารกิจการบริหารทั่วไป 
1.  การด าเนินงานธุรการ 
    แนวทางการปฏิบัติ 

1)  ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
2)  วางแผนออกแบบระบบงานธุรการลดขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจน าระบบ

เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 
3)  จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการ         

ตามระบบที่ก าหนดไว้ 
4)   จัดหา Hardware และ Software  ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตาม 

ระบบที่ก าหนด 
5)  ด าเนินงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ โดยยึดความถูกต้องรวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า  
6)  ติดตามประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
 

2.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     แนวทางการปฏิบัติ 

1)  รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

2) สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
3)  ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4)  จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบด าเนินการและ  

ถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
5)  ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการ

ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ  
 
3. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
   แนวทางการปฏิบัติ 

1)  ส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2)   จัดทะทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
3)  จัดท าระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4)  พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน

การปฏิบัติภารกิจ 
5)  จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืนและเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

ส่วนกลาง 
6)  เสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์  
7)  ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ  
 



4. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
    แนวทางการปฏิบัติ 

1)  จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 
2)  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
3)  ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม  

สนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา 
4)  เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง  
5)  ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษา                  

ที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา 
6)  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา  

อย่างต่อเนื่อง 
 
5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
    5.1การจัดระบบการบริหาร 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง  ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา 
2) วางแผนออกแบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการท างานและการ

บริหารงานของสถานศึกษา 
3) น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการใน

สถานศึกษา 
4) ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ 
5) ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 
6) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 

     5.2 การพัฒนาองค์กร 
          แนวทางการปฏิบัติ 

1)  ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กรของ
สถานศึกษา 

2)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโคลงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และกล
ยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา  

3)  ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  ความสามารถท่ีเหมาะสมกับโครงสร้าง
ภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

4)  ก าหนดเปูาหมาย ผลผลิต  ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานบุคลากร 
5)  ติดตามประเมินผลผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆ  อย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ 
6)  น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและขบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
 
 



6. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    แนวทางการปฏิบัติ 

1) ส ารวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
2)  วางแผน  ก าหนดนโยบายและแนวทางการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ 

ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
3)  ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้งานด้านต่างๆ  ของสถานศึกษา 
4)  สนับสนุนให้บุคลากรน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและ 

พัฒนาการศึกษา 
       5)  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิต
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
       6)  ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
       7)  ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ 
 
7.  การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทั่วไป 
     แนวทางการปฏิบัติ 

1)  ส ารวจปัญหาความต้องการจ าเป็นของด้านวิชาการ  งบประมาณ บุคลการและบริหารทั่วไป 
2)  จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารงานด้านวิชาการ 
3)  จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานทุกด้าน 
      4)  ติดตาม  ประเมินผลการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติของบุคลากรในด้าน
ต่าง  ๆ 
      5)  น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ   ให้มี
ความยืดหยุ่นคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 
8.  การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
    แนวทางการปฏิบัติ 
      1)  ก าหนดแนวทางการวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
      2)  บ ารุง  ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่สภาพที่มั่นคง
ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
      3)  ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความ
คุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
     4)  สรุป ประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 



9.  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
     แนวทางการปฏิบัติ 
      1)  ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูล  จ านวนนักเรียนที่จะเข้ารับการบริการทาง
การศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
      2)  จัดท าส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา  
      3)  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากส ามะโนผู้เรียน  เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ไดเอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      4)  เสนอข้อมูลสารสนเทศการส ามะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
  
10.  การรับนักเรียน   
      แนวทางการปฏิบัติ 

1)  ประสานการด าเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลงให้เขตพ้ืนที่การศึกษา
เห็นชอบ 

2) ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา  โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3)  ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 
4)  ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการ

เข้าเรียน 
5)  ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กนักเรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ  

 
11.  การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
      แนวทางการปฏิบัติ 
       1)  ส ารวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ   นอกระบบและ
อัธยาศัย 
       2)  ก าหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
       3)  ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพของสถานศึกษา 
       4)  ประสานเชื่อมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล  ชุมชน  องค์กร หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
       5)  ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาท้ังในระบบนอกระบบ   และตาม
อัธยาศัย  เพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 
 
 



12.  การส่งเสริมกิจการนักเรียน 
      แนวทางการปฏิบัติ 
      1)  วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
      2)  ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจรรม
อย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
      3)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น   รักการ
อ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
      4)  สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข  การส่งเสริมกิจการนักเรียนเพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิด
คุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 
13.  การประชาสัมพันธ์   
       แนวทางการปฏิบัติ 
      1)  ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษารวมทั้งความ 
ต้องการในการได้รับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 
      2)  วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล   ชุมชน  องค์กร   
สถาบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น 
       3)  จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานระชาสัมพันธ์ 

4)  พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการ 
ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา 
       5)   สร้างกิจกรรมกากรประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับและน าไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาให้เหมาะสมต่อไป 
      6)  ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับและน าไปด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป 
  
14. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  และหน่วยงานอ่ืน 
      แนวทางการปฏิบัติ 
      1)  ก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล   ชุมชน องค์กร
และหน่วยงานอื่น 
       2)  ให้ค าปรึกษาแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับ
บุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



15.  การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
      แนวทางการปฏิบัติ 

1)  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
2)  วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน  ก าหนดปัจจัยเสี่ยง  และจัดล าดับความเสี่ยง 
3)  ก าหนดมาตรการในการปูองกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา  
4)  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
5) ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝุายน ามาตรการปูองกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการ  

ด าเนินงานตามภารกิจ 
6)  ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  

          7) ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม  
8) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

 
16.  งานบริการสาธารณะ 
      แนวทางการปฏิบัติ 

1)  จัดให้มีระบบบริการสาธารณะ 
2)  จัดระบบข้อมูล  ข่าวสาร  ของสถานศึกษาเพ่ือให้บริการต่อสาธารณะ 
3)  ให้บริการข้อมูล  ข่าวสาร และบริการอ่ืน ๆ  แก่สาธารณะชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพ     

ของสถานศึกษา 
      4)  พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ  

4) ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาของรับบริการ  
5) น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 

 
17.   งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
        แนวทางการปฏิบัติ 

1)  จัดให้มีบุคลากร รับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน  
2)   ให้ผู้ที่รับผิดชอบงานวางแผนการปฏิบัติงานและด าเนินงานให้เสร็จสิ้นตามภารกิจที่ได้รับ 

มอบหมาย 
3)  ก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
4)  ประเมินผล  การปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.  งานกิจการนักเรียน 

          งานกิจการนักเรียนมีขอบข่ายที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการของนักเรียน  
ในทุกๆด้าน รวมทั้งส่งเสริมด้ายวิชาการให้กับผู้เรียน ได้มีความรู้  เจตคติที่ดี และทักษะต่างๆที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งมีขอบข่ายงานและภารกิจดังนี้ 
          ขอบข่ายการบริหารงานกิจการนักเรียน 
          1. งานปกครอง 
          2. งานกิจกรรมนักเรียน  
          3. งานบริการและสวัสดิการ 
                     

                    1. งานปกครอง 
                        ด้านระเบียบวินัย 
                        1. ควบคุมการแต่งกายของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 
                        2. ควบคุม การปฏิบัติตน ตลอดจนพฤติกรรมนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ของโรงเรียน 
                        3. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียน เมื่ออยู่ในโรงเรียน  
                        4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าแนะน าแก่สภานักเรียน สารวัตรนักเรียน ในการปฏิบัติงาน 
ด้านการปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยขอนักเรียน 
                        5. จัดต ารวจนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยในโรงอาหาร นักเรียนมาสาย 
และการเข้าออกของนักเรียน ตรวจบัตรเดินทางกลับบ้าน 
                        6. จัดนักเรียนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการท ากิจกรรมหน้าเสาธงตลอดจนเดิน
แถวกลับบ้าน 
                        7. ให้ค าชี้แนะ ว่ากล่าวตักเตือนและติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  
                        8. ให้การส่งเสริม สนับสนุนในด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 อย่างมีความสุข 
                        9. ประสานกับครูประจ าชั้น รายงานพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ผู้บริหาร
ทราบต่อไป 
                      10.  ประสานกับฝุายสัมพันธ์ชุมชน เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
มาพูดคุยร่วมกัน เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
                      11.  ประสานกับฝุายอาคารสถานที่ในการดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของบริเวณ
อาคารเรียนทั้งชั้นบนและพ้ืนสนามโรงเรียน 
                      12.  ดูแล จัดท าบันทึกด้านส่งเสริม สนับสนุนการอบรม 
                        1. ส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียนเข้ารับการอบรมตามโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงาน 
ภายนอกจัดขึ้นและน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของตน  
                        2. ให้การอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานของฝุายต่าง ๆ  
โดยคุณครูในโรงเรียน 
                        3. น านักเรียนไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  



 
                 2. งานกิจกรรมนักเรียน 
                     1. ให้การสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมและมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือในกิจกรรมของ โรงเรียน 
ให้มากที่สุด 
                     2. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ   โดยการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสมาชิกสภานักเรียน 
                     3. ฝึกให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
                     4. ฝึกให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและร่วมมือ ร่วมใจพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน 
                     5. ให้ความรู้ สนับสนุนและเน้นให้นักเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น ทั้งท่ีจัดขึ้นในโรงเรียนและในท้องถิ่น 
                     6. ให้การสนับสนุนนักเรียน มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี 
มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
                     7. สนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมตามความถนัด 
และความสนใจ 
                     8. ฝึกให้นักเรียนรู้จกัการประหยัดและอดออม ไม่ฟุุมเฟือย ใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นเท่านั้น 
                     9. จัดท าท าเนียบรุ่นส าหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  
 
                 3. งานบริการและสวัสดิการ 
                     ด้านบริการ 
                     1. จัดบริการอาหารกลางวัน น้ าดื่ม แก่นักเรียนทั้งโรงเรียน 
                     2. จัดบริการอาหารเสริมนม แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงชั้นประถมปีที่ 6 
                     3. ให้บริการอาหารกลางวันแก่บุคลากรทั้งโรงเรียน 
                     4. ดูแล ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียน และบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างที่อยู่ใน 
โรงเรียน ตลอดจนช่วยน าส่งโรงพยาบาลในรายที่เป็นมาก 
                     5. ให้การดูแลนักเรียนที่เจ็บปุวยได้นอนพักในห้องพยาบาลและประสานผู้ปกครอง  
รับนักเรียนกลับบ้านในกรณีที่ต้องส่งโรงพยาบาล 
                     6. ให้บริการทดสอบสายตา ทดสอบการได้ยิน ตรวจสุขภาพฟันแก่นักเรียนในโรงเรียน 
                     7. ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้บริการฉีดวัคซีนต่างๆตามวัยของนักเรียน 
                     8. จัดท าข้อมูลแสดงภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน (น้ าหนัก/ส่วนสูง) เปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์มาตรฐาน 
                     9. บริการ จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียนให้กับฝุายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
                   10. จัดปูายนิเทศให้ความรู้ในด้านสุขภาพร่างกายและสุขศึกษาในโรงเรียน 
       

                    ด้านสวัสดิการ 
                    1. จัดหาเวชภัณฑ์ยา ตลอดจนอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในห้องพยาบาล 
                    2. ควบคุมดูแล คุณค่าทางอาหารที่นักเรียนควรได้รับ 
                    3. ประสานกับบริษัทประกันชีวิตตามโครงการโรงเรียนอุ่นใจ จัดสวัสดิการในการดูแล 
นักเรียนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
                    4. แจกจ่ายแปรงสีฟัน ยาสีฟันให้กับนักเรียนในการดูแลสุขภาพปากและฟัน 



โครงการ/กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน 
 ประจ าปีการศึกษา 2556 

 ที่           ชื่อกิจกรรม/โครงการ          ระยะเวลา              ผู้รับผิดชอบ 
 1 โครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียน  ตลอดปีการศึกษา นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร ์
  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหน้าเสาธง   

 2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดปีการศึกษา นางสมหมาย  นาคะตะ 
  กิจกรรมที่ 1 สอบธรรมศึกษา  น.ส.มาลี  หล่อประเสริฐ 
  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้างคนดี(ทุกวันศุกร์)  นางศจีพร  ภาคเดช 

 
 กิจกรรมที่ 3 บวชสามเณรและบวชสิลจาริณี  
                 ภาคฤดรู้อน 

 
นางสมหมาย  นาคะตะ 

 3 โครงการสภานักเรียน  ตลอดปีการศึกษา น.ส.อภิญญา  เปรมจิตต์ 
  กิจกรรมที่ 1 เลือกตั้งประธานนักเรียน  นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร ์

 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรม หนึ่งคน หนึ่งหน้าที่   
                 ห้านาที โรงเรยีนสะอาดได ้

 
น.ส.อภิญญา  เปรมจิตต์
คณะครู  และสภานักเรียน 

 กิจกรรมที่ 3  รับมอบงานสภานักเรียน  น.ส.อภิญญา  เปรมจิตต์ 
 4 โครงการวันส าคัญ   ตลอดปีการศึกษา นางสมหมาย  นาคะตะ 
 กิจกรรมที่ 1    
 กิจกรรมที่ 2   
 กิจกรรมที่   
 กิจกรรมที่   
 กิจกรรมที่   

 5 โครงการกีฬา   ตลอดปีการศึกษา นายไพรัช  ทันกลาง 
  กิจกรรมที่ 1 ต้านยาเสพติด  นายไพรัช  ทันกลาง 
  กิจกรรมที่ 2 สพป.อย. 1 เกมส์  นายไพรัช  ทันกลาง 
 กิจกรรมที่ 3 แสด-เทา เกมส์  นายไพรัช  ทันกลาง 
 กิจกรรมที่ 4  แอโรบิคแม่ไม้มวยไทย  นายพงศพัศ  รัตนะ 

 6 โครงการสหกรณ์   ตลอดปีการศึกษา นางบุญปลูก  ประกอบมี 
 7 โครงการดนตรี   ตลอดปีการศึกษา น.ส.อรนุช  มีเงิน 
 กิจกรรมที่ 1 วงดุริยางค์  น.ส.อรนุช  มีเงิน 
 กิจกรรมที่ 2 วงสตริง  น.ส.มรกต  วงษ์เนตร 
 กิจกรรมที่ 3 ดนตรีไทย  นางชญาดา  ปุยอ๊อต 

 8 โครงการธนาคารโรงเรียน   ตลอดปีการศึกษา นางวิไลวรรณ  โตสูง 
  กิจกรรมที่ 1 ออมทรัพย์ประจ าวัน  น.ส.วิไลรวรรณ  ศรีวิบูลย์รัตน์ 

  กิจกรรมที่ 2 ธนาคารออมสิน  นางวิไลรรณ  โตสูง 
 9 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   ตลอดปีการศึกษา นางวันเพ็ญ  ไวยวาสา 
 กิจกรรมที่ 1 ประกันชีวิตนักเรียน  น.ส.จิราภรณ์  บูชา 



 ที่           ชื่อกิจกรรม/โครงการ          ระยะเวลา              ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมที่ 2 จัดหาเวชภัณฑ์ยา  น.ส.เจียมจิตต์  คุ้มครองญาติ 

 กิจกรรมที่ 3   
 กิจกรรมที่ 4   

 10 โครงการบริการและสวัสดิการนักเรียน ตลอดปีการศึกษา นายอ านวย  ศรีอนันต์ 
  กิจกรรมที่ 1 อาหารกลางวัน  น.ส.นริศรา  ใบบัว 
  กิจกรรมที่ 2  อาหารเสริมนม  นางวนิดา  แสดงฤทธิ์ 
 กิจกรรมที่ 3   
 กิจกรรมที่ 4   
    

 
บทบาทของงานกิจการนักเรียน 
         1.  จัดกิจกรรมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหลักสูตร 
         2.  สร้างแรงจูงใจปลูกฝังให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน และรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน 
         3.  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นสื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและตัวนักเรียน 
         4.  ควบคุมดูแล งานบริการ และสวัสดิการนักเรียนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
         5.  จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยเน้นระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
ด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม 
         6.  ควบคุม ติดตามดูแลการบริหารงานกิจการนักเรียน ให้ด าเนินการสอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
         7.  พิจารณาและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬานันทนาการ และนันทนาการที่จะจัดข้ึน ในโอกาสต่างๆ 
         8.  ประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียน เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโรงเรียน
ในทุกด้านแก่ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน 
         9.  จัดกิจกรรมตามโครงการและประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้บริหาร 
 

 
 


