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พรรณนางานกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
1.  หวัหนา้กลุ่มวชิาการ     

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1. วางระบบบริหารงานวชิาการ 
2.    ควบคุมดูแลการจดัการเรียนการสอน   การจดัตารางสอน การจดัครูเขา้อบรมสัมนา การ 

ใช้หนงัสือเรียน กลุ่มงานวดัผลประเมินผล   กลุ่มงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน งาน คอมพิวเตอร์เพื่อการ 
เรียนการสอนและกลุ่มงานหอ้งสมุด 
       3.    ควบคุม ก ากบั ดูแล   การใช ้การผลิตส่ืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนการ
สอน ของหลกัสูตร 

4. สนบัสนุนและส่งเสริมให้ครู  อาจารยท่ี์ไดรั้บการฝึกอบรม   สัมมนาศึกษาต่อเพื่อให้ครูมีความ
ช านาญ และคุณวฒิุท่ีสูงข้ึน 

5. ควบคุม  ก ากบั  ดูแลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนการสอนเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  การวดัผลประเมินผล  การซ่อมเสริม  กิจกรรมการเรียนการสอน  งานนิเทศติดตามผล
เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 

6. จดัใหมี้กิจกรรมส่งเสริมวชิาการดา้นต่าง ๆ  รวมทั้งการจดัสอนซ่อมเสริมข้ึนภายในโรงเรียน 
7. ใหบ้ริการดา้นวชิาการแก่ชุมชนและสังคม 
8. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.  ผูช่้วยหวัหนา้กลุ่มวชิาการ   
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1.    งานนิเทศภายใน 
2. งานพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน  การวดัผลประเมินผล 
3. งานติดตามการปฏิบติังานของกลุ่มวชิาการ / ครูผูส้อน / กลุ่มสาระต่าง ๆ 
4. งานพฒันาคุณภาพครู  นกัเรียนในโครงการต่าง ๆ 
5. งานพฒันาบุคลากร   เก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
6. การประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานกลุ่มวชิาการ 
7. ตรวจสอบ และจดัท า ปพ. 9 
8. จดัท าสถิติต่าง ๆ ของนกัเรียน  การมาเรียนเป็นรายวนั    สถิติการศึกษา     ติดตามนกัเรียนท่ีขาด

เรียนร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา ครูประจ าวชิา  
9. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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3.งานธุรการกลุ่มวชิาการ   

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
งานพสัดุ 

1.   ส ารวจวสัดุ – อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นงานกลุ่มวชิาการ 
2.   จดัช้ือวสัดุ – อุปกรณ์ตามแผนและระเบียบการจดัซ้ือตามระเบียบพสัดุท่ีโรงเรียนก าหนด 
3.   จดัท าทะเบียนจดัเก็บรักษา ควบคุมการเบิกจ่ายวสัดุ – อุปกรณ์ ตามระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุ 
4.   รายงานสรุปวสัดุคงเหลือปีละ 2 คร้ัง 

งานสารบรรณ 
1.   รับ - ลงทะเบียน จดัเก็บ หนงัสือราชการ 
2.   ส่งหนงัสือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบ 
3.   งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  

1.     วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา 
และแนวการจดัสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2.    จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้
ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร การจดักระบวนการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล และการแนะ 
แนวใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.    ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร การจดักระบวนการ
เรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล และการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและแนวทางการด าเนินการ
ของหลกัสูตร 

4.   ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ และชุมชนเพื่อให้การใชห้ลกัสูตร
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

5.   ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตรแก่นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
และน าขอ้มูลป้อนกลบัจากกลุ่มต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

6.   ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้น ระดับช่วงชั้น และระดับกลุ่มวิชา ในแต่ละปี
การศึกษา เพื่อปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
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7.    ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบติังานของครูและการบริหารหลกัสูตร ระดบั

สถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา แลว้ใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพฒันาการปฏิบติังานของครูและการ
บริหารหลกัสูตรในปีต่อไป 

8.    รายงานผลการปฏิบติังานและผลการบริหารหลกัสูรของสถานศึกษา โดยเนน้ผลการพฒันา  
คุณภาพนกัเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบัเหนือ
สถานศึกษา สาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
4.2  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  (หวัหนา้กลุ่มสาระ) ประกอบดว้ย 
        ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

1.    วางแผนการสอน  การจดัท าตารางสอนในกลุ่มสาระท่ีรับผดิชอบ 
ท าการสอนในกลุ่มสาระท่ีรับผดิชอบ 

 2. ช่วยเหลือหัวหน้ากลุ่มวิชาการในการจดัการสอนแทน  แผนการจดัการเรียนรู้  ก าหนด
คุณสมบติัของผูเ้ลือกเรียนแผนการเรียนนั้น ๆ 

3. ควบคุม   ดูแล  การเรียนการสอนในกลุ่มสาระให้เป็นไปตามหลกัสูตรและ แผนการจดัการ
เรียนรู้ 

4.รับผดิชอบใหค้รูในกลุ่มสาระจดัท าโครงการสอน แผนการจดัการเรียนรู้ 
5. ท าแผนปฏิบติัการการใช้เงินและควบคุมดูแลการใช้เงินตามแผนของกลุ่มสาระวิชาท่ี

รับผดิชอบ 
6.วเิคราะห์หลกัสูตรและขอ้สอบวชิาต่าง ๆร่วมกบัครูในกลุ่มสาระวชิาวชิา 
7. จดัท าส่ือการเรียนการสอนส าหรับกลุ่มสาระวชิา 
8.จดัท าทะเบียนวดัผล     อุปกรณ์  การเรียนการสอน     บ ารุงรักษาส่ือการเรียนการสอนในกลุ่ม

สาระวชิา 
  9. จดัให้มีการนิเทศภายในกลุ่มสาระวิชาเพื่อปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบติังานในกลุ่มสาระวชิา    สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะต่อกลุ่มวชิาการ 
 10. ร่วมเป็นคณะกรรมจดัหา และคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนทุกระดบัชั้น 

11. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  *   คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้(กลุ่มวชิา)และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  
 1.ก าหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้กลุ่มวชิา และพฒันาหลกัสูตรรายวิชาของกลุ่มวิชาในสาระการ

เรียนรู้แกนร่วม แกนเลือก และเลือกเสรีตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 2. ด าเนินการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด และการวดัผลและ

ประเมินผลการเรียนรู้รายวชิาต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแสดงความสามารถท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน 
 3. พฒันาแผนการัดการเรียนรู้รายวิชาท่ีเป็นมาตรฐานกลาง เพื่อให้ผูส้อนสามารถปรับใช้ตาม

ความเหมาะสมและใหก้ารสอนน าไปสู่การเรียนรู้มากท่ีสุด 
 4. พฒันาส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญั

ท่ีสุด 
 5. ก าหนดแนวทางพฒันาเคร่ืองมือ และก ากบัการด าเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้

ของนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวชิาท่ีก าหนด 
 6. วเิคราะห์พฒันาการของนกัเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 7. ด าเนินการวจิยัการศึกษาในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหาและพฒันากระบวนการเรียนรู้ และการ

วดัผลประเมินผล 
 8. นิเทศภายในแลกเปล่ียนประสบการณ์การด าเนินงานเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 9. รวบรวมขอ้มูลเพื่อปรับปรุง และพฒันาหลกัสูตรรายวชิา และการจดักระบวนการเรียน

ตลอดจนตรวจสอบ และประเมินการบริหารหลกัสูตรรายวชิา และกลุ่มวชิาในภาคเรียนท่ีผา่นมาและ
วางแผนพฒันาการบริหารหลกัสูตรในภาคเรียนต่อไป 

 10. รายงานผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของครู และผลการบริหาร   
หลกัสูตรของกลุ่มวชิาโดยเนน้ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและ งานวชิาการ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 11.ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.4 งานหลกัสูตรสถานศึกษา   
      ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

1. วางแผน จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ คู่มือการวดัผลประเมินผล
ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

2.  ส ารวจการใช ้/ ความตอ้งการของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
3.  ประเมินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
4.  ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาใหพ้ร้อม / และทนัใชก่้อนเปิดภาคเรียน 

 4.5. งานจดัตารางสอน  ประกอบดว้ย 
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
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1. ส ารวจวิชาท่ีเปิดสอนของภาคเรียนและปีการศึกษาให้ครบตามจ านวนท่ีโครงสร้างของหลกัสูตร

ก าหนด 
2. จดัให้นักเรียนได้เลือกเรียนวิชาสาระเพิ่มเติม /กิจกรรมให้ครบตามจ านวนท่ีโครงสร้างของ

หลกัสูตรก าหนด 
3. จดัตารางสอน / ตารางเรียน / ตารางการใช้ห้องให้ครูผูส้อนและนักเรียนให้สอดคล้องตาม

โครงสร้างของหลกัสูตรก าหนดและนโยบายของส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.  จดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม ตารางส าผูส้อน / ผูเ้รียน / ตารางการใชห้อ้ง 

4.6  งานครูผูส้อน 
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1. วางแผนการสอนรายวชิาท่ีรับผดิชอบ 
2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามศกัยภาพของนกัเรียน และเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 
3. อบรมคุณธรรม จริยธรรมทั้งในและนอกหอ้งเรียน 
4. จดัหา หรือจดัท าส่ือท่ีเหมาะสม กบัเน้ือหาและตวัผูเ้รียน 
5. จดัวดัผลประเมินผลท่ีหลากหลาย 
6. จดักิจกรรมสอนซ่อมหรือเสริมตามศกัยภาพของนกัเรียน 
7. ติดตามนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการเรียน หรือท่ีเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์
8. เป็นท่ีปรึกษากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
9. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5. กลุ่มงานทะเบียนวดัผลและเทียบโอนผลการเรียน 
5.1 งานทะเบียนวดัผล   
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และภาระงาน 
1 ปฏิบติัหนา้ท่ีนายทะเบียนของโรงเรียน 
2 ควบคุม  ดูแล   ติดตามงานในความรับผิดชอบของนายทะเบียนให้เป็นไปตามแผน    ระยะเวลา

ท่ีก าหนด 
3 ควบคุม    ดูแล และจดัท าทะเบียนนกัเรียน 
4 จดัท ารายช่ือของนกัเรียนทุกระดบัชั้น  การออกเลขประจ าตวันกัเรียน    
5 จดัพิมพ์แบบฟอร์ม     แบบค าร้องต่าง ๆ  ท่ีใช้ในงานทะเบียนวดัผล เช่น ค าร้องขอหลกัฐาน

การศึกษา และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.    ด าเนินการเก่ียวกบัการร้องขอเปล่ียนแปลงหลกัฐานในทะเบียนนกัเรียน  เช่น  ช่ือ   สกุล     
      วนั  เดือน  ปีเกิด หรืออ่ืน ๆ 
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7.     ด าเนินการหลกัฐานส าหรับนกัเรียนการยา้ยเขา้ และการยา้ยออกของนกัเรียน 
8.    การจดัชั้นเรียนและเป็นกรรมการการคดัเลือกนกัเรียนเขา้เรียน 
9.    งานลงทะเบียนเรียนของนักเรียน เช่น ลงทะเบียนเรียนรายภาค และ การลงทะเบียนในกรณี
พิเศษ 
       หรือเรียนซ ้ า        
10.   ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย   

5.2  งานวดัผลประเมินผล   
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1. ควบคุมงานวดัผลประเมินผล ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการประเมินผล

การเรียนตามหลกัสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 
2. ควบคุมงานวดัผลประเมินผลระดบัโรงเรียน  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัส านักงาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากองคก์รอ่ืน ๆ เช่น การสอบ O – NET / LAS หรืออ่ืน ๆ ให้เป็นไป
ตามระเบียบการวดัผลประเมินผลนั้น ๆ 

3. จดัเก็บ รักษาหลักฐานการวดัผลประเมินผล เช่น ขอ้สอบ, ปพ.5, แบบประกาศผลการเรียน
รายวิชา, แบบสรุปผลประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์, แบบสรุปผลประเมินการอ่าน คิด 
วเิคราะห์ และเขียนส่ือความ, แบบสรุปผลประเมินผลกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(ลูกเสือ – เนตรนารี, 
แนะแนว, ชุมนุม, กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ) 

4. จดัท าปฏิทินการปฏิบติังานเก่ียวกบั งานวดัผลประเมินผล 
5. ด าเนินการใหมี้การวเิคราะห์ขอ้สอบ คลงัขอ้สอบ 
6. รวบรวมและตรวจสอบ  ความถูกตอ้งของขอ้สอบ เคร่ืองมือวดัผลเสนอหวัหนา้กลุ่มวชิาการ 
7. ช้ีแจงใหน้กัเรียนเขา้ใจเร่ือง ระบบการวดัผลและประเมินการเรียน หลกัเกณฑก์ารจบหลกัสูตร 
8. จดัพิมพแ์บบฟอร์ม แบบค าร้องต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นงานวดัผล 
9. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บมอบหมาย 
10. ด าเนินการสรุปผลการสอบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  รวบรวม ติดตาม นกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้น

การเรียน เช่น ผลการเรียนท่ีเป็น 0, ร, มส. มผ., ผลการสอบแกต้วั และรายงานผูอ้  านวยการทราบ
เป็นระยะ 

11. จดัท า แบบฟอร์ม  แบบค าร้องต่าง ๆ และเอกสารอ่ืน ท่ีใชใ้นงานวดัผลประเมินผล และแจง้ผล
การเรียน 

12.  รวบรวมขอ้มูล จดัท ารายงาน และสถิติผลการสอบเป็นรายกลุ่มสาระวชิา และรายชั้นเรียน เสนอ
หวัหนา้กลุ่มวชิาการ ผูอ้  านวยการโรงเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
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13. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บมอบหมาย 

5.3 งานเทียบโอนผลการเรียน 
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1. จดัท าสาระเคร่ืองมือ และวธีิเทียบโอนผลการเรียนของรายวชิาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ 
2. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กบัผูเ้รียนท่ีร้องขอ และพิจารณาการเทียบโอนวิชาเรียน

นกัเรียนท่ียา้ยเขา้มาเป็นนกัเรียนใหม่ของโรงเรียนควนพระสาครินทร์ 
3. ประมวลผลและตดัสินผลการเทียบโอน 
4. เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบและ

เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาตดัสินอนุมติัการเทียบโอน 
5.4 งาน GPA / PR 

*  คณะกรรมการจดัท าผลการเรียนเฉล่ีย GPA และการใชโ้ปรแกรมวดัผล  (โปรแกรม Book Mark)  

       ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  
1. ศึกษารายละเอียด แนวปฏิบติัและใหค้วามรู้ครูผูส้อนเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรม  
2. กรอกประวติั ขอ้มูลนกัเรียนทุกคน 
3. ลงทะเบียนรายวชิาของนกัเรียน 
4. ประมวลผลการเรียนและผลการสอบแกต้วั การเรียนซ ้ าของนกัเรียน 
5. ค านวณผลผลการเรียนเฉล่ีย GPA และล าดบัผลการเรียนเฉล่ีย  PR ให้ทนัเวลาตามท่ีกระทรวง

ก าหนด 
6. จดัท าและออกบตัรประจ าตวันกัเรียน 
7. บริการเอกสาร ขอ้มูลต่าง ๆ เกียวกบัการศึกษาแก่นกัเรียนผูร้้องขอ 
8. ด าเนินการส่งขอ้มูล GPA ต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามเวลาท่ีก าหนด 
9. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 * คณะกรรมการตรวจสอบการจดัท าผลการเรียนเฉล่ีย GPA และล าดบัผลการเรียนเฉล่ีย  PR  

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  
1. ตรวจสอบการกรอกขอ้มูล/ เลขประจ าตวั ประวติัของนกัเรียน 

 2.    ตรวจสอบความถูกตอ้งของการลงทะเบียนวชิาเรียน กิจกรรม และผลการเรียน 
  3.    ตรวจสอบการประมวลผลผลการเรียนเฉล่ีย GPA และล าดบัผลการเรียนเฉล่ีย  PR 

4.    ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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5.5 งานประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษา 

* คณะกรรมการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์และสมรรถนะผูเ้รียนของสถานศึกษา   
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1.    ก าหนดแนวทาวทางการพฒันา แนวทางการประเมิน เกณฑ์การประเมินและแนวทางปรับปรุง

แกไ้ขคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
2.    พิจารณาตดัสินผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์รายปี / รายภาคและการผ่านช่วงชั้น

ของผูเ้รียน 
        จดัระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้วยวิธีการอนัเหมาะสม และส่งต่อ

ขอ้มูลเพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
5.6 งานประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์ และเขียนฯ 

* คณะกรรมการพฒันาและประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์ และเขียนฯ    

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1. ก าหนดแนวทางในการพฒันา การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์ และ 
    การเขียนของผูเ้รียน 
2. ด าเนินการออกขอ้สอบเพื่อวดัผลประเมินผล ความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์ และการ  
     เขียนของผูเ้รียน อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
3. ตดัสินผลการพฒันาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนของผูเ้รียน ทั้งราย

ภาค   
     รายปีและการผา่นช่วงชั้น 
4. วางแผนการซ่อม นกัเรียนท่ีไม่ผา่น ความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์ และการ 
     เขียนของผูเ้รียน 

5.7  งานประมวลผลคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละการอ่าน  คิดวเิคราะห์ และเขียน ฯ 

       *  คณะกรรมการประมวลผลคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละการอ่าน  คิดวเิคราะห์ และเขียน ฯ 
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

             วางแผนประมวลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน ฯ                             
ภาคเรียนละ  1 คร้ัง 
5.8 งานนิเทศหลกัฐานการวดัผล 

*  คณะกรรมการนิเทศหลกัฐานการวดัผล       

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
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1. ตรวจสอบการกรอกขอ้มูลทัว่ไปของ   ปพ. 5 สมุดบนัทึกกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนฯ 
2. ตรวจสอบความเหมาะสมของการก าหนดอตัราส่วนคะแนน จุดประสงคส์ าคญัท่ีใชใ้นการวดัผล 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเก็บรายจุดประสงค์  การผ่านผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  

คะแนนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  และการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ  คะแนนสอบ
กลางภาค  คะแนนสอบปลายภาค หรือคะแนนรวมแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

4. ตรวจสอบผลคะแนนรวม และการตดัสินผลการเรียนของนกัเรียนแต่ละคน ท่ีไดรั้บผดิชอบ 
5. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.9.  งานจดัท าหลกัฐานการศึกษาของนกัเรียน 

* คณะกรรมการรับผดิชอบจดัท าหลกัฐานการศึกษาของนกัเรียน  
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
 1.   จดัซ้ือ จดัท า จดัหา เอกสารหลกัฐานการศึกษาตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2.   วางแผนการ กรอกขอ้มูลนกัเรียน รายบุคคลตามลกัษณะเอกสารหลกัฐานการศึกษาตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
 3.   สรุปรายงานหวัหนา้กลุ่มวชิาการ ผูอ้  านวยการโรงเรียนตามเวลาท่ีก าหนด 

* คณะกรรมการรับผดิชอบจดัเก็บหลกัฐานการศึกษาของนกัเรียน  
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
 1.   จดัเก็บ เอกสารหลกัฐานการศึกษาตามท่ีไดรั้บมอบหมายให้สะดวกต่อการใชอ้ยา่งเป็นระบบ
และปลอดภยั 
 2.   สรุปรายงานหวัหนา้กลุ่มวชิาการ ผูอ้  านวยการโรงเรียนตามเวลาท่ีก าหนด 

6. กลุ่มงานพฒันาส่ือและนวตักรรมเทคโนโลยทีางการศึกษา 
6.1 งานหอ้งสมุด    
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1 จดัหาและคดัเลือกหนังสือเขา้ห้องสมุดร่วมกบัครูผูส้อนให้เพียงพอกบัความตอ้งการของครู  

นกัเรียนและใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
2.    จดัหนงัสือใหเ้ป็นหมวดหมู่ตามหลกัสากล  โดยใชเ้ลขหนงัสือ    ท าดชันี    ท าบรรณานุกรม 
3.    จดัท า รักษา  จดัเก็บทะเบียน สถิติต่าง ๆ ของหอ้งสมุดใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
4.    ใหค้วามรู้  แนะน า  บริการ เก่ียวกบัการคน้ควา้หาหนงัสือในหอ้งสมุด 
5.    จดัเก็บ รักษา  ซ่อมแซมหนงัสือและวารสารต่าง ๆ 
6.    ควบคุมดูแลการใชห้อ้งสมุด 
7.    แนะน าหนงัสือใหม่และหนงัสือท่ีน่าสนใจใหก้บับุคคลากร 
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8.   จดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้ตามควรแก่โอกาส 
9.    รับผดิชอบจดัหาจดัเก็บ    ดูแลบ ารุงรักษา  วสัดุและครุภณัฑต่์าง ๆ ในหอ้งสมุด 
10. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 6.2  งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน   
       ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

1. ก าหนดแผนการเรียนและวชิาเรียนงานคอมพิวเตอร์ 
2. ดูแล  บ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
3. จดัซ้ือวสัดุ   อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
4. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6.3 งานโสตทศันศึกษา 
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1.   วางแผนแนวปฏิบติัการใชห้อ้งโสต และทศันูปกรณ์ 
2.   ลงทะเบียนส่ือ – ครุภณัฑ ์ประจ าหอ้ง 
3.   บริการการใชส่ื้อ – ครุภณัฑ ์เม่ือมีการขอใชบ้ริการ 
4.   รายงานการใชแ้ละปรับซ่อมส่ือ – ครุภณัฑ ์ใหพ้ร้อมท่ีจะใชอ้ยูเ่สมอ 

6.4 งานบริการวชิาการสู่ชุมชน 
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1. ศึกษาส ารวจความตอ้งการสนบัสนุนงานวชิาการแก่ชุมชน  หน่วยงาน  และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. จดัให้ความรู้  เสริมสร้างความคิดและเทคนิคทกัษะทางวิชาการ เพื่อการพฒันาทกัษะวิชาชีพ

และคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน  ท้องถ่ิน  เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ

สถานศึกษา  
6.5 งานจดัหาและคดัเลือกหนงัสือแบบเรียน     

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1. พิจารณากลั่นกรองหนัง สือแบบเ รียนให้ตรงตามโครงส ร้างของหลักสูตรตาม ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
2. พิจารณาหนงัสือเรียนท่ีมีเน้ือหารสาระตรงตามความตอ้งการของครูผูส้อน 
3. ควรพิจารณาคดัเลือกหนังสือเรียนจากส านักพิมพ์ท่ีหลากหลาย   และมีรายช่ือตามท่ี

กระทรวงศึกษาธิการก าหนดหรือรับรอง 
4. หนงัสือเรียนตอ้งมีคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสม 
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7. กลุ่มงานนิเทศงานวชิาการ 

7.1 งานนิเทศงานวชิาการ  ประกอบดว้ย 
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  

1. ใหค้  าปรึกษา แนะน า เก่ียวกบัการวางแผนการปฏิบติังานกลุ่มวชิาการ 
2. ตรวจสอบ ควบคุมกลุ่มวชิาการใหป้ฏิบติัตามแผนงานการปฏิบติังาน 
3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร การจดักระบวนการ

เรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล และการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและแนวทางการด าเนินการ
ของหลกัสูตร 

  4. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ และชุมชนเพื่อให้การใชห้ลกัสูตร
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

5. ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรและการใช้หลกัสูตรแก่นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
และน าขอ้มูลป้อนกลบัจากกลุ่มต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

6. นิเทศ ให้ความรู้หลกัฐานทางการเรียน แนวปฏิบติัให้กบัครูท่ียา้ย / บรรจุแต่งตั้งใหม่ก่อน
ปฏิบติัการสอน 

7. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
7.2  การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  
1. วางแผนเพื่อ พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน 
2. ใหค้  าปรึกษา แนะน า เก่ียวกบัวธีิการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน 
3. รายงานผลการด าเนินกบัหวัหนา้กลุ่มวชิาการและผูอ้  านวยการสถานศึกษาทราบอยา่งนอ้ย                       

   ปีละ 2 คร้ัง 
      4. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
7.3 งานติดตาม / นิเทศการจดัการเรียนการสอน 

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  
1. วางแผนและออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการนิเทศการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูแต่

ละวนั 
2. นิเทศ/ติดตามการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูแต่ละวนั  เช่น  การเขา้ห้องสอน  การ

ใชส่ื้อ  การวดัประเมินผล  พฤติกรรมนกัเรียนท่ีไม่พึงประสงค ์
3. สุรป รายงานผลต่อหวัหนา้งานวชิาการและผูอ้  านวยการเดือนละ  1  คร้ัง 

7.4  งานกิจกรรมสอนซ่อมเสริม  
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ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1.   วางแผนการสอนซ่อม / เสริมใหก้บันกัเรียนทุกชั้น 
2.   ส ารวจความตอ้งการของนกัเรียนและชุมชน 
3.   จดัตารางในการสอนซ่อม / เสริม 
4.   ออกแบบเอกสารการติดตามการเรียนการสอนซ่อมเสริม 
5.   รายงานผลการด าเนินงานใหห้วัหนา้กลุ่มวชิาการและผูอ้  านวยการสถานศึกษา ปีละ 2 คร้ัง 

7.5  การจดัสอนแทน  
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1.  วางแผน / ออกแบบบนัทึกการสอนแทน 
2.   ส ารวจครูลา / ขออนุญาต / ไปราชการ   
3.   ด าเนินการจดัสอนแทนเม่ือมีครูลา / ขออนุญาต / ไปราชการ  ตามความเหมาะสม 
4.   สรุปและรายงานผล 

7.6 งานติดตามนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการเรียน  เช่น  0, ร, มส, มผ   
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1. สรุปผลการเรียนของนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน  0, ร, มส, มผ   
2. จดัท าทะเบียนขอ้มูลการติด  0, ร, มส, มผ  ของนกัเรียน 
3. รายงานผลการด าเนินงานต่อหวัหนา้งานวิชาการและผูอ้  านวยการ  อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2  

คร้ัง 
4. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

7.7 งานวจิยัและประเมินผลกลุ่มงานวชิาการ 
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

 1. จดัท าเคร่ืองมือการติดตามผลการปฏิบติังานของกลุ่มงานวชิาการ 
 2. สรุป  รายงานผลการปฏิบติังานของกลุ่มงานวชิาการ  รายภาคเรียน  และปีการศึกษา 

   3. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
7.8 งานนิเทศแผนการจดัการเรียนรู้ 

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1. จดัท าแบบฟอร์มเอกสารการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้บริการแก่กลุ่มสาระ 
2. ใหค้วามรู้  แนะน าการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
3. นิเทศ  ติดตามการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ของครูสัปดาห์ละ  1  คร้ัง 

4. รายงานผลการนิเทศต่อหวัหนา้กลุ่มงานวชิาการและผูอ้  านวยการอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  2 คร้ัง 
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8. กลุ่มงานการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1. ส ารวจขอ้มูลความพร้อม ความตอ้งการและสภาพปัญหาของโรงเรียน  ชุมชน  ทอ้งถ่ิน  และ

ผูเ้รียนเพื่อเตรียมความพร้อมของการจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
2. จดัประชุมช้ีแจงครูท่ีปรึกษากิจกรรม  เพื่อร่วมกนัก าหนดแนวทางในการจดักิจกรรมให้มีควม

เหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการและแกปั้ญหาของโรงเรียน  ชุมชน  ทอ้งถ่ินและผูเ้รียน 
3. จดัท าแผนงาน  โครงการ  และปฏิทินปฏิบติังานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โดยก าหนดเป็นราย

ภาคเรียนหรือรายปีการศึกษา  และเสนอขออนุมติัต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
4. ใหค้  าปรึกษาแก่ครูท่ีปรึกษากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
5. นิเทศ ติดตามผล  และประสานงานการด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
6. รวบรวมผลการประเมินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจากครูท่ีปรึกษากิจกรรม ตลอดจนสรุป

ปัญหาอุปสรรคในการจดักิจกรรม ขอ้เสนอแนะ และแนวทางพฒันาการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
เสนอต่อหวัหนา้กลุ่มวชิาการ และผูบ้ริหารสถานศึกษา 

7. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
9.  งานประกนัคุณภาพการศึกษา   

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1. จดัท ามาตรฐานการศึกษาและตวัช้ีวดัของสถานศึกษา ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียน 

สพท. สพฐ.  และ สมศ. 
2.    พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
3.    ปรับปรุง พฒันา เคร่ืองมือและวธีิการประเมินคุณภาพภายใน 
4.    ติดตาม ตรวจสอบ และด าเนินงานประกนัคุณภาพของฝ่าย / งาน / กลุ่ม /วชิา และท่ีเก่ียวขอ้ง 

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
5.   จดัท ารายงานผลการประเมิน และจดัท าเอกสารให้เหมาะสมพร้อมท่ีจะน าเสนอแก่ชุมชน 

และ 
       หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.   ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
10.  งานศูนยส่ื์อ   

 ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1. จดัท าแบบฟอร์มทะเบียนส่ือใหก้ลุ่มสาระทุกกลุ่ม 
2. ลงทะเบียนส่ือ 
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3. ประเมินการใชส่ื้ออยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

11. งานเก็บเอกสารคนดีศรี ค.ส. 
   ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

        1. วางแผนการจดัเก็บเอกสารเชิดชูเกียรติของโรงเรียนทุกชนิด 
       2. จดัท าทะเบียนเกียรติบตัร วฒิุบตัรและบนัทึกเป็นปัจจุบนั 
        3. บริการส าเนาเกียรติบตัร วฒิุบตัร เม่ือมีผูร้้องขอใชป้ระโยชน์ 
12. งานติดตามผลและประเมินผลงานกลุ่มวชิาการ 

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1. จดัท าแบบฟอร์มการติดตามผลประเมินผล 
2. สรุป   รายงานผลการปฏิบติังานของกลุ่มวิชาการเป็นกิจกรรม  รายภาคเรียน  และ  ปี
การศึกษา 
3. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

13. งานแนะแนว 
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1. บริการส ารวจและศึกษาขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อรู้จกัเด็กทุก ๆ ดา้น สังเกต ระเบียน

พฤติกรรม มาตราส่วน ประมาณค่า การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การทดสอบ การท าสังคมมิติ การเยี่ยม
บา้น  การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี อตัชีวประวติั  ระเบียนสะสม 

2.  การบริการสนเทศ เพื่อให้ข่าวสารความรู้ท่ีจ  าเป็นแก่นกัเรียนเก่ียวกบัการศึกษา อาชีพ สังคม 
วฒันธรรม และ ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ อภิปราย บรรยาย หรือการจดักิจกรรมในรูปแบบของนิทรรสการ
การศึกษานอกสถานท่ี การสาธิต การจดัรายการวทิย ุโทรทศัน์ 

3.  บริการให้ค  าปรึกษา เพื่อช่วยให้บุคคลหรือนกัเรียนมองเห็นช่องทางในการตดัสินใจและ
สามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเองดว้ยวิธีท่ีฉลาดและเหมาะสม ให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคลและให้ค  าปรึกษา
เป็นกลุ่ม 

4.  บริการจดัวางตวับุคคล เพื่อช่วยให้บุคคลหรือนกัเรียนไดมี้โอกาสแสดงตามพฤติกรรมหรือ
ไดป้ระสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม การจดัเด็กเขา้โครงการเรียนและชุมชนต่าง ๆ การจดั
ทุนการศึกษา การจดัสอนซ่อมเสริม การจดัโครงการอาหารกลางวนั จดับริการฝึกงาน และท างาน ฯลฯ 

5.  บริการติดตามผล เพื่อติดตามผลงานในด้านต่าง ๆ ของบริการแนะแนวและติดตามผล
พฤติกรรมของบุคคลหรือเด็ก วา่ควรไดรั้บการแนะแนวเพิ่มเติมหรือไม่เพียงใด การสังเกต การสัมภาษณ์ 
การใช ้แบบสอบถามบทบาทหนา้ท่ีของครูในการจดักิจกรรมแนะแนว 
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14. งานจดัการศึกษาเรียนรวม 
 บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ต าแหน่ง หวัหนา้งานนกัเรียนเรียนรวม 

1. เป็นหวัหนา้งานนกัเรียนเรียนรวม 
2. จดัท าแผน IEP และแผน IIP ในรายวชิาท่ีท าการสอน 
3. ดูแลนกัเรียนเรียนรวม 
4. จดัท าและพฒันางานนกัเรียนเรียนรวม 
5. อ านวยความสะดวกใหก้บันกัเรียน 
ความรับผดิชอบ 
1. จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเรียนรวม 
2. คดักรองนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
3. จดัท าแผน IEP และแผน IIP ในรายวชิาท่ีสอน 
4. สนบัสนุนจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บันกัเรียนพิการ 
5. ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องดา้นต่างๆ 
6. จดักิจกรรมสอนเสริมใหก้บันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
7. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบติังาน เพื่อปรับปรุงพฒันางานใหดี้ข้ึน 
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ต าแหน่ง คณะกรรมการงานนกัเรียนเรียนรวม 
1. จดัท าแผน IEP และแผน IIP ในรายวชิาท่ีสอน 
2. คดักรองนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
3. สนบัสนุนจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บันกัเรียนพิการ 
4. ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องดา้นต่างๆ 
5. จดักิจกรรมสอนเสริมใหก้บันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
6. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบติังาน เพื่อปรับปรุงพฒันางานใหดี้ข้ึน 
บทบาทหนา้ท่ีและแนวทางการมอบหมายงานใหพ้ี่เล้ียงเด็กพิการ 
1. พี่เล้ียงเด็กพิการ ไม่ใช่ครูท่ีปฏิบติังานลกัษณะนักวิชาชีพ พี่เล้ียงเด็กพิการจึงไม่สามารถ

ออกแบบการสอน ออกแบบการจดัการเรียนรู้ หรือไม่มอบหมายให้เป็นครูผูส้อนประจ าวิชา
ต่างๆ ครูผูช่้วย พี่เล้ียงเด็กพิการไม่ใช่ครูผูช่้วย แต่เป็นผูช่้วยเหลือนักเรียนท่ีบกพร่องท่ี
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือมีความบกพร่องทางร่างกายและการเคล่ือนไหว มีความ
ยากล าบากในการดูแลนกัเรียนตามค าแนะน า ดูแลของครูประจ าการ 

2. พี่เล้ียงเด็กพิการ โดยทัว่ไปจะมี 2 ระดบั คือ 
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2.1 ระดบัต ่า อาจจะก าหนดคุณสมบติัเพียงจบการศึกษาภาคบงัคบั มีนิสัยรักเด็ก ใจเยน็ ท า

หน้าท่ีดูแลช่วยเหลือเด็กพิการไม่ให้ได้รับอนัตราย ช่วยเหลือเด็กในการเคล่ือนไหว 
ช่วยเหลือเด็กท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 

2.2 ระดบัพื้นฐาน อาจจะก าหนดคุณสมบติัวุฒิทางการศึกษา ตามขอ้ 1 หรือสูงกวา่ สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามขอ้ 1 และสามารถช่วยเหลือครูในการสอน สอนซ่อมเสริม ผลิตส่ือ 
ช่วยเหลือครูในการควบคุมชั้นเรียน (เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรม) ปฏิบติัฟ้ืนฟู
เด็กภายใตค้  าแนะน า ดูแลของครูผูส้อนหรือนกัวชิาชีพเฉพาะ 

3. แนวทางมอบหมายหนา้ท่ีใหพ้ี่เล้ียงเด็กพิการ 
3.1 จดัตารางเวลาให้ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนท่ีพิการท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ หรือมีความ

บกพร่องทางร่างกายและการเคล่ือนไหว มีความยากล าบากในการดูแลตวัเอง พิการ 
บกพร่องดา้นอ่ืนๆ 

3.2 จดัตารางเวลา และแบ่งเด็กให้พี่ เล้ียงเด็กพิการสอนเสริมนักเรียนเรียนร่วม ภายใต้
ค  าแนะน าของครูประจ าวชิาในหอ้งเสริมวชิาการ หรือสถานท่ีท่ีโรงเรียนจดัให้ 

3.3 จดัตารางเวลา ให้พี่เล้ียงเด็กพิการประกบนกัเรียนเรียนร่วมในชั้นเรียนขณะท่ีครูท าการ
สอนในชั้นเรียนร่วม รวมทั้งเด็กท่ีท าลายบรรยากาศในชั้นเรียน โดยเฉพาะวิชาท่ีเป็น
เคร่ืองมือการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หรือวิชาอ่ืนๆ และสอน
เสริมเม่ือครูมอบหมายใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั หรือฝึกปฏิบติั เป็นตน้ 

3.4 งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา ส่งเสริมนกัเรียนพิการและภารกิจท่ีเป็นงานเฉพาะ
เป็นคร้ังคราว 
การมอบหมายในการปฏิบติังานของพี่เล้ียง ในขอ้ 3.1 ขอ้ 3.2 ขอ้ 3.3 หรือ ขอ้ 3.4 ในขอ้
ใดขอ้หน่ึงหรือทุกขอ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัลกัษณะความบกพร่อง ระดบัความบกพร่องของ
นกัเรียนรายบุคคลท่ีเรียนร่วมในโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………. 
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พรรณนางานกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
 

1. หวัหนา้กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1.1 ควบคุมดูแลการจดัท าแผนงานโครงการของกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
1.2 รวบรวมขอ้มูลจดัท าระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานในกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
1.3 จดักิจกรรมพฒันาบุคลากรในกลุ่มเช่นการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน 
1.4 ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
2.1 วางแผนการท างานกลุ่มบริหารงานทัว่ไป เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องโรงเรียน 
2.2 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพฒันางานอยา่งสม ่าเสมอ 
2.3 ร่วมกนัก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานในกลุ่มบริหารงานทัว่ไปใหเ้ป็นระบบ 
2.4 จดัท าเอกสารของกลุ่มงานเพื่อเผยแพร่แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2.5 ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. งานส านกังานฝ่าย / สารบรรณกลาง  
งานส านกังานฝ่าย มีหนา้ท่ี 

1. เก็บขอ้มูลจดัเก็บเอกสารของกลุ่มใหเ้ป็นระบบ 
2. รับส่งหนงัสือของกลุ่มงานและจดัเก็บใหเ้ป็นระบบ 
3. จดัท าเร่ืองขอซ้ือวสัดุ ครุภณัฑข์องกลุ่มงานตามขั้นตอน 
4. บนัทึกการประชุมของกลุ่มงาน 
5. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

     งานสารบรรณกลาง มีหนา้ท่ี 
1. ด าเนินการบริหารจดัท าเอกสารรับ – ส่ง โตต้อบ ประสานงานผูรั้บผิดชอบ จดัเก็บ 

จดัระบบ  การเก็บ การจ าหน่าย การท าลายหนงัสือราชการ ใหถู้กตอ้งตามระเบียบของทางราชการ 
  2. จดัระบบบริการ โทรศพัท ์โทรสารของโรงเรียน 
  3. จดัท าประกาศ ค าสั่งต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  4. จดัท าบนัทึก ยอ่เร่ือง สรุปความเห็น เสนอผูบ้ริหารตามล าดบั 
  5. จดัท าเอกสารเก่ียวกบัการขออนุญาตไปราชการ การพานกัเรียนไปนอกสถานท่ี  
 ทุกประเภท 
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  6. จดัท าทะเบียนการรับ การส่งเอกสาร และอ่ืน ๆ ทุกประเภท จากหน่วยงานตน้สังกดั
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบ 

7. ปฏิบติังานอ่ืน ๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. งานเลขานุการ / กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนา้ท่ี 

1. ด าเนินการรวบรวมศึกษาระเบียบ ขอ้ปฏิบติั เก่ียวกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

2. จัดท าเอกสาร ข้อมูล แบบฟอร์ม และหลักฐานต่าง ๆเก่ียวกับการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ติดต่อประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ในการปฏิบติังานต่าง ๆ 
4. ด าเนินการสรรหาเม่ือคณะกรรมการเม่ือหมดวาระ หรือเม่ือคณะกรรมการสถานศึกษาวา่งลง 

โดยยดึตามระเบียบท่ีก าหนด 
5. ด าเนินการจดัท าวาระการประชุม 
6. ออกหนงัสือเชิญประชุมและติดต่อประสานงานใหค้ณะกรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุม 
7. ประสานงานผูเ้ก่ียวขอ้งในการประชุมเช่น สถานท่ีประชุม อาหาร อาหารวา่ง ฯลฯ 
8. เตรียมสมุดบนัทึกการประชุม และบนัทึกการประชุม 
9. ตรวจสอบมติท่ีประชุม ด าเนินการประสานผูเ้ก่ียวขอ้ง ใหด้ าเนินการตามมติท่ีประชุม 
10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5. งานรับนกัเรียน/ส ามะโนนกัเรียน มีหนา้ท่ี 
1. ส ารวจนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ใหมี้ขอ้มูลครบถว้น เป็นปัจจุบนั 
2. วางแผนการรับนกัเรียนในแต่ละปีการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบันกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  
3. ด าเนินการรับนกัเรียนตามแผน ท าแบบฟอร์มและเอกสารการับนกัเรียนใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 
4. ติดตามนกัเรียนท่ีมีอายใุนเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัในเขตบริการใหไ้ดเ้ขา้เรียนทุกคน   
5. จดัท าขอ้มูลสถิติ   การเกณฑ์เด็กเขา้เรียนประจ าปี   การรับเด็ก และรายงานหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งทุกปี  
6. ด าเนินการเอกสารการยา้ยเขา้ ยา้ยออก ของนกัเรียน  
7. ด าเนินการติดตามนกัเรียนขาดเรียนติดต่อกนั 3 วนั  5  วนั  7  วนั ตามระเบียบ เม่ือไดรั้บ

รายงานจากครูท่ีปรึกษา 
8. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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6.งานบริการโภชนาการ/โรงอาหาร มีหนา้ท่ี 

 1. จดัโรงอาหาร ส าหรับบริการจ าหน่ายอาหารให้สะอาดเรียบร้อยถูกสุขลกัษณะ มีท่ีนัง่  ให้
เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน 

2.  ควบคุมการบริการจ าหน่ายอาหาร ในเร่ืองสุขภาพผูผ้ลิตอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ใส่อาหาร 
ราคา ถูกหลกัสุขาภิบาล โภชนาการ และเหมาะสม 

3. ส่งเสริมให้ความรู้ดา้นสุขนิสัยท่ีดี โดยจดัให้มีการส่งเสริม ควบคุมให้มีการด าเนินงานตาม
โครงการมีการติดตาม และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

4. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีวนิยั และวฒันธรรมในการบริโภคท่ีดี 
5.  ร่างระเบียบและแนวปฏิบติัในการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
6. จดัประชุมผูจ้  าหน่ายอาหารในสถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
7. พิจารณาการขออนุญาตจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
8. จดัใหน้กัเรียนไดมี้การประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการดา้นคุณภาพ  ราคา   

รสชาติ ความสะอาด อธัยาศยัของผูจ้  าหน่ายภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
9. ปฏิบติังานอ่ืน ๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

7. งานบริการสาธารณะ 
 งานพนกังานบริการ มีหนา้ท่ี 

1. ออกแบบ ก าหนดพื้นท่ีรับผดิชอบ  ใหค้รอบคลุมพื้นท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
ผูรั้บผดิชอบ 

 2. จดัท าตารางปฏิบติังานประจ าวนั ท าแบบติดตามผลการปฏิบติังานประจ าวนั  
             3. ควบคุมใหพ้นกังานบริการปฏิบติังานไปตามตารางงานท่ีก าหนด 
 4.  ประชุม  ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
 5. ประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีเพื่อเสนอขอค่าตอบแทนประจ าปี 
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบพนกังานบริการ 
 1.  ปฏิบติังานตามเขตพื้นท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายและปฏิบติังานตามตารางเวลาท่ีก าหนด 
 2.  ตกแต่งบริเวณภายนอกอาคารพฒันาภูมิทศัน์ 
 3.  ปลูกไมด้อกไมป้ระดบั ตดัแต่งก่ิงไม ้ตดัหญา้ รดน ้าตน้ไม ้ใหส้วยงาม ร่มร่ืน 
 4.  ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ครุภณัฑ ์
 5.  ท าความสะอาดอาคารเรียน สถานท่ี  บริการน ้าด่ืม น ้าใช ้ไฟฟ้า ประปา หอ้งน ้าหอ้ง 

   ส้วมเป็นประจ าทุกวนั 
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 6.  กวาดขยะ ท าความสะอาดพื้นฝาผนงั ระเบียง บนัได ก าจดัขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบทุกวนัท าการ 
 7.  เปิด ปิดประตู หนา้ต่างประจ าอาคารเรียนรับผดิชอบทุกวนั 
 8.  ปฏิบติังานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 

      งานไฟฟ้าในโรงเรียน มีหนา้ท่ี 
1. จดัท าแผนผงั ระบบการเดินสายไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
2. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ทุกจุด ทุกห้องทุกอาคารเรียน เดือนละ 1  คร้ัง และบนัทึก

รายงานผล 
 3. บนัทึกขอวสัดุซ่อมแซมเม่ือตรวจพบ 
 4. ด าเนินการของบประมาณซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทุกคร้ังท่ีหน่วยงานตน้สังกดัแจง้ 

  5. ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 งานระบบประปา  น ้าด่ืม  น ้าใช ้
  1. จดัท าแผนผงัการเดินระบบประปาโรงเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน 
  2. ตรวจสอบระบบประปา น ้าด่ืม น ้าใชเ้ดือนละคร้ัง และซ่อมทนัทีท่ีไดรั้บแจง้ช ารุด 

  3. พิจารณาในการเพิ่มเติมจุดการใชน้ ้าใหเ้หมาะสม 
  4. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 งานยานพาหนะ มีหนา้ท่ี 

1.  จดัท าหลกัฐานการขออนุมติัการใชร้ถส่วนกลางของโรงเรียน 
2. ควบคุม   ดูแล ตรวจสอบ คนขบัรถส่วนกลางของโรงเรียนไม่ใหเ้ส่ียงในการขบั    
3. ตรวจสอบ  พิจารณาเสนอความเห็นต่อผูบ้ริหารเก่ียวกบัการเบิกจ่าย ค่าน ้ ามนัรถ

ส่วนกลางและระยะทาง 
4. ปฏิบติังานอ่ืน  ๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

8. งานบริหารอาคารสถานท่ี   มีหนา้ท่ี 
 งานอาคาร และวสัดุครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียน มีหนา้ท่ี 

1. จดัท าแผนงานโครงการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพฒันาอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ใหมี้สภาพพร้อมใชอ้ยา่งปลอดภยัสนองความตอ้งการของครูนกัเรียน 

 2. ตรวจสอบสภาพอาคาร เ รียน อาคารประกอบ ว ัส ดุ  ค รุภัณฑ์  ดูแลปลวก                               
การช ารุดอยา่งนอ้ยเดือนละ1 คร้ัง รายงานเพื่อด าเนินการซ่อมแซม 
  3. จดัท าแผนของบประมาณสนบัสนุนการปรับปรุงพฒันาอาคารเรียนอาคารประกอบปี
ละคร้ังและทุกคร้ังท่ีมีงบประมาณเร่งด่วน 
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  4.   ด าเนินการจดัท าป้ายช่ืออาคารเรียน อาคารประกอบ ป้ายบอกทาง ป้าย 

หอ้งปฏิบติัการ หอ้งส าคญัใหช้ดัเจน 
  5.  ด าเนินการตรวจสอบทะเบียนอาคาร อาคารประกอบ บา้นพกัครู  ด าเนินการจ าหน่าย

อาคารท่ีช ารุดไม่ใชแ้ลว้ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
งานสภาพแวดลอ้มและสถานท่ี  มีหนา้ท่ี 

1. จดัท าแผนพฒันาสภาพแวดลอ้มระยะยาว(master plan) เพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
2. ส่งเสริมใหค้รู นกัเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการรักษาและพฒันาส่ิงแวดลอ้มใน

โรงเรียนโดยบูรณาการกบักิจกรรมและการเรียนการสอน 
3. จดัท าป้ายขอ้ความ ค าขวญั คติ กลอน ใส่ในสวนเพื่อจดัสวนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้

โรงเรียน 
 4. ด าเนินการตกแต่งสวนหยอ่มภายในอาคารเรียนตามความเหมาะสม 

  5. บูรณาการการเรียนการสอนงานเกษตรเพื่อเตรียมพนัธ์ไมจ้ดัสวนหยอ่ม                              
เคล่ือนท่ี ใหเ้พียงพอตลอดปีการศึกษา จดัเรือนเพาะช าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 6. ดูแล รักษาตน้ไมท่ี้อยูใ่หเ้จริญเติบโต ตดัแต่งตามเวลาใหมี้สภาพสวยงามตลอดปี 
 งานรักษาความปลอดภยัอาคารสถานท่ี มีหนา้ท่ี 

1.  จดัท าค าสั่งแต่งตั้งผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี เวรรักษาความปลอดภยัสถานท่ีราชการ 
วนัหยดุราชการปฏิบติัหนา้ท่ี ตั้งแต่เวลา   06.00 – 18.00 น. 

2. จดัท าค าสั่งแต่งตั้งผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเวรรักษาความปลอดภยัสถานท่ีราชการ  กลางคืน 
ปฏิบติัหนา้ท่ี ตั้งแต่เวลา 18.00–06.00 น. ของวนัรุ่งข้ึน 

3. จดัท าบนัทึกการปฏิบติัหนา้ท่ี เวรรักษาสถานท่ีราชการ 
 4. สรุปรายงานผลผูบ้งัคบับญัชารับทราบ 
5. ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

9. งานสัมพนัธ์ชุมชน 
 งานบริการชุมชน มีหนา้ท่ี 

1. ประสานการใหบ้ริการชุมชนดา้นการเงิน สถานท่ี  วสัดุ อุปกรณ์ หรือตามค าร้องขอ
ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 2.จดัระบบการใหบ้ริการ 
 3. จดัท าขอ้มูล  สถิติการใหบ้ริการ รายปี สรุปเสนอผูบ้ริหาร 
 4.  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
งานร่วมกิจกรรมและสัมพนัธ์ชุมชน มีหนา้ท่ี 
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  1.  ติดต่อประสานครูในโรงเรียนเพื่อร่วมกิจกรรมกบัชุมชนในเร่ืองขนบธรรมเนียม
ประเพณี  งานบุญท่ีผูป้กครองมาเรียนเชิญในรูปขององคก์ร หรือพิจารณาแลว้เห็นวา่คณะครูหรือตวัแทน
สมควรไปร่วม 

2. จดัท าขอ้มูล  สถิติการเขา้ร่วมกิจกรรม สรุปรายงานปีละคร้ัง พร้อมจ านวนเงินท่ีร่วม
กิจกรรม 

 3.  ติดต่อส่ือสาร ขอ้มูลข่าวสารเชิงบวกระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนทุกรูปแบบ 
 4.  ร่วมแกปั้ญหาระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ผูป้กครองนกัเรียน 
 5.  ตวัแทนองคก์รในการดูแลความสัมพนัธ์ของครูกบัชุมชนในเขตบริการ 

6. ปฏิบติังานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 
10. งานส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ มีหนา้ท่ี 
 งานส่ือสารและประชาสัมพนัธ์กบัภายนอกโรงเรียน มีหนา้ท่ี 

1. ร่วมกนัวางแผนเพื่อกระจายข่าวหรือความเคล่ือนของโรงเรียนต่อชุมชนหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ด าเนินการแจ้งข่าวความเคล่ือนไหวทั้ งภายในและภายนอกให้บุคลากรและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ได้รับทราบอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั ทางเว็ปไซด์ของโรงเรียนหรือทางอ่ืนท่ีเห็นว่า
เหมาะสม และเกิดประโยชน์กบัทางโรงเรียน 

3. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 งานวทิยกุระจายเสียง มีหนา้ท่ี 
  1. วางแผนการกระจายเสียงภายในโรงเรียนใหท้ัว่ถึงและเป็นระบบ 

 2.  ดูแล รักษา บ ารุงระบบการกระจายเสียงในโรงเรียนใหส้ามารถรับข่าวสารไดท้ัว่ถึง 
 3.  ส่งเสริมใหค้รู นกัเรียนไดใ้ชเ้พื่อจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

4. ออกแบบบนัทึกผล การใช ้สรุปผล รายงานผล 
  5. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ มีหนา้ท่ี 

1.  วเิคราะห์ขอบข่าย ภาระงานของโรงเรียน ก าหนดรายการขอ้มูลท่ีจ  าเป็นตอ้ง 
  ด าเนินการเก็บสรุปรายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี แจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 

2.   ออกแบบรายละเอียดการเก็บขอ้มูล ออกค าสั่งเสนอผูรั้บผดิชอบเก็บขอ้มูลและ 
สรุปขอ้มูลเสนอต่อผูบ้ริหาร 

3.    ประสานงานกบั ฝ่าย/ งาน/หมวด/กลุ่มวชิา และอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจดัเก็บขอ้มูล 
และ วเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ 
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4.   ดูแล ควบคุมขอ้มูลสถิติต่าง ๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
5.    จดัท าเอกสาร ขอ้มูล สถิติต่าง ๆ เสนอรายงานผูเ้ก่ียวขอ้ง 
6.   ใหบ้ริการขอ้มูลต่าง ๆ แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
7.    บนัทึกขอ้มูลนกัเรียนตามโปรแกรมของ สพฐ. ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 
8.  รายงานขอ้มูลนกัเรียนตามระยะท่ีก าหนด ไดแ้ก่ ขอ้มูล 10 มย.  Data onweb  และ 

อ่ืน ฯตามท่ีหน่วยงานเก่ียวขอ้งก าหนด 
9.    สรุปผลงานดีเด่นของโรงเรียน เพื่อเผยแพร่และรายงานผล 
10.  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 11. งานเทคโนโลยทีางการศึกษาและงานพฒันาเวบ็ไซด ์มีหนา้ท่ี 
1. ด าเนินการพฒันาเวบ็ไซด์โรงเรียนใหส้ามารถใชง้านเป็นปัจจุบนั  ส่ือสารติดต่อกบัหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ ครู นกัเรียนใชเ้วบ็เพื่อการติดต่อส่งงาน ติดตามงานประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 
2. พฒันาครู  นกัเรียนใหมี้ความสามารถ  น าขอ้มูลในหนา้ท่ีรับผดิชอบจดัท าเวบ็เพจล้ิงเขา้ระบบ

เวบ็ไซดโ์รงเรียนได ้ และใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อสืบคน้ เพื่อการเรียนการสอน 
3. พฒันาเวป็โรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ 

12. กลุ่มงานการควบคุมภายใน 
ขอบข่ายหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
1. วเิคราะห์ความเส่ียงการด าเนินงานในสภาพปัจจุบนัตาม ภารกิจสถานศึกษา 
2. ก าหนดปัจจยัและจดัล าดบัความเส่ียง 
3. ก าหนดมาตรการควบคุมความเส่ียง 
4. วางแผนการจดัระบบควบคุมภายในโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายตามภารกิจงานท่ี   

รับผดิชอบ 
5. ด าเนินการควบคุมตามมาตรการ ตามแผนควบคุมภายใน 
6. ประเมินผลการประเมินการควบคุมภายใน 
7. รายงานผลการประเมินตามแบบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด ต่อหน่วยงานตน้สังกดัและ

ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน 
13. งานติดตามผลและประเมินผล   

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

1. จดัท าแบบฟอร์มการติดตามผลประเมินผล 
2. สรุป   รายงานผลการปฏิบติังานของกลุ่มบริหารงานทัว่ไปเป็นกิจกรรม  รายภาคเรียน   

และ  ปีการศึกษา 
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3. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

14. กลุ่มงานธุรการกลุ่มบริหารงานทัว่ไป  
 ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

1. จดัใหมี้ระบบบริการสาธารณะ การใหบ้ริการยมืสินทรัพยแ์ละการใชส้ถานท่ี 
2. จดัระบบขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มงาน เพื่อบริการสาธารณะ 
3. ด าเนินการเอกสารธุรการกลุ่ม จดัเก็บใหเ้ป็นระบบ 
4.  จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑข์องกลุ่มงาน เก็บรักษาใหเ้ป็นระเบียบ 
5. บนัทึกการประชุมกลุ่ม 
6. ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
                                       ************************************************* 
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พรรณนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

1.หวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1. ควบคุมดูแลการจดัท าแผนงานโครงการของกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
2. รวบรวมขอ้มูลจดัท าระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานในกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
3. จดักิจกรรมพฒันาบุคลากรในกลุ่มเช่นการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน 
4.ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
             ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
    1.  รวมรวมขอ้มูลจดัท าระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานบริหารบุคคล 
               2.  ควบคุมการจดัท าแผนงานโครงการกลุ่มบริหารงานงานบุคคล 
               3. จดักิจกรรมพฒันาบุคลากรในลกัษณะต่าง ๆ เช่น อบรม ประชุม  สัมมนา ศึกษาดูงาน 
               4.  จดักิจกรรมบ ารุงขวญัก าลงัใจในลกัษณะต่าง ๆ เช่นการคดัเลือกบุคลากรดีเด่น 
               5.  การประกาศเกียรติคุณยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  การจดัสวสัดิการ  การจดัสังสรรค ์ ทศันศึกษา 
               6.  ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
               7.  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. กลุ่มงานอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง    
                ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
                งานอตัราก าลงั 
                  1.   ตรวจสอบขอ้มูลนกัเรียน ค านวณอตัราก าลงัตามสูตร 
                  2.   รายงานอตัราก าลงั วชิาเอกท่ีขาดแคลน กรอบอตัราก าลงั 
             งานก าหนดต าแหน่ง 
                 1. ก าหนดต าแหน่งอตัราครูอตัราจา้ง 
                 2. ก าหนดคุณสมบติัครูอตัราจา้ง   

            3. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
              งานบรรจุแต่งตั้งโอนยา้ย 

            1. การขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรางการศึกษา  
           2.  การเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ 
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       3. การแต่งตั้ง (ยา้ย) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็นผูส้อนใน

หน่วยงาน 
            4.  การขอโอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    5.  การรับโอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        6.  การรักษาการในต าแหน่ง 
        7.  การแต่งตั้งผูรั้กษาราชการแทนผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

              8.  การทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรา 38 ค (2) 

         9. การลาออกจากราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. การขอกลบัเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11. การเกษียณอายรุาชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         12. การเกษียณอายรุาชการของลูกจา้งประจ า 
           13. การด าเนินการโครงการเกษียณอายกุ่อนก าหนด  

                       14. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.  กลุ่มงานทะเบียนประวติั  
     ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

1. การจดัท าบญัชีถือจ่ายเงินเดือนขา้ราชการประจ าปี-  การจดัท าบญัชีถือจ่ายอตัราค่าจา้ง 
ลูกจา้งประจ าประจ าปี 

2. การจดัท าบญัชีถือจ่ายวทิยฐานะเพิ่มเติมระหวา่งปีและการจดัท าบญัชีถือจ่ายเงินวทิยฐานะ  
ประจ าปี 

3. การจดัท าหนงัสือรับรองการโอนอตัราเงินเดือน 
4. การจดัท าแฟ้มประวติั ก.พ.7 ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
5.  จดัท าขอ้มูลทะเบียนประวติั บนัทึกรายการเปล่ียนแปลงและการจดัเก็บรักษาทะเบียนประวติั   
      ก.พ.7  ขา้ราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจา้งประจ า 
6.  การแกไ้ข วนั เดือน ปีเกิด ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7.  การเปล่ียนแปลง ช่ือ - สกุล ในทะเบียนประวติั 
8.  การขอปรับวฒิุการศึกษาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. การขอเพิ่มวฒิุการศึกษาในทะเบียนประวติั 
10. การบนัทึกวนัลาประจ าปีในแฟ้มประวติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีลาออก 

 จากราชการ  หรือถึง แก่กรรม 



 
56 

 
11. การเขา้เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 
12. การรับสมคัรสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับลูกจา้งของส่วนราชการ (กสจ.) 
13. การจดัท าทะเบียนคุมการ รับ - จ่าย ดวงตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
14.  การจดัท าทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
15. การขอท าบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
16. การขอหนงัสือรับรอง 
17. การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใชว้นัลาและหรือระหวา่งวนัหยดุราชการ 
18. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.  งานพฒันาบุคลากรและส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน   
      ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

 งานพฒันาบุคลากร   
      1. งานฝึกอบรมการพฒันาก่อนแต่งตั้ง 
      2. งานฝึกอบรมการพฒันาตามความตอ้งการ 
      3. งานลาศึกษาต่อ 
      4. งานพฒันามาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ 

            5. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
           งานส่งเสริมขวญัก าลงัใจและงานสวสัดิการทัว่ไป   

  1.  งานส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                2.  จดัสวสัดิการ จดัเล้ียงรับและเล้ียงส่งบุคลากร 
                3.  งานสวสัดิการบ ารุงขวญับุคลากร 
                4. งานสรรหาครูดีเด่น ครูเกียรติยศ  

    5.  งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจา้งประจ า 

   6.  การจดัสรรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใหแ้ก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจา้งประจ า 

  7. การคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และการส่งเงินชดใชแ้ทนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
         8.  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6.  กลุ่มงานวนิยัและรักษาวนิยั  
      ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
      1. การลา  ควบคุมการลา ขา้ราชการครูและลูกจา้ง 
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      2. ควบคุม  ก ากบั  การมาปฏิบติัราชการ  
     3. ควบคุม  ก ากบั การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในวนัท าการ 

4. การใหค้วามรู้ ข่าวสารป้องกนัการกระท าผดิวินยั การด าเนินงานทางวนิยั  
5. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

7.  กลุ่มงานติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน  
              ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  

1.  ออกแบบหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานตามระเบียบ เพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน 
      2. ติดตาม ประเมินผล การปฏิบติังานประจ าปี 
      3. ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน 
      4. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
8. งานธุรการกลุ่ม  

       ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1.  ส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.   ด าเนินงานจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตามแผนงานโครงการ 
3.   จดัท าทะเบียนจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ตามแผนงานโครงการ 
4.   ลงทะเบียนรับ ส่ง เอกสารและหนงัสือราชการกลุ่มงานบุคคล 
5.   ประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบังานบุคคลเพื่อครูทราบทัว่ถึงกนั 
6.   ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
..................................................................... 
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พรรณนางานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

1. หวัหนา้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
         ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

1. ควบคุมดูแลการจดัท าแผนงานโครงการของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
2. รวบรวมขอ้มูลจดัท าระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
3. จดักิจกรรมพฒันาบุคลากรในกลุ่มเช่นการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน 
4. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.  คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ 
          ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

1. วางแผนการจดัระบบการบริหารภายในกลุ่มงาน 
2. จดัท าโครงการพฒันากลุ่มงาน 
3. จดัท าปฏิทินปฏิบติังานกลุ่มงานประจ าปี 
4. จดัท าคู่มือ เอกสาร รวบรวมระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นระบบคน้หาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
5. วางแผนการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบติังาน ผลการด าเนินงาน

ของกลุ่มงาน 
6. ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน 
3.1 งานนโยบายและแผน  
ขอบข่ายหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

1. ด าเนินการวางแผนการจดัท าแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติังานประจ าปี โดยเสนอแต่งตั้ง  
คณะท างาน ยกร่างแผน ซ่ึงด าเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
  2.วเิคราะห์ทิศทางและยทุธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ระดบัชาติ   
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบติัราชการกระทรวงแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. วิเคราะห์นโยบาย  จุดเนน้ของ  หน่วยงานตน้สังกดัศึกษา วิเคราะห์ วิจยัการจดัและ
พฒันาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ีและแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา 

4. ศึกษาผลการประเมินตนเองประจ าปี 
5. ทบทวนภารกิจการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  ภายนอกของสถานศึกษา และประเมินสถานภาพ

ของสถานศึกษา 
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7. ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคข์องสถานศึกษา 
8. ก าหนดกลยทุธ์ของสถานศึกษา 
9. ก าหนดผลผลิต ผลลพัธ์ และตวัช้ีวดัความส าเร็จโดยจดัท าเป็นขอ้มูลสารสนเทศ 
10. จดัท ากรอบรายละเอียดการบริหารงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร แผนงาน 

โครงการสนองวสิัยทศัน์ พนัธกิจ  เป้าประสงค ์กลยทุธ์ จุดเนน้ 
11. เสนอแผนท่ีประชุม ประชาพิจารณ์แผน ปรับปรุงเสนอขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
12. จดัท ารูปเล่ม แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ น าแผนไปใชด้ าเนินการตามแผนงานโครงการ 

3.2 งานบริหารงบประมาณรายไดโ้รงเรียน 
ขอบข่ายหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

1. ตรวจสอบขอ้มูล วงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรตามเกณฑ์ ของเงินทุกประเภท
ประจ าปี 

2. ศึกษารายละเอียดวธีิการการจ่ายเงินแต่ละประเภทใหช้ดัเจน 
3. วเิคราะห์ขอ้มูลการจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ เสนอขอ้มูลการใชจ่้ายเงินปีท่ีผา่นมา

ตามโครงสร้าง แผนงานโครงการ ใหผู้บ้ริหารทราบประกอบการบริหารงบประมาณแต่ละประเภท 
4. ก าหนดกรอบวงเงินการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบาย  จุดเนน้ แผนงานโครงการ

ตามท่ีผูบ้ริหารใหน้โยบายหรือก าหนด 
5. จดัท ารายละเอียดแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัวงเงินท่ีไดรั้บ 
6. เสนอแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
7. จดัท าแผนการใชง้บประมาณรายไตรมาส โดยก าหนดปฏิทินปฏิบติังานรายเดือนให้

เป็นไปตามแผนปฏิบติังาน 
8. ควบคุมการใชเ้งินตามแผน   สรุปรายงานผลการใชแ้ผนเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

3.3 กลุ่มงานจดัสรรงบประมาณ 
ขอบข่ายหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

งานของบประมาณตน้สังกดั 
1. ด าเนินวิเคราะห์สภาพความตอ้งการในการของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียนอาคารประกอบ สภาพแวดลอ้ม หอ้งปฏิบติัการ  ระบบไฟฟ้า  ตามความจ าเป็นเร่งด่วน  จดัท า
ประมาณการเสนอของบประมาณประจ าปีปีละคร้ังตามก าหนดของหน่วยงานตน้สังกดัทนัตามก าหนด  
หรือกรณีเร่งด่วนเช่นกรณีภยัธรรมชาติ 
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2. เม่ือได้รับจดัสรรงบประมาณ ด าเนินการจดัท าประมาณการตามราคากลางของ

หน่วยงานตน้สังกดัก าหนด แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ ด าเนินการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ
พสัดุ พ.ศ./2535 และฉบบัปรับปรุง 

3. ติดตามการเบิกจ่าย รายงานผล 
3.4 งานตรวจสอบติดตามประเมินผล 
ขอบข่ายหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

1. จดัท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงิน
รายไดส้ถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจ าปี แผนการใชเ้งินรายไตรมาส 

2. ประสานแผนงาน ด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม นิเทศให้ใชเ้งินตามแผน โดยเฉพาะ
โครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 

3. จดัท าขอ้สรุปผลการตรวจสอบ ปัญหา ขอ้เสนอแนะ รายงานผลผูบ้ริหารสถานศึกษา 
4. ประเมินแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี จัดท ารายงานประจ าปีเสนอ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.5 กลุ่มงานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
ขอบข่ายหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

1. ด าเนินการวางแผน จดัระบบการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาตามมติ
การเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ใหส้ามารถตรวจสอบได ้

2. ควบคุมการใชจ่้ายเงินใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
3. สรุปรายงานผลการใชจ่้ายเงินตามท่ีผูบ้ริหารก าหนด 

3.6 กลุ่มงานงานบริหารการเงิน การบญัชี 
เงินงบประมาณ  นอกงบประมาณ 
ขอบข่ายหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
 1. จดัท าบญัชีการเงิน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทุกประเภท ตามระเบียบ 

2. จดัท าทะเบียนคุมเงินของโรงเรียนทุกประเภทตามแผนการใชเ้งิน 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน กรณีมีเงินสดในมือ 
4. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกตอ้งตามระเบียบ เสนอขอ

อนุมติัเบิกจ่าย และจดัเก็บเอกสารการขอเบิกจ่าย จดัซ้ือ จดัจา้ง ไวเ้ป็นระบบตรวจสอบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 10 
ปี 

5. ส่งบญัชี ทะเบียนคุมเงิน สมุดธนาคาร หลกัฐานการจ่ายให้ผูบ้ริหารตรวจภายใน5 วนั
ท าการหลงัส้ินเดือน กรณีมีเงินเคล่ือนไหวในบญัชี 
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เงินสวสัดิการ 

1. รวมรวบหลักฐานการขอเบิกเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตรของ
บุคลากรเสนอขออนุมติัเบิก ส่งหน่วยงานตน้สังกดั ตามท่ีหน่วยงานก าหนด เดือนละคร้ัง 

2. ศึกษา รวบรวมพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการเบิกเงินสวสัดิการท่ีใชใ้ห้สามารถบริการ
บุคลากรหรือแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

3. ติดตามการเบิกจ่าย เม่ือไดรั้บโอนเงินแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บทราบทุกคร้ัง 
เงินรายไดอ่ื้นๆ 

1. จดัท าบญัชีรายรับรายจ่ายเงินรายไดโ้รงเรียนอ่ืนๆตามวตัถุประสงค ์
2. จ่ายเงินเม่ือไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร 
3. เสนอบญัชีและเอกสารการจ่ายเงินใหผู้บ้ริหารตรวจเดือนละ 1 คร้ังตามท่ีก าหนด 

3.7 กลุ่มงานการบริหารงานพสัดุและสินทรัพย ์
งานการพสัดุ 
ขอบข่ายหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

1. ออกแบบ   วางแผนระบบการบริหารการบริการพสัดุในโรงเรียนให้ถูกตอ้งตาม
ระเบียบคล่องตวั ตรงความตอ้งการของบุคคลากร ประหยดัและคุม้ค่า  ตรวจสอบได ้

2. ด าเนินการจดัซ้ือ จดัหา พสัดุ  ควบคุม จดัท าบญัชี  การเบิกจ่ายพสัดุ ตามระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และฉบบัปรับปรุง สามารถตรวจสอบได ้

3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี   
4. ติดตาม การตรวจสอบพสัดุประจ าปี ใหเ้ป็นไปตามก าหนด  30 วนัท าการถดัจากวนั 

ส้ินปีงบประมาณ รายงานผล สตง.ทราบตามระเบียบ 
5. จดัท าทะเบียนคุมการจดัซ้ือ จดัจา้ง 
6. จดัท าขอ้มูลผูข้าย 
7. จดัท าระเบียบ ขอ้ก าหนดขั้นตอนวธีิการ  การจดัเก็บ พสัดุ  การบริการใหย้มืพสัดุ  

ขอ้มูลสถิติการใชพ้สัดุ 
8. อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บมอบหมาย  

งานบริหารสินทรัพย ์
งานท่ีราชพสัดุ 

1. ด าเนินจดัท า ทบ.9 ขอข้ึนทะเบียนอาคารเรียน อาคารประกอบท่ีก่อสร้างดว้ย 
งบประมาณหรือเงินบริจาค ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
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2. ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ ของบประมาณซ่อมแซมให้สามารถใช้

งานไดอ้ยา่งปลอดภยัและบนัทึกในทบ.9 ทุกคร้ังท่ีมีการซ่อมแซม 
3. หากอาคารเรียน อาคารประกอบ ส่ิงก่อสร้างท่ีหมดอายุการใช้งาน ซ่อมแซมไม่ได ้

ด าเนินการขอจ าหน่ายตามระเบียบใหเ้ป็นปัจจุบนั 
งานครุภณัฑ ์

1. ด าเนินการจดัซ้ือ จดัหา ครุภณัฑต์ามท่ีไดรั้บอนุมติั 
2.จดัท าทะเบียนครุภณัฑ์ และรหัสครุภณัฑ์ติดไวท่ี้ครุภณัฑ์ตามระเบียบให้ชดัเจนทุก

คร้ังท่ีไดรั้บ ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
3. ตรวจสภาพ ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภณัฑใ์หส้ามารถใชง้านไดเ้สมอ 
4. ขอจ าหน่ายครุภณัฑท่ี์เส่ือมสภาพ อยา่งนอ้ยปีละ คร้ัง 

3.8 งานบริการตอ้นรับ 
  1. จดัใหมี้บริการตอ้นรับแขกท่ีมาเยอืนและบุคคลท่ีมาติดต่อราชการดว้ยความเตม็ใจ 
  2. จดัให้มีการบริการอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในโอกาสต่าง ๆ แก่บุคคลากรทั้งภายใน
และภายนอก 

3.9 งานธุรการกลุ่มงาน 
1.   จดัใหมี้ระบบบริการสาธารณะ การใหบ้ริการยมืสินทรัพยแ์ละการใชส้ถานท่ี 
2. จดัระบบขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มงาน เพื่อบริการสาธารณะ 
3. ด าเนินการเอกสารธุรการกลุ่ม จดัเก็บใหเ้ป็นระบบ 
4. จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑข์องกลุ่มงาน เก็บรักษาใหเ้ป็นระเบียบ 
5. บนัทึกการประชุมกลุ่ม 
6. ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
……………………………………………………… 
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พรรณนางานกลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน 
 

1. หวัหนา้กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน 
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1. ช่วยผูบ้ริหาร  ก ากบั  ควบคุม ดูแล นิเทศพฒันา ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรใน 

กลุ่มงานกิจการนกัเรียนตามโครงสร้างการบริหาร 
2. ศึกษาปัญหา  อุปสรรคในการบริหารกลุ่มงาน เสนอวธีิการ แนวการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา

ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก่อนน าเขา้ท่ีประชุมครู 
3. วางแผนจดัระบบงานกิจการนกัเรียนร่วมกบัคณะกรรมการบริหารกลุ่มกิจการฯ 
4. ประสานกบัผูป้กครองนกัเรียนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัแกปั้ญหาพฤติกรรม

วนิยั  ความปลอดภยั นกัเรียน  
5. จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศของกลุ่มงาน 
6. ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. คณะกรรมการบริหารกลุ่มกิจการนกัเรียน 
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
1. ประชุมเพื่อติดตามและแก้ปัญหาในการควบคุมพฤติกรรมนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค์และ

ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ 
2. ออกแบบ ระเบียบขอ้บงัคบัและการลงโทษนกัเรียน  จดัท าร่างระเบียบโรงเรียนเก่ียวกบังาน 

กิจการนกัเรียน เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
7. ร่วมพิจารณาวางการจดักิจกรรมนอกหลกัสูตรส่งเสริมวนิยั คุณธรรมและคุณลกัษณะอนั           

พึงประสงค ์
3. กลุ่มงานกิจกรรมนอกหลกัสูตร 

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
งานสหกรณ์ร้านคา้ 

1. ด าเนินการใหมี้คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ร้าคา้โรงเรียน 
2. คณะกรรมการบริหารฯออกระเบียบการบริหารสหกรณ์ร้านคา้ 
3. ด าเนินการกิจการร้านคา้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบโดยให้ครูและนกัเรียนเป็นสมาชิกไม่ 

นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
      4. ส ารวจความตอ้งการในการบริการสินคา้สมาชิก  จดัหาสินคา้มาจ าหน่ายใหส้มาชิกโดย 
ไม่ขดักบัระเบียบและนโยบายของโรงเรียนและกระทรวง 
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5. จดัท าเอกสาร ทะเบียนสมาชิก  หุน้ บญัชีรายรับรายจ่าย ตามหลกัการบริหารกิจการ 
6. รายงานผลการด าเนินการกิจการสหกรณ์ร้านคา้ ปันผลสมาชิกเม่ือส้ินปีการศึกษาทุกปี 
7. ประเมินผลความพึงพอใจในการบริการ รายงานผลผูบ้ริหารผา่นหวัหนา้กลุ่ม 

งานธนาคารโรงเรียน 
1. ด าเนินการใหมี้คณะกรรมการบริหารธนาคารโรงเรียน 
2. คณะกรรมการบริหารฯออกระเบียบการบริหารธนาคาร 

         3. ด าเนินการกิจการใหเ้ป็นไปตามระเบียบโดยใหค้รูและนกัเรียนเป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 
                     ร้อยละ 80 

4. จดัท าเอกสาร ทะเบียนสมาชิก  สมุดบญัชีคู่ฝาก ตามหลกัการบริหารกิจการ 
5. รายงานผลการด าเนินการกิจการแจง้ดอกผล สมาชิกเม่ือส้ินปีการศึกษาทุกปี จดัท าขอ้มูล  
6. ประเมินผลความพึงพอใจในการด าเนินกิจการ รายงานผลผูบ้ริหารผา่นหวัหนา้กลุ่ม 

งานกิจกรรมหารายไดร้ะหวา่งเรียน 
1. ด าเนินการกิจกรรมหารายไดร้ะหวา่งเรียนตามนโยบายของรัฐบาลประจ าปี ถา้มี 

       2. แสวงหากลุ่มสนใจหารายไดร้ะหว่างเรียน  ส่งเสริมโดยให้เงินทุนหมุนเวียน ออกแบ
กิจกรรม  หาสถานท่ี ตลาดการจ าหน่าย 

      3. จดัท าขอ้มูลต่างๆ รายงานผล 
4. กลุ่มงานอนามยัโรงเรียน 

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
งานหอ้งพยาบาลและบริการสุขภาพ 

1. ด าเนินการจดัหอ้งพยาบาลใหไ้ดม้าตรฐาน  จดับรรยากาศใหส้ะอาดถูกหลกั 
2. จดัท าทะเบียนครุภณัฑห์้องพยาบาล 
3. จดัซ้ือ จดัหาเวชภณัฑแ์ละยาสามญัประจ าบา้น ชุดปฐมพยาบาลท่ีจ าเป็นไวใ้หค้รบถว้ 

พร้อมใชเ้สมอ 
4. จดัท าขอ้มูลสถิติการใช ้บนัทึกการจ่ายยา ทุกคร้ังท่ีให้บริการ 
5. บริการเคร่ืองชัง่น ้าหนกั  วดัส่วนสูง จดัท าขอ้มูลดา้นสุขภาพนกัเรียน 
5. จดัท าแผนการบริการสุขภาพนกัเรียนประจ าปี  

       7. ประสานและอ านวยความสะดวกเจา้หนา้ท่ีอนามยั สาธารณสุขในการใหบ้ริการสุขภาพ
นกัเรียน 
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งานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

1. ด าเนินการใหมี้ชุมนุม อย.นอ้ย 
2. วางแผนการด าเนินการของชมรม จดัท าแผนใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
3. จดักิจกรรมควบคุม ตรวจสอบอาหารในโรงอาหาร และใหค้วามรู้นกัเรียนดา้นการ 

                     บริโภค 
งานป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 

1. ใหค้วามรู้และจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัโรคตามโอกาสเพื่อป้องกนัและให้
แนวปฏิบติั 

             2. จดักิจกรรม รณรงค ์ต่อตา้น ควบคุมโรคระบาด 
       3. ประสานเจา้หนา้ท่ีอนามยั ใหว้คัซีนป้องกนัโรคนกัเรียนตามวยั 
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

1. ประสานผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามองคป์ระกอบท่ี    
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ใหผ้า่นเกณฑร์ะดบัทองและรักษาสภาพ 

2. ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
5. กลุ่มงานปกครองนกัเรียน 

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
งานส่งเสริมวนิยัและแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน 

1. เสนอแผนงานโครงการของบประมาณเพื่อจดักิจกรรมส่งเสริมวนิยัฯ 
2. ก ากับดูแลและอ านวยความสะดวก แก้ปัญหาให้ครูในกลุ่ม  ครูเวรประจ าวนั ครูท่ี

ปรึกษาด าเนินการงานส่งเสริมวนิยักนัอยา่งสอดคลอ้งไปในติดทางเดียวกนั 
3. ด าเนินการยกร่างระเบียบโรงเรียนเก่ียวกบัการส่งเสริมวินยั การยกโทษ  

คณะกรรมการกลุ่มกิจการนกัเรียนเพื่อเห็นชอบก่อนเสนอผูบ้ริหารลงนาม 
4. ประชาสัมพนัธ์  อบรมช้ีแจง แนวปฏิบติั  กฎ ระเบียบกติกา มารยาท ใหน้กัเรียน 

ผูป้กครอง ครูไดท้ราบและถือปฏิบติัตรงกนั 
5. กระตุน้  ควบคุม ก ากบั ปรับปรุง การพฒันาวินยั และเสริมสร้างบุคลิกภาพนกัเรียนเพื่อ

แกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียนตลอดปี 
6. ประสานงาน ใหค้วามร่วมมือกบัทุกกลุ่มสาระ/งานเพื่อช่ือเสียง เกียรติยศ ศกัด์ิศรี 

โรงเรียน 
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งานสถิตินกัเรียน 

1. ออกแบบบนัทึก การตรวจสอบจ านวนนกัเรียน มาสาย ขาด ลาของนกัเรียนประจ าวนั
ทุกวนั 

2. จดัท าสถิติการมาเรียนของนกัเรียนรายเดือนรายปี สรุปรายงานผูบ้ริหารผา่นหวัหนา้
กลุ่ม 

3. ประสานงาน พ.ร.บ.กรณีท่ีมีนกัเรียนขาดเรียนติดต่อกนั 3  5  7  วนัเพื่อติดตามเด็กมา
เขา้เรียน 

งานครูเวรประจ าวนั  
1. มาปฏิบติัราชการ เวลา 7.00 น.   และกลบั 16.30 น. ควบคุมการจดักิจกรรมให้เป็นไป

ตามตารางเวลาประจ าวนั 
2. รับ- ส่งนกัเรียนตอนเชา้และหลงัเลิกเรียนหนา้ประตูโรงเรียน ตรวจสอบการแต่งกาย 

เส้ือผา้หนา้ผม การใชร้ถใชถ้นน ของนกัเรียนใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
3. รับผดิชอบจดักิจกรรมหนา้เสาธงตอนเชา้ อบรมคุณธรรม แจง้ข่าวสาร 
4. ตรวจตราความเรียบร้อย ของสภาพอาคาร ทรัพยสิ์น พฤติกรรมนกัเรียนในขณะท่ีมา 

เรียนช่วงพกัเท่ียง เวลานอกกิจกรรมการเรียนการสอน การบริการอาหารกลางวนั  พฤติกรรมนกัเรียนใน
ท่ีมุมอบั ลับตาครู  หากมีเหตุการณ์ผิดสังเกต ให้รายงานครูท่ีปรึกษาแก้ปัญหาและหัวหน้ากลุ่มงาน
ตามล าดบั หากกรณีทะเลาะววิาทร้ายแรงใหร้ายงานผูบ้ริหารดว้ยวาจาทนัที   

5. บนัทึกรายงานผลการปฏิบติังานครูเวรประจ าวนัตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนดทุกวนั 
6. กรณีครูเวรไม่สามารถมาปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้แจง้หวัหนา้เวรประจ าวนัหรือมอบหมาย

ใหผู้ท้  าหนา้ท่ีแทนล่วงหนา้ 
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

1. เสนอแผนงาน โครงการของบประมาณเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
2. เสนอจดักิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมในวนัส าคญัและโอกาสต่างๆ 
3. จดัระบบกิจกรรม สวดมนต ์อบรมคุณธรรมวนัสุดสัปดาห์ 
4. ก ากบั ดูแลความประพฤติ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
5. ด าเนินการเร่ืองคะแนนความประพฤติทั้งในทางบวกและลบ 
6. ยกยอ่ง ชมเชย นกัเรียนท่ีมีความประพฤติดีใหเ้ป็นท่ีประจกัษจ์ดัท าป้ายเกียรติยศ 

นกัเรียนดีประจ าเดือน   รวบรวมเยบ็เล่ม 
7. ประสานครูท่ีปรึกษา ครูประจ ากลุ่มสาระ เพื่อด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
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กลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตย 

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
งานสภานกัเรียน 
1. ด าเนินการให้มีการจดัตั้งสภานกัเรียน โดยให้กรอบ แนวคิด ท่ีปรึกษา ส่งเสริมให้

นกัเรียนไดคิ้ดเอง ท าเองอยา่งสร้างสรรค ์
2. ส่งเสริมสภานกัเรียนไดแ้สดงบทบาท เสนอความเห็น เสนอกิจกรรมโครงการในการ 

 แกปั้ญหาในโรงเรียนทุกเร่ือง และส่งเสริมพฤติกรรมอนัพึงประสงคข์อง เพื่อนในโรงเรียน 
3. ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ แนวปฏิบติั ในการประชุมสภานกัเรียนร่วมกนักบันกัเรียน 
4. ส่งเสริมการจดักิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในหอ้งเรียนและวถีิชีวติประจ าวนัของ 

 นกัเรียนและชุมชน 
5. ประสานกบัชุมชนในการรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์การเลือกตั้งผูแ้ทนในระดบัต่าง ๆ 

งานคณะกรรมการหอ้งเรียนและเครือข่ายหอ้งเรียน 
1. ประสานครูท่ีปรึกษาประจ าชั้น ด าเนินการใหมี้คณะกรรมการหอ้งเรียนและสรรหา 

ตวัแทนผูป้กครองเป็นเครือข่ายหอ้งเรียนหอ้งละ3 คน 
2. ส่งเสริมให้คณะกรรมการห้องเรียนไดบ้ริหารจดัการห้องเรียนของตนเองทุกเร่ือง

แทนครู 
3. ประสานเครือข่ายหอ้งเรียนไดช่้วยเหลือเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัเรียนนอกโรงเรียน 
4. ส่งเสริมให้คณะกรรมการห้องเรียนไดดู้แลช่วยเหลือ และควบคุมพฤติกรรมเพื่อน /

เพื่อนช่วยเพื่อน 
กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
งานครูท่ีปรึกษา 
1. ด าเนินการใหมี้คณะกรรมการหอ้งเรียนและตวัแทนผูป้กครองนกัเรียน เครือข่าย 

หอ้งเรียน 
2. ส่งเสริมบทบาทกรรมการหอ้งเรียนใหส้ามารถบริหารห้องเรียนของตนเอง ดูแล 

ช่วยเหลือเพื่อนในหอ้งได ้
3. ส่งเสริมบทบาทหนา้ท่ีของตวัแทนเครือข่ายผูป้กครองไดแ้สดงบทบาทเตม็ศกัยภาพ 
4. ก ากบั ติดตามนกัเรียนในชั้นให้ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของโรงเรียน

และสังคม 
5. จดัท าขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคลระดบัหอ้งเรียน และขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกบัเด็กท่ี 
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หน่วยงานอ่ืนร้องขอ ใหค้  าปรึกษา  ดูแลทุกขสุ์ขของนกัเรียน เป็นท่ีพึ่งของเด็กไดทุ้กดา้น 

6. ติดตามผลการเรียน การแกผ้ลการเรียน ประสานครูทุกกลุ่มสาระเพื่อแกผ้ลการ 
เรียน  

7. จดักิจกรรมโฮมรูม บนัทึกรายงานผลตามแบบท่ีก าหนด 
8. อบรม คุณธรรม จริยธรรม พฒันาบุคลิกภาพ ส่งเสริมวินยัเชิงบวก ดูแลนกัเรียนอ 

ใกลชิ้ดรายบุคคล 
9. ควบคุมดูแลนกัเรียนทุกคาบประชุมหรือจดักิจกรรม และพฒันาท าความสะอาดเข 

พื้นท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายทุกวนัตามเวลาท่ีก าหนด 
10. ก าชบั ติดตามตรวจตราความสะอาด ความปลอดภยั บรรยากาศในห้องเรียนท่ี 

รับผดิชอบ 
11. ยนืควบคุม ก ากบั การปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียนหนา้เสาธงทุกวนั 
12. ประสานและใหค้วามร่วมมือกบัทุกกลุ่มสาระ /งานเพื่อช่ือเสียง เกียรติยศและ 

ศกัด์ิศรีของโรงเรียน 
13. ปฏิบติัอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
     งานเยีย่มบา้น/ขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล 

1.   ออกแบบ วางแผน จดัเวลาใหค้รูท่ีปรึกษาไดอ้อกเยีย่มบา้นนกัเรียน 
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง/คน 

2.   สรุปขอ้มูลนกัเรียนระดบัโรงเรียนจากขอ้มูลรายบุคคล รายงานผล  
3.   ประสานและส่งขอ้มูลใหง้านขอ้มูลสารสนเทศโรงเรียน          

      งานคดักรองนกัเรียน 
  1.   จดัเตรียมเคร่ืองมือคดักรองนกัเรียนกลุ่มเส่ียงส่งใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง 
  2.  สรุปขอ้มูลการคดักรองแจง้ครูทุกคนทราบและรายงานผูบ้ริหารเพื่อ                       

เขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและรายงาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ต่อไป 
งานช่วยเหลือ 

1.   ประสานงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งช่วยเหลือนกัเรียนตามขอ้มูลท่ีคดักรอง 
  2.   สรุปผลการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทุกส้ินปีการศึกษาและส่งต่อนกัเรียน     

ในปีการศึกษาต่อไป 
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6.  ศูนยต่์อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดและโรคเอดส์ 

ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
งานตรวจสารเสพติด 

1.  ติดต่อประสาน ก ากบัใหมี้การตรวจสารเสพติดกบันกัเรียนท่ีสงสัยพฤติหรือเส่ียง 
2. ประสานกบัเครือข่ายหอ้งเรียน ครูท่ีปรึกษา ผูป้กครองนกัเรียนติดตามพฤติกรรมนกัเรียน  

และร่วมดว้ย ช่วยกนัแกพ้ฤติกรรมและส่งต่อการบ าบดักรณีติดยาเสพติด 
                     3.  เก็บขอ้มูล รายงานขอ้มูลใหผู้บ้ริหารทราบผา่นหวัหนา้กลุ่มงาน 

งานรณรงคป้์องกนัยาเสพติด 
1.   จดักิจกรรม โครงการ ต่อตา้น ป้องกนัยาเสพติด เพื่อเฝ้าระวงัตลอดปี 
2.   รายงานผลการจดักิจกรมการจดั  

งานขอ้มูลสารเสพติด 
จดัท าขอ้มูลสถานะของโรงเรียนดา้นยาเสพติด  รายงานตามก าหนด 

7. กลุ่มงานสวสัดิการและสวสัดิภาพนกัเรียน 
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
งานประกนัอุบติัเหตุนกัเรียน 

1. ด าเนินการใหน้กัเรียนไดมี้ประกนัอุบติัเหตุประจ าปี 
2. ประสานตวัแทนและใหบ้ริการเม่ือนกัเรียนประสบเหตุ 
3. สรุปขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุรายปี รายงานผล 

 งานประกนัของเสียหาย 
  1. ด าเนินการใหน้กัเรียนเขา้ใหม่แต่ละปีไดท้  าประกนัของเสียหาย 
  2. หากมีของเสียเกิดข้ึนด าเนินการสืบสวนขอ้เทจ็จริงเพื่อท าการชดใชคื้น 
งานระบบจราจรในโรงเรียน 

1. จดัระบบ  ก าหนดแนวปฏิบติั และการปฏิบติัตามวนิยั การจราจรในโรงเรียน  
2.   ก าหนดจุดจอดรถนกัเรียน ครู และแขกท่ีมาเยีย่มโรงเรียนใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 
3.   ควบคุมการจอดรถใหถู้กท่ีตามก าหนด 

8 งานธุรการกลุ่มงาน 
ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

1.  รับ-ส่งหนงัสือราชการกลุ่ม โตต้อบ จดัเก็บตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย
งานสารบรรณ 
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2. บนัทึกเสนอขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์ตรวจรับ ใชอ้ยา่งประหยดัคุม้ค่า จดัระบบ

การเก็บรักษาใหเ้รียบร้อยบนัทึกการประชุมกลุ่ม 
3. บนัทึกการประชุมกลุ่ม 
4. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศกลุ่มงานทุกประเภท 
5. ปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 


