
 

 

 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

ประจำปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนอนุบาลมหาสาคาม 
 

 

                          

 
 

 



 
  มาตรฐานที่  1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  หมายถึง  การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนา
ตนเอง  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์กรหรือหน่วยงาน  หรือ
สมาคมจัดขึ้น  เช่น  การประชุม  การอบรม  การสัมมนา  และการประชุมปฏิบัติการ  เป็นต้น  ทั้งนี้ต้องมีผลงาน
หรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 
 
  มาตรฐานที่  2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 
  การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน  หมายถึง  การเลือกอย่างชาญ
ฉลาด  ด้วยความรัก  และหวังดีต่อผู้เรียน  ดังนั้น  ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครู
ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 
 
  มาตรฐานที่  3  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
  การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน  หมายถึง  การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ให้มากที่สุด  ตามความถนัด  ความสนใจ  ความต้องการ  โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่
แท้จริงของผู้เรียน  ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม  รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
 
  มาตรฐานที่  4  พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
  การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  หมายถึง  การเลือกใช้  ปรับปรุง  หรือสร้าง
แผนการสอน  บันทึกการสอน  หรือ  เตรียมการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
 
  มาตรฐานที่  5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  หมายถึง  การประดิษฐ์คิดค้น  ผลิต  เลือกใช้  
ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์  เอกสารสิ่งพิมพ์  เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
 
  มาตรฐานที่  6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบ
ผลสำเร็จในการแสวงหาความรู้  ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง  และสรุปความรู้ทั้งหลาย
ได้ด้วยตนเอง  ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 
  มาตรฐานที่  7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  หมายถึง  การรายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ  ปัจจัย  และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง  โดยครู
นำเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด  ดังนี ้

(1)  ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา  และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 
(2)  เทคนิค  วิธีการ  หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  และ

ขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 
(3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอตนตามวิธีการที่กำหนดที่เกิดกับผู้เรียน 
(4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
 

   



มาตรฐานที่  8  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  หมายถึง  การแสดงออก  การประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพ
ทั่วไป  การแต่งกาย  กิริยา  วาจา  และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ำเสมอ  ที่ ทำให้ผู้เรียน
เลื่อมใสศรัทธา  และถือเป็นแบบอย่าง 
 
  มาตรฐานที่  9  ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
  การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง  การตระหนักถึงความสำคัญรับฟังความ
คิดเห็น  ยอมรับในความรู้ความสามารถ  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วย
ความเต็มใจ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา  และร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น 
 
  มาตรฐานที่  10  ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 
  การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง  การตระหนักในความสำคัญ  รับฟังความคิดเห็น  
ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน  และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา  ให้
ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน  และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 
 
  มาตรฐานที่  11  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
  การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  หมายถึง  การค้นหา  สังเกต  จดจำ  และรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน  โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์
อย่างมีเหตุผล  และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา  พัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  และพัฒนาสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
 
  มาตรฐานที่  12  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ ์
  การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  หมายถึง  การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนำเอาปัญหาหรือ
ความจำเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนมากำหนดเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร  เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่
จะนำเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา  ครูจำเป็นต้องมอง  มุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหา
ไปในทางการพัฒนา  กำหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน  ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้  กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา  มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุม
แบบตรงตัว  ครูสามารถมองหักมุมใน ทุก ๆ โอกาส  มองเห็นแนวทางที่นำสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  บุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน์  ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องรัก  ศรัทธา  ซื่อสัตย์สุจริต  และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  เป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
  (1)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  ให้กำลังใจแก่ศษิย์  
และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
  (2)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ  และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่
ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (3)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้งทางกาย  วาจา  และ
จิตใจ 
  (4)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา  
จิตใจ  อารมณ์  และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
  (5)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
  (6) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



จิตวิญญาณของการเป็นครูที่ด ี
 

ครูดีมีค่ากว่าสิ่งใด 
ครูที่ดีต้องมี  11  ข้อและตอ้งไม่  12  ข้อ 

จึงถือว่าเปน็ครูที่มีจิตวิญญาณของการเปน็ครทูี่ดี 
 
11   ข้อที่ครคูวรปฏิบัต ิ
 1. ต้อง รู้ก่อน    2. ต้อง สอนทวนซ้ำ 
 3. ต้อง ทำให้เห็น   4. ต้อง เน้นปฏิบัติ 
 5. ต้อง จัดเสริมกำลังใจ   6. ต้อง ชี้พิษภัยให้กลัว 
 7. ต้อง ทำตัวใกล้ชิดศิษย์   8. ต้อง กล่อมจิตให้เกิดศรัทธา 
 9. ต้อง รักษากติกาอย่างเคร่งครัด  10. ต้องวัดและประเมินผลอย่างเที่ยงตรง 
 11. ต้อง มั่นคงในอารมณ ์
 
12   ข้อที่ครทูี่ดีไม่ควรปฏบิัต ิ
 1.  หน้าบึ้ง หน้างอ   2.   ด่าทอ หยาบคาย 
 3.  มาสอนสายเป็นประจำ  4.   ชักนำให้เชื่อโชคลาง 
 5.  พูดอย่างทำอย่าง   6.   วางท่าหรอืเซื่องซึม  
 7.  ลืมเตรียมการสอน   8.   ลืมนำอุปกรณ์มาใช ้
 9.  แต่งกายหวือหวา   10.  วิ่งหาอบายมุข 
 11.ก่อทุกข์ใหผู้้อื่น   12.  ฝืนใจเวลาสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

คู่มือคร ู
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการบริหารงาน 

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  

พ.ศ. 2565 



คำปรารภ 

 

  เอกสารประกอบการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ฉบับนี้ได้ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียนในรูปแบบของการบริหารสถานศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานในหน้าที่ขอ ง
บุคลากรในสังกัดโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ซึ่งได้กำหนดอำนาจหน้าที่ลักษณะงาน และความรับผิดชอบไว้ให้
ถือเป็นหลักปฏิบัติ จะได้ทราบว่างานในหน้าที่ใดมีขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพียงใด หน่วยงาน
นั ้นๆ มีความสัมพันธ์เกี ่ยวข้องกับหน่วยงานใด ผู ้มีหน้าที ่รับผิดชอบงานจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน 
นอกจากนั้นก็เป็นการกระจายอำนาจในการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบได้ทั่วถึง บุคลากรทุกคนได้มีบทบาท
ร่วมกันบริหารงาน และร่วมกันแก้ปัญหางานโรงเรียนตามกำลังความคิด ความสามารถของตนอย่างเต็มที่และมี
ความเป็นอิสระในด้านการหาวิธีดำเนินงานในหน้าที่ของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้อง
รอรับคำสั่งอยู่ทุกๆ โอกาส ทำให้เกิดความสะดวกและมีความคล่องตัวขึ้น 

 

  จากประสบการณ์ที่ผ่านมา และได้ดำเนินงานโดยวิธีการจัดทำเอกสารประกอบการบริหารเป็น
แนวทางในการดำเนินงานนั้น ปรากฏว่า ครูและเจ้าหน้าที่ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
บุคลากรมีความเข้าใจลักษณะงาน ขอบข่ายงาน บทบาทหน้าที่ของตน อำนาจหน้าที่ของตนดีขึ้น เพราะมีความรู้
ความเข้าใจงานชัดเจนขึ้น จึงปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจและงานเป็นระบบชัดเจน ฉะนั้น จึงมีความเชื่อว่าเอกสาร
ฉบับนี้ จะอำนวยประโยชน์ให้การบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น และหวังว่าครู
และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ทุกคน ตลอดจนคนงานนักการภารโรงจะได้นำเอกสารนี้ไปเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อคุณประโยชน์ของสถาบันและสังคมส่วนรวม คือ 
ชาติบ้านเมืองของเรา 

 

 

                                                           

(นายสมยศ พรเพ็ง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

  



แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 

 

รอง ผอ.ฝ่ายบรหิาร           

งบประมาณฯ 

 หวัหนา้ฝ่ายบรหิาร

งบประมาณฯ 

 หวัหนา้ฝ่ายบรหิาร

บคุคลฯ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คณะกรรมกำรบริหำร
โรงเรียน 

รอง ผอ.ฝ่ายบรหิาร

บคุคลฯ 

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 

รอง ผอ.ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

หวัหนา้ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 

ผูช้่วยหวัหนา้ฝ่ายบรหิาร

วิชาการ 

ฝ่ำยบริหำรบุคคล
และกิจกำรนักเรียน 

 ผูช้่วยหวัหนา้ฝ่าย

บรหิารบคุคลฯ 

 ผูช้่วยหวัหนา้ฝ่ายบรหิาร

งบประมาณฯ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 

 งานธุรการ 

 งานเลขานกุารคณะ 

    กรรมการสถานศกึษาฯ 

 งานประสานและพฒันา 

    เครอืข่ายการศกึษา 

 งานส ามะโนผูเ้รียน 

 งานรบันกัเรยีน 

 งานสง่เสรมิและพฒันาการ   

   ศกึษาในระบบ นอกระบบฯ 

 งานประชาสมัพนัธท์าง     

    การศกึษา  

 งานประสานราชการกบั  

   เขตพืน้ที่ 

 งานบรกิารสาธารณะ 

 งานอนามยัโรงเรยีน 

 งานโภชนาการ 

 งานพฒันาบคุลากร 

 งานวินยัและการรกัษา

วินยั 

 งานรกัษาความปลอดภยั 

 งานงานปอ้งกนัและ 

   แกไ้ขยาเสพติด 

 งานระบบดแูลช่วยเหลือ 

   นกัเรยีน 

 งานสง่เสรมิระบบ 

   ประชาธิปไตย 

 งานสง่เสรมิคณุธรรม  

   จรยิธรรม 

 งานปอ้งกนัและแกไ้ข 

   โรคเอดส ์

 งานวินยันกัเรยีน 

 งานกิจการนกัเรยีน 

 งานส านกังาน (สาร  

 งานจดัระบบการบรหิาร 

    พฒันาองคก์ร 

 งานแผนงาน 

 งานพฒันาระบบครอืข่าย  

   ขอ้มลูสารสนเทศ 

 งานการเงิน 

 งานบญัชี 

 งานนโยบายเรียนฟร ี15 ปี   

   อย่างมีคณุภาพ 

 งานจดัระบบควบคมุภายใน 

 งานอาคารสถานที่ 

 งานพสัดแุละสินทรพัย ์

 งานระดมทรพัยากรและการ 

   ลงทนุเพื่อการศกึษา 

 งานกิจกรรมสหกรณ ์

 งานสวสัดิการการเงิน 

 งานพฒันาหลกัสตูร 

 งานวดัผลประเมนิผล 

 งานผลติสื่อ นวตักรรมและ 

   เทคโนโลย ี

 งานแนะแนวการศึกษา 

 งานระบบการประกนัคณุภาพ    

    การศกึษา 

 งานนิเทศการศกึษา 

 งานบรหิารกลุม่สาระการเรียนรู ้

 งานสง่เสรมิสนบัสนนุและ 

   ประสานความรูแ้ก่ชมุชนฯ 

 งานพฒันากระบวนการเรยีนรู ้

 งานทะเบียนและเทียบโอน 

 งานวิจยั 

 งานพฒันาแหลง่เรยีนรู ้

 งานศนูย ์AFS 

 งานศนูย ์ERIC 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

รอง ผอ.ฝ่ายบรหิาร

ทั่วไป 

หวัหนา้ฝ่ายบรหิาร 

ทั่วไป 

ผูช้่วยหวัหนา้ฝ่ายบรหิาร

ทั่วไป 



บทบาทและหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี้  

1. วางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดระบบงาน บทบาทวิธีดำเนินงาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จของการ 
 ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนใหก้ารสนับสนุน ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใน 

 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ทาง 

 ราชการ และนกัเรียนผู้รับบรกิาร  

2. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารทั่วไป 
3. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารบุคคลและกิจการ 

 นักเรียน 

  4.   ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงบประมาณและ 

 สินทรัพย ์

 5.   ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารวิชาการ 

6. มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร ติดตามให้คำปรึกษา และให้ 
 การนิเทศ 

7. บังคับบัญชาครู นักการภารโรง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่อื่นๆ และนักเรียนให้ 
 สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบของราชการ 

8. ดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียน ครู นักการภารโรง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว  
 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ 

9. จัดสวัสดิการต่างๆ อำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ครู นักการภารโรง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง 
 ชั่วคราวและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ  

10. สร้างขวัญ กำลังใจและบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 
11. ควบคุมดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการ 

 บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสู่ชุมชนอย่าง 

 ต่อเนื่อง 

12. สร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนในท้องถิ่น 
13. สง่เสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลเป็นฐาน 
14. นำนวัตกรรม เทคนิค วิธีการใหม่ๆ ทางการศึกษามาใช้ และเผยแพร่เพื่อพัฒนาการบริหาร 

 วิชาการของสถานศึกษา 



15. พัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นสถานศึกษาที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เป็นที่นิยมของ 
 ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น 

16. ป็นผู้นำทางความคิด มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน 
 ของหน่วยงานต้นสังกัด 

17. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

งานบรกิารสาธารณะ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป 

หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

ผู้ช่วยหวัหน้ำฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป 

 
งานธุรการ(สารบรรณ ยานพาหนะ และการสื่อสาร) 

 

งานรบันกัเรียน 

งานเลขานกุารคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

งานจดัท าส ามะโนผูเ้รยีน 

 

งานประสานและพฒันาเครอืข่ายการศกึษา 

 

งานสง่เสรมิและประสานงานการศกึษา ในระบบ นอก

ระบบและตำมอัธยำศัย 

งานประชาสมัพนัธท์างการศกึษา 

 งานประสานงานกบัเขตพืน้ที่การศกึษาและหน่วยงานอื่น 

งานอนามยัโรงเรยีน 

 

งานโภชนาการ 

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศนูยว์ิทยบรกิาร) 

 

งานโสตทศันศกึษา 

 

งานส านกังานบรหิารทั่วไป(พสัด ุสารสนเทศ และแผนงาน) 

 

งาน อย.นอ้ย 

 

งานหนงัสือยืมเรยีน 

 



บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.  ควบคุม ดแูล คิดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทั่วไป 

 การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการ
อำนวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ ่งพัฒนาสถานศึกษา ตามหลักการ
บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน 
การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการให้การปฏิบัติงานของ 
 สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะ 
 ก่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัด 

การศึกษา 

ขอบข่ายและภารกิจ 

1) การดำเนินงานธุรการ (สารบรรณ ยานพาหนะและการสื่อสาร) 
2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3) งานประสานและพัฒนาระบบและเครือข่ายการศึกษา 
4) งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
5) งานรับนักเรียน 
6) งานส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
7) งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
8) งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
9) งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
10) งานบริการสาธารณะ 
11) งานอนามัยโรงเรียน 



12) งานโภชนาการ 
13) งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ(ศนูย์วิทยบริการ) 
14) งานโสตทัศนศึกษา 
15) งาน อย. น้อย 
16) งานสำนักงานบริหาร

ทั่วไป (งานพัสดุ สารสนเทศ และแผนงาน) 
17) งานหนังสือยืมเรียน 
18) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่

ได้รับมอบหมาย 
 

1. งานธุรการ (งานสารบรรณ ยานพาหนะและการสื่อสาร) 
แนวทางการปฏิบัติ  

1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
2. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสทิธิภาพ โดยการนำระบบ

เทคโนโลยีใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม 
3. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที

กำหนดไว้ 
4. จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัตงิานด้านธุรการได้ตามระบบที่

กำหนดไว้ 
5. ดำเนินการงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และ

คุ้มค่า 
6. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสทิธิภาพ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
2) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

 

 

 

 

 



งานสารบรรณ 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 

1.  ร่าง  โต้ตอบ  รับ – ส่ง หนังสือราชการ 

2.  ดำเนินการเกี่ยวกับการเช่าบ้านของครู 

3.  ช่วยวางแผนการรับสมัครนักเรียนใหม ่

4.  ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษเป็นครั้งคราว 

5.  ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษเป็นครั้งคราว 



6. ดำเนินการด้านสวัสดิการของครู – อาจารย ์

7. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปในเรื่องงานสารบรรณ 

8. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 

9. ลงทะเบียนหนังสือราชการ 

10. ลงเลขที่หนังสอืออก 
11. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียน 

12. จัดหนังสอืเข้าแฟ้มเพื่อเสนอสั่งการ 

13. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือลงนาม 

14.  พิมพ์หนงัสือของฝ่ายธุรการ 

15. จัดเก็บ-รักษา หนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู ่
16. ทำลายหนังสือราชการ 
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
งานยานพาหนะ 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 

1. ควบคุมดูแลพนักงานขับรถยนต์ ในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. ควบคุมดูแลการบำรุง ดูแล รกัษาให้รถยนตอ์ยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะใช้ได้เสมอ เมื่อ

ตรวจพบรถยนต์อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ จำเป็นต้องซ่อมให้รายงานให้รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารทั่วไปทราบ 

3. ควบคุมดูแลการรับ-ส่งหนังสือ เอกสารระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืนๆ ของพนักงานขับ
รถยนต ์

4. ควบคุมดูแลพนักงานขับรถในเวลาที่ไม่มีหน้าที่ต้องบริการโดยใช้รถ ให้อยู่ประจำสำนักงาน ฝ่าย
ธุรการ 

5. ทำทะเบียนหลกัฐานการใช้รถ ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด ให้บันทึกการใช้รถเป็นประจำและเป็น
ปัจจุบัน 

6. ช่วยเหลืองานทั่วๆไป ตามที่ครูและบุคลากรของโรงเรียน ขอให้ช่วยเหลือ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

 

 

 



งานสื่อสาร 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 

1. ควบคุมดูแลการใช้โทรศัพท์ ภายในและทางไกลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และใช้อย่างประหยัด 
2. ควบคุมดูแล ซ่อมแซม เครื่องมือสื่อสารต่างๆให้อยูใ่นสภาพใช้งานได้และเกิดประโยชน์มากที่สุด 

  3.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย 



2.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

แนวทางการปฏิบัต ิ

1) รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทีใ่ช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

2) สนับสนุนข้อมลู รับทราบหรอืดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3) ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4) จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบดำเนินการหรือถือปฏิบัติ

แล้วแต่กรณ ี
5) ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สัง่การ เร่งรัด การ

ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2545 

 

3. งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
แนวทางปฏิบตั ิ

1) จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 
2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
3) ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม 

สนับสนุน งานการศึกษาของสถานศึกษา 
4) เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5) กำหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับสถานศกึษา 
6) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ระเบยีบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2) ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 และแก้ไข

เพิ่มเติม 



4.  งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน 

แนวทางการปฏิบัต ิ

3) ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจข้อมูล จำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทาง
การศึกษาในเขตบริการสถานศึกษา 

4) จัดทำสำมะโนผู้เรียนที่จะเข้าบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการสำมะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6) เสนอข้อมูลสารสนเทศการสำมะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
7) ช่วยงานพัสดุ สารสนเทศ และแผนงาน 
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

 

5. งานรับนักเรียน 

 แนวทางการปฏิบัต ิ

9) ให้สถานศึกษาประสานงานการดำเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษาร่วมกันและเสนอ
ข้อตกลงให้เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ 

10) กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
11) ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด 
12) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาใน

การเข้าเรียน 
13) ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
14) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ) ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
2) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

 
 
 
 



6.  งานส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

แนวทางการปฏิบัต ิ

15) สำรวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ และ
อัธยาศัย 

16) กำหนดแนวทางและความเช่ือมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้งการ 
        การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ แนวทางพ้ืนที่การศึกษา 

17   ดำเนินการจัดการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพ  

       ของสถานบันการศึกษา 

18)  ประสานเช่ือมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล   

        ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

19)  ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ  

        ตามอัธยาศัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

20)  ช่วยงานพัสดุ สารสนเทศ และแผนงาน (ของงานบริหารทั่วไป) 

21)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

พระราชบัญญัติตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

 

7. งานประชาสัมพันธ์ทางการศกึษา 
แนวทางการปฏิบัต ิ

1) ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษารวมทั้งความ
ต้องการในการได้รับข่าวสารข้อมูลทางการการศึกษาของชุมชน 

2) วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนองค์กร สถาบัน
และสื่อมวลชนในท้องถิ่น 

3) จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ 
4) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรูค้วามสามารถในการดำเนินการประชุม

สัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา 
5) สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ประชาสัมพนัธ์ 



6) ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับและนำไปดำเนินปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาให้เหมาะสมต่อไป 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525  และ

แก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



งานประชาสัมพันธ ์

แผนผังการบรหิารงานประชาสัมพันธ ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

---- งานพิธีการ - พิธีกร 

---- งานจัดทำเอกสาร – จลุสารเผยแพร ่

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. กำหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และจุดประสงค์ของโรงเรียน 

2. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ 

3. ต้อนรับและบริการผู้มาเย่ียมชมหรือดูงานโรงเรียน 
4. ต้อนรับและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียนและทางโรงเรียน 
5. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
6. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
7. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
8. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน 
9. จัดทำเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและความ

เคลื่อนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ 
10. รวบรวม  สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดทำรายงานประจำปีของ

งานประชาสัมพันธ์ 
11. งานเลขานุการการประชุมครูโรงเรียนนราสิกขาลัย 
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

8. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
การส่งเสริมสนับสนุนประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร และหน่วยงานอื่น  

 

แนวทางการปฏิบัต ิ

1) กำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
และหน่วยงานอ่ืน 

 

 



 

2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสรมิ สนับสนุนและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นทีจ่ัดการศึกษา 

3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

 

9. งานบริการสาธารณะและสัมพันธ์ชุมชน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

1) จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ 
2) จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพ่ือให้บริการต่อสาธารณะ 
3) ให้บริการข้อมลู ข่าวสาร และบริการอื่น ๆ แก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ

สถานศึกษา 
4) พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 
5) ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ 
6) นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ระเบยีบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

10. งานอนามัยโรงเรียน 
แผนผงัการบรหิารงานอนามัยโรงเรียน 

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 

---- การปฐมพยาบาล 

---- ตรวจสุขภาพและติดตามผล 

---- ป้องกันโรคและเสรมิสร้างภูมิคุ้มกัน 

---- ส่งเสรมิสุขอนามัย 

  



หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. กำหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การดำเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

 

 

 

2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานด้านอนามัย
โรงเรียน 

3. ควบคุม  ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอปุกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใชก้ารได้

ทันท ี
5. จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และนำส่ง

โรงพยาบาลตามความจำเป็น 
7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
8. จัดทำบัตรสุขภาพนักเรียน ทำสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ำหนักและส่วนสูงนักเรียน 
9. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
11. แนะนำผู้ป่วย  ญาติ  ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ใหภู้มิคุ้มกันโรค 
12. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
13. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรอืครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสขุภาพ 
14. ให้ความร่วมมอืด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่

โอกาส 
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกีย่วกับสุขภาพอนามัย จัดต้ังชมรม 

ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสขุ 
16. จัดทำสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน ประจำปีของ

งานอนามัย 
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 



11. งานโภชนาการ 
แผนผงัการบรหิารงานโภชนาการ 

หัวหน้างานโภชนาการ  

---- ฝ่ายโรงอาหาร 

---- ฝ่ายผู้ประกอบอาหาร (ถ้ามี) 

---- ฝ่ายอาหาร – เครื่องดื่ม 

---- ฝ่ายส่งเสรมิด้านโภชนาการ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. กำหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การดำเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคลอ้งกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2. ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานด้านโภชนาการ 
3. จัดบริการสถานที่ จำหน่าย ที่นั่งรับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน 
4. ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย 
5. จัดบริการน้ำด่ืมให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้ำดื่มใช้ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
6. ควบคุมและดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
7. ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ เครือ่งมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของแม่ค้าให้ถูกสุขลักษณะ 
8. รับสมัครและพจิารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน 
9. กำหนดประเภทของอาหาร  ปริมาณและจำนวนแม่ค้าให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน 
10. กำหนดระเบียบควบคุมผู้จำหน่ายอาหาร 
11. ควบคุม กำหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ 
12. ให้คำแนะนำเบ้ืองต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการและ

นักเรียน 
13. ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องด่ืม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
14. ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการภายในโรงเรียน 
16. เป็นกรรมการจัดทำและจำหน่ายอาหารราคาถูกแต่มีคุณค่าแก่นักเรียนที่ขาดแคลน 
17. ประสานกับงานแนะแนว  งานอนามัยโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนทีม่ีปัญหาด้าน

สุขภาพ 
18. อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหาร 
19. บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน 
20. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องด่ืมและขายอาหารให้อยู่ใน

ระเบียบวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
21. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดทำรายงานประจำปีของงาน

โภชนาการ 



22. ปฏบิัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

12. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ศูนย์วิทยบริการ) 
แนวทางการปฏิบัต ิ

1) สำรวจข้อมูลดา้นเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
2) วางแผน กำหนดนโยบายและแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ใน

การบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
3) ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้งานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
4) สนับสนุนให้บคุลากรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและ

พัฒนาการศึกษา 
5) ส่งเสรมิให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
6) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
7) ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ

กระบวนการเรียนรู ้
8) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการใช้  ICT  ให้แก่ฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารงบประมาณและ

สินทรัพย์  ฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ดังนี้ 
1. สำรวจปัญหาความต้องการจำเป็นด้านการใช้  ICT 
2. จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทางด้าน ICT ให้แก่ทุกฝ่าย 
3. ซ่อม บำรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีของทุกฝ่าย 
4. ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ทางด้านใช้  ICT 
5. นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านการ

ใช้  ICT  ให้มีความคล่องตัวและมีประสทิธิภาพ 
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.  งานโสตทัศนศึกษา 

 

แผนผงัการบรกิารโสตทศันศกึษา 

 

 

 

 

 

---- บริการแสง – เสียง ---- ทะเบียนสื่อการสอน 

---- บริการบันทึกภาพ ---- การผลิตสือ่การสอน 

---- ซ่อมบำรุงรักษา 

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดทำแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2. ประสานและร่วมงานกับหมวดวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานโสตฯ 
3. จัดซื้อ  จัดหาโสตทัศนูปกรณใ์ห้เพียงพอกับความต้องการ 
4. จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม  สะดวก  ปลอดภัย 
5. จัดระเบียบการใช้และการใหบ้ริการโสตทัศนอุปกรณ ์
6. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้คำแนะนำวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนอุปกรณ์ 
7. จัดให้มีสถานทีส่ำหรับให้บริการใช้โสตทัศนปูกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องฉายภาพยนตร์  

ห้องควบคุมเสียง 
8. จัดทำระเบียบวัสดุ  ครุภัณฑเ์กี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
9. จัดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนปูกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
10. จัดและดำเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน 
11. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร 
12. ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ 
13. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
14. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการนำออกไปเผยแพร่ 
15. สำรวจและจัดทำทะเบียนสื่อการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับหมวดวิชา 

หวัหนา้โสตทศันศกึษา 

ผช.หน.โสตฝ่ายบรกิารทั่วไป 

ผช.หน.โสตฝ่ายสื่อการสอน 



16. ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแก่ครูอาจารย์ทั่วไป 
17. ช่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
18. จัดทำ  รวบรวมข้อมูล  สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ  และจัดทำรายงานประจำปีของงาน โสตทัศน

ศึกษา 
19. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

14.  งาน อย.น้อย 

        หน้าที่ความรับผิดชอบ 

        1.  วางแผน ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผลด้านกิจกรรมของ อย.น้อย 

        2.  ควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรม อย.น้อยของนักเรียน 

   3.  นำเสนอข้อมูลจากการดำเนินงานของกิจกรรม อย.น้อย ต่อผู้บริหารเพ่ือการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 

      ของโรงเรียน และการรกัษาสุขลักษณะของนักเรียน 

 4.  ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  

 

15.      งานสำนักงานบรหิารทั่วไป (พสัดุ  สารสนเทศ  และแผนงาน) 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 

1. จัดทำทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ์  ทั้งหมดของฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ลงทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. ดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง – จัดซ่อม พสัดุครุภัณฑ ์
4. ดำเนินการเบกิ – จ่าย วัสดุสำนักงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารทั่วไป 
5. บำรุง – รักษา พัสดุ – ครุภัณฑ์ ของฝ่ายบริหารทั่วไป 
6. ดำเนินการรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีของฝ่ายบริหารทั่วไป 
7. ดำเนินการขออนุญาตจำหน่ายพัสดุ – ครภุัณฑ์ของฝ่ายบริหารทั่วไป 
8. ทำงบประมาณเสนอเพื่อจัดสรรประจำปีของฝ่ายบริหารทั่วไป 
9. ควบคุมการยืม  และส่งคืน  พัสดุ – ครุภัณฑ์ของฝ่ายบริหารทั่วไป 
10. จัดทำสารสนเทศของฝ่ายบริหารทั่วไป 
11. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายบริหารทั่วไป 
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 



16.  งานหนังสือยืมเรียน 

ดูแลรับผิดชอบการให้บริการจัดสรรหนังสอืให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีหนังสือยืมเรียน โดยการ
ประสานความร่วมมือกับงานหอสมุดเฉลมิพระเกียรติฯ และครูประจำวิชาทุกกลุ่มสาระฯ 

  



บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 

 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนกัเรียน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1. ควบคุมดูแลหน่วยงานต่างๆ ที่ขึ้นกับฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน  ให้ปฏิบัตงิานไปตาม
หน้าที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิภาพ 

2. วางแผนดำเนินงานด้านบริหารบุคคลและกจิการนักเรียน  กำหนดวิธีการดำเนินการ  และติดตาม
ผลการดำเนินงานให้เกิดผลตอ่ส่วนรวม 

3. ให้คำปรึกษา  ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงานด้านบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนอย่างจริงจัง  
เกิดผลดีต่อส่วนรวม 

4. จัดให้มีการดูแลสวัสดิภาพครู  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างช่ัวคราว  นักเรียน  และความเป็นอยู่ของ
นักเรียนให้เกิดความสงบ  และปลอดภัยจากสิง่เลวร้ายท้ังปวง 

5. เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแกห่น่วยงานต่างๆ  เพื่อให้ผลดา้นการบริหารบุคคลและกิจการ
นักเรียนมปีระสิทธิภาพ 

6. จัดให้มีการวิเคราะห์  ติดตามปัญหานักเรียนรายบุคคล  เพือ่ประสานงานให้นักเรียนประสบ
ความสำเร็จตามศักยภาพ  

7. จัดให้มีการวางแผนติดตามผลนักเรียน  เพื่อนำข้อมูลมาใชใ้นการแก้ปัญหา  พัฒนาส่งเสริมให้งาน
บริหารบุคคลและกิจการนักเรียนมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

8. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล  สถิติ  เกี่ยวกับงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน  
ป้องกนั  แก้ปญัหาและนำขอ้มูลไปใช้ในการพัฒนางานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. จัดให้มีการประสานงานกับผู้ปกครองและรว่มกันแก้ปัญหาของนักเรียนให้เกิดผลดี 
10. ดำเนินการจัดให้มีการอยู่เวรยามประจำโรงเรียนตามระเบียบทางราชการอย่างต่อเนื่อง 
11. ดำเนินการจัดให้มีครูเวรประจำวันเพ่ือดูแลนักเรียนประจำวัน 
12. จัดให้มีการประชุมอบรมนักเรียน  เพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค ์
13. จัดให้มีการทำบัตรประจำตัวนักเรียนอย่างครบถ้วนเพื่อผลในการปกครองดูแลนักเรียน 
14. จัดให้มีการดูแลควบคุมความประพฤตินักเรียนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
15. พิจารณาให้ความเห็นในการขออนุญาตของครูนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ 
16. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการร่วมกันปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ 
17. ส่งเสริมการทำงานของงานกิจการนักเรียน  จัดให้มีคณะกรรมการนักเรียน  ตลอดจนจดักิจการ

ต่างๆ ของนักเรียน 
 

 



18. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการคนที่  4  ในกรณี  ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการทั้ง  3  
ลำดับ  ไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อยู่โรงเรียน 

19. วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
- การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 
- การกำหนดตำแหน่ง 
- การขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 

20. การสรรหา  บรรจุและแต่งตั้ง  ดำเนินการโดยผู้อำนวยการ 
- ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษา  กรณีได้รับมอบหมายจาก  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นการศึกษา 
- การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 
- การแต่งตั้ง  ย้าย  โอนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
- การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
- การรักษาราชการแทนและรกัษาการในตำแหน่ง   

21. ดูแลเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
22. การออกจากราชการ  ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา 

- การลาออกจากราชการ 
- การให้ออกจากราชการ  กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ. กำหนด 
- การออกจากราชการไว้ก่อน 
- การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
➢ กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ำเสมอ 

➢ กรณีไม่ปฏบิัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 

➢ กรณีสั่งใหอ้อกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา  30  แห่ง 

      กฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเป็นผู้ไมม่ีสัญชาติไทย   

      กรณีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   

      กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่   

      กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  กรณีเปน็กรรมการ   

      บรหิารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  หรือกรณีเป็นบุคคล 

      ล้มละลาย 

➢ กรณีขาดคณุสมบัติทั่วไป  กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองใน 

      ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข            

➢ กรณีมีเหตอุันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤต ิ



      ตนไม่เหมาะสม 

- กรณีมีมลทินมวัหมอง 
- กรณีได้รับโทษจำคุก  โดยคำสั่งของศาล  หรือรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้

จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
23. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารบคุคลและกิจการนักเรียน 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคลและกจิการนักเรียน  ในกรณีที่รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนกัเรียนไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้หรือไม่อยู่ใน
โรงเรียน 

2. กำกับดูแลงานในฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนทุกงาน  ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

3. ประสานติดต่อผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ ที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนา
เด็ก  โดยประสานการปฏิบัติกับงานระดับชั้นอย่างใกล้ชิด 

4. เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารบุคคลและกิจการนกัเรียน 
5. เป็นที่ปรึกษา  ให้คำแนะนำ  แก่หัวหน้าระดับ  หัวหน้าตอน  ครูที่ปรึกษา 
6. ให้ความเห็นชอบในการออกหนังสือรับรองความประพฤตินักเรียน 
7. เสนอความดีความชอบของหัวหน้างาน  หัวหน้าตอน  หัวหน้าระดับ  เพื่อพิจารณาในการเลื่อน

ขั้นเงินเดือนทุกครั้ง 
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารบคุคลและกิจการนักเรียน 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายและปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่าย  ในกรณีที่หัวหนา้ฝ่ายไม่
สามารถมาปฏิบัติงานได้หรือไม่อยู่โรงเรียน 

2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 



งานพัฒนาบคุลากร 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

1. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- โดยการพัฒนาก่อนการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่  โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่

ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา  แจ้งภาระงานตามมาตรฐานคณุภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  เกณฑ์การประเมินผลงาน  และมกีารติดตาม  ประเมินผลและจัดให้มีการ
พัฒนาตามความเหาะสมอย่างต่อเนื่อง 

- การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยมีการศกึษาวิเคราะห์  ความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
สถานศึกษา  มีการกำหนดหลักสูตรการพฒันาแผน/โครงการพัฒนาบุคลากรดำเนินการ
พัฒนา  ติดตามประเมินผล  และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา 

- การพัฒนาก่อนเลื่อนตำแหน่ง  โดยการศึกษาวิเคราะห์  คุณลักษณะเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง  ลักษณะงานตามตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัดส่งเสริมหรือดำเนินการอบรมเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  
เจตคติ  คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม   มีการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา 

2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ  ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา

แต่งต้ังคณะกรรมการการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา  แล้วคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบตามกฎ  
ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  กรณีสั่งไม่เลื่อนขัน้เงินเดือนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต้องชี้แจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดังกล่าวทราบ  กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาที่ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รายงานไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อดำเนินการหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่  ก.ค.ศ.กำหนด  
รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลือ่นขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 

 

 

 



 

 

- การเลื่อนขั้นกรณีถึงแก่ความตาย  อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยแจ้งช่ือ
ผู้ตายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ  ให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อดำเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี  
ปฏิบัติหน้าที่โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาสัง่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ  
เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ  และรายงานผลการดำเนินการไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพ่ือดำเนินการต่อไป 

3. การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง  ดำเนินการโดยผู้อำนวยการ 
- ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษา  กรณีได้รับมอบอำนาจจาก  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
- การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 
- การแต่งตั้ง  ย้าย  โอน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
- การรักษาราชการแทนและรกัษาราชการแทน 

4. การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 
5. ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน(คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน) 
6. ดูแลเรื่องเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่นๆ 
7. ดูแลงานทะเบียนประวัติ 

- จัดทำและจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ
ลูกจ้าง 

- การแก้ไข  วัน เดือน ปีเกิด  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
8. ดูแลงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- ตรวจสอบผู้มีคณุสมบัติครบถว้น  สมควรไดร้ับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกำหนด 

- จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์  และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

9. ดูแลการขอมีบตัรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
10. ดูแลงานขอหนังสือรับรอง  งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  งานขออนุญาตอุปสมบท  

งานขอพระราชทานเพลิงศพ  การลาศึกษาต่อ  ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์  
และการจัดสวสัดิการ  ดำเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 



 

งานวินัยและการรักษาวินัย 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

1. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  
ดำเนินการโดยผู้อำนวยการโรงเรียน  ในกรณีต่อไปนี้ 

- กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
- กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
- การอุทธรณ์ 
- การร้องทุกข์ 

2. การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทำผิดวินัย  ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา 
- ผู้บริหารแต่ละระดับ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
- ดำเนินการให้ความรู้  ฝึกอบรม  การสร้างขวัญและกำลังใจ  การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะ

เสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ  จิตสำนึก  และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
- สังเกต  ตรวจสอบ  ดูแล  เอาใจใส่  ป้องกันและขจัดเหตเุพื่อมิให้ผู้ใต้บงัคับบัญชา

กระทำผิดวินัยตามควรแก่กรณี 
3. ดูแลการออกจากราชการ  ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา 

- การออกจากราชการ 
- การให้ออกจากราชการ  กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียม

ความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
- การออกจากราชการไว้ก่อน 
- การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
➢ กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยสม่ำเสมอ 

➢ กรณีไม่ปฏบิัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 

➢ กรณีสั่งใหอ้อกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา  30  แห่ง 

      กฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเป็นผู้ไมม่ีสัญชาติไทย   

      กรณีเปน็ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   

      กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่  

      กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  กรณีเปน็  

      กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  หรือกรณี  

      เป็นบุคคลล้มละลาย 



➢ กรณีขาดคณุสมบัติทั่วไป  กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองใน 

      ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

➢ กรณีมีเหตอุันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤต ิ

      ตนไม่เหมาะสม 

 

 

- กรณีมีมลทินมวัหมอง 
- กรณีได้รับโทษจำคุก  โดยคำสั่งของศาล  หรือรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้

จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานรักษาความปลอดภัย 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

1. ดูแลเรื่องการรักษาเวรยามกลางวันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลกูจ้าง 
2. ดูแลเรื่องการรักษาเวรยามกลางคืนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
3. ดูแลและดำเนนิการในเรื่องเกี่ยวกับครูเวรประจำวัน  ในวันทำการ  และการปฏิบัติหน้าที่ของครู

เวรประจำวัน 
4. จัดให้มีผู้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เวรยามเพื่อควบคุมดูแลการอยู่เวรยามอย่างต่อเนื่อง 
5. ติดตามผลการอยู่เวรยามและสรุปผลงานทุกภาคเรียนเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 

 

มีหน้าที่รบัผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

1. แต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2. หัวหน้างานเป็นเลขานุการ  คณะกรรมการตามข้อที่ 1  ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการของ

โรงเรียน 
3. วางแผนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดและเอดส์ในโรงเรียนให้เหมาะสม 
4. กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปญัหา  ตลอดจนการควบคุมดูแลให้เกิดผลดตี่อนักเรียน 



5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา  หรือปอ้งกันตามที่
เห็นสมควร 

6. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสมเพื่อประสานความร่วมมือทั้งในด้านป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

7. ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
8. เสนอความดีความชอบบุคลากรในงานที่เกี่ยวข้อง 
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

1. งานระดับชั้น 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

1. ร่วมจัดครูทีป่รึกษาประจำช้ันนักเรียน 

2. จัดให้มีการแต่งต้ังหัวหน้าตอน  หัวหน้าระดับช้ัน  เพื่อการประสานงานในการบริหาร 

    บุคคลและกิจการนักเรียน 

3. วางแผนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในดา้นการปกครองนักเรียนให้ม ี

     ประสทิธิภาพ 

4. วางแผนแกป้ัญหานักเรียนในด้านต่างๆ เช่น การมาเรียน ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ    

     ฯลฯ 

5. ประสานงานกับครูเวรประจำวัน  เพื่อช่วยดูแล  ควบคุมนักเรียนประจำวันตามความ 

    เหมาะสม 

6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจำวัน  โดยประสานงานกับหัวหน้าครูเวร  

    ประจำวัน 



7. จัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนที่มีปัญหา  เพื่อผลในการแก้ไขและพัฒนาส่งเสริมต่อไป  

8. จัดประชุมนักเรียนประจำวันสุดสัปดาห์ 

9. จัดทำคู่มืออบรมนักเรียนในคาบโฮมรูมให้แก่อาจารย์ทีป่รึกษา 

2. ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าตอน ม.ต้น และ ม.ปลาย 
3. ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน (หัวหน้างาน) 
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานส่งเสริมระบบประชาธิปไตย 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

1. จัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าช้ันตามที่เห็นสมควร 
2. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตยที่เห็นสมควร 
3. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน  หรือสภานักเรียน  พร้อมทั้งกำกับดูแล  เสนอแนะ  ให้

การดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับ
โรงเรียน  เกิดประโยชน์ตอ่การพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร 

4. จัดกิจการส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสที่เหมาะสม  เพื่อพัฒนานักเรียน 
5. หัวหน้างานร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนโดยตำแหน่ง 
6. เสนอความดีความชอบของบุคลากรในงานที่รับผิดชอบ 
7. ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรียนละ  1  ครั้ง เสนอผู้อำนวยการ 
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

1. เสนอแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
2. เสนอการออกคำสั่งแต่งต้ังผู้ให้การอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรม  จริยธรรม

ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม 
3. จัดทำปฏิทินอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
4. จัดประชุมอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์  เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโอกาสร่วมกับกลุ่มสาระสังคม

ศึกษา 
6. ติดตามผลการประชุมอบรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องและบันทึกรายงานเสนอผู้อำนวยการ  ภาค

เรียนละ  1  ครั้งเป็นอย่างน้อย 



7. ดูแลพัฒนาห้องจริยธรรม  ใหบ้ริการแก่นักเรียน  ครู  และบุคลากรอื่นๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนที่
มีความสนใจ 

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานวินัยนักเรียน 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

1. ดูแล  ติดตามและตรวจสอบ  การปฏิบัติตนของนักเรียน  ตามกฎระเบียบของโรงเรียนในหนังสือ
คู่มือนักเรียน 

2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ไขนักเรยีนที่มีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์  เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 

3. บันทึกข้อมูล  สถิติ  การรักษาวินัยและการทำผิดวินัยของนักเรียน 
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวญักำลังใจนักเรยีนที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์  และปฏิบัติตนที่ดี

เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น 
5. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนให้ครบถ้วนทุกคน เพื่อใช้ควบคุมนักเรียนในด้านต่างๆ ให้เกิดผลต่อ

การปกครองนักเรียน 
6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามควรแก่กรณ ี

 

งานกิจการนักเรียน 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

1. วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรยีนของสถานศึกษา  โดยสนับสนุนให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 

2. ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรยีนและส่งเสรมิสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
อย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

3. จัดกิจกรรมใหน้ักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้  คิดเป็น  ทำเป็น  
รักการอ่าน  และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

4. สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข  การส่งเสริมกิจการนักเรียน  เพือ่ให้การจัดกิจกรรมเกิด
คุณค่าและประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

5. ควบคุม  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมสภานักเรียน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานสำนักงาน ( สารบรรณ, สารสนเทศ, แผนงาน, พัสด ุ) 



 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

1. จัดเอกสารรับหนังสือ  ออกหนังสือต่างๆ จากฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
2. ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล และดูแลการใช้และการรักษาพัสดุครุภัณฑ์ของฝ่ายบริหารบุคคลและ

กิจการนักเรียน  ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุครุภัณฑ ์
3. จัดทำเอกสารที่ใช้ในการบรหิารบุคคลและกิจการนักเรียนตามที่งานต่างๆเสนอให้ดำเนินการ 
4. ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
5. ออกแบบและจัดพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนตามที่งานระดับชั้นเสนอ 
6. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายบริหารบุคคลฯ  
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

 

หน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1.  ติดต่อ ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

2.  จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน 

3.  จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ 2 ครั้ง 

4.  วางแผน ประสานงานกับระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียน 

5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

งานลูกจ้างประจำ/ยาม 

 

หน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1.  ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 

2.  ดูแล สวัสดิการของลูกจ้างประจำ 

3.  ประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 

4.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 



แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยบริหำรงบประมำณและสินทรัพย ์

หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรงบประมำณและสินทรัพย ์

ผูช้่วยหวัหนา้ฝ่ายบรหิารงบประมาณและสินทรพัย ์

งานจดัระบบการบรหิารและพฒันาองคก์ร 

 
งานแผนงาน 

งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มลูสารสนเทศ(งานสารสนเทศ) 

งานการเงนิ 

 งานบญัชี 

 
งานนโยบายเรียนฟร ี15 ปี 

 
งานจดัระบบควบคมุภายใน 

 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

งานพสัดแุละสินทรพัย ์

 



 

 

 

 

 

 

 

 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้ม 

 
งานสง่เสรมิสนบัสนนุอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอ้ม 

 
งานกิจกรรมสหกรณโ์รงเรยีน 

 
งานส านกังาน (งานสารบรรณ, สารสนเทศ, แผนงาน,พสัด)ุ 

 

งานระดมทรพัยากรและการลงทนุเพื่อการศกึษา 

 

 



บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณและสนิทรัพย ์

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.  ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงบประมาณ 

 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความ
คล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์ทางศึกษา ส่งผลให้เกิดคณุภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน 

 

วัตถุประสงค ์

 1.  เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 2.  เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 

 3.  เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 

ขอบข่ายภารกิจ 

 1.  การจัดทำและเสนอของบประมาณ 

      1.1  การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

      1.2  การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพฒันาการศึกษา 

      1.3  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

 2.  การจัดสรรงบประมาณ 

      2.1  การจัดสรรงบประมาณในสถานศกึษา 

      2.2  การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 

      2.3  การโอนเงินงบประมาณ 

 3.  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน และผลการดำเนินงาน 



      3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 

      3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 

 4.  การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

      4.1  การจัดการทรัพยากร 

      4.2 การระดมทรัพยากร 

      4.3  การจัดหารายได้และผลประโยชน์  

      4.4  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

      4.5  กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 

 5.  การบริหารการเงิน 

      5.1  การเบิกเงินจากคลัง 

      5.2 การรบัเงิน 

        5.3  การเก็บรักษาเงิน 

      5.4 การจา่ยเงิน 

      5.5  การนำส่งเงิน 

      5.6  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมป ี

 6.  การบริหารบัญช ี

     6.1  การจัดทำบัญชีการเงิน 

     6.2  การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

     6.3  การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

7.  การบริหารพัสดแุละสินทรัพย์ 

     7.1 การจดัทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 

     7.2 การจดัหาพัสด ุ

     7.3 การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจดัจ้าง 

     7.4  การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 

2.  ควบคุมดูแลการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 



3.  ควบคุมดูแลงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

4.  ควบคุมดูแลงานกิจกรรมสหกรณ ์

5  ควบคุมดูแลงานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์

6  ส่งเสริมการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้านต่างๆ ของฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรพัย์ 

7.  ควบคุมดูแลการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

8  วางแผนดำเนินงานฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรพัย์ กำหนดวิธีการและติดตามผลการดำเนินงานให้ 

     เกิดผลดีต่อส่วนรวม 

9.  ให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์จนเกิดผลดีต่อ 

       ส่วนรวม และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในฝ่ายฯ 

10. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ ป้องกัน  

       แก้ปญัหาและนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

11.  อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและสนิทรัพย ์
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในข่ายตอ่ไปนี ้

1. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ เพือ่กำกับดูแล 
ติดตามงานในสายงานที่รับผิดชอบ 

2. ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุ งานการเงิน บัญชี แผนงาน งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล 
สารสนเทศ งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
งานส่งเสริมสนบัสนุนอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม (งานลูกจ้างประจำ) กิจกรรมสหกรณ์ งาน
สำนักงานงบประมาณ และสนิทรัพย ์

3. ตรวจสอบงานด้านเอกสาร ควบคุมเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ของฝ่ายบรหิารงบประมาณและ 
สินทรัพย ์

4. ประสานงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ กับสำนกังานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 

5. จัดทำแฟ้มสะสมงาน เอกสาร บันทึกการมอบหมายและบันทึกผลงานเพ่ือเป็นแนวทางในการ 
พิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำป ี

6. พัฒนางานโดยใช้กระบวนการ 5 ส 
7. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ ในกรณีที่รองผูอ้ำนวย 

การฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ไมอ่ยู ่
8. ร่วมวางแผนดำเนินงานโครงการต่างๆของฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ และกรรมการ 

ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์
9. วางแผนการจัดทำ จัดเก็บรักษาเอกสาร หนงัสือคำสั่งต่างๆ ของฝ่ายบรหิารงบประมาณและ 

สินทรัพย์อย่างเป็นระบบ และถูกต้อง 

10. ร่วมมือและประสานงานกับบุคลาการในฝ่าย และฝ่ายอ่ืนๆ เพื่อดำเนินการไปตามเป้าหมาย 
11. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

 1.  ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวน้าฝ่าย และปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่าย ในกรณีที่หัวหน้าฝ่าย 

     สามารถมาปฏิบัติงานได้หรือไม่อยู่ในโรงเรียน 

2.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



งานการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

1.  การจัดระบบการบริหาร 

     แนวทางการปฏิบัติ 

1. ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การดำเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของสถานศึกษา 
2. วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการทำงานและการ

บริหารของสถานศึกษา 
3. นำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการ 
       ในสถานศึกษา 

4. ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ 
5. ดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่กำหนด 
6. ติดตามประเมินผล และปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้ประสิทธิภาพ  ระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 

2.  การพัฒนาองค์กร 

     แนวทางการปฏิบัติ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหา และความตอ้งการจำเป็นในการพัฒนาองค์กร 
ของสถานศึกษา 

2. กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และ 
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 

3. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้าง 
ภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธข์องสถานศึกษา 

4. กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและ 

สม่ำเสมอ 

6. นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร และกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
และมีประสทิธิภาพ 

 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   



พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

3.  การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา  

  โดยจัดให้คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมสี่วนร่วม
ดำเนินการดังนี้ 

1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสาร 

สนเทศที่เกี่ยวข้อง 

 2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ 

 3.  กำหนดวิสยัทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ ( Corpotate Objective) ของ
สถานศึกษา 

 4.  กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

 5.  กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key performance 
Indicators : KPlS) โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ 

 6.  กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปรมิาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ทีส่อดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทำร่างข้อตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา 

 7.  จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 

 8.  จัดใหร้ับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 9.  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

 

  



งานแผนงาน 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. การจัดและเสนอของบประมาณ 

 

1.1 การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
1.1.1 วิเคราะห์ทิศทางและยทุธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมาย 

เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  1.1.2 ศึกษาขอ้ตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต (Service 
Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ และผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
ที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทำกับเขตพื้นที่การศึกษา 

  1.1.3 ศึกษาวเิคราะห์ การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 

  1.1.4 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพื้นที่การศึกษา 
ด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/ 

โครงการ 

  1.1.5 ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (สารสนเทศ) จัดทำข้อมูล
สารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  1.1.6 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ 

 

 

1.2  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

1.2.1  จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเช่ือมโยงกับ 



ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของ
แผนงาน งานโครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ 

  1.2.2  จัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure 
Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการใน 3 ปี
ข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลัก ใหส้อดคล้องกับประมาณรายได้ของ
สถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

  1.2.3  จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะ
ปานกลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

  1.2.4  จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศกึษาที่
จะต้องทำกับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

2. การจัดสรรงบประมาณ 

1.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 

2.1.1 จัดทำขอ้ตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อได้รับงบ 

ประมาณ 

  2.1.2  ศกึษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แจ้งผ่านเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรือ่งนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

  2.1.3  ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขต
พื้นที่การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร 

  2.1.4  วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสาย
งาน และตามแผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดงบประมาณ 
ทรัพยากรของแต่ละสายงาน งานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และวงเงินนอก
งบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 

  2.1.5  ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับ      
กรอบวงเงินที่ได้รับ 



  2.1.6  จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ซึ่งระบแุผนงานโครงการที่
สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับตามแผนระดมทรัพยากร 

  2.1.7  จัดทำข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และกำหนดผู้รับผิดชอบ 

  2.1.8  นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 

  2.1.9  แจ้งจดัสรรวงเงินและจัดทำข้อตกลงผลผลิตให้หนว่ยงานภายในสถานศึกษารับไป
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 

3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
3.1.1  จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบ 

ประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณราย
ไตรมาส 

3.1.2  จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มี 

ความเสี่ยงสูง 

3.1.3  ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผน 

ตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 

3.1.4  จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจ 

ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ 

3.1.5  รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.1.6  สรุปขอ้มูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนิน 

งานของสถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศึกษา 

3.2 ประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
 

แนวทางการปฏิบัติ 

3.2.1 กำหนดปัจจัยหลักความสำคญั และตัวช้ีวัด (Key Performance lndicators:KPls) 
ของสถานศึกษา 

3.2.2 จัดทำตัวช้ีวัดความสำเร็จของผลิตที่กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิต 



ของสถานศึกษา 

3.2.3 สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวช้ีวัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ 
ตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 

3.2.4 ประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำปี 
3.2.5 รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การ 

ศึกษา 

4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

งานพัฒนาระบบและเครือขา่ยข้อมูลสารสนเทศ (งานสารสนเทศ) 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

 1. สำรวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

 2. จัดทำทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

 3. จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
ระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา 

 4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการปฏิบัติภารกิจ 

 5. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง 

 6. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ ์

 7. ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ 

 8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

                                                                 

งานระดมทรพัยากร 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 1. การจัดการทรัพยากร 

 แนวทางการปฏิบัติ 



1.1 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทราบรายงานสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรรว่มกัน 

1.2 วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 

1.3 สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิด 

ประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 

 2. การระดมทรัพยากร 

 แนวทางการปฏิบัติ 

  2.1 ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปาน
กลาง(MTEF) และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายได้
งบประมาณไว้ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมให้เปน็ไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 

  2.2 สำรวจข้อมูลนักเรียนทีม่ีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การ
รับทุนทุกประเภท ตัง้กรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อม
กับให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปจัจุบัน 

  2.3 ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้
การสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

2.4 จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทนุการศึกษา โดยกำหนดวิธีการ 

แหล่งสนับสนนุ เป้าหมาย เวลาดำเนินงาน และผูร้ับผิดชอบ 

  2.5 เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 

  2.6 เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมให้
เป็นไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์และไม่กำหนด
วัตถุประสงค ์

 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

3. การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 



 แนวทางการปฏิบัติ 

  3.1 วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนทีจ่ะ
นำมาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพื่อจัดทำทะเบียนข้อมูล 

  3.2 จัดทำแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได้ และบริหารรายได้ และ
ผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  3.2 จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดทำระเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 

 
งานการเงิน 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

1.  เบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ 
 แนวทางปฏิบัต ิ

 1.  จัดทำแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยกำหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม 

      แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ แล้วสรุปแยกเปน็รายไตรมาส เป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน  

     งบลงทุน (แยกเป็นค่าครภุัณฑ์ และค่าก่อสร้าง) และงบดำเนินการ (นโยบายพิเศษ) 

2.   เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขต 

      พื้นที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อสำนักงบประมาณ 

 3.  เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และอนุมัติการใช้ 

     งบประมาณการศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 

 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 



-  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 

2.  เงินโอนงบประมาณ 

 แนวทางปฏิบัต ิ

 การโอนเงินให้เป็นไปตามขั้นตนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 

3.  การบริหารการเงิน 

 แนวทางปฏิบัต ิ

 การเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 

งานการเงินมีการแยกเป็นงานการเงินงบประมาณและงานการเงินนอกงบประมาณ 

   งานการเงินงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 

      -  รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ 

      -  ประสานงานเรื่องเงินกับหน่วยงานต่างๆ 

     -  เบิกจ่ายเงินเดือนครู และลูกจ้างประจำ 

      -  เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตร 

     -  เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านครู  

     -  ทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 

 

 

     -  จัดการโอนเงินเดือน, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร, เงินสวัสดิการการ 

        รักษาพยาบาล, เงินค่าเช่าบ้าน ฯลฯ ของครู ลูกจ้างประจำ เข้าธนาคารเพื่อให้บุคลากรรับเงิน 

        เหล่านั้นทางธนาคาร 

     -  ดำเนินเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีของข้าราชการครูและแจกแบบชำระเงิน ให้แก่  

         บุคลากรทุกคน 

     -  เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์เกี่ยวกับเรื่อง 



        งบประมาณ 

     -  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของงานการเงินโรงเรียน 

     -  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  งานการเงินนอกงบประมาณ มีหน้าทีดู่แลรับผิดชอบ ดังนี้ 

     -  รับผิดชอบเงินรายได้สถานศึกษา 

     -  รับ – จา่ย เงินรายได้สถานศึกษา 

     -  ควบคมุการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

     -  รับ , ส่ง เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 

     -  ส่งเงินที่เป็นรายได้แผ่นดิน 

     -  ตรวจความถูกต้องของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคมุการเบิกจา่ยอย่างประหยัด 

     -  ติดตามทวงถามใบสำคัญคู่จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ  

     -  ควบคมุการยืมเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน 

     -  จ่ายค่าจ้างชั่วคราว 

    -  ทำสมุดคมุการจ่ายเงินกระแสรายวัน 

    -  ทำสมุดคมุการรับ – จ่าย เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

    -  งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให ้

    -  งานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย 

 
งานบญัช ี

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบขา่ยต่อไปนี ้

1.  จัดทำบัญชีการเงิน 

       แนวทางการปฏิบัติ 

   1.  ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการเปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และ 

                   การต้ังยอดก่อนการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 



2.  ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน และบญัชีเงินรับ   

     ฝาก และเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุ หรือบัญชีสินค้าคงเหลือ และบัญช ี

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใช้จำนวนเงินตามรายการ 

     หลังการปรับปรุง 

      3.  บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยก 

                   ประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้)  

      4.  บันทึกบญัชีประจำวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขายสินค้า หรือ 

                   การให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยมื การ 

                   จ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำ และ 

                   ค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้ 

                   แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน กรเบกิเงินงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ 

                   ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงิน การรับเงินความผิดทางละเมิด 

      5.  สรุปรายการบันทกึบัญชีทุกวันทำการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยกประเภท เงินสด  

                   เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สำหรบัรายการอื่น และรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่าน  

                  รายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน   

6.  ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ     

     ค่าใช้จ่าย/รับ ที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้า ที่ใช้ไประหว่าง 

     งวดบัญชี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญและหนี้สูญ 

      7.  ปิดบัญชีรายได้ และค่าใชจ้่ายเพ่ือบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีและ 

                   ปิดรายการได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง (ต่ำ) กวา่ค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชี 

                   รายได้แผ่นดนินำส่งคลังเข้าบัญชีรายได้แผน่ดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้ 

                   แผ่นดินรอนำส่งคลัง 

      8.  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน และ 

                  งบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป และ  

                  การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 



9.  แก้ไขข้อผดิพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิดจาก  

     การบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิดลง  

     ลายมือช่อย่อกำกับ พร้อมวัน เดือน ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง 

          กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

         1.  หลักการนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 

         2.  คู่มือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง 

2.  การจัดทำรายงานการเงินและงบการเงิน 

      แนวทางปฏิบัต ิ

      1.  จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง 

     ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย  

     รายงานเงินประจำงวด 

2.  จัดทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานทาง 

            การเงินงบกระแสเงินสดจัดทำโดยวิธีตรง จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดส่งรายงาน 

            ประจำปี ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดส่ง 

            สำนกังานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 

3.  การจัดและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพื้นที่การศึกษา หรือ  

     หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายจากแจก 

    กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง    

หลักการนโยบาย บัญชีสำหรบัหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 

3.  ประสานการทำงานของแผนกการเงิน 

4.  ออกใบเสรจ็รับเงินรายได้สถานศึกษา 

5.  เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

6.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



หน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 

การเงิน บัญช ีและพัสด ุ

 

ให้ทำการตรวจสอบตามรายการต่อไปน้ี (เดือนละ 1 ครั้ง) 

ก. การรับเงิน 
1. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ว่ามีใบเสร็จครบถ้วนตามทะเบียนหรือไม ่
2. ตรวจต้นขั้วใบเสร็จรับเงิน ทั้งเงินบำรุงการศึกษา และเงินนอกบำรุงการศึกษา ว่าปฏิบัติถูกต้องด้วย

ระเบียบหรือไม ่
3. ตรวจการนำส่งเงินไว้เกินอำนาจหรือไม่ 
4. มีการเก็บรักษาเงินของโรงเรียนปฏิบัติอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ 

ข. การจ่ายเงิน 
1. ตรวจการจ่ายเงินในใบสำคัญคู่จ่าย และใบสำคัญคู่จ่ายถูกตอ้งสมบูรณ์หรือไม่ 
2. ตรวจใบเบิกจ่ายภายในโรงเรียนว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 
3. การจ่ายเงินนอกบำรุงการศึกษา เช่น เงินลูกเสือ เงินยุวกาชาด และเงินบริจาค ว่าจ่ายไปตรงตาม 

วัตถุประสงค์และต้องด้วยระเบียบการจ่ายเงินหรือไม่ 

ค. การบัญชีและทะเบียน 
1. สมุดเงินสด ว่ามีการลงรายการรับรายการจ่ายตรงตามหลกัฐานข้อเท็จจริงหรือไม่ ลงบัญชีเงินสด 
       เป็นปัจจบุันหรือไม่ 

2. ตรวจทะเบียนรับเงินบำรุงการศึกษารายบุคคล ตรวจดูว่าการลงทะเบียนลงตรงตามใบเสร็จรับเงิน 
หรือไม่ ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับเดือนที่สิ้นปีการศึกษา ตรวจว่านักเรียนค้างชำระเท่าไร ค้าง
เพราะอะไร มีใบเตอืน และหรือมีสัญญาการผัดผ่อนชำระเงินหรือไม่ นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุง
การศึกษาโรงเรียนได้ออกใบสุทธิ ใบแสดงผลการเรียน (ปพ. ) 

3. ตรวจทะเบียนจ่ายเงินบำรุงการศึกษา จำแนกตามหมวดงบประมาณ ดูการจำแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณว่าปฏิบัติตามที่สำนักงานประมาณกำหนดไว้หรือไม ่

4. ตรวจการใช้เงินบำรุงการศึกษา เป็นไปตามแผนการใช้เงินในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนหรือไม่ 
5. ตรวจทะเบียนต่างๆ เช่น ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทะเบียนคุม 

หลักฐานขอเบกิ ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน และทะเบียนคุมรายได้แผ่นดินว่าปฏิบัติถูกต้องตาม
ระบบบัญชี สำหรับหน่วยย่อยหรือไม่ 

6. ตรวจบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ ดูว่าของที่ซื้อมาด้วยเงินงบประมาณ เงินบำรุงการศึกษา และเงินนอก 
บำรุงการศึกษาลงบัญชี และทะเบียนครบถ้วนหรือไม่ พัสดุที่เบิกไปใช้มีใบเบิกพัสดุหรือไม่ และการ
ปฏิบัติขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ 

 



 ง. ตรวจสอบอย่างอ่ืน ๆ 

1. ตรวจการสงเคราะห์ผู้มีบุตรมาก และการสงเคราะห์นักเรียนขัดสน วา่ปฏิบัติถูกต้องตาม 

    ระเบียบหรือไม ่

2. ตรวจการออกใบสุทธิ ใบแสดงผลการเรยีน (ร.บ.) และใบรับรอง ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ 

    หรือไม่นักเรียนที่มาขอรับเกินกำหนด โรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียม การมารับเกินกำหนดเวลา 

    เป็นไปตามระเบียบครบทุกคนหรือไม ่

3. ตรวจเงินพิเศษของโรงเรียน เช่น ค่าขายอาหารกลางวัน ค่าบำรุงการใช้สถานที่อื่นๆ ซึ่งไม่ถือว่า  

    เป็นเงินบำรุงการศึกษา ก็ให้ตรวจสอบภายในวา่ มีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ 

4. ตรวจรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และรายงานประเภทเงินคงเหลือดูว่ายอดเงินคงเหลือตรงกับ 

    ยอดคงเหลือในบัญชีรายวันเงินสด และทะเบียนคุมต่างๆ หรือไม ่

5. ตรวจเงินรับ เงินจ่าย และเงินคงเหลือในงบคงเหลือดูว่าถูกต้องตรงกับสมุดเงินสดและทะเบียน 

    คุมต่างๆ หรือไม ่

6. ตรวจสอบเงินอื่นใดที่โรงเรียนจัดให้มีขึ้น 

7. ตรวจสอบการส่งเงินเดือน ใบสำคัญรับเงินต่างๆ ว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และถูกต้อง 

    ตามระเบียบหรือไม ่

8. ตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณรายจ่ายถูกต้องตามระเบียบหรือไม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 
บัญชีและการเงินประจำวนั 

 

ให้ทำการตรวจสอบตามรายการดังต่อไปน้ี เป็นประจำวันเมื่อสิ้นวันทำการ 

ก. การรับเงิน 
1. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน กับทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินว่ามีใบเสร็จรับเงนิครบถ้วนตามทะเบียนหรือไม่

ที่ได้ดำเนินการในวันนั้นๆ 
2. ตรวจขั้วใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา และเงินนอกบำรุงการศึกษาว่าปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ 

หรือไม่ ภายในวันนั้น 
3. ตรวจการนำเงินรายวันภายในโรงเรียนในวันน้ันๆ ว่าปฏิบัตถิูกต้องหรือไม่ 
4. มีการเก็บรักษาเงินไว้เกินจำนวนหรือไม ่
5. วิธีการเก็บรักษาเงินของโรงเรียนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 

ข. การจ่ายเงิน 
1. ตรวจการจ่ายเงินในใบสำคัญจ่าย และใบสำคัญคู่จ่ายถูกตอ้งสมบูรณ์หรือไม่ 
2. ตรวจใบเบิกเงินภายในโรงเรียนว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ 
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเอกสารแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันถ้ายอด

คงเหลือในสมดุรายวันเงินสด เพื่อลงลายมือช่ือรับรองในรายงาน 
ค. การบัญชีและทะเบียน 

1. ตรวจบัญชีรายวันเงินสด ว่ามีการลงรายการรับ รายการจ่ายถูกต้องตามหลักฐานข้อเท็จจริงหรือไม่  

    ลงบัญชีเงินสดเป็นปัจจุบันหรือไม่ และถกูต้องตรงตามระบบบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อยหรือไม่ 

2. ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ดูว่ายอดเงินคงเหลือตรงกับ 

    ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินสดหรือไม ่

งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 

 1)  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 

 2)  วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง 

 3)  กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

 4)  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 

 5)  ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในฝ่ายการควบคุมการ 

     ดำเนินงานตามภารกิจ 



6)  ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

7)  ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 

8)  รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

9)  ปฏิบัติหนา้ที่อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1)  พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

2)  ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

     2544 

 

งานพสัดุและสินทรัพย์ 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

1. การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 

1.1 ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดนิ อาคาร และสิ่งก่อสร้าง
ทั้งหมดเพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 

1.2 จำหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้
ใช้ประโยชน์ 

1.3 จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจาก 
เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึก
คุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 

1.4 จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสำหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดำเนิน 
การ และที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพ่ือ
ดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดทำทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

1.5 จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยส์ินของสถานศกึษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม 
สินทรัพย์ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 

1.6 จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สนิที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความเห็น 
ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษามีความพร้อม 



 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. การจัดหาพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 

2.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อ 
ตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนดตามมาตรฐานกลาง 

2.2 จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเอง และร่วม 
มือกับสถานศกึษาหรือหน่วยงานอ่ืนจัดหา 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3. การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
แนวทางการปฏิบัติ 

3.1 จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณ ี
ที่เป็นแบบมาตรฐาน 

3.2 ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็น 
แบบมาตรฐาน โดยดำเนินการไปตามระเบียบ 

3.3 จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ  
ประกาศ จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดย
คณะกรรมการ จัดทำสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินฏีกา
เบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

4. การควบคุม บำรุงรักษา และเอกสารที่เกีย่วขอ้ง 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
2. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 



3. กำหนดให้มีผู้รบัผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทุกป ี

4. ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสำหรับทรัพย์สนิที่ม ี
สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทำจำหน่าย หรือขอรื้อถอน 

กรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 

1. จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน 

2.  ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน 

3.  ดำเนินการจัดซื้อ จัดจา้ง จัดซ่อม พัสดุครุภัณฑ์ 

4.  ดำเนินการเบิก จ่าย วัสดุสำนักงานให้หน่วยงานต่างๆ 

5.  เป็นที่ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่พัสดุในหน่วยงานอื่นๆ 

6.  บำรุง รักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ 

7.  ดำเนินการรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีตามระเบียบ 

8.  ดำเนินการของอนุญาตจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 

9.  เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ในเรื่องพัสดุ  

     ครุภัณฑ ์

10. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

การบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.  บริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
แนวทางการปฏิบัติ 



1. กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
2. บำรุงดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง  

ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 

3. ติตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อให้เกิด 
ความคุ้มค่า และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู ้

4. สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2526 และแก้ไข   

เพิ่มเติม 

2.  ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย สภาพสวยงาม น่าอยู่ น่าดู น่า 

     ใช ้

3.  ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ทำแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น  

4.  เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์

5.  งานฉุกเฉิน เป็นงานเร่งด่วนไม่มีแผนงานล่วงหน้า เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา 

6.  งานเฉพาะกิจ เป็นงานที่ทำร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีคำสั่งให้ทำเป็นงานๆ เช่น การจดั 

     สถานที่ในงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน 

7.  งานตามโครงการ เป็นงานที่ทางอาคารสถานที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปี 

8.  กำหนดนักการภารโรง ให้รับผิดชอบอาคารสถานที่ประจำอาคาร 

9.  มีครูดูแลรบัผิดชอบประจำอาคารต่างๆ ร่วมกับนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ดูแลรับผดิชอบห้องเรียนของ 

     ตนเอง โดยมีคุณครูที่ปรกึษาควบคุมดูแล 

10. มีการแบ่งเขตรับผิดชอบให้นักเรียนดูแล 

11. การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน 

12. ดูแลตกแต่งบำรุงรักษาอาคารสถานที่รวมทั้งพัสดุครุภัณฑ์ประกอบอาคารสถานที่ 

13. การให้บรกิารด้านสาธารณูปโภค 

14. การให้บรกิารด้านอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่ชมุชน 

15. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการจัดบรรยากาศในโรงเรียน 

16. การซ่อมแซม บำรุง วัสดุ ครุภณัฑ์ และอาคารสถานที่ 

17.  การบริหารงานนักการภารโรง 



18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

งานพัสดุอาคารสถานที ่

แผนผังการบรหิารงานพัสดุอาคารสถานที ่

หัวหน้างานพสัดุอาคารสถานที ่

1. งานเจ้าหน้าที่พัสดุอาคารสถานที ่

2. งานควบคุมและลงทะเบียนรับจ่ายพัสด ุ

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานพัสดอุาคารสถานที ่

1. จัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินงานด้านพัสดุอาคารสถานที่ โดยประสานโดยตรงกับงานอาคาร
สถานที่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2. ประสานงานร่วมกับงานฝ่ายและหมวดวิชาต่างๆ ในโรงเรียนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายใน
โรงเรียน 

3. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น ปลั๊กไฟฟ้า ก๊อกน้ำ ตะปู เป็นต้น 
4. ควบคุม ดูแล รักษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ของงานอาคารสถานที ่
5. ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ ของงานอาคารสถานที ่
6. รวบรวมสถิติการใช้วัสดุ และครุภัณฑข์องงานอาคารสถานที่เพ่ือจัดหางบประมาณในปีต่อไป 
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

งานกิจกรรมสหกรณ ์

แผนผังการบรกิารงานกิจกรรมสหกรณ์ 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

 

ผู้จัดการสหกรณ์โรงเรียน + คณะกรรมการปฏิบัติงาน 

 

    การจัดซื้อสินคา้ 

    การจำหน่ายสินค้า 

    การเงินและบัญชี 
    ทะเบียนสมาชิก 

 



หน้าที่และความรับผิดชอบของกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

1. ดำเนินการในเรื่องรับสมาชิก ชำระหุ้น การโอนหุ้น 
2. ออกระเบียบต่างๆ ของกิจกรรมสหกรณ์โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการโรงเรียน 
3. จัดซื้อสินค้าที่จำเป็นมาจำหน่ายแกส่มาชิก 
4. จัดจำหน่ายสินค้าแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 
5. บริการแก่สมาชิกโดยใช้เครดิตผ่านสหกรณ์  
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินตามระบบสหกรณ์โรงเรียน 
7. ส่งเสริมโครงการหารายได้ระหว่างเรียนโดยวิธีการต่างๆ 
8. ส่งเสริมความรูด้้านสหกรณ์แก่สมาชิกและบคุคลทั่วไป 
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานสวัสดิการการเงิน 

 

1. ปฏิบัติหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน 
2. เผยแพร่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน 
3. กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน 
4. จัดสวัสดิการด้านขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

  
 งานสำนักงานงบประมาณและสินทรัพย์ (สารบรรณ พสัดุ สารสนเทศ และแผนงาน) 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ลงทะเบียนรับ – ส่ง เอกสาร หนังสือภายใน – ภายนอก 
2. ร่าง พิมพ์ บันทึก หนังสือราชการ คำสั่งต่างๆ พร้อมประสานฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. บันทึก และพิมพ์รายงานการประชุม 
4. เสนอแฟ้มใหผู้้อำนวยการ เพื่อทราบ, ลงนาม, สั่งการ 
5. ดำเนินงานสารสนเทศฝ่ายบรหิารงบประมาณและสินทรัพย์ 
6. ดำเนินงานพัสดุฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์

6.1  จัดทำทะเบียนพัสด-ุครุภัณฑ์ ทั้งหมดของฝ่ายฯ 

6.2  ลงทะเบียนพัสด-ุครุภัณฑ์ ทั้งหมดของฝ่ายฯ 

6.3  ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดซ่อม พัสดุครุภัณฑ ์

6.4  ดำเนินการเบิก-จ่าย วัสดุสำนักงานให้หน่วยงานต่างๆ ของฝ่ายฯ 

6.5  บำรุง-รักษา พัสด-ุครุภณัฑ์ ของฝ่ายฯ 

6.6  ดำเนินการรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีของฝ่ายฯ 



6.7  ดำเนินการขออนุญาตจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ของฝ่ายฯ 

6.8  ควบคุมการยืม และส่งคนื พัสด-ุครุภัณฑ์ ของฝ่ายบริหารทั่วไป 

 7.  ดำเนินงานแผนงานฝ่ายฯ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายฯ ทำงบประมาณของฝ่ายฯ  

     เสนอเพ่ือรบัการจัดสรรฯ จากคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติกรประจำปีของโรงเรียน 

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานนโยบายเรียนฟรี 15 ป ี
หน้าที่ความรบัผิดชอบ 

1.  ดำเนินการประชุมชี้แจงนโยบายเรียนฟรี 15 ป ีอย่างมีคุณภาพให้ครูและบุคลากรในช้ันเรียนได้
รับทราบ 
 2.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดทำเอกสารเผยแพร่นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพต่อชุมชน 
สาธารณชน  
 3.  ประชุมชี้แจง แจ้งสิทธิ์ใหผู้้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายทราบ 
 4.  ดำเนินการและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในรายการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
      4.1  การดำเนินการจ่ายเงินให้นักเรียน/ผู้ปกครอง (ค่าเครื่องแบบ/ค่าอุปกรณ์ ประสานงานกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1)  
      4.2  ติดตามดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจกจ่ายหนังสือเรียนไปสู่
นักเรียน  
  



  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารฝา่ยบริหารวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารวิชาการ 

 

หวัหนา้ฝ่ายบรหิาร

วิชาการ 

งานพฒันาหลกัสตูร 

 

งานวดัผลประเมินผล

ประเมินผล 

 

งานผลิตสื่อ นวตักรรม 

และเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษา 

 

งานหอ้งสมดุ 

 

งานแนะแนวการศกึษา 

 

งานสง่เสรมิสนบัสนนุ 

และประสานความรูฯ้แก่

ชมุชนและสถานศกึษาอื่น 

 

 

งานศนูย ์ AFS 

 

งานศนูย ์ ERIC 

 

งานศนูยศ์ิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

คณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

ผูช้่วยหวัหนา้ฝ่ายบรหิารวิชาการ งานโรงเรยีนในฝัน 

งานนิเทศการศกึษา 

งานกลุม่สาระการเรยีนรู ้

งานพฒันากระบวนการเรยีนรู ้

งานทะเบียนและเทียบโอน 

ผลการเรยีน 

งานวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพ

การศกึษา 

งานพฒันาแหล่งเรยีนรู ้

งานโรงเรยีนแกนน า 

จดัการเรียนรว่ม 

งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

งานส านกังานวิชาการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารวชิาการ  

 

 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการกำหนดทิศทาง   และแนวนโยบายในการดำเนินงานของฝ่าย 
2. วางแผนนำแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานฝ่ายไปสู่การปฏิบัติ 
3. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตกุารณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาหารือในการ

พัฒนางานตามปฏิทนิการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
4. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้คำแนะนำงานทั่วไปของฝ่าย ด้านต่างๆ 

4.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

4.2   การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

4.3   การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 

4.4   การวัดและการประเมินผลการเรียน 

4.5   การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. ให้คำแนะนำเก่ียวกับการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
เพื่อให้สัมฤทธิผ์ลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

6. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดำเนินงานของฝ่ายตลอดจน
เสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การ
ดำเนินงานของฝ่ายดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

งานพฒันาระบบประกนั

คณุภาพในสถานศกึษา

ศกึษา 

 

 

งานศนูยส์ิ่งแวดลอ้ม 



7. ร่วมจัดทำแผนการเรียนของโรงเรียน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบรหิารวิชาการ 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการของโรงเรียน 
2. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานวิชาการโรงเรียน 
3. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
4. ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร สรปุปัญหาและรว่มหาแนวทางแก้ไขเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
5. ควบคุมดูแลในเรื่องการจัดอัตรากำลัง การจัดทำตารางสอน  จัดครูคุมสอบ และดำเนินการสอบให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
6. กำหนดหน้าที่ของบุคลากรในฝ่ายบริหารวิชาการ และควบคุมให้การปฏบิัติงานของสำนักงานบริหาร

วิชาการ งานจัดการเรียนรู้ โครงการพิเศษต่างๆ ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป บริหารจัดการในสาย
งานตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. กำกับ ติดตาม ให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของทุกฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  และงาน 
สอดคล้องกับแนวทางจัดการศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของโรงเรียน 

8 .  กำกับ ติดตาม ให้งานแผนงานและบริหารทั่วไป ประสานฝ่ายต่างๆ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ และงาน  

ดำเนินกิจกรรม งาน โครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 

9. สนับสนุนให้งานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ หาแนวทางให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู ้

10. กำกับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานวิชาการให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และแกไ้ขปัญหาในเรือ่งการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 

11. ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝา่ยวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง 

12. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ใช้สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ทุกประเภท ใช้กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่หลากหลาย ตาม
ความมุ่งหวังของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2551 

13. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ตามปฏิทินทุกสัปดาห์  เพื่อแจ้งข่าวสารเหตุการณ์ และร่วม
หาแนวทางแก้ปัญหา และร่วมตัดสินใจในงานวิชาการของโรงเรียน 

14. ติดตามประสานประโยชน์ของครู  ผู้ปฏิบัติหน้าทีส่อนและปฏิบัติหน้าที่เสริมพิเศษ  เพื่อสร้างขวัญ
และกำลังใจ 



15. วินิจฉัยสั่งการงานที่รับมอบหมายไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
16. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมนิผลการปฏิบัติงานเพ่ือสรุปปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อ

หาแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
17. กำกับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของทุก

ฝ่ายพร้อมรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
18. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนราสิกขาลัย 
19. ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
20. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 



หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.  รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อกำกับ  ดูแล  ติดตามในสายงานที่รับผิดชอบ 

2.  เป็นคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

3.  ประสานงานกับฝ่าย กลุม่สาระการเรียนรู้งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อำนวยการ  

     เพื่อให้งานของฝ่ายวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4.  ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ์ และเอกสารต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ 

5.  เผยแพร่ขา่วสารข้อมูลทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 

6.  ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ 

     เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

7.  ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน การสอน เพื่อหาแนวทางแก้ไข 

8. กำกับดูแลการจัดแผนการเรยีนของนักเรียน  และจัดนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการเรียน 
9. พิจารณาความดีความชอบของครูในฝ่ายวิชาการเพื่อเสนอต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.  รับแนวปฏบิัติจากรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อกำกับ  ดูแล  ติดตามในสายงานที่รับผิดชอบ 

2.  เป็นคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดอัตรากำลังครูให้เพียงพอกับแผนการเรียนการสอน ตามความถนัดและเป็น 

     ปัจจุบัน 

4.  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนใหม่ๆ  การ 

     วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

5.  แนะนำ  ช่วยเหลือ  หรือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของ 



     นักเรียน 

6.  ประสานงานกับทุกฝ่ายและครูผู้สอนให้ได้มีโอกาสในการทำผลงานทางวิชาการร่วมสนับสนุน  

     เผยแพร่ผลงาน  และความรู้ความสามารถทางวิชาการของครู 

7.  ประสานงาน  เร่งรัดกลุ่มสาระเรียนรู้  และงานวัดผลหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนให้จบหลักสูตร 

8.  ดำเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

     3  และ  6 

9.  แนะนำให้คำปรึกษาเก่ียวกับการจัดทำตารางสอน ตารางการใช้ห้อง ตารางสอนประจำวัน 

10. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานพัฒนาหลกัสูตร 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.   ประสานงานจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ     
      หลักสูตร  หลักสูตรนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
2.   ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา   เพื่อ 

     ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

3.  ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  การจัดหรือปรับปรุง 

แผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับโรงเรียน  และนโยบายของสถานศึกษา 

4.    ควบคุมการใช้หนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงเรียน 

5.   ดำเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีสื่อการสอน  วัสดุฝึกที่ได้มาตรฐาน  และจัดบรรยากาศ
ทางวิชาการ 

6. ศึกษา วิเคราะห์แผนการเรียน การจัดรายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของ
นักเรียน และบุคลากรในกลุ่มสาระฯ 

7.    วางแผน และดำเนินการให้มีการจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนตามโอกาส 

8.    อำนวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศทางวิชาการให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

9.    จัดกิจกรรมพัฒนาครู เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้กับครูอย่างต่อเนื่อง 

10.  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตารางสอน  ตารางการใช้ห้อง ตารางสอนประจำชั้นให้เป็นปัจจุบัน 

      11.  ปฏบิัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้ 
       เรียนเป็นสำคัญ 

2. ส่งเสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้  โดยดำเนินการดังนี้ 
2.1 จัดหาเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน  ฝึกทักษะ  
กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และการปฏิบัติจริง  

2.2 ส่งเสริมให้รักการอ่าน  และใฝ่รู ้อย่างต่อเนื่อง   การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน  
ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม      และคุณลักษณะที่   พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ  
กิจกรรม       

2.3 จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้  และ
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย  ผู้ปกครอง    ชุมชน   ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสม 

3.    ให้คำแนะนำ  ปรึกษาการนิเทศการเรียนการสอนแกค่รูในกลุ่มสาระต่างๆ  โดยเน้นการ นิเทศ 

       ที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร  เช่น  นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เพื่อพัฒนาการเรียน       

       การสอนร่วมกัน  หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

           4.     ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

5.     กำกับติดตามการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ และให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อมีปัญหาด้านการ 

        เรียนการสอน 

6.     ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานวัดผลประเมินผลการศึกษา 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี  

1. ควบคุมดูแลวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาด้วยการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตร 

2.   ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏบิัติงานของงานวิชาการ 



3.   ให้คำแนะนำบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตลอดจนทำเอกสารเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ การประเมินผลการเรียน 

4.   รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนไว้ค้นคว้าและอ้างอิง 

5.    ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนให้  

       เป็นไปตามระเบียบการประเมินผลการเรียน 

6. รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
7. จัดทำแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานวัดผล 
8. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 และประกาศให้นักเรียนยื่นคำร้องขอมี

สิทธิ์สอบ 
9. รวบรวม ปพ. 5 เสนอผู้อำนวยการเพื่ออนุมัติผลการเรียน 
10. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการดำเนินการเรื่องการสอบแก้ตัว    
11. รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด 0 , ร , มส  
12. กำหนดเวลาสอบแก้ตัว จัดทำตาราเรียนเสริม ตารางสอบแก้ตัวและ ประกาศผลการสอบแก้ตัว 
13. ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดทำข้อสอบ กำหนดตารางสอบ กรรมการคมุสอบ 

และดำเนินการสอบ 
14. ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการ

เรียน  การจบหลักสูตร  และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
15. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะประสบการณ์  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน     สถาน

ประกอบการ  และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
16. สำรวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส 
17.  ดำเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดับช้ัน      

        มัธยมศึกษาปีที่ 3  และ  6 

18.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.    เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน 

2.   จัดทำแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน  ปฏิทินปฏิบัติการ  และ 

       ประเมินผลการดำเนินงานงานทะเบียน 

3.    ทำทะเบียนนักเรียน  ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)  กรอกและตรวจทานผลการเรียน 



        ให้ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน 

4.    จัดทำแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 

5.   ให้เลขประจำตัวนักเรียน  และจัดทำรายช่ือนักเรียนทุกชั้นเรียน  จัดทำสถิติจำนวนนักเรียน 

6. รับคำร้องการขอเปลี่ยนช่ือ  ชื่อสกุล  การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน และดำเนินการ   
                    เกี่ยวกับการแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 

7.    ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผล
การเรียน  การจบหลักสูตร  และการลงทะเบียนวิชาเรียน 

8.    รับคำร้องและดำเนินการเกี่ยวกับการขอพักการเรียน  การย้าย และการลาออกของนักเรียน 

9.    รับคำร้องการขอเปลี่ยนช่ือ  ชื่อสกุล  การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน 

10.  ออกใบรับรองผลการเรียน  ใบรับรองเวลาเรียน  ใบรับรองอื่นๆ ตามที่นักเรียนหรือ 

 ผู้ปกครองต้องการ 
11.  ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามที่หน่วยงานต่างๆ ส่งมา 

12.  จัดทำ  ปพ. ๑  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

13.  ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน  และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร 

14.  จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะประสบการณ์  และผลการเรยีนจากสถานศกึษาอื่น     
สถานประกอบการ  และอ่ืนๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

  15.  สำรวจนักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน  และขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน 

        เพื่อดำเนินการจำหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ 

16.  ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง 

 

 

 

17.  จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ             

        และใช้งาน 

18. จัดทำทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1, 2, 3, 4, 7) สำหรับผู้ที่ขอรับเอกสารเป็นฉบับที่ 2 
หรือฉบบัต่อๆไป  ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Transcript) 

19. สำรวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส 
20.   ดำเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้น      



        มัธยมศึกษาปีที่ 3  และ  6 

21.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.   ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.   ส่งเสริมให้ครูศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

              3.  ประสานความร่วมมือในการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ 

     พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  และงานวิชาการกับสถานศึกษา   บุคคล  ครอบครัว  องค์กร                   

     หน่วยงานและสถาบันอ่ืน 

 

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.  ศึกษา  วิเคราะห์   ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน  และ
การบริหารงานวิชาการ.      

2. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 

3.    พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการ 

4.  ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียน   การสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอ่ืนๆ 

5. การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 



งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.   เสนอแต่งตั้งคณะทำงาน การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

2.   สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน      

      ท้องถิ่น  ในเขตพื้นที่การศึกษา  และเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง 

3.   ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้จัดทำ 

      โครงการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ 

4.   จัดทำแบบบันทึกข้อมูลแหล่งเรียนรู้ไว้ใช้สำรวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และ 

      ชุมชน เผยแพร่แก่กลุม่สาระฯ และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5.  จัดทำแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่แก่บุคลากรในโรงเรียนและงาน 

      ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6.  จัดทำแบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่แกก่ลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

7.  ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ตามข้อมูลแบบ
สำรวจ 

8.  ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จดัทำแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศแหล่ง
เรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน 

9.  ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู ้

10. ส่งเสรมิสนับสนุน ให้ครใูช้แหล่งเรียนรูท้ั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

      โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11. เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนรู้จากโครงการพัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู ้

12.  จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู  สถานศึกษาอ่ืน  บุคคล  ครอบครัว  องค์กร   

        หน่วยงาน  และสถาบันอื่น  ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 

13.  จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์กรความรู้      และประสานความร่วมมือ
สถานศึกษาอื่น บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาใน
การจดัตั้ง  ส่งเสริม  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 



งานนิเทศการศึกษา 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1. สำรวจและรวบรวมปัญหาการเรียนการสอนจากครูผู้สอนเพ่ือพิจารณาหาทางแก้ไข 
2. จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจำเป็นเพ่ือจัดโครงการ

นิเทศภายในโรงเรียนและภายในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

 

3. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุม 
ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภิปราย จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ ฯลฯ  

4. ให้คำแนะนำและปรึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริมและแนะนำให้การจัดทำแผนการจดัการเรียนรู้     และบันทึกการสอน การจัดทำผลงานทาง

วิชาการ เพื่อความก้าวหน้าของครู นิเทศการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และบันทึก
การสอน 

6. นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดทำผลงานทางวิชาการ 
7. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ  โดยเน้นการ นิเทศที่ร่วมมือ  ช่วยเหลือ

กันแบบกัลยาณมิตร  เช่น  นิเทศแบบเพือ่นช่วยเพ่ือน  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

8. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานแนะแนว 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1. รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ให้การบริการ  ด้านการให้คำปรึกษา  และช่วยเหลือแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ในด้าน การเรียน , 

การศึกษาต่อ ,  การประกอบอาชีพ , ทุนการศึกษา , การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม  การเยี่ยม
บ้านนักเรียนหรือด้านอืน่ๆ ตาม ความเหมาะสม 

3. ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ  เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว 
4. จัดป้ายนิเทศ  ข้อมูล  ข่าวสาร  ด้านการแนะแนวอย่างต่อเนื่อง  ทันเหตุการณ์ 
5. ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง – ครู โรงเรียน   ในการจัดหาทุนการศึกษา 
6. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้ารับทุนการศึกษาประจำป ี
7. จัดกิจกรรมคาบแนะแนว  จัดหลักสูตรและคู่มือการดำเนินการด้านกิจกรรมแนะแนว 
8. ติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา  ในด้านการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ 
9. รายงานผลนักเรียนรับทุนการศึกษา  ข้อมูลสถิติของงานแนะแนวต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

 10.  จัดบริการครบ  5  งาน  คือ  

  1.  งานศึกษารวบรวมข้อมูล 

  2.  งานสารสนเทศ ให้ข้อมลูด้านการศึกษาต่อ การปรับตัว และการอาชีพ 

  3.  งานให้คำปรึกษา รับส่งต่อจากครูประจำช้ัน และส่งต่อหน่วยงานภายต่อไป 

  4.  งานกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียนร่วมกับเครือข่าย หรอืองค์กร 

                          ภาคเอกชน 

  5.  งานติดตามผลและรายงานผลตามลำดับขั้นต่อไป ทั้งในส่วนของการศึกษาต่อ 

                                และอ่ืน ๆ  

 11.  ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนว   คือ 

1.  ใช้กระบวนการแนะแนวเป็นกลไก ในการพัฒนาผู้รับบริการ (ครู  นกัเรียน  ผู้ปกครอง
นักเรียน   พ่อแมนั่กเรียน ) 

2.   ส่งเสริมและพัฒนาผู้รับบริการ ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ให้มีบทบาทในการแนะ
แนว 

3.   พัฒนาสื่อ เครื่องมือ และระบบสารสนเทศทางการแนะแนว 

4.   พัฒนาระบบบริหารจัดการแนะแนว 

5.    กำหนดมาตรฐานและเรง่รัดการประกันคุณภาพการแนะแนว 



6. รณรงค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการแนะแนว 

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

      ของชาต ิ

2. จัดทำการประเมินทบทวน  การประกันคุณภาพการศึกษา  ทุกปีการศึกษา 

3. ประเมินและจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจำป ี

4.    ประสานงานการประเมินตนเองทั้งภายนอกและภายใน 

5.    ให้ข้อเสนอและในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามผลการประเมิน 

6.    ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาโรงเรียน 

7.    จัดทำมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

8.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานส่งเสริมสนับสนนุและประสานความรูแ้ก่ชุมชนและสถานศึกษาอืน่ๆ 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.   ศึกษา  สำรวจความต้องการ  สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
2.  จัดให้ความรู้  เสริมสร้างความคิด  และเทคนิค  ทักษะ  ทางวิชาการ  เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ    

      และคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น 

3.  การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ 

     สถานศึกษา   และที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

4.  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน ท้องถิ่น 

 



5.  ประสานความร่วมมือ  ชว่ยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน และองค์กร 

  ปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งทีจ่ัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณใกล้เคียง 

  ภายในเขตพื้นที่การศึกษา   ต่างเขตพื้นที่การศึกษา 

6.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ  ทั้งภายในประเทศและ 

  ต่างประเทศ 

7.  สำรวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา  รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้าน 

      วิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา   

8.  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ  

      บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   

      9.  จัดใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน   

               และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   

 

งานบริหารกลุม่สาระการเรียนรู ้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1. เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการประเมินผลการดำเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียน และทำการสอน 
2. ช่วยฝ่ายวิชาการในการศึกษา วิเคราะห์แผนการเรียน  
3. จัดอัตรากำลังของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูเข้าสอนรายวิชาต่างๆ  มอบหมายงานพิเศษของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ให้ครู  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วยปฏิบัต ิ
4.  ควบคุมและติดตามการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนให้ดำเนินไปตาม   

หลักสูตร 

5.  ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดทำแผนการเรียนรู้  ในรายวิชาที่  

รับผิดชอบ 1 แผน/1 ภาคเรียน หรือ 1 ปี 

6. วิเคราะห์หลักสูตร  แผนการจัดการเรียนรู้  และมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ติดตามดูแลกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 

7.    ควบคุมดแูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้    เช่น   การจัดนิทรรศการ   กิจกรรมวิชาการ   



       การประกวดแข่งขัน  จัดสอนเสริม  จดัการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็น 

       การส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

8.   จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มาปฏิบัติการสอนและจัดรวบรวมเป็นสถิติ 

9.    จัดหา  และส่งเสริมให้ครู  ผลิตสื่อการเรียนการสอน 

10.  ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว  และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “0” “ร” “มส”   ให้
ดำเนินการตามระเบียบวัดผล 

11.  ดูแลการดำเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร  สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล  การเรียน
ควบคุมเรื่องการทดสอบ  กำหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้  ติดตามดูแล
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาต่างๆ        ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดำเนินการติดตาม
ดูแลการวัดผลระหวา่งภาค  การสอบปลายภาค  และดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 

12. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ ่มสาระฯ ดำเนินการติดตาม นิเทศ และรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปีแก่ผู้บริหารฯ 

13.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1.  ดำเนินการข้อมูลความพร้อม ความต้องการในการจัดกิจกรรมของนักเรียน และครู 

  2. จัดประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรม 

  3.  จัดทำแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม 

  4.  ให้คำแนะนำแก่ครูที่ปรึกษากิจกรรม และนักเรียนตามความเหมาะสม 

 5.  กำกับ ติดตาม และประสานงานการดำเนินการจัดกิจกรรมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของ 

      สถานศึกษา 

  6.  รวบรวมผลการดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

  7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



งานโรงเรียนในฝนั 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1. สร้างนักเรียนให้รักการเรียนรู ้ตลอดชีวิต   คิด วิเคราะห์เป็น รู ้จักใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม รัก
วัฒนธรรมไทย 

2. ปลูกฝังให้ครูได้มีความรู้ด้าน ICT เพื่อนำไปใช้และจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
3. จัดระบบการบริหารแนวใหม่ ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ กระบวนการเรียนรู้ 

สภาพแวดล้อม 
4. นำเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
5. เป็นต้นแบบในด้านการพัฒนาให้กับโรงเรียนอื่น ๆ  
6. ประสานชุมชน ภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาลูกหลานในอำเภอของตนเอง 
7. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีทุกประเภท เพื่อบริการให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง 
8. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการที่ประกอบขึ้นด้วยหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครู 

ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ อื่น ๆ เข้ามามีบทบาทในการจัด
การศึกษา 

9. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

งานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ เทคนิคการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับกลุ่มสาระต่าง ๆ  ชุมชน และหน่วยงานอ่ืนๆ  
4. ให้บริการสื่อ การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
5.      ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

           สุขศึกษาและพลศึกษาในการวางแผน  งานโครงการ  กำหนดกิจกรรม 

6.      ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสาระจัดกิจกรรมเผยแพร่ 

7.      ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก  ชุมชน  เพื่อการจัดกิจกรรม  ป้องกัน  แก้ไข     รณรงค์ 

         ส่งเสริม  เผยแพร่ด้านสิ่งแวดล้อม  ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

8.      ติดตามประสานงานกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  และ วิสัยทัศน์ของ 

                       โรงเรียน 

9.     ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  



งานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1. จัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมให้เป็นไปตามระบบ 
2. เผยแพร่ความรู้ในสาขาต่าง ๆ เช่น ชาติพันธุ์วิทยา มานุษยวิทยา และธรรมชาติวิทยา  ในหัวข้อต่าง ๆ 

ได้แก ่
2.1 สำรวจสถานที่สำคัญของจังหวัด ประกอบด้วย แหล่งโบราณคดี สถานที่สำคัญทางศาสนา สถานที่

สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งที่มาแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหล่ง
ธรรมชาติและสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศและภมูิอากาศ 

2.2 สำรวจแหล่งข้อมูลบุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน ประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ เจ้าผู้ครอง
นคร วีรบุรุษ บุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรม ผู้นำทางศาสนา และผู้นำท้องถิ่น 

2.3 สำรวจวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ เช่น ประเพณีท้องถิ่น พิธีกรรม ความเชื่อ การละเล่นพื้นบ้าน 
ตำนาน และนิทาน และกลุ่มชาติพันธ์ุ 

2.4 สำรวจภูมิปัญญา ประกอบด้วยภูมิปัญญาด้านการเกษตร สุขภาพอนามัย และเทคโนโลยีพื้นบ้าน 
2.5 สำรวจของดีท้องถิ่น ประกอบด้วยอาหาร ของคาว ของหวาน ผักและผลไม้ การถนอมอาหาร 

เครื่องนุ่งห่มหัตถกรรม 
2.6 สำรวจและรวบรวมเอกสารสำคัญ ประกอบด้วย สมุดไทย สมุดข่อย หนังสือบุด พับสา จารึก ใบ

ลานและภาพเขียนส ี
2.7 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลธรรมชาติวิทยา ประกอบด้วย ซากใบไม้ และพืชที่ทับถมกัน สัตว์เลี้ยง

ลูกด้วยนม นก แมลง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน ปลา สัตว์ทะเล แร่ธาตุ หิน ป่าไม้ น้ำมัน 
และก๊าซธรรมชาติ สมุนไพร พืชพื้นบ้านและการประยุกต์ และพืชเศรษฐกิจ 

3. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ จำแนกเป็น 

1. งานสารบรรณฝา่ยบริหารวิชาการ   

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1. ดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณของฝ่ายวิชาการ  รับหนังสือเข้า-ออก  จ่ายหนังสือโดย 
ประสานงานกับสารบรรณของโรงเรียน 

2. ประสานงานกับฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานในฝ่ายวิชาการในการให้ฝ่ายธุรการทำ    
 หนังสือออกเพ่ือติดต่อกับหน่วยงานภาย 

3. จัดทำทะเบียนรับส่งเอกสารและหนังสือราชการ  ของฝ่ายวิชาการ 
4. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานระเบียบและแนวปฏิบตัิในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน    

วิชาการ 



5. ดำเนินการขออนุมัติทำลายเอกสารราชการของฝ่ายวิชาการตามระเบียบงานสารบรรณ 
6.  ร่าง  พิมพ์  บันทึก  หนังสือราชการ  คำสั่งต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ  พร้อมประสานงานฝ่าย 

 บริหารทั่วไปของโรงเรียน 

7.  ประสานการจัดทำเอกสาร  แบบขออนุญาตต่างๆ ทั ้งหมดของฝ่ายวิชาการเพื ่อให้บริการ  แก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

8.  ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ  ทำหนังสือเสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อทราบ
และพิจารณาฝ่ายตามสวยงาม 

9.    ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2. งานพัสดุฝ่ายบริหารวิชาการ   

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการดำเนินการขออนุมัติ  จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  ตามแผนปฏิบัติการ
และโครงการของฝ่ายวิชาการ 

2. ควบคุมดูแล  ตรวจรับ  และเบิกจ่ายพัสดุของฝ่ายวิชาการ 

3. ลงทะเบียนคุมวัสดุ  ครุภัณฑ ์ของฝ่ายวิชาการ 

4.    จัดทำรายงานการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์ ของฝ่ายวิชาการ 

5.    บำรุงรักษา  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของฝ่ายวิชาการ  ให้อยู่ในสภาพปัจจุบัน 

6.    สำรวจ  ตรวจสอบ  พัสดุประจำปี  เพื่อขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบงานพัสดุ 

7.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3. งานสารสนเทศฝ่ายบริหารวิชาการ   
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1. วางแผนดำเนินงานในด้านแผนงานร่วมกับงานธุรการฝ่ายประสานกับงานที่เกี่ยวข้องในฝ่ายในการ
จัดทำแผนงานโครงการต่างๆ 

2.   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและแผนปฏิบัติงานประจำวันตามงานตามนโยบาย และ
งานที่เร่งด่วน 

3.   จัดเอกสารเผยแพร่เกี ่ยวกับงานนโยบายด้านวิชาการของโรงเรียน  และงานด้านอื ่นๆ ที ่ได้รับ     
มอบหมาย 

4.    จัดสำนักงานวิชาการให้เป็นศูนย์วิชาการ  และเอกสารข้อมูลสถิติทางด้านวิชาการ 



5.    ทำสถิติแสดงข้อมูล  คู่มือแบบรายงาน  และอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้บริการแก่ทุกฝ่ายที่ 

 เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 

6.    จัดทำแผนพัฒนางานวิชาการและแผนพัฒนาโรงเรียน 

7.    จัดทำแบบสรุปแผนปฏิทินงานโครงการของฝ่ายวิชาการ 

8.    ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับโรงเรียน  และประมวลผลข้อมูลด้านวิชาการเพ่ือ 

เผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

9.    จัดแสดงข้อมูล  สถิติที่สำคัญในด้านวิชาการร่วมกับงานธุรการฝ่าย  เพื่อแสดงในสำนักงาน 

วิชาการ 

10.  จัดทำทะเบียนควบคุมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านวิชาการของฝ่าย 

วิชาการ 

11.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.  งานแผนงานฝ่ายบริหารวิชาการ  

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

1. ประสานงานกำหนดนโยบายของวิชาการ      จัดทำแผนงานและโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการ
ของฝ่ายวิชาการโดยดำเนินการกำหนดนโยบายและจุดเน้นของกลุ่มสาระกำหนดนโยบาย        และ
มาตรการของฝ่ายประสานกับฝ่ายต่างๆ  หวัหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้าในฝ่ายแปลนโยบายออกเป็น
ภาคปฏิบัติ  ดำเนินการประสานงาน  การเขียนงานและโครงการ  และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ของฝ่าย  ประสานแผนกับกลุ่มสาระและงานต่างๆ ในฝ่าย  รวบรวมโครงการของกลุ่มสาระงานต่างๆ 
ในฝ่ายวิชาการ  จัดทำเป็นเลม่ 

2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติการของฝ่ายวิชาการ 

3. ติดตามการดำเนินงานตามแผน โครงการ / งาน / ในฝ่ายวิชาการ สรุป ประเมินผล   และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาได้ทราบทุกสิ้นภาคการศึกษาและประเมินสรุปทุกสิ้นปีการศึกษา  โดยจัดทำเอกสารการ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ  งานเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย   สวยงาม 

4.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 


