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ทศิทางของโรงเรียนวดับวรนิเวศ 
อตัลกัษณ์ของโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

คนดีศรีบวร 
เอกลกัษณ์ของโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

โรงเรียนสร้างสรรคค์นดีบารมีสังฆราชา 
วสัิยทัศน์ 
 โรงเรียนวดับวรนิเวศเป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมวฒันธรรมไทย ผูเ้ขียนมีวนิยัใฝ่คุณธรรมผลสัมฤทธ์ิ
ผา่นเกณฑม์าตรฐานโดยครูมืออาชีพ มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนภายใตก้ารมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
พนัธกจิ 
 1.จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมวฒันธรรมไทย 
 2.ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้วนิยัใฝ่คุณธรรม 
 3.พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 4.จดักิจกรรมส่งเสริมภาษาและวฒันธรรมของกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 5.ส่งเสริมการพฒันาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 6.จดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
 7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
 1.ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและปฏิบติัตนเพื่อสืบสานวฒันธรรมไทย 
 2.ผูเ้รียนเป็นคนดีมีวนิยั ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีความซ่ือสัตย ์และมีจิตสาธารณะ 
 3.ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
 4.ผูเ้รียนมีความรู้เขา้ใจในภาษาและวฒันธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียนรวมทั้งน าไปใชป้ระโยชน์
ในชีวติประจ าวนัได ้
 5.ครูสามารถจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั สามารถใชแ้ละพฒันา
แหล่งเรียนรู้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะของผูเ้รียน มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 6.ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและน าความรู้ไปใช้
ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 7.ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

สมาคมศิษยเ์ก่าบวรนิเวศ ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครองโรงเรียนวดับวรนิเวศ มูลนิธิโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุม่บริหารทัว่ไป กลุม่บริหารงานบคุคล กลุม่บริหารงบประมาณ กลุม่บริหารวิชาการ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการบริหารโรงเรียนวดับวรนิเวศ 

 

1.กลุม่งานส านกังาน 

2.กลุม่งานพฒันาการเรียนรู้ 
3.กลุม่งานสง่เสริมการเรียนรู้ 
4.กลุม่งานบริการเพ่ือการเรียนรู้ 
5.งานอ่ืนๆท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

1.กลุม่งานส านกังาน 

2.กลุม่งานการเงินและงบประมาณ 

3.กลุม่งานสง่เสริมการจดัการศกึษา 

4.งานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย 

1.กลุม่งานส านกังาน 

2.กลุม่งานบคุลากร 
3.กลุม่งานพฒันาคณุภาพบคุลากร 
4.งานอื่นๆ ท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

1.กลุม่งานส านกังาน 

2.กลุม่งานพฒันาคณุธรรมจริยธรรม
นกัเรียน 

3.กลุม่งานสง่เสริมคณุภาพนกัเรียน 

4.กลุม่งานสง่เสริมการมีสว่นร่วม 

5.งานอ่ืนๆท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

แผนภูมโิครงสร้างการบริหารโรงเรียนวดับวรนิเวศ 
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1. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
1.1 บงัคบับญัชาบุคลากรในสถานศึกษาและบริหารสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมายระเบียบ

ขอ้บงัคบั นโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 
1.2  วางแผนพฒันาการศึกษา ประเมินและจดัท ารายงานเก่ียวกบัสถานศึกษา 
1.3  จดัท าและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดักระบวนการเรียนรู้การพฒันาส่ือนวตักรรมและ

เทคโนโลยทีางการศึกษา การนิเทศและการวดัประเมินผล 
1.4 ส่งเสริมและจดัการศึกษา ฝึกอบรมใหก้บัผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
1.5 จดัท าระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
1.6 บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิ์น 
1.7 วางแผนการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
1.8  จดัท ามาตรฐานและภาระงานของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.9 ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
1.10 ประสานความร่วมมือกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
1.11 เป็นผูแ้ทนของสถานศึกษาในกิจการทัว่ไปรวมทั้งท่ีไดรั้บมอบอ านาจ 
1.12 จดัระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
1.13 จดัระบบช่วยดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
1.14 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบ 
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2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
2.1 บริหารกิจการสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบันโยบายและวตัถุประสงคข์อง

โรงเรียน 
2.2 ช่วยปฏิบติัราชการการความภาระงานบริหารสถานศึกษาและตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูอ้  านวยการ 
2.3 วางแผนพฒันาการศึกษาประเมินและรายงานผลการจดัการศึกษาต่อผูอ้  านวยการโรงเรียน 
2.4 ก าหนดและใหค้วามเห็นชอบครูและบุคลากร ให้รับผิดชอบในกลุ่มงานและงานให้เป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อยและเหมาะสมกบังาน 
2.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหง้านโครงการ กิจกรรมต่างๆในหน่วยงาน หรือกลุ่มบริหารท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากผูอ้  านวยการโรงเรียน เกิดความสะดวกรวดเร็วและบรรลุเป้าหมาย 
2.6 ประสานงานในดา้นนโยบายและการปฏิบติังาน ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของโรงเรียนและ

วตัถุประสงคข์องกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน 
2.7 ก ากบั ดูแล และประเมินผลปฏิบติังานของครูและบุคลากรในกลุ่มบริหาร ท่ีรับผดิชอบดว้ยคุณภาพ

และจริยธรรม 
2.8 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

3. หัวหน้ากลุ่มงาน 
3.1 ปฏิบติั หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลงาน ของกลุ่มงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้รับผดิชอบ 
3.2 ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนรองผูอ้  านวยการกลุ่มฯเม่ือไดรั้บมอบหมาย 
3.3 ร่วมวางแผนด าเนินการในโครงการต่างๆของกลุ่มฯกบัคณะกรรมการกลุ่มบริหารงาน 
3.4 ก าหนดบุคคลใหรั้บผิดชอบงานต่างๆท่ีอยูใ่นขอบข่ายกลุ่มงานโดยพิจารณาความรู้ความสามารถใน

แต่ละงาน 
3.5 ร่วมมือประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มงาน เป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย 
3.6 ส่งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหบุ้คลากรในกลุ่มงานปฏิบติังานต่างๆไดส้ะดวก

รวดเร็วบรรลุวตัถุประสงค์ 
3.7 ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆของกลุ่มงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
3.8 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลปฏิบติังานของกลุ่มงานและกลุ่มบุคคลในกลุ่มงานต่อรอง

ผูอ้  านวยการท่ีรับผดิชอบ 
3.9 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีรับมอบหมาย 

 
 



~ 5 ~ 
 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนวดับวรนิเวศ 
4.1 ก ากบัการด าเนินกิจการของโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และ

นโยบายของหน่วยงานตน้สังกดัและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
4.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินการกิจกรรมดา้นต่างๆของโรงเรียน 
4.3 มีอ านาจเก่ียวกบับริหารงานบุคคล ส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้

เป็นไป ตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดไว ้
4.4 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

5.  คณะกรรมทีป่รึกษาการบริหารโรงเรียนวดับวรนิเวศ 
5.1 ร่วมก าหนดนโยบาย แผนแม่บท และแผนพฒันาโรงเรียน 
5.2 ใหค้วามปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และมีส่วนร่วมในการบริหาร 
5.3 ร่วมวางแผน และการใชแ้ผนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5.4 ใหข้อ้เสนอแนะความคิดเห็น และใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ สนบัสนุนในการด าเนินงานของ

โรงเรียนตลอดจนเสริมสร้างความเขา้ใจกบับุคลากรเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และ
ประสิทธิภาพ 

5.5 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารวชิาการ 

( 4 กลุ่มงาน 17 งาน ) 

1. กลุ่มงานส านกังาน 
2. กลุ่มงานพฒันาการเรียนรู้ 

 3. กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ 
 4. กลุ่มงานบริการเพื่อการเรียนรู้ 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวดับวรนิเวศ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุม่บริหารวิชาการ 

1.กลุ่มงานส านักงาน 

   1.1งานแผนงานบริหารวิชาการ 
   1.2งานส านกังานกลุม่บริหารวชิาการ 
   1.3งานแผนงานสถานศกึษา 

   1.4งานคณะกรรมการกลุม่บริหาร
วิชาการ 
 

2.กลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้ 

2.1งานหลกัสตูรปกต ิ

2.2งานหลกัสตูรพิเศษ 

2.3งานวดัประเมินผลและทะเบยีน 

2.4งานประกนัคณุภาพ 

2.5งานสารสนเทศและส ามะโนนกัเรียน 

2.6งานนิเทศและวจิยั 
 

3.กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ 

3.1งานกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนและ
นกัศกึษาวิชาทหาร 
3.2งานแนะแนวและทนุการศกึษา 

 

4.กลุ่มงานบริการเพื่อการเรียนรู้ 

4.1งานห้องสมดุ 

4.2งานพฒันาแหลง่เรียนรู้ 
4.3งานบริการเอกสาร 
4.4งานโสตทศันศกึษา 

4.5 งานนวตักรรม และเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

 

หวัหน้ากลุม่งาน 
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กลุ่มงานส านักงานบริหารวิชาการ เป็นหน่วยงานสนบัสนุนและส่งเสริมงานวิชาการของโรงเรียน ให้ด าเนิน
กิจกรรมต่างๆบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย งานส านักงานกลุ่ม
บริหารวิชาการ , งานแผนงานบริหารวิชาการ , งานคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ และ งานแผนงาน
สถานศึกษา 

 
1.1 งานส านักงานกลุ่มบริหารวชิาการ 

ขอบข่าย / ภาระงาน 
 1. ดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณของฝ่ายบริหารวิชาการ รับหนังสือเขา้ ผ่านความเห็นชอบจาก
รองฯกลุ่มบริหารวชิาการ แลว้จ่ายหนงัสือเขา้ไปยงักลุ่มสาระการเรียนรู้/งานในกลุ่มบริหารวชิาการ 
 2. ประสานงานกบักลุ่มสาระการเรียนรู้/งานในกลุ่มบริหารวิชาการ การท าหนงัสือออก เพื่อติดต่อ
กบัหน่วยงานภายนอก ในกลุ่มบริหารวชิาการ 
 3. จดัท าทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร และหนงัสือราชการของฝ่ายบริหารวชิาการ 
 4. จดัเก็บ รวบรวมขอ้มูล เอกสารหลกัฐาน ระเบียบและแนวทางการปฏิบติัในเร่ืองเก่ียวกบังาน
วชิาการของกลุ่มบริหารวชิาการ 
 5. ขออนุมติัท าลายเอกสารราชการของกลุ่มบริหารวชิาการตามระเบียบงานสารบรรณ 
 6. ร่าง พิมพ ์บนัทึก หนงัสือราชการ ค าสั่งต่างๆ การจดัท าเอกสาร แบบขออนุญาตของกลุ่มบริหาร
วชิาการเพื่อใหบ้ริการแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 7. ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการบนัทึก 
จดัท าสรุปรายงานการประชุม และเป็นสารสนเทศของกลุ่มบริหารวชิาการ 
 8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1.2 งานแผนงานบริหารวชิาการ 
ขอบข่าย / ภาระงาน 
 1. จดัท าแผนงาน / โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อให้การบริหารและการด าเนินงานได้
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบติัการประจ าปี 
 2. ติดตามการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม / งานประกันคุณภาพและการรายงานผลการ
ปฏิบติังานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกงานในกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี
ของโรงเรียน และรายงานใหร้องผูอ้  านวยการฯรับทราบ 
 3. ประสานงานกบังานแผนงาน และงานพสัดุโรงเรียน เพื่อขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์และการ
ตรวจรับวสัดุ ครุภณัฑต์ามโครงการ / กิจกรรม ในการปฏิบติัการประจ าปี 

1. กลุ่มส านักงานบริหาร 
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 4. ส ารวจ ตรวจสอบ ควบคุมดูแล พสัดุประจ าปีของกลุ่มบริการวิชาการ เพื่อขออนุมติั ซ่อมบ ารุง 
หรือจ าหน่ายตามระเบียบการพสัดุ 
 5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / โครงการของกลุ่มบริการวิชาการ เสนอให้รอง
ผูอ้  านวยการฯกลุ่มบริหารวชิาการรับทราบ 
 6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
1.3 งานคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ขอบข่าย / ภาระงาน 
 1. ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการกลุ่มบริหารวชิาการ 
 2. ให้ค  าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ การบริหารจดัการกลุ่ม
บริหารวชิาการ 
 3. ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มบริหารวชิาการ 
 4. ให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็น และร่วมมือช่วยเหลือแก้ไขปรับปรุง พฒันา กลุ่มงานบริหาร
วชิาการใหบ้รรลุเป้าประสงคข์องโรงเรียน 
 5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ แทนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
 

1.4 งานแผนงานสถานศึกษา 
ขอบข่าย / ภาระงาน 
 1. จดัท าแผนเสนองบประมาณ 
 2. จดัสรรงบประมาณภายในโรงเรียน และท ารายงานงบประมาณ 
 3. จดัท าแผนกลยทุธ์หรือแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
 4. จดัท าปฏิทินการปฏิบติังานเสนอโครงการ และรายงานการปฏิบติังานตามล าดบัขั้นตอน 
 5. จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีของแต่ละกลุ่มบริหาร 
 6. ก ากบัติดตามการด าเนินงาน / โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 7. จดัท าเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ของระบบงานแผนงานภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
 8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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กลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีปรับปรุง และพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะและสมรรถนะ
ท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงโลก รวมทั้งการพฒันามาตรฐานการ
เรียนรู้ และการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบดว้ย งานหลกัสูตรปกติ 
งานหลักสูตรพิเศษ งานวดัประเมินผลและทะเบียน งานประกันคุณภาพ งานสารสนเทศและส ามะโน
นกัเรียน และงานนิเทศและวจิยั 

2.1 งานหลกัสูตรปกติ 
ขอบข่าย/ภาระงาน 
 1. ประสานงานใหค้รูมีการวเิคราะห์หลกัสูตร เพื่อปรับหลกัสูตร ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. ติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร สรุปปัญหาและหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา เพื่อปรับปรุง
หลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัสภาพโรงเรียน 
 3. จดัด าเนินการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัโรงเรียน 
 4. จดัด าเนินการให้ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา ประเมินความพึงพอใจ
หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5. ครูน าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันามาใชใ้นการเรียนการสอน 
 6. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการสอนและบนัทึกหลงัการสอน เพื่อพฒันา 
 7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
2.2 งานหลกัสูตรพเิศษ 

ขอบข่าย/ภาระงาน 
 1. ศึกษา วเิคราะห์ ความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อเปิดการเรียนการสอน หอ้งเรียนพิเศษ 
 2. จดัท าหลกัสูตรพิเศษ ตามความตอ้งการใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของโรงเรียน 
 3. จดัท าและด าเนินการ ขอเปิดหอ้งเรียนพิเศษ ต่อหน่วยงานตน้สังกดั 
 4. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ตามโครงการท่ีน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐานและผูป้กครอง 
 5. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปปัญหา และหาแนวทาง การแก้ไขปัญหา เพื่อ
ปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้หมาะสม 
 6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

 

2. กลุ่มงานพฒันาการเรียนรู้ 
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2.3 งานวดัประเมนิผลและทะเบียน 

ขอบข่าย/ภาระงาน 
 1. จดัท าแผนปฏิบติังานและปฏิทินงานของกลุ่มบริหารวชิาการ ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียน 
 2. ควบคุมดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามแผนและประเมินผลการด าเนินงาน 
 3.ควบ คุม  ดูแล  และด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการประเมินผลตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 4. ฝึกอบรมให้ค าแนะน าบุคลากรในโรงเรียนการวดัผลและประเมินผล ตลอดจนจดัท าเอกสาร 
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 5. รวบรวมและเก็บเอกสารประเมินผลการเรียนไวค้น้ควา้และอา้งอิงตรวจสอบได ้
 6. ประสานกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในการจดัท าขอ้สอบ ก าหนดตารางสอบ และด าเนินการ
สอบ 
 7. รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 8. จดัเตรียมแบบพิมพต่์างๆ เช่น ค าขอร้องเปล่ียนแผนการเรียน แบบแจง้ผลการสอบ 
 9. รวบรวมช่ือนกัเรียนท่ีเวลาเรียนไม่ครบ 80% และประกาศใหย้ืน่ค  าร้องมีสิทธ์ิสอบ 
 10. รวบรวม รบ.3 และ ปพ.5 เสนอผูอ้  านวยการเพื่ออนุมติั 
 11. ประสานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการด าเนินการสอบแกต้วัแลว้ ภาคเรียนละ 2 คร้ัง ประกาศผล
การสอบแกต้วัส ารวจ นกัเรียนท่ีติด 0 , ร , มส และการลงทะเบียนเรียนซ ้ า 
 12. รวบรวมสถิติการสอบผ่าน หรือการติด 0 , ร , มส และด าเนินการหาวิธีการแก้ไขในกรณีท่ี
นกัเรียนมีปัญหา โดยเฉพาะนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 โดยการเรียนซ ้ า หรือสอบแกต้วัเป็น
กรณีพิเศษ 
 13. ด าเนินการใหน้กัเรียนเลือกวชิาเรียนในแต่ละภาคเรียน ตรวจสอบรหสัใหถู้กตอ้ง 
 14. จดัป้ายนิเทศเผยแพร่ขอ้มูล น าสถิติเก่ียวกบัผลการเรียนข้ึนบนเวบ็ไซดข์องโรงเรียน 
 15. เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน 
 16. จดัท าโครงการ/กิจกรรม/งานของงานทะเบียน จดัท าปฏิทินปฏิบัติงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานของงานทะเบียน 
 17. ท าทะเบียนนกัเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 ต-ป) กรอกและตรวจทานผลการเรียนให้
ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
 18. จดัท าเอกสารการมอบตวันกัเรียนเขา้ใหม่ ใหเ้ลขประจ าตวันกัเรียน จดันกัเรียนเขา้ชั้นเรียน และ
จดัท ารายช่ือนกัเรียนทุกชั้นเรียน จดัท าสถิติจ านวนนกัเรียน 
 19. ด าเนินการเก่ียวกบัการแกไ้ขหลกัฐานในทะเบียนนกัเรียน 
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 20. ประสานกบัครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองนกัเรียน ในกรณีท่ีตรวจพบวา่นกัเรียนมีปัญหาดา้นผล
การเรียน การจบหลกัสูตรและการลงทะเบียนวชิาเรียน 
 21. รับค าร้อง การขอพกัการเรียน การลาออก ขอเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล การแกไ้ขประวติั 
 22. ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรองอ่ืนๆของโรงเรียน 
 23. ตรวจสอบคุณวฒิุของนกัเรียนตามหน่วยงานต่างๆท่ีส่งมา 
 24. จดัท า รบ.1 ต รบ.1ป และ ปพ.ทุกประเภท 
 25. ออกหลกัฐานแสดงผลการเรียน และใบประกาศนียบตัร 
 26. จดัท าใบแทนใบสุทธิ รบ.1ต รบ.1ป ใบแทนใบประกาศนียบตัร 
 27. ส ารวจนกัเรียนท่ีไม่ลงทะเบียน นกัเรียนขาดเรียนนาน เพื่อท าการจ าหน่าย 
 28. ใหบ้ริการขอ้มูลในดา้นการเรียนแก่ครู นกัเรียน และผูป้กครอง 
 29. จดัเก็บเอกสารหลกัฐานต่างๆของงานทะเบียน ใหเ้ป็นระบบ สะดวกในการตรวจสอบ 
 30. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
 

2.4 งานประกนัคุณภาพ 
ขอบข่าย/ภาระงาน 
 1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ของ
สพฐ. ของ สพม.กทม.เขต 1 
 2. จดัประเมินทบทวน การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกปีการศึกษา 
 3. จดัท าเอกสารรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปี เพื่อน าเสนอผลการ
ประเมินของโรงเรียนต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 4. ประสานงานการประเมินคุณภาพภายในของเขตพื้นท่ี สพม.กทม.เขต 1 ในทุกๆ 3 ปี และ
ประสานงานการประเมินภายนอก สมศ.ใหก้บัโรงเรียนทุก 5 ปี 
 5. ให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน ตามผลการประเมินของ สมศ. โดยจดั
โครงการ/กิจกรรมรับรองตามท่ี สมศ. บอกจุดควรพฒันาและขอ้เสนอแนะ 
 6. สรุปแนวทางการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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2.5 งานสารสนเทศและส ามะโนนักเรียน 
ขอบข่าย/ภาระงาน 
 1. วางแผนจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการสถานศึกษา 
 2. รวบรวมขอ้มูลของหน่วยงานต่างๆ และน ามาจดัท าเป็นขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน 
 3. จดัท าเอกสารขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนท่ีสมบูรณ์ และรายงานต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกปี 
 4. จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศการส ามะโนนกัเรียน 
 5. ประสานงานกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจ และจดัท าส ามะโนนกัเรียน ท่ีจะเขา้รับบริการ
ทางการศึกษาของโรงเรียน 
 6. เสนอขอ้มูลสารสนเทศการส ามะโนนกัเรียน ใหเ้ขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 
 7. ร่วมกบัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ก าหนดเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา 
โดยประสานงานกบัเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 
 8. ก าหนดแผนการรับนัก เรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้ น ท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต1 
 9. ด าเนินการรับนกัเรียนตามแผนท่ีก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 10. จดัท าระบบขอ้มูล สถิติ ประวติันกัเรียนและขอ้มูลนกัเรียนในดา้นต่างๆ 
 11. ประมวลผล และรายงานผลขอ้มูลใหก้บัหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อไปด าเนินการต่อไป 
 12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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2.6 งานนิเทศและวจิัย 
ขอบข่าย/ภาระงาน 
 1. ส ารวจและรวบรวมปัญหาการเรียนการสอนจากครูผูส้อน เพื่อพิจารณาหาทางแกไ้ข 
 2. จดัประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้งาน เพื่อวิเคราะห์จดัล าดับความส าคญัของปัญหา และความ
ตอ้งการจ าเป็น เพื่อจดัโครงการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. วางแผนจดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุม ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา ประชุมปฏิบติัการ 
ประชุมอภิปรายจดัท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ 
 4. ใหค้  าแนะน า และปรึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

5. ส่งเสริม และแนะน าในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ และบันทึกการสอน รวมทั้ งการจดั
ผลงานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าของครู และนิเทศการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ 
 6. ประสานงานกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อวางแผนการผลิต การใช ้และพฒันาส่ือการเรียน
การสอนใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของนกัเรียน 
 7. ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงชองกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการ
ท างานของนกัเรียน ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
 8. พฒันาครูและนกัเรียนใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวิจยั 
 9. พฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยกระบวนการวจิยั 
 10. ใหค้  าปรึกษาการท าวจิยั และจดัการอบรมการท าวจิยัในชั้นเรียน 
 11. น าเสนอผลงานวจิยั รวบรวม และจดัท าเอกสารงานวจิยัประจ าปี 
 12. งานส ารวจและประเมินผล เพื่อการบริหารโรงเรียน 
 13. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมผูเ้รียน ให้เกิดคุณภาพในดา้น

การเรียนรู้ และทกัษะการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั ใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือดา้นทุนการศึกษา และการศึกษา
ต่อในระดับอ่ืนๆ ประกอบด้วย งานกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนและนักศึกษาวิชาทหาร งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา 

 
3.1 งานกจิกรรมพฒันาผู้เรียนและนักศึกษาวชิาทหาร 

ขอบข่าย/ภาระงาน 
1. ก าหนดแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
2. ช้ีแจงท าความเขา้ใจ ให้บุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เห็นคุณค่า และร่วมมือในการจดักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 
3. พฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ และความทนัสมยัในการจดักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียนท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
4. สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือ และความเข้าใจอนัดีระหว่างโรงเรียนกับทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง 
5. นิเทศติดตามใหค้ าปรึกษา ประเมินผล ผูป้ฏิบติังานใน การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
6. เป็นหวัหนา้ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหารของโรงเรียน 
7. ประสานงานกบัหน่วยบญัชาการก าลงัส ารอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อดูแลรับสมคัรการเขา้เรียน การ

สอบ และการฝึกภาคสนามของนกัศึกษาวชิาทหาร 
8. ควบคุมและติดตามการเขา้ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร ในเร่ือง การป่วย ลา หรือขาด 

เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้สียสิทธ์ิในการเรียนการสอนอยา่งถูกตอ้งตามระเบียบของราชการ 
9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ 
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3.2 งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
ขอบข่าย/ภาระงาน 

1. ใหก้ารบริการ ดา้นให้ค  าปรึกษา และช่วยเหลือนกัเรียน ผูป้กครอง ในดา้นการเรียน การประกอบ
อาชีพ ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือด้านอ่ืนๆตามความ
เหมาะสม 

2. ด าเนินการประสานงานกบักลุ่มบริหาร ฝ่ายอ่ืนๆเพื่อให้นกัเรียนไดรั้บประโยชน์จากกระบวนการ
แนะแนว 

3. จดัป้ายนิเทศ ขอ้มูลข่าวสาร แนะน านักเรียนสืบคน้ขอ้มูลแนวทางการศึกษาต่อ และสมคัรเขา้
เรียนต่อระดบัอุดมศึกษาทางอินเทอร์เน็ต 

4. จดักิจกรรมคาบแนะแนว จดัหลกัสูตรและคู่มือการด าเนินการด้านกิจกรรมแนะแนวติดตาม 
นกัเรียนท่ีจบการศึกษาในดา้นการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 

5. ประสานงานดา้นการแนะแนวระหว่างโรงเรียน องค์กรภาครัฐและเอกชน บา้น วดั ชุมชน ใน
ลกัษณะเครือข่ายการแนะแนว 

6. เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
7. สร้างขวญัก าลงัใจแก่นกัเรียนท่ีไดรั้บประสบอุบติัเหตุ 
8.ประสานงานกับงานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา จดัหาทุนการศึกษา และทุน

อาหารกลางวนัให้กับนักเรียนยากจน จดัพิธีมอบทุนการศึกษาจดัระบบการเบิกจ่ายทุนการศึกษาและ
ค่าอาหารกลางวนัแก่นกัเรียนยากจน 

9. ประชาสัมพนัธ์ต่อนกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จ หรือสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่โรงเรียน 
10 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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กลุ่มงานบริการเพ่ือการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานสนบัสนุน และส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยการปรับปรุง พฒันาและบริการวสัดุอุปกรณ์ โสตทศันูปกรณ์ และแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการนักเรียน ครูและบุคลากรตลอดเวลา 
ประกอบด้วย งานห้องสมุด งานพัฒนาแหล่งการเรียน รู้ งานบริการเอกสาร งานโสตทัศนศึกษา                  
งานนวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

4.1 งานห้องสมุด 
ขอบข่าย/ภาระงาน 

1. จดัท าแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และด าเนินงานหอ้งสมุดตามนโยบายของโรงเรียน 
2. จดัการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/จดักิจกรรม และงบประมาณของหอ้งสมุด 
3. จดัท าสถิติ ขอ้มูล สารสนเทศ การใหบ้ริการและการรับงานบริการหอ้งสมุด 
4. จดัท าระบบขอ้มูลการด าเนินงานของหอ้งสมุดอยา่งเรียบร้อยและเป็นปัจจุบนั 
5. ประสานงานด าเนินงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อการพฒันางานให้ทนักบั

การเปล่ียนแปลงของโลกยคุปัจจุบนั 
6. รวบรวมขอ้มูล สารสนเทศ ข่าวสาร เพื่อประชาสัมพนัธ์งานหอ้งสมุด 
7. ส ารวจขอ้มูลความตอ้งการการใชบ้ริการหอ้งสมุด เพื่อการพฒันางานใหท้นัเหตุการณ์ 
8. น าเทคโนโลยีและซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปมาใช้ในการพฒันากระบวนการจดัเก็บขอ้มูลประมวลผล 

และรายงานการใชใ้หมี้ความสะดวก รวดเร็วและทนัสมยั 
9. น าระบบ ICT มาใหบ้ริการกบันกัเรียนในการสืบคน้ขอ้มูล 
10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.2 งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ขอบข่าย/ภาระงาน 

1. จดัให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้เพียงพอ เพื่อสนบัสนุน
การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง กบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 

2. ปรับปรุงและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
3. จัดระบบและหาแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

เหมาะสมและสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของผูเ้รียนและบุคลากร 
4. จดัระบบขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนของตน จดัเส้นทาง/แผนท่ี 

และระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสถาบนัการศึกษา พิพิธภณัฑ์ พิพิธภณัฑ์
วทิยาศาสตร์ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. กลุ่มงานบริการเพ่ือการเรียนรู้ 
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4.3 งานบริการเอกสาร 
ขอบข่าย/ภาระงาน 

1. ส ารวจความตอ้งการในการใชก้ระดาษโรเนียวประเภทต่างๆ กระดาษไข หมึกพิมพท่ี์ใชก้บัเคร่ือง
อดัส าเนาเอกสาร (พรินเตอร์) หมึกพิมพส์ าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารของกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
จดัท าแผนปฏิบติัการของงานบริการเอกสาร และด าเนินการจดัซ้ือกระดาษและหมึกพิมพ์ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบงานพสัดุ 

2. บริการอดัส าเนา และถ่ายเอกสารท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอน และแบบรายงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเรียนการสอนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหาร 

3. ควบคุมการใชก้ระดาษ หมึกพิมพท่ี์ใชก้บัเคร่ืองอดัส าเนาเอกสาร (พรินเตอร์) หมึกพิมพส์ าหรับ
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ใหเ้พียงพอเป็นไปตามงบประมาณท่ีตั้งไว ้และเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนมากท่ีสุด 

4. จดัตูเ้ก็บขอ้สอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ให้มีกุญแจเปิด-ปิดตูทุ้กกลุ่มสาระฯ และเป็น
กรรมการจดัขอ้สอบประจ าวนั แลว้ส่งขอ้สอบไปยงักองกลางด าเนินการสอบ 

5. ด าเนินการเร่ืองการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองอดัส าเนา เคร่ืองถ่ายเอกสารใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน
ไดต้ลอดเวลา 

6. ควบคุมดูแลหอ้งบริการเอกสาร วสัดุ อุปกรณ์และจดัเก็บใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.4 งานโสตทศันศึกษา 
ขอบข่าย/ภาระงาน 

1. จดัท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบติังานดา้นโสตทศันศึกษา เพื่อจดัสรรงบประมาณตาม
นโยบายของโรงเรียน 

2. จดัซ้ือ จดัจา้ง โสตทศันูปกรณ์ ให้เพียงพอกบัความตอ้งการ และมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม
ระเบียบพสัดุ 

3. จดัระบบและจดัสถานท่ีในการเก็บรักษาใหเ้หมาะสม สะดวก และปลอดภยั 
4. จดัระเบียบการใชแ้ละการใหบ้ริการ การใชโ้สตทศันูปกรณ์ของโรงเรียนใหช้ดัเจน 
5. จดักิจกรรมส่งเสริม ใหค้  าแนะน า วธีิการ และเทคนิคในการใชโ้สตทศันูปกรณ์ 
6. บริการบนัทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อใหบ้ริการกบัหน่วยงานต่างๆ 
7. บริการสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ทุกชนิด ให้เอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของ

นกัเรียนและครูไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
8.ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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4.5 งานนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
ขอบข่าย/ภาระงาน 

1. จดัการเรียนการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ ในรายวชิาพื้นฐาน และวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียนรู้ของ
หลกัสูตรสถานศึกษา 

2. จดัหาและพฒันาส่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยีทางการศึกษา และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการเรียนการ
สอน และการบริหารจดัการไดเ้พียงพอ มีคุณภาพและตรงตามความตอ้งการ จ าเป็นของหน่วยงาน 

3. พฒันาระบบการเรียนการสอนในระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆใหแ้ก่นกัเรียนและครู 
4. ส่งเสริมให้มีการน าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนและพฒันา

งานกลุ่มบริหารงานวชิาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทัว่ไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

5. อบรมและพฒันาให้ความรู้ดา้นส่ือการเรียนรู้ นวตักรรมทางการศึกษา และ ICT แก่ครู บุคลากร 
นกัเรียนและชุมชน เพื่อน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 

6. อ านวยความสะดวกให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลิตส่ือนวตักรรม และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน 

7. ดูแลระบบเครือข่าย และเวบ็ไซดข์องโรงเรียนใหท้นัเหตุการณ์ปัจจุบนั 
8. สนบัสนุนการบริการส่ือเทคโนโลยี วสัดุ อุปกรณ์ในการเรียนการสอน และการประชุมกิจกรรม

อ่ืนๆในหอ้งประชุมวชิรญาณวงศ ์
9. บนัทึกภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ผลิต ตดัต่อ จดัท าส่ือวีดีทศัน์เพื่อสนบัสนุนการจดักิจกรรมต่างๆ

ของโรงเรียน 
10. รวบรวม และจดัท าบญัชีรายช่ือส่ือการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระฯเป็นเล่ม 
11. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

( 3 กลุ่มงาน 9 งาน) 
1.กลุ่มงานส านกังาน 
2.กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ 
3.กลุ่มงานส่งเสริมการจดัการศึกษา 



 

 

 

 

  

 

 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 

โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ 

1.กลุ่มงานส านักงาน 
      1.1 งานแผนงานบริหารงบประมาณ 
      1.2 งานส านกังานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
      1.3  งานคณะกรรมการกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

2.กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ 
2.1  งานการเงินและบญัชี 
2.2  งานสวสัดิการโรงเรียน 
2.3  งานตรวจสอบภายใน 
 

3. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.1 งานพสัดุและครุภณัฑ์ 
3.2 งานยานพาหนะ 
3.3 งานควบคุมภายใน 
 

หวัหนา้กลุ่มงาน 
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กลุ่มงานส านักงานบริหารงบประมาณ  เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมให้การด าเนินงานดา้น

งบประมาณและการเงิน ทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษา บรรลุเป้าหมาย อย่างรวดเร็วถูกต้อง              

ตามระเบียบทางราชการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดว้ย งานส านกังานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

งานแผนงานบริหารงบประมาณ งานประสานหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน และงาน

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

1.1 งานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

1. งานลงทะเบียนรับ-ส่ง หนงัสือราชการ 
2. ร่าง พิมพ ์ส่งหนงัสือราชการของกลุ่มบริหารประสานงานกบักลุ่มบริหารงานต่างๆในการพิมพ์

หนงัสือราชการ และจดัท าเอกสารแบบฟอร์ม แนะน าการพิมพท่ี์ถูกตอ้งใหห้น่วยงานในโรงเรียน 
3. ควบคุมค าสั่งโรงเรียน และควบคุมหนงัสือเขา้-ออก 
4. ปรับปรุงการบริการใหมี้ประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยมีาใชเ้กิดความรวดเร็วทนัเหตุการณ์ 
5. แจง้การประชุมครูประจ าเดือน และจดบนัทึกรายงานการประชุมครู 
6. จดัเก็บรักษาหนงัสือ และเอกสารต่างๆ 
7. จดัท าค าสั่งโรงเรียน และประกาศต่างๆ 
8. แจง้จ่ายหนงัสือราชการ ติดตามประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
9. จดัเก็บและท าลายเอกสารต่างๆตามระเบียบราชการ 
10. อ  านวยความสะดวกและประสานงานให้แก่ครู บุคลากรและผูม้าติดต่อราชการกบัผูอ้  านวยการ

โรงเรียน 
11. ดูแลและติดต่อประสานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน 
12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

1. กลุ่มงานส านักงานบริหารงบประมาณ 
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1.2  งานแผนงานบริหารงบประมาณ 
ขอบข่าย/ภาระงาน 

1. จดัท าแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อให้การบริหารและการด าเนินงานได้
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบติัการประจ าปี 

2. ติดตามการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามปฏิทิน
ปฏิบติังาน 

3. ประสานงานกับงานแผนงานและงานพสัดุโรงเรียน เพื่อขออนุมัติจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ ตาม
โครงการในแผนปฏิบติัการประจ าปี 

4. ส ารวจตรวจสอบควบคุมดูแล พสัดุประจ าปีของกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อขออนุมติัซ่อมบ ารุง
หรือจ าหน่ายตามระเบียบพสัดุ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณเสนอรอง
ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณทราบ 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
 

1.3 งานคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ขอบข่าย/ภาระงาน 

1. ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
2. ให้ค  าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการกลุ่ม

บริหารงบประมาณ 
3. ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
4.ให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และร่วมมือช่วยเหลือ แก้ไขปรับปรุง และพฒันากลุ่มบริหาร

งบประมาณใหบ้รรลุเป้าประสงคข์องโรงเรียน 
5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ เป็นหน่วยงานสนบัสนุนและส่งเสริมงบประมาณการด าเนินงานต่างๆให้
เกิดความคล่องตวั รวดเร็ว และถูกตอ้งตามระเบียบทางราชการ จนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบดว้ย งานการเงินและบญัชี งานสวสัดิการโรงเรียน และงานตรวจสอบภายใน 

 
2.1งานการเงินและบัญชี 

ขอบข่าย/ภาระงาน 
1. การรับ และจ่ายเงิน การรับเงินออกใบเสร็จทุกคร้ังเป็นหลกัฐาน 
2. การลงบญัชีในสมุดบญัชี และลงทะเบียนคุม ให้มีการลงทะเบียนทุกวนัเป็นปัจจุบนั และถูกตอ้ง 

ได้แก่ ลงทะเบียนในสมุดเงินสด รายงานเงินคงเหลือในสมุดประจ าวนัเงินฝากกระแสรายวนัรายรับเงิน
อุดหนุน เงินนอกงบประมาณ เอกสารแทนตวัเงิน 

3. เก็บรักษาเอกสารการเงินไวใ้หป้ลอดภยั จดัท าระเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
4. จดัท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวนั ทุกวนัท่ีมีการรับจ่ายเงิน 
5. ประเมินภาษีเงินไดป้ระจ าปีส่งกรม ส าเนา และส่งสรรพากร 
6. ท าใบรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายของขา้ราชการ และลูกจา้งประจ า 
7. ติดต่อและประสานงานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูใหก้บัครูและบุคลากรของโรงเรียน 
8. จัดท าโครงการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
9. จดักิจกรรมวนัด าเนินโครงการระดมทรัพยากร และประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

ตลอดจนรายงานผลการปฏิบติังาน ต่อรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
2.2งานสวสัดิการโรงเรียน 

ขอบข่าย/ภาระงาน 
1. ประสานการด าเนินงานตามระเบียบวา่ดว้ยสวสัดิการโรงเรียนวดับวรนิเวศ 
2. วางแผนจดัท าขอ้มูลรายละเอียด การบริหารเงินสวสัดิการใหเ้ป็นปัจจุบนั โปร่งใสและตรวจสอบ

ได ้โดยรายงานการใชเ้งินในท่ีประชุมครูประจ าเดือน 
3. สร้างขวญัก าลงัใจใหค้วามช่วยเหลือแก่ครูและบุคลากรตามระเบียบเงินสวสัดิการ 
4. วางแผนและติดตามการจดัท ารายงานการเก็บขอ้มูลการเงินให้เป็นปัจจุบนั 
5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

2. กลุ่มงานการเงนิและงบประมาณ 
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2.3 งานตรวจสอบภายใน 
ขอบข่าย/ภาระงาน 

1. ดูแลรับผดิชอบงานตรวจสอบภายในของโรงเรียน 
2. ตรวจสอบความถูกตอ้งในการรับเงินของโรงเรียน 

  - ตรวจสอบใบเสร็จทุกเล่ม 
  -ตรวจจ านวนเงินกบัใบเสร็จ 
  -ตรวจรายงานรับเงินท่ีบนัทึกในสมุดเงินสด สมุดแยกประเภท 
  -ตรวจรายการรับเงินงบประมาณจากส่วนราชการผูเ้บิก 

3. ตรวจสอบความถูกตอ้งในการจ่ายเงินของโรงเรียน 
  -ตรวจสอบการจ่ายเงินในใบส าคญัแต่ละรายการ 
  -ตรวจสอบเงินงบประมาณท่ีรับจากส่วยราชการ ผูเ้บิกใหก้บัผูสิ้ทธ์ิรับเงินหรือเจา้หนา้ท่ี 
  -ตรวจความถูกตอ้งของหลกัฐานการจ่าย 
  -ตรวจความถูกตอ้งการบนัทึกการจ่ายในสมุดเงินสด 

4. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดกบัรายงานเงินคงเหลือประจ าวนัของโรงเรียน 
  -ตรวจความถูกตอ้งของหลกัฐานแทนตวัเงิน 
  -ตรวจจดยอดเงินฝากธนาคาร 
  -ตรวจความถูกตอ้งของการยมืเงินส ารองจ่าย 

5. ตรวจการรักษาเงินของโรงเรียน 
  -ตรวจเงินรายไดแ้ผน่ดิน 
  -เงินหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
  -เงินงบประมาณท่ีเบิกมาแลว้ยงัไม่จ่าย 
  -การเก็บรักษาเงินในอ านาจ 

6. ตรวจหลกัฐานการรับเงิน และจ่ายเงินของโรงเรียนใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
7. รายงานการตรวจตามแบบรายงานใหผู้อ้  านวยการโรงเรียนทราบ 
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กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นหน่วยงานบริการ เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมให้การด าเนินกิจกรรม

การจดัการศึกษาของโรงเรียน สามารถปฏิบติังานจนบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทนัต่อความ

ตอ้งการและเพียงพอ ประกอบดว้ย งานพสัดุ และครุภณัฑ ์งานยานพาหนะ และงานควบคุมภายใน 

3.1 งานพสัดุและครุภัณฑ์ 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

1. จดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ.2539 รวมทั้งระเบียบใหม่ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพสัดุ 

2. ควบคุม ก ากบั ดูแล การเบิกจ่ายพสัดุ ให้มีหลกัฐานการเบิกจ่ายทุกรายการมีการลงทะเบียน พสัดุ 
ถูกตอ้ง และเป็น ปัจจุบนั มีการติดตามและตรวจสอบการใชพ้สัดุท่ีแต่ละหน่วยงานเบิกใช ้

3. ด าเนินการ จดัซ้ือ จดัจา้ง พสัดุ ครุภณัฑ ์
4. ประสานงานกบัเจา้ท่ีพสัดุกลุ่มบริหารงานฯ/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 
5. ตรวจสอบพสัดุ ลงทะเบียนบญัชี ออกเลขครุภณัฑ ์ตลอดจนการลงเลขครุภณัฑข์องตวัครุภณัฑ์ 
6. ท าทะเบียนควบคุมค่าใชจ่้ายบ ารุงรักษาครุภณัฑ ์
7.ตรวจสอบพสัดุประจ าปีและรายงานการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
8. ควบคุมทะเบียนวสัดุ ครุภณัฑ์ 
9. เก็บรักษาวสัดุถาวร ครุภณัฑช์ ารุด รอการตรวจสอบเพื่อจ าหน่าย 
10. เก็บรวบรวมหลกัฐานเอกสารเก่ียวกบัพสัดุ เพื่อรับการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบจาก

ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน 
11. รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวกับประเภทของพัสดุ และราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตามท่ีส านัก

งบประมาณ ก าหนดเพื่อช้ีแจงแนะน าผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 

 
 
 
 

3. กลุ่มงานส่งเสริมการจดัการศึกษา 
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3.2 งานยานพาหนะ 

ขอบข่าย/ภาระงาน 
1. จดัท าขอบข่ายการใช้งบประมาณประจ าปี ใช้จ่ายเป็นค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง การบ ารุงรักษา การ

ซ่อมแซมเปล่ียนช้ินส่วนรถยนต ์
2. จดัท าแบบบนัทึกการใชร้ถโรงเรียน ไปราชการ และจดัท าทะเบียนการขอใชร้ถไปราชการในเขต 

พื้นท่ีส่วนกลาง และขอใชร้ถไปต่างจงัหวดัแจง้ใหค้รูทราบ 
3. ดูแลรักษา และซ่อมบ ารุงรถโรงเรียนใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
4. ใหบ้ริการรถโรงเรียนแก่บุคลากรในการไปราชการ 
5. ควบคุมการปฏิบติังานของพนกังานขบัรถโรงเรียน ค านึงถึงความปลอดภยัเป็นส าคญั 
6. เบิก-จ่าย ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ค่าบ ารุงรักษา  ซ่อมแซมใหเ้ป็นปัจจุบนั 
7. จดัท าทะเบียน บนัทึกขอ้มูล ประวติัการใช ้และการบ ารุงรักษายานพาหนะ 
8. สรุปรายงานผลการปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณ 
9. ด าเนินการต่อทะเบียนรถทุกคนัของโรงเรียนให้เป็นตามก าหนดระยะเวลา 
10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

 
 

3.3 งานควบคุมภายใน 
ขอบข่าย/ภาระงาน 

1. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
  -จดัระบบการติดตามผลการปฏิบติังาน 
  -การก าหนดเวลาการประเมินผล 

2. วางแผนและด าเนินการประเมินควบคุมภายใน 
  -ก าหนดผูรั้บผดิชอบ 
  -แบ่งหน่วยงานเป็นกิจกรรม 
  -ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายในและจดัท าผลการประเมิน 

3. รายงานการควบคุมภายใน 
4. สรุปการด าเนินการตามแผนการติดตามผลการประเมินผลการควบคุมภายใน และแบบรายงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 
5. สรุปหลกัท่ีตอ้งถือปฏิบติัในการจดัท ารายงานการควบคุมภายใน 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

(  3  กลุ่มงาน  9  งาน ) 
1.กลุ่มงานส านกังาน 
2.กลุ่มงานบุคคล 

        3.กลุ่มงานพฒันาคุณภาพบุคลากร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

โครงสร้างการบริหารงานบุคคล 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบคุคล 

หวัหน้ากลุ่มงาน 

3. กลุ่มงานพฒันาคุณภาพบุคลากร 
3.1 งานพฒันาบุคลากร 
3.2 งานส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ 
3.3 งานส่งเสริมวนิยัคุณธรรมและจริยธรรม 
3.4 งานส่งเสริมยกยอ่งเชิดชูเกียรติและประเมิน 
วทิยฐานะ 

2. กลุ่มงานบุคลากร 
2.1 งานทะเบียนประวติั 
2.2 งานแผนอตัราก าลงั 
2.3งานเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 

1. กลุ่มงานส านักงาน 
         1.1 งานแผนงานบริหารงานบุคคล 
        1.2 งานส านกังานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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  กลุ่มงานส านักงานบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานสนบัสนุนและส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานดา้นงาน
บุคคลของโรงเรียน สามารถปฏิบติังานต่างๆ ไดอ้ยา่งมีคุณภาพบรรลุเป้าหมาย และไดม้าตรฐาน ประกอบดว้ย
งานส านกังานกลุ่มบริหารงานบุคคล และงานแผนงานบริหารงานบุคคล 

1.1 งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. จดัท ารายงานประจ าปีกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 2. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของขา้ราชการครู และบุคลาการทางการศึกษา 

 3. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1.2  งานแผนงานบริหารงานบุคคล 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

1. จดัท าแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อใหก้ารบริหารและการ
ด าเนินงานไดส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบติัการประจ าปี 

2. ติดตามการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตาม
ปฏิทินปฏิบติังาน 

3. ประสานงานกบังานแผนงานและงานพสัดุโรงเรียน เพื่อขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์
ตามโครงการในแผนปฏิบติัการประจ าปี 

4. ส ารวจงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อขออนุมติั
ซ่อมบ ารุงหรือจ าหน่ายตามระเบียบพสัดุ 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคลเสนอรอง
ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลทราบ 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1. กลุ่มงานส านักงานบริหารงานบุคคล 
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 กลุ่มงานบุคลากร เป็นหน่วยงานส่งเสริมใหก้ารบริหารบุคคลสามารถด าเนินกิจกรรมหรือ
การปฏิบติังานในหน่วยต่างๆ เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายโดยจะวเิคราะห์ และจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ 
ของบุคลาการทุกฝ่ายในโรงเรียนเพื่อใหฝ่้ายบริหารสามารถน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม ประกอบดว้ย งานทะเบียนประวติั งานแผนอตัราก าลงั และงานเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

2.1 งานทะเบียนประวตัิ 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. จดัท ารวบรวมเก็บหลกัฐานการปฏิบติังาน การลาของบุคลากรในโรงเรียน 

 2. จดัท าทะเบียนประวติัขา้ราชการครู ลูกจา้งประจ า และบุคลากรอ่ืนๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 3. รับเร่ือง แกไ้ข ช่ือ นามสกุล วนั เดือน ปีเกิด เพื่อแกไ้ขในทะเบียนประวติั 

 4. ด าเนินการเก่ียวขอ้งการเกษียณอายรุาชการครู และลูกจา้งประจ า 

 5. ด าเนินการเก่ียวกบัการขอมีบตัรประจ าตวัขา้ราชการ สมาชิกคุรุสภา 

 6. ออกหนงัสือรับรองขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจา้ง 

 7. จดัท าแฟ้มสถิติการลาของขา้ราชการครูและลูกจา้ง เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

 8. ด าเนินการเร่ืองขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรโรงเรียน 

 9. จดัท าทะเบียนผูไ้ดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

2. กลุ่มงานบุคลากร 
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2.2 งานแผนอตัราก าลงั 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. จดัรวบรวมขอ้มูลครูและบุคลากรในโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ ง่ายต่อการสืบคน้ 

 2. วเิคราะห์ความตอ้งการอตัราก าลงั และจดัท าแผนอตัราก าลงัของโรงเรียน 

 3. ประสานงานกบัฝ่ายบริหารในการวางแผน และจดัสรรอตัราก าลงัใหส้อดคลอ้งกบั
โรงเรียน 

 4. จดัท าทะเบียนประวติัขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

2.3 งานเล่ือนขั้นเงินเดือน 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. ส่งเสริม สนบัสนุน ประสานงานใหค้  าปรึกษา แนะน า และช้ีแจงดา้นการบริหารงาน
บุคคลแก่หน่วยงานในสถานศึกษา 

 2. ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันา การเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ การปกครองคุม้ครอง ระบบ
คุณธรรม การจดัสวสัดิการ และการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

 3. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ พิจารณาเสนอความดีความชอบของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 4. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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กลุ่มงานพฒันาคุณภาพบุคลากร เป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุน ส่งเสริมและพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมี้ศกัยภาพ ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชีพ สามารถปฏิบติัจดัการเรียนรู้ และงาน
ต่างๆไดอ้ยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด ประกอบดว้ย งานพฒันาบุคลากร งานส่งเสริม
มาตรฐานวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ งานส่งเสริมวนิยัคุณธรรมและจริยธรรม และงานส่งเสริมยกยอ่งเชิดชู
เกียรติและประเมินวทิยฐานะ 

3.1 งานพฒันาบุคลากร 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. วางแผนอบรมและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ความสามารถ และ
ทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 

 2. จดัอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานและทศันศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของครูและ
บุคลากรในโรงเรียนใหมี้ความสามารถในดา้นวชิาชีพสูงข้ึน 

 3. ใหค้วามรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุก ๆ เร่ือง เพื่อใหมี้ความรอบรู้และ
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนได ้

 4. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.2 งานส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. ด าเนินการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหป้ระพฤติตามระเบียบ วนิยัมาตรฐาน 
และจรรยาบรรณ ของวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ส่งเสริมใหข้อ้มูลเก่ียวกบัระเบียบวนิยั มาตรฐานจรรยาบรรณของวชิาชีพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 3. จดัด าเนินการขอรับอนุญาตประกอบวชิาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ใหก้ารสนบัสนุนและความรู้ดา้นมาตรฐานวชิาชีพ จรยาบรรณวชิาชีพ และใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ 
 5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. กลุ่มงานพฒันาคุณภาพบุคลากร 
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3.3 งานส่งเสริมวนัิยคุณธรรมและจริยธรรม 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. ประชาสัมพนัธ์ กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์วธีิการ  และเง่ือนไขการ
บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2. ประชาสัมพนัธ์มาตรฐาน พิจารณาและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินการทางวนิยั การ
ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกขต์ามก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั 

 3. พิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองการด าเนินการทางวนิยั การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการ
ร้องทุกขต์ามก าหนดในพระราชบญัญติั 

 4. ก ากบัดูแลบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์และวธีิการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 

 5. ใหก้ารอบรมพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนิยั คุณธรรม
จริยธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงาม ตลอดจนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.4 งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกยีรติและประเมนิวทิยฐานะ 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. ส่งเสริมการพฒันาตนเองของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบติังาน
ใหมี้คุณภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การพฒันามาตรฐานวชิาชีพและคุณภาพการศึกษา 

 2. สร้างขวญัก าลงัใจแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
ผูมี้ผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีก าหนด หรือกรณีอ่ืนตามความ
เหมาะสม 

 3. ด าเนินการส ารวจ รวบรวมขอ้มูล และใหข้อ้มูลหลกัเกณฑก์ารประเมินวทิยฐานะของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4. ประสานงานระหวา่งโรงเรียนกบัส านกังานเขตพื้นท่ี สพม. 1 ในการขอรับการประเมิน
วทิยฐานะของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 



~ 35 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 

 ( 4 กลุ่มงาน 15  งาน ) 
1. กลุ่มงานส านักงาน 

 2. กลุ่มงานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

 3. กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพนักเรียน 

 4. กลุ่มงานส่งเสริมการมส่ีวนร่วม 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารทัว่ไป 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทัว่ไป 

1.กลุ่มงานส านักงาน 
1.1งานแผนงานบริหารทัว่ไป 
1.2งานส านกังานกลุ่มบริหารทัว่ไป 
1.3งานคณะกรรมการกลุ่มบริหาร
ทัว่ไป 

2. กลุ่มงานพฒันาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 
2.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
2.2 งานส่งเสริมวนิยั 
2.3 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ประชาธิปไตย 
2.4 งานคณะระดบัและคณะกรรมการ
นกัเรียน 
 

3.กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพนักเรียน 
3.1 งานอนามยั 
3.2 งานโภชนาการ 
3.3 งานอาคารสถานท่ี 
3.4 งานธนาคารโรงเรียน 
3.5 งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 
3.6 งานเวรยามและรักษาความ
ปลอดภยั 
 

4. กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
4.1งานประชาสัมพนัธ์ และชุมชน
สัมพนัธ์ 
4.2งานเครือข่ายผูป้กครอง 

หวัหนา้กลุ่มงาน 
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กลุ่มงานส านักงานบริหารทัว่ไป เป็นหน่วยงานสนบัสนุนและส่งเสริมให้การด าเนินงานดา้นการบริการ การ

ประสานงานกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา บรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วถูกตอ้ง และมี

คุณภาพ ประกอบดว้ย งานส านกังานกลุ่มบริหารทัว่ไป งานแผนงานบริหารทัว่ไป และงานคณะกรรมการ

กลุ่มบริหารทัว่ไป 

1.1 งานส านักงานกลุ่มบริหารทัว่ไป 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. ลงทะเบียนหนงัสือราชการเขา้ – ออก รับ และน าเสนอ 

 2. จดัเก็บหนงัสือราชการ ค าสั่ง เอกสารอ่ืนๆ ใหเ้ป็นระบบสะดวกในการใชง้าน 

 3. ติดตามและประสานงานการมอบหมายงานใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง 

 4. จดัท าแผนงาน ปฏิบติั และสารสนเทศกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

 5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

1.2 งานแผนงานกลุ่มบริหารทัว่ไป 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. จดัท าแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อใหก้ารบริหารและการด าเนินงานได้
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบติัการประจ าปี 

2. ติดตามการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มบริหารทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามปฏิทินปฏิบติังาน 
3. ประสานงานกบังานแผนงานและงานพสัดุโรงเรียน เพื่อขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์ตาม

โครงการในแผนปฏิบติัการประจ าปี 
4. ส ารวจตรวจสอบ ควบคุมดูแล พสัดุประจ าปีของกลุ่มบริหารทัว่ไปเพื่อขออนุมติัซ่อมบ ารุงหรือ

จ าหน่ายตามระเบียบพสัดุ 
5. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการของกลุ่มบริหารทัว่ไปเสนอรองผูอ้  านวยการ

กลุ่มบริหารทัว่ไปทราบ 
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

1. กลุ่มงานส านักงานส านักงานบริหารทั่วไป 
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1.3 งานคณะกรรมการกลุ่มบริหารทัว่ไป 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการกลุ่มบริหารทัว่ไป 
2. ใหค้  าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการกลุ่ม

บริหารทัว่ไป 
3. ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มบริหารทัว่ไป 
4.ใหข้อ้เสนอแนะ ความคิดเห็น และร่วมมือช่วยเหลือ แกไ้ขปรับปรุง และพฒันากลุ่มบริหารทัว่ไป

ใหบ้รรลุเป้าประสงคข์องโรงเรียน 
5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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กลุ่มงานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุนและเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน รวมทั้งการป้องกนั  แกไ้ขและพฒันานักเรียนให้มี

คุณภาพ เป็นเยาวชนท่ีดี ปฏิบติังานไดเ้หมาะสม ประกอบดว้ย งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน งานส่งเสริม

วนิยั งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตย งานคณะระดบัและคณะกรรมการนกัเรียน 

 

2.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. จดัเตรียมแบบฟอร์มเพื่อใชใ้นโครงการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 2. ประสานกบัครูท่ีปรึกษา เพื่อรวบรวมขอ้มูลของนกัเรียนท่ีมีปัญหา เพื่อด าเนินการช่วยเหลือ 

 3. ด าเนินการจดักิจกรรมสวสัดิการนกัเรียน 

 4. ประสานกับสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนวดับวรนิเวศและผู ้มีอุปการคุณ เพื่อขอทุน

สวสัดิการ 

 5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

2.2 งานส่งเสริมวนัิย 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. ดูแลการแต่งกาย ความประพฤติของนกัเรียนใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยัของโรงเรียน 

 2. จดัระบบการท างานระเบียนสะสม และระเบียนพฤติกรรมของนกัเรียน 

 3. ประสานกบัหวัหนา้ระดบัชั้น ครูท่ีปรึกษาในการเสริมสร้างวนิยัของนกัเรียน 

 4. วางแผนจดัระเบียบ และวางแผนปฏิบติัท่ีเหมาะสมส าหรับนกัเรียน 

 5. สอบสวนนกัเรียนท่ีมีความประพฤติผดิวนิยั 

 6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

2. กลุ่มงานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
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2.3 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตย 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. จดัให้มีการอบรมนกัเรียนหน้าเสาธงเป็นประจ าทุกเช้า ดว้ยวิธีการและกิจกรรมต่างๆ เร่ืองชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัริย ์การปกครองระบอบประชาธิปไตย วนิยั ศีลธรรม และจรรยามารยาท 

 2. จดัใหมี้การประชุมอบรมนกัเรียน สวดมนตไ์หวพ้ระ เพื่อส่งเสริมจริยธรรม และวนิยั 

 3. นิมนตพ์ระมาแสดงธรรมทุกตน้เดือน 

 4. ส่งเสริมนกัเรียนบรรพชาสามเณรระหวา่งปิดเทอม 

 5. จดัฝึกอบรมนกัเรียนเขา้แข่งขนัทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

 6. จักนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และให้บริการด้านต่างๆแก่หน่วยงานทั้ งภายในและภายนอก

โรงเรียน สถานท่ีไดรั้บมอบหมายหรือขอความอนุเคราะห์ 

 7. ปรึกษาหารือกบัฝ่ายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนกัเรียน เพื่อประโยชน์ และความสามคัคี

อนัดีงาม 

 8. ปฏิบติัหนา้อ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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2.4 งานคณะ ระดับ และคณะกรรมการนักเรียน 

   2.4.1 งานคณะสี 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. วางแผนจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ให้ธ ารงไวซ่ึ้ง

เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

 2. ส่งเสริมและกระตุน้ให้นกัเรียนในคณะสี รู้จกัการปกครองตนเองแบบพี่ปกครองนอ้ง เพื่อให้เกิด

ความรัก ความสามคัคีและความผกูพนัในสถาบนั 

 3. รับผดิชอบ ดูแลความสะอาด และสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 4. จดัครูปฏิบติัหนา้ท่ีเวรประจ าวนัในจุดต่างๆ ตามท่ีกลุ่มก าหนดไว ้

 5. จดัและด าเนินการจดักิจกรรมหนา้เสาธงในตอนเชา้ ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

 6. ส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมรูปแบบต่างๆท่ีหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนรู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ เช่น การแข่งขนักีฬา ดนตรี การแสดงความสามารถพิเศษและอ่ืนๆ 

 7. ดูแลควบคุมความประพฤติ และแกไ้ขพฤติกรรมของนกัเรียนใหอ้ยูใ่นกฎระเบียบของโรงเรียน 

 8. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะสีราบร่ืน 

 9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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2.4.2 งานระดับช้ัน 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนกัเรียนของโรงเรียน 

 2. ควบคุม ดูแล หาทางส่งเสริมนกัเรียนในระดบัชั้น ให้ประพฤติปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของ

โรงเรียน วา่ดว้ยการปฏิบติัตน วนิยั ความประพฤติ และการแต่งกาย พ.ศ. 2554 

 3. แนะน าและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาส่วนตวั และเร่ืองอ่ืนๆท่ีนักเรียนน ามาปรึกษา เพื่อหาทาง

ช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาร่วมกนัระหวา่งกลุ่มบริหารกิจการนกัเรียนกบังานแนะแนวของโรงเรียน 

 4. ช่วยสอดส่อง ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ประสานงานกบั

โรงเรียน สถานีต ารวจ และสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 5. ร่วมกบัครูท่ีปรึกษา ติดตาม ศึกษา นกัเรียนท่ีขาดเรียนผิดปกติ เช่น หนีเรียน ไม่เขา้เรียนบางวิชา 

มาโรงเรียนแต่ไม่เขา้เรียน นกัเรียนท่ีมีปัญหาหนีเรียน ให้กลุ่มบริหารทัว่ไปนกัเรียนส่งไปรษณียบตัร หรือ

โทรศพัทติ์ดต่อผูป้กครอง 

 6. ช่วยควบคุม ดูแลนกัเรียนในระดบัชั้น ในการเขา้แถวเชิญธงชาติ สวดมนต์ หรือเขา้ห้องประชุม

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามระดบัชั้น รวมทั้งรักษาความสะอาดของหอ้งเรียน 

 7.  ประชุม พบปะติดต่อกบัครูท่ีปรึกษาในระดบัสม ่าเสมอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ 

ขอ้บกพร่อง ประสานและติดตามงานทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบั 

 8. ติดตามนกัเรียนท่ีมีปัญหาการเรียนมากผิดปกติ หรือขาดความรับผิดชอบ ซ่ึงอาจเป็นผลให้ไม่จบ

การศึกษาได ้

 9. บนัทึกข้อมูลสถิติต่างๆ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่อไป 

 10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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2.4.3 งานคณะกรรมการนักเรียน 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. จดันกัเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 2. จดันกัเรียนบริการดา้นต่างๆ แก่หน่วยงานท่ีขอความอนุเคราะห์ 

 3. จดันกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 

 4. ท าหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

 5. ปรึกษาหารือกบัฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนกัเรียน เพื่อประโยชน์และความสามคัคีอนัดี

งาม 

 6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพนักเรียน เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการและส่งเสริมให้ด าเนินกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพและความปลอดภยัของนกัเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน ทั้งร่างกายและทรัพยสิ์น 

ประกอบด้วย งานอนามัย งานโภชนาการ งานอาคารสถานท่ี งานธนาคารโรงเรียน งานป้องกันและ

แกปั้ญหายาเสพติด งานเวรยามและรักษาความปลอดภยั 

 

3.1 งานอนามยั 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

1. จดัท าสถิติ และขอ้มูลทางสุขภาพอนามยั เช่น จดัท าบตัรสุขภาพอนามยั เก็บสถิติ น ้ าหนักและ
ส่วนสูงของนกัเรียน 

2. จดัเคร่ืองมือ และเคร่ืองใชอุ้ปกรณ์การรักษาพยาบาลใหพ้ร้อม ใชง้านไดท้นัที 
3. ดูแลหอ้งพยาบาลใหส้ะอาดถูกสุขลกัษณะ 
4. จดัหายา และเวชภณัฑเ์พื่อการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ 
5. ติดต่อแพทยห์รือเจา้หนา้ท่ีอนามยั ใหภู้มิคุม้กนัแก่นกัเรียนเป็นประจ า 
6. ติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองในกรณีท่ีนกัเรียนเจบ็ป่วย 
7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

3.2 งานโภชนาการ 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

1. จดัเตรียมสถานท่ีรับประทานอาหารของครูและนกัเรียนให้เพียงพอ สะอาด เหมาะสมตามหลกั

สุขาภิบาลโรงอาหาร 

2. พิจารณา ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ ความสะอาด ราคาจ าหน่ายและปริมาณของอาหารให้

เหมาะสม และไดม้าตรฐาน รวมทั้งตรวจสุขภาพผูจ้  าหน่ายอาหารเป็นประจ าทุกปี 

3. ควบคุมดูแลเร่ืองระเบียบในการรับประทานอาหาร และเวลาเปิด-ปิดจ าหน่ายอาหาร 

4. จดัใหค้วามรู้ในเร่ืองโภชนาการแก่นกัเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นประจ า 

5. จดัอาหารในการประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพนักเรียน 
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3.3 งานอาคารสถานที ่

ขอบข่าย/ภาระงาน 

1. ก าหนดแผนพฒันาอาคารสถานท่ี และจดัระบบบริการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 

2. จดัหา ควบคุม ดูแลรักษา ซ่อมแซม อาคารสถานท่ี และระบบสาธารณูปโภคให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้

ประโยชน์สูงสุด 

3. จดัวางระบบควบคุมการให้บริการ อาคาร สถานท่ี และสาธารณูปโภคใหเ้กิดความพร้อม อ านวย

ประโยชน์สูงสุดต่อผูใ้ชบ้ริการ 

4. อ านวยความสะดวกในการบริการเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และสาธารณูปโภค ทั้งบุคลากรภายใน 

และภายนอกท่ีไม่ขดัต่อระเบียบของทางราชการ 

5. ควบคุมการปฏิบติังานของนกัการภารโรง 

6. ดูแลติดตั้ง ซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบประปา และโทรศพัทข์องโรงเรียน 

7. จดัซ้ือ จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา หอ้งน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์

8. ตรวจสอบความเรียบร้อย ความปลอดภยัในการใชง้านดา้นไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์และอาคาร 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.4 งานธนาคารโรงเรียน 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

1. ก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรมธนาคารโรงเรียน รวมทั้งประสานกบัหน่วยงานภายนอกท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2. จดัท าระเบียบหลกัเกณฑ ์ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

3. จดัหา ควบคุม ดูแล ระบบการเบิกรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินธนาคารโรงเรียนให้รอบคอบ 

ปลอดภยั 

4. ใหค้วามรู้เร่ืองธนาคารโรงเรียนแก่นกัเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมธนาคารโรงเรียนต่อรองผูอ้  านวยการท่ีรับผดิชอบและหน่วยงาน

ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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3.5 งานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

1. ส ารวจนกัเรียนท่ีใชส้ารเสพติด โดยประสานงานกบัครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว และหวัหนา้ระดบั 
2. ติดตามนักเรียนตามรายช่ือท่ีได้จากการส ารวจ เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้ งก าหนด

แนวทาง และมาตรการในการแกไ้ขนกัเรียนท่ีใชส้ารเสพติด 
3. ติดต่อและประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกท่ีจะให้ความช่วยเหลือในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสารเสพ

ติด เช่น การเผยแพร่ความรู้ การบ าบดั เป็นตน้ 
4. วางแผนจดัท าโครงการประจ าปีในการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสารเสพติด หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ี

เป็นการรณรงคใ์หน้กัเรียนปลอดสารเสพติด เช่น การจดัป้ายนิเทศ เป็นตน้ 
5. ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตามแผน/โครงการงานต่อตา้นยาเสพติด และท ารายงานเสนอ

ต่อผูบ้ริหาร 
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

3.6 งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. จดัเวร – ยาม และการสับเปล่ียนเวรของครู นกัการ และยาม รวมทั้งผูต้รวจ 

 2.   ตรวจตราและสอดส่องอาคารสถานท่ี บริเวณภายในโรงเรียน และผูม้าติดต่อราชการใหป้ฏิบติั

ตามกฎระเบียบของโรงเรียนและมีความปลอดภยั 

 3.  ควบคุม ดูแลการเปิด – ปิดอาคารสถานท่ี ประตูโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามระเบียบทางราชการ 

 4.   ติดตาม และรายงานการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

 5.   ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 



~ 47 ~ 
 

 

  

กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนให้ข่าวสารขอ้มูลต่างๆของ

โรงเรียน เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ครู บุคลากร นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดท้ราบกิจกรรม

ต่างๆท่ีโรงเรียนด าเนินการ ประกอบด้วย งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ และงานเครือข่าย

ผูป้กครอง 

4.1 งานประชาสัมพนัธ์ 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1. อ านวยความสะดวกแก่นกัเรียน ครู และประชาชนท่ีมาติดต่อกบัทางโรงเรียน 

 2. จดัรับรองผูม้าติดต่อกบับุคลากรของโรงเรียน 

 3. จดัรับและตอบโทรศพัทติ์ดต่อทั้งภายนอก และภายในโรงเรียน 

 4. ประกาศแจง้ข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน และหน่วยงานภายนอกของโรงเรียนและป้ายนิเทศ 

 5. จดัท าเอกสาร จดัป้ายนิเทศกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 

 6.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.2 งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

ขอบข่าย/ภาระงาน 

 1.  สร้างความสัมพนัธ์อนัดีงามระหวา่งบา้น และสถานศึกษา 

 2.  จดัใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ระหวา่งผูป้กครองกบัครู 

 3.  จดัประชุมกรรมการ และผูป้กครองในหอ้งเรียนตามความเหมาะสมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

 4.  จดัท าเนียบนกัเรียนและผูป้กครอง และส่งมอบใหเ้ลขานุการกรรมการเครือข่ายผูป้กครองใน

ระดบัชั้นเรียน และระดบัโรงเรียน 

 5.  จดัใหค้ณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองระดบัโรงเรียนจดัการประชุมใหญ่คณะกรรมการ

เครือข่ายผูป้กครองทุกระดบัอยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อปี 

 6.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 

4. กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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