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บทบาทหน้าที่ 
  กลุ่มบริหารวิชาการ 

 



 
 
 
 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
๑.  ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมกรรมการวิชาการอย่างน้อย 

       เดือนละ  ๑ ครั้ง 
 ๒. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับงานวิชาการ 
 ๓.  รวบรวมข้อมูล  ระเบียบ  และแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
 ๔.  จัดท าระเบียบ และแนวปฏิบัติในงานวิชาการข้ึนใช้ในโรงเรียน 
 ๕.  จัดท าโครงการและปฏิทินของกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๖.  งานด้านการจัดกลุ่มวิชาเรียน/แผนการเรียนและพิจารณานักเรียนที่เปลี่ยนกลุ่มวิชาเรียน/ 
         แผนการเรียน 
 ๗.  จัดตารางสอนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ จัดหาครูเข้าสอนตามรายวิชา และก าหนดห้องเรียน 
 ๘.  งานด้านการจัดสอนซ่อมเสริม/พัฒนาการเรียนรู้/แนะแนว/การจัดการสอนชดเชย/การจัดสอนแทน 
 ๙.  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในโรงเรียน และกิจกรรมนักเรียนตามโครงสร้างของ 

หลักสูตร  
 ๑๐. ด าเนินการให้ครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระจัดท าปฐมนิเทศชั่วโมงแรก แผนการจัดการเรียนรู้ตาม 
           ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  จัดท าปฐมนิเทศชั่วโมงแรก แผนการวัดผลประเมินผลและ 
          แผนการออกข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 
 ๑๑. ตรวจสอบ ปพ.๕ แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอน แล้วน าเสนอฝุายริหาร 
 ๑๒. ติดตามผลการสอนของครูให้ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๑๓. ควบคุมการเข้าสอนและการออกจากห้องสอนของครูผู้สอน 
 ๑๔. ร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือเรียน คู่มือ 
         การสอน และหนังสืออ่านประกอบของครูและนักเรียน 
 ๑๕. งานด้านการใช้แหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ 
 ๑๖. จัดบริการด้านเอกสารประกอบการเรียน และการทดสอบ 
 ๑๗. ควบคุมการใช้งบประมาณของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่การจัดการเรียน 
          การสอน 
 ๑๘. จัดหาวิทยาการมาให้การนิเทศ และอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถของครู  
 ๒๐. ประสานงานกับฝุายธุรการ การเงิน และแนะแนว ในการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล 
         และการรับมอบตัวนักเรียนที่เข้าใหม่ 
 ๒๑. ควบคุมงานวัดผลประเมินผล และทะเบียนนักเรียนให้เรียบร้อยและถูกต้อง 
  

 การบริหารงานตามโครงสร้าง 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 



๒๒. ให้บริการแก่ชุมชนด้านวิชาการ 
 ๒๓. ร่วมมือในการบริหารงานกับผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มประชุมปรึกษาหารือเพ่ือก าหนด 
         แนวทางบริหารและแก้ปัญหาทั่วไป 
 ๒๔. ประเมินงานและโครงการทางวิชาการพร้อมปัญหาและอุปสรรคเสนอผู้บริหารเมื่อสิ้น 
         ปีการศึกษาเพ่ือหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 ๒๕. เป็นกรรมการที่ปรึกษาการบริหารงานโรงเรียน 
          ๒๖. เป็นกรรมการพิจารณาความดีความชอบของครูในโรงเรียน   
 ๒๗. ประสานงานกับกลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด 
        ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
          ๒๘. เก็บรวบรวมสถิติและข้อมูลแต่ละงานในกลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
 ๒๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

งานพัฒนาหลักสูตร 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
๑. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน 

          และท้องถิ่น 
 ๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  และประเมินสถานสภาพสถานศึกษา  เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ 
       เปูาหมาย  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายรวมทั้งคณะกรรมการ 
        สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่ 
         สอดคล้อง  กับวิสัยทัศน์  เปูาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยพยายามบูรณาการเนื้อหา 
        สาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน  และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 ๔.  น าหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
 ๕.  นิเทศการใช้หลักสูตร 
 ๖.  ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 ๗.  ปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 ๑.  ก าหนดหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 
  ๑.๑  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๑.๒  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๑.๓  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ๑.๔  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๑.๕  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



  ๑.๖  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ๑.๗  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ๑.๘  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๑.๙  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
             ๑)  หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
             ๒)  หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
             ๓)  หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม 
   ๔)  หัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
             ๕)  หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว 
 ๒.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการเดือนละ ๑ ครั้ง 
 ๓.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าเอกสารบันทึกการประชุม ของกลุ่มสาระฯ  เอกสารจัดสอนแทน 
          บัญชีสื่อและแหล่งเรียนรู้    บัญชีการใช้สื่อ 

๔.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าโครงการของกลุ่มสาระฯ  อย่างน้อย ๑  โครงการ และสรุป  
รายงาน โครงการทุกภาคเรียน 

 ๕.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานกิจกรรมในโครงการของกลุ่มสาระฯ  ภาคเรียนละ  ๒ ครั้ง 
 ๖.  ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระฯ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้น 
         ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๗. ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระฯ จัดกระบวนการเรียนรู้  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมเข้ากับ 
        ความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียน  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญ 
          สถานการณ์  การประยุกต์ใช้ความรู้  เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ส่งเสริมให้รักการอ่าน  และใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง  ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  และคุณลักษณะ 
         ที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ  ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม  และแหล่ง 
         เรียนรู้ให้เอื้อต่อกัน    จัดกระบวนการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย   
          ผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่น  มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
 ๘.  จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ  โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือ 
         ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร  เช่น  นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
         ร่วมกันหรือแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 ๙.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
           ๑๐.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

งานวัดผลและประเมินผล 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ  
๑. ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและระเบียบค าสั่ง ประกาศต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการวัดและประเมินผลให้ 
เข้าใจและติดตามให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

          ๒.  จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานงานวัดผลประเมินผล  



           ๓.  จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผล  
 ๔.   พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
          ๕.   ติดตามผลนักเรียนที่มีปัญหาไม่จบหลักสูตรและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
          ๖.  ติดตามนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่คาดว่าไม่จบหลักสูตร  
          ๗.  ส ารวจข้อมูลและสถิติที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานของทุกหน่วยที่ 
          เกี่ยวข้อง  เช่น การเปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ พร้อมทั้งจ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน    
          ๘.  รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนเช่น ไม่มีสิทธิ์สอบ ขาดสอบ สอบไม่ผ่านให้กับ 
         งานแนะแนวและกลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือแก้ปัญหา   
          ๙.  ร่วมพิจารณาการจัดกลุ่มวิชาเรียนกับคณะกรรมการวิชาการโรงเรียน  
          ๑๐. ควบคุม เก็บรักษา ระเบียบวัดผลต่าง ๆ แบบฟอร์มต่าง ๆ และเอกสารที่ใช้ในงานทะเบียน      

วัดผล  
          ๑๑.  ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนจัดท าตารางสอน  
          ๑๒.  ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการสอบ จ่าย เก็บ รักษาและจัดท า 

ผลการสอบ  
          ๑๓. ด าเนินการสอบ รวบรวมผลการสอบ ประกาศผลสอบ พร้อมทั้งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง  
          ๑๔. จัดท าสถิติคะแนน ๐, มส คะแนนเฉลี่ยรายวิชา คะแนนเฉลี่ยสูงสุดแยกตามระดับชั้น พร้อมทั้ง 
        เสนอกราฟแสดงผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน ให้ครูผู้สอนและนักเรียนได้ทราบ 

 ๑๕. บันทึกผลการสอบแก้ ๐ , ร และ มผ 
           ๑๖. รวบรวมเครื่องมือวัดผล (ค่า IOC ,ค่าดัชนี P, ค่าดัชนี r และคลังข้อสอบ)ข้อสอบกลางภาคและ  
         ข้อสอบปลายภาครายวิชาละ ๓ ชุด  
           ๑๗. รับยื่นค าร้องและด าเนินการสอบแก้ตัวหรือสอบกรณีพิเศษส าหรับนักเรียนที่ได้ ๐, มส และ มผ 
       โดยประสานงานกับครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
           ๑๘. รวบรวม ปพ.๕ ในแต่ละเดือนเสนอผู้บริหารเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
           ๑๙. รวบรวม ปพ.๕/ปพ.๖ ในการสอบปลายภาคเพ่ือเสนอให้ผู้บริหารโรงเรียนอนุมัติผล  
        การสอบและการจบหลักสูตร  
          ๒๐. ให้บริการแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาติดต่อกับงานวัดผลและประเมินผล  
 ๒๑. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  และผลการเรียน  จากสถานศึกษาอ่ืน   
       สถานประกอบการ  และอ่ืน ๆ  ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
          ๒๒. พิจารณาโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ย้ายมาศึกษาต่อ  
 ๒๓.จัดท าข้อมูลและประวัตินักเรียนทุกคน ในระบบ SGS online 
 ๒๔. จัดพิมพ์ข้อมูล รหัสวิชาที่ปิดสอน พร้อมกับอัตราส่วนของคะแนนให้สมบูรณ์ ในระบบ SGS online 
 ๒๕. ลงทะเบียนวิชาเรียนให้กับนักเรียนทุกคน ในระบบ SGS online 
          ๒๖. ลงลายมือชื่อนายทะเบียนในหลักฐาน ปพ.๑ เมื่อนักเรียน  ศึกษาต่อที่อ่ืน  ออกกลางคัน  
        หรือจบหลักสูตรจากสถานศึกษา 

 



 ๒๗. ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการ  ธุรการในการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่และในการจ าหน่าย    
          นักเรียน 
 ๒๘. จัดท า  ปพ. ๑ , ปพ. ๒ , ปพ.๓ ,ใบรับรอง , ปพ.๖ 
 ๒๙. จัดท าประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร 
 ๓๐. จัดเก็บเอกสาร  หลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องเก็บโดยเคร่งครัด 
 ๓๑. ด าเนินการร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการในการลงทะเบียนวิชาเรียน 
 ๓๒. ศึกษาการเลือกกลุ่มวิชาเรียนของนักเรียน 
 ๓๓. ด าเนินการสั่งซื้อ ปพ. ประเภทต่าง ๆ และใบประกาศนียบัตร 
 ๓๔. ด าเนินการขอยกเลิก ปพ. ๑ ที่เขียนผิดพลาดจนไม่สามารถใช้การได้ 
 ๓๕. ก าหนดแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผล 
 ๓๖. จัดท าแผนงาน  โครงการ  งบประมาณการใช้จ่ายของการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์           
          ที่ต้องใช้ในการด าเนินงานทะเบียนวัดผล 
 ๓๗. ให้การบริการแก่ผู้ร่วมงาน  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  ที่มาติดต่อกับงานทะเบียนวัดผล 
 ๓๘. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริหารวิชาการและผู้บริหารโรงเรียน 
 

งานทะเบียนนักเรียน  
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
1. จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนและออกเลขประจ าตัวนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
2. กรอกข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับ  เลขประจ าตัว วัน เดือน ปีเกิด สถานที่เกิด  ชื่อบิดา มารดา    
สถานศึกษาเดิม  เหตุที่ย้าย วันเข้าเรียน ที่อยู่ปัจจุบัน ความรู้เดิม วันจ าหน่าย เหตุที่จ าหน่าย ความรู้
และความประพฤติ ในสมุดทะเบียนนักเรียน แสดงรายรับและจ าหน่ายในแต่ละปีการศึกษา 
3. เก็บและรวบรวมเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเรียนและการมอบตัวนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
4. จัดท าเอกสารแสดงจ านวนนักเรยีนแต่ละห้องเรียนในแต่ละภาคเรียน 
5. จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
6. แจ้งยอดจ านวนและนักเรียนเข้า-ออก และย้ายในแต่ละเดือน 
7. ตรวจสอบวุฒิของนักเรียน  

          ๘.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝุายบริหาร 

งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 ๑.  ประสานงานและด าเนินการวางระบบการประกันคุณภาพด้านการเรียนการสอนและนักเรียน 
          ของโรงเรียน 
 ๒. ก ากับติดตามกระบวนการท างานต่างๆ ให้มีการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของ 
        โรงเรียนไว้อย่างเป็นระบบ 
 ๓.  ประสานงาน  อ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานต่าง ๆ  พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ 

 



         ประกันคุณภาพที่ยั่งยืน 
 ๔.  ประสานงานและด าเนินการให้มีคณะกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายใน 
       และภายนอกของโรงเรียน 
 ๕.  ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯประเมินผลและรายงาน 
     ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามข้ันตอน 

งานการนิเทศการสอนและPLC 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 ๑.  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและPLC  และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
๒.  ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและPLC  และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย  และ 
เหมาะสมกับสถานศึกษา 

 ๓.  ประเมินผลการจัดระบบ  และกระบวนการนิเทศการศึกษาและPLC  ในสถานศึกษา 
 ๔.  ติดตามประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ   
          และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  ๕.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาและPLC  ภายใน 

สถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน  หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

หัวหน้างานห้องสมดุ 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 ๑.  จัดระบบหนังสือต่าง ๆ ในห้องสมุดน าเข้าชั้นให้เป็นหมวดหมู่ 
 ๒. ควบคุมดูแลการจัดเก็บรักษาหนังสือห้องสมุด 
 ๓.  ดูแลรับผิดชอบห้องสมุดให้สะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย  มีบรรยากาศเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า 
 ๔.  ควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของห้องสมุด  ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ 
 ๕.  จัดหาหนังสือและพิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุดโดยประสานกับฝุายต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ 
         หลักสูตรและความรู้ทั่วไปที่มีความจ าเป็นและเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า 
 ๖.  จัดท าและลงทะเบียนหนังสือ  วัสดุสิ่งของต่าง ๆ ของห้องสมุดให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตาม 
        ระเบียบราชการ 
 ๗.  จัดเก็บรักษาสมุดและจัดท าทะเบียนต่าง ๆ  ของห้องสมุดให้เรียบร้อย 
 ๘.  ออกระเบียบข้อแนะน าและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ในการใช้ห้องสมุดของโรงเรียน 
 ๙.  อบรมให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าหนังสือต่าง ๆ ในห้องสมุดแก่นักเรียน  และบุคคล 
        ทั่วไปที่มาใช้บริการห้องสมุด 
 ๑๐. มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน  และนักเรียน  มาใช้บริการห้องสมุดให้เกิด 
        ประโยชน์ต่อการเพ่ิมพูนความรู้ต่าง ๆ 
 ๑๑. มีหน้าที่ด าเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือรับบริจาคหนังสือ  เอกสาร   
        วารสาร  และอ่ืน ๆ เท่าที่จะสามารถด าเนินการได้ 

 



 ๑๒. มีหน้าที่จัดระบบการยืมและส่งคืนหนังสือทุกประเภท 
 ๑๓. ส าหรับครู  อาจารย์และนักเรียนให้เป็นระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ ของห้องสมุด 
 ๑๔. มีหน้าที่ด าเนินการส ารวจหนังสือ  วัสดุ  ดูแลบ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ 
          ใช้งานได้ดี 
 ๑๕. จัดท าและรวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด  เช่น  การมาใช้บริการ  การยืมหนังสือ 
 ๑๖.  ประเมิน  วิเคราะห์ รายงานผลการด าเนินงานของห้องสมุด  เพ่ือการปรับปรุงต่อไป 
 ๑๗. มีหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 ๑.  ท าการสอนไม่น้อยกว่า  ๑๘  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 ๒. จัดท าโครงการปฏิทินงานและแนวปฏิบัติของกลุ่มสาระ ฯ  ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
 ๓.  การเปิดรายวิชาเรียนในวชิาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติมในแต่ละภาคเรียนของกลุ่มสาระ ฯ 
 ๔.  การคัดเลือกหนังสือเรียนส าหรับนักเรียนในรายวิชาต่าง ๆ รวมทั้งหนังสืออ่านประกอบ 
 ๕.  นิเทศเก่ียวกับหลักสูตรแก่ครูในกลุ่มสาระ ฯ  เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 ๖.  จัดหาสร้างอุปกรณ์และสื่อการสอนและเอกสารต่าง ๆ ให้มีเพียงพอภายในกลุ่มสาระ ฯ   

พร้อมทั้งดูแลรักษาและซ่อมแซม 
 ๗.  วางแผนด าเนินการจัดท าแผนแบ่งบทเรียน  แผนกาสอนตามจุดประสงค์  แผนการออกข้อสอบ 
         และการออกข้อสอบตามจุดประสงค์  ข้อสอบกลางภาค  และข้อสอบปลายภาคในบางวิชา 
 ๘.  ควบคุมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ ฯ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ 
  
 

๙.  ส่งเสริม  สนับสนุนการจดัตั้งชุมนุมทางวิชาการ  การจัดนิทรรศการ  และการสาธิต  เพื่อเพ่ิม 
         ทักษะ  ประสบการณ์  ความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน  ทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร 
 ๑๐. ตรวจสอบ  ปพ. ๕ ภายในกลุ่มสาระ ฯ ให้ถูกต้อง 
 ๑๑. ตรวจทานแผนการจัดการเรียนรู้ / บันทึกการสอน 
 ๑๒. จัดครูสอนแทนเมื่อมีครูลาหรือครูขาด 
 ๑๓. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มสาระ ฯ ที่รับผิดชอบ 
 ๑๔. มอบหมายงานการสอนและงานพิเศษแก่ครูในกลุ่มสาระ ฯ ตามความเหมาะสม 
 ๑๕. ท าบัญชีพัสดุและครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มสาระ ฯ 
 ๑๖. ท าบัญชีประดิษฐ์สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนของกลุ่มสาระ ฯ ในแต่ละปีการศึกษา 
 ๑๗. เก็บรวบรวมหลักฐานการเรียนการสอนและสถิติทุกชนิดภายในกลุ่มสาระ ฯ ให้เป็นหมวดหมู่ 
        เพ่ือสะดวกในการค้นหาและการน าไปใช้ 
 ๑๘. สนับสนุนและส่งเสริมครูในกลุ่มสาระ ฯ เข้ารับการอบรมและศึกษาต่อ 
 ๑๙. ประชุมครูในกลุ่มสาระ ฯ อย่างสม่ าเสมอเพ่ือปรับปรุงงานหรือช่วยกันแก้ปัญหา 

 



 ๒๐. ประเมินงานและโครงการของกลุ่มสาระฯเมื่อด าเนินการแล้ว 
 ๒๑. ร่วมพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระ ฯ 
 ๒๒. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝุายบริหารวิชาการและผู้บริหารโรงเรียนมอบหมาย 

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
๑. เป็นที่ปรึกษาหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  หัวหน้าพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 ๒. ควบคุม  ดูแลกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓.  ควบคุม  ดูแลการด าเนินกิจกรรมของครูผู้สอนเพ่ือเสนอหัวหน้างานพัฒนา  และส่งเสริม 
         ทางด้านวิชาการ  หัวหน้าฝุายบริหารวิชาการ  และผู้บริหาร 
 ๔.  ควบคุม  ดูแลการด าเนินกิจกรรมของนักเรียนเพื่อเสนอหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน 
         วิชาการ  และหัวหน้าฝุายบริหารวิชาการ 
 ๕.  จัดท าหลักฐาน  เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานกิจกรรม 
 ๖.  จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับครูผู้สอนและนักเรียน 
 ๗.  รับผิดชอบและด าเนินงาน / โครงการของกิจกรรม 
 ๘.  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการจัดท า  ปพ.๕  ของงานกิจกรรมของครูผู้สอน 
 ๙.  ควบคุม  ดูแล  บ ารุงและรักษาวัสดุอุปกรณ์ของกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๐. ท าบัญชีควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของงานกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๑. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริหารวิชาการและผู้บริหารโรงเรียน 

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 ๑.  เป็นที่ปรึกษาหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี 
 ๒.  ควบคุมและดูแลกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓.  ควบคุมและดูแลการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีของครูผู้สอนและนักเรียน  เพ่ือเสนอ 
         หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการและผู้บริหาร 
 ๔.  จัดท าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
 ๕.  รับผิดชอบและด าเนินงาน  โครงการกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
 ๖.  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการจัดท า ปพ.๕  การบันทึกประชุมกองของกิจกรรม 
         ลูกเสือ – เนตรนารี 

๗. จัดท าบัญชี  ควบคุมดูแล  บ ารุงรักษา  วัสดุอุปกรณ์ของกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   
ตามท่ี ได้รับมอบหมาย 

 ๘.  ประเมินผล  วิเคราะห์  สรุปรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับใช้ในปีต่อไป 
 ๙.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝุายบริหารวิชาการและผู้บริหารโรงเรียนมอบหมาย 

หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม 



บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
 ๑.  ส ารวจข้อมูลนักเรียนและครูในการเลือกและจัดตั้งชุมนุม 
 ๒. จัดตั้งชุมนุมและที่ปรึกษาชุมนุมเพ่ือการด าเนินการกิจกรรม 
 ๓.  จัดท าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมชุมนุม 
 ๔.  จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ของกิจกรรมชุมนุมที่เก่ียวข้องกับครูที่ปรึกษาและนักเรียน 
 ๕.  รับผิดชอบและด าเนินงาน / โครงการของกิจกรรมชุมนุม 
 ๖.  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการจัดท า  ปพ.๕ ของกิจกรรมชุมนุม 
 ๗.  ประเมินผล  วิเคราะห์  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับใช้ในปีต่อไป 
 ๘.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มวิชาการและผู้บริหารโรงเรียนมอบหมาย 

หัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 ๑.  ส ารวจข้อมูลนักเรียนและครูในการเลือกและจัดตั้งกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
๒. จัดตั้งกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และที่ปรึกษากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
เพ่ือการด าเนินการกิจกรรม 

 ๓.  จัดท าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
 ๔.  จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ ของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เก่ียวข้องกับครูที่ปรึกษาและ 
         นักเรียน 
 ๕.  รับผิดชอบและด าเนินงาน / โครงการของกิจกรรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
 ๖.  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการจัดท า  ปพ.๕ ของกิจกรรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  
 ๗.  ประเมินผล  วิเคราะห์  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับใช้ในปีต่อไป 
 ๘.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริหารยวิชาการและผู้บริหารโรงเรียนมอบหมาย 

หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 ๑. ปกครองดูแลนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดให้อยู่ในระเบียบวินัย  และแบบธรรมเนียมที่ก าหนด 
 ๒. ด าเนินตามค าสั่งของผู้ก ากับศึกษาวิชาทหารพิเศษ (ผอ.)  ซึ่งเป็นผู้ปกครองสถานศึกษาวิชาทหาร 
          ตามเกี่ยวกับนโยบายในด้านการส่งเสริมการฝึกและการปกครองนักศึกษาวิชาทหารให้บังเกิดผลดีที่สุด 
 ๓.  ควบคุมดูแล  นศ.ท.  ในสงักัดโดยใกล้ชิด  ในขณะที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 
 ๔.  ประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการ  นศ.ท.  ในด้านธุรการ  การฝึกและก าลังพลกับส่วนราชการ 
        กองทัพบกท่ีเกี่ยวข้องตามปกติและตามค าขอ 
 ๕.  อบรมปลูกฝังทัศนคติและอุดมการณ์ที่ถูกต้องแก่  นศ.ท.  ที่มีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา   
         พระมหากษัตริย์  ความม่ันคงของชาติ  การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นพลเมืองดี 
 ๖.  เสนอแนะข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกิจการ นศ.ท. เพื่อพัฒนาคุณค่าของ นศ.ท. ให้สูงขึ้น 
 ๗.  ดูแลว่ากล่าวตักเตือนและตัดคะแนนความประพฤติ  นศ.ท.  ในสังกัด 
               ผกท. พิเศษตัดคะแนนได้ครั้งละ    ๓๐  คะแนนใน  ๑  วัน 

 



               ผกท. ตัดคะแนนได้ครั้งละ           ๒๐ คะแนนใน  ๑  วัน 
               ผู้ชว่ย  ผกท.  ตัดคะแนนได้ครั้งละ  ๑๐  คะแนนใน  ๑  วัน 
 ๘.  รายงานการตัดคะแนนความระพฤติ นศ.ท.  ต่อมณฑลทหารบกท่ี  ๑๓ 
 ๙.  ประเมิน  วิเคราะห์  สรุป  เพื่อรายงาน 

หัวหน้างานแนะแนว 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 ๑.  ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล  ต้องศึกษาเด็กท้ังทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  เพื่อน าข้อมูล 
         ของเด็กมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
 ๒. บริการให้ค าปรึกษา  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนด้านการให้ค าปรึกษา   
         แนะน าเป็นรายบุคคล 
 ๓.  บริการข่าวสาร และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้กว้างขวางและทันเหตุการณ์ของโลก 
         เป็นการช่วยตัดสินใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 ๔.  จัดวางตัวบุคคล  เป็นการช่วยเหลือนักเรียนให้เลือกเรียนตรงความถนัดและความสนใจ 
 ๕.  ติดตามผลการวิจัย 
 ๖.  ประเมิน  วิเคราะห์  สรุปรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือการปรับใช้ต่อไป 
 ๗.  มีหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียน 

งานแนะแนวการศึกษา 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 ๑.  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา  โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล 
         ช่วยเหลือนักเรียน  และกระบวนการเรียนการสอน 
 ๒. ด าเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
 ๓.  ติดตาม  และประเมินผล  การจัดการระบบ  และกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 
 ๔.  ประสานความร่วมมือ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และประสบการณ์ด้านแนะแนวการศึกษากับ 
         สถานศึกษา  หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ๕. ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการและการจัดกิจกรรมคาบแนะแนว 
           ๖.  ด าเนินการเลือกแผนการเรียนโดยประสานงานกับวิชาการ 
           ๗. ส ารวจความต้องการของนักเรียนเพ่ือน าข้อมูลมาจัดบริการตามความต้องการ 
           ๘. จัดท าระเบียนสะสมและจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
           ๙.  ให้ค าปรึกษาและศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล 
           ๑๐. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมงานแนะแนว 
           ๑๑. ด าเนินงานให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานแนะแนวให้คณะครู อาจารย์และนักเรียน โดย 
          วิธีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสอบถามต่างๆ ตามความเหมาะสม 
           ๑๒. มีหน้าที่จัดท าแบบสอบถามต่างๆเกี่ยวกับนักเรียน 
           ๑๓. มีหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 



หัวหน้ากิจกรรมซ่อมเสรมิ 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 ๑. ร่วมให้ค าปรึกษาในการด าเนินการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมกับกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๒. วางแผน  ส ารวจข้อมูล  วิเคราะห์  และด าเนินการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม 
 ๓. เตรียมเอกสารในการด าเนินการจัดกิจกรรม  แจ้งรายละเอียดแก่ครู – อาจารย์ นักเรียน 
 ๔. ติดตามดูแลการใช้คาบกิจกรรมซ่อมเสริมของนักเรียน 
 ๕. ประเมินผล  วิเคราะห์  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานเพื่อน าไปปรับใช้ในปีต่อไป 
 ๖. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝุายวิชาการและผู้บริหารโรงเรียนมอบหมาย 

หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
๑. ศึกษากระบวนการวิจัยให้มีความรู้ ความเข้าใจด้วยกระบวนการขั้นตอนในการวิจัย 
๒. แก้ปัญหาและศึกษาหาความจริง ความรู้ที่เชื่อถือได้โดยวิธีการต่างๆ ท าให้การเรียนการสอนมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
๑. ติดตามแผนงาน/โครงการ การด าเนินงานในกลุ่มบริหารวิชาการ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ 
ก าหนด 
๒. เก็บและรวบรวมสถิติและข้อมูลแต่ละงานในกลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ 

          ๓.  ส ารวจข้อมูลและสถิติที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานของทุกหน่วยที่ 
        เกี่ยวข้อง  เช่น การเปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ พร้อมทั้งจ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน    

ครูทีป่ฏิบัติหน้าที่การสอน 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 ๑. ต้องท าความเข้าใจในหลักสูตร  และท าการสอนไม่น้อยกว่า  ๒๕  คาบ 
 ๒. ต้องท าปฐมนิเทศชั่วโมงแรก  แผนการสอนตามตัวชี้วัด  แผนการออกข้อสอบตามตัวชี้วัด 
         และการออกข้อสอบตามตัวชี้วัด  ข้อสอบกลางภาค  และข้อสอบปลายภาคในวิชาที่สอน 
 ๓.  ต้องเตรียมการสอนก่อน  ให้เนื้อหาวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร 
 ๔.  เตรียมจัดอุปกรณ์การสอนที่ใช้ในบทเรียน 
 ๕.  มีความสามารถในการผลิตอุปกรณ์  เอกสารประกอบการเรียนการสอนและการใช้อย่าง 
         ประสิทธิภาพตลอดการบ ารุงรักษา 
 ๖.  ประสานงานกับครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน 
 ๗.  เข้า – ออกห้องสอนให้ตรงตามก าหนดเวลาที่จัดไว้ในตารางสอนให้ตรงและครบหลักสูตร 
 ๘.  เสียสละและอุทิศเวลาเพ่ือสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน 
 ๙.  ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและวิธีการสอนใหม่ ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน 



 ๑๐. มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี 
 ๑๑. เมื่อมีปัญหาในการเรียนการสอนให้ปรึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อน 
 ๑๒. มีวิธีการสอนและถ่ายทอดที่ดี  เปลี่ยนวิธีการสอนเพ่ือให้เด็กไม่เบื่อ 
 ๑๓. น าหลักจิตวิทยาและความรู้เรื่องการพัฒนาการของเด็กมาใช้ในการสอน 
 ๑๔. ให้เด็กท างานเสมอและตรวจสอบผลงานทุกครั้ง  และแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนอย่าง 
         ละเอียดถี่ถ้วน 
 ๑๕. ชว่ยเหลือนักเรียนที่เรียนซ้ า  หรือมีปัญหาทางการเรียนเป็นส่วนตัว 
 ๑๖. ร่วมมือกับหัวหน้าหมวดและครูผู้สอนอ่ืน ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนและร่วมมือใน 
         กิจกรรมอ่ืน ๆ 
 ๑๗. เอาใจใส่ต่อนักเรียน  มีการกระตุ้น  ส่งเสริมการเรียนให้เด็กท าดี รักการเรียนและการศึกษา 
         ค้นคว้าหาความรู้ 
  
 

๑๘. สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนและจัดห้องเรียนให้สะอาด  มีระเบียบเรียบร้อย  และมีชีวิตชีวา 
 ๑๙.  ปกครองดูแลนักเรียนในชั้นที่ท าการสอนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบ  วินัยและเอาใจใส่ต่อนักเรียน 

๒๐. ส ารวจเวลาเรียนของนักเรียนในชั้นที่ท าการสอนโดยสม่ าเสมอ  และติดตามนักเรียนที่มีปัญหา 
        ขาดเรียนบ่อย 
 ๒๑. มีอ านาจในการลงโทษนักเรียนได้ตามระเบียบและความเห็นชอบของหัวหน้าสถานศึกษา 
 ๒๒. ต้องประเมินผลการเรียนตามระเบียบและตามความเห็นชอบของหัวหน้าสถานศึกษา 
 ๒๓. จัดท าสมุดประเมินผลการเรียนให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 ๒๔. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการและผู้บริหารโรงเรียนมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทบาทหน้าที่ 
  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

 



 
 
 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 ๑.  จัดท าแผนงาน/โครงการ ที่เก่ียวกับงานบริหารกิจการนักเรียน 
 ๒.  ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
          ๓.  จัดเตรียมเอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร 
          ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          ๕.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
          ๖.  รายงานสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเพื่อเสนอ ผู้อ านวยการ 
 โรงเรียน 
          ๗.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 ๑.   จัดท าแผนงาน / โครงการที่เก่ียวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒.    ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๓.    เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๔.    ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) คณะกรรมการประสานงาน  
 (ทีมประสาน) คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) คณะกรรมการประเมินผล (ทีมประเมิน) และ 
 หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๕.   จัดเอกสาร เตรียมเครื่องมือใช้ในการด าเนินงาน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารในด้านต่าง ๆ  
 แก่บุคลากร 
 ๖.  นิเทศ ติดตามผลการก ากับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทั้งระบบ 
 ๗.   รายงานสรุปผลการด าเนินงานของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้กลุ่มบริหารกิจการ 
 นักเรียนทราบ เพ่ือเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป 

๘.  จัดท าสถิติและเวรประจ าวัน 
๙.  จัดครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันทั้งเวรห้องเรียนและเวรบริการสังคม 
๑๐. จัดท าสถิติการมาเรียน การขาดเรียนของนักเรียน เสนอกลุ่มบริหารทุกวันท าการ 
๑๑. ก าหนดพ้ืนที่เวรบริการสังคมแต่ละจุดของห้องเรียน 
๑๒. สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข เวรประจ าวัน เพ่ือให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อ 
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 ๑๓.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   

 การบริหารงานตามโครงสร้าง 
  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 



บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
 ๑.      จัดท าแผนงาน / โครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
 ๒.      จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแก่นักเรียน ค่ายคุณธรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  
 ๓.      ประสานงานกับวัดต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝึกอบรมด้านศีลธรรม จริยธรรม 
 แก่นักเรียน 
 ๔.      จัดกิจกรรมยกย่อง / ประกาศเกียรติคุณให้ก าลังใจนักเรียนที่ประพฤติ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
  กับนักเรียน 
 ๕.      จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดีให้กับนักเรียน 
 ๖.      จัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ 
 ครั้ง รวมทั้งวันส าคัญทางศาสนา 
 ๗.   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๘.      ประเมินผลกิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม จากพฤติกรรมนักเรียน 

๙.  จัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ  คือ วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙  วันปิยมหาราช   
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๙ วันขึ้นปีใหม่  วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันไหว้ครู    
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.๑๐  วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม  
๑๐.  รายงานผลการด าเนินงานให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๑๑.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 ๑.  จัดท าแผนงาน / โครงการงานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
 ๒.  จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
 ๓.  ให้ความรู้ในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ๔.  จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 ๕.  ประสานกับครูของโรงเรียน/กลุ่มต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้องกับ 
 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๖.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
 ๗.  จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
 ๘.  ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นที่ปรึกษาในการประชุมตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการ 
 ส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
 ๙.  จัดตั้งสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 
 
 
 ๑๐. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจกรรมของโรงเรียน  เพ่ือความสามัคคีการเคารพ  

 



 นบนอบของนักเรียนต่อครู 
 ๑๑. ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ใน 
 ขอบข่ายที่เหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
 ๑๒. ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๑๓. จัดท าคู่มือคณะกรรมการนักเรียน 
 ๑๔. สรุปผลการด าเนินงาน รายงานให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานส่งเสริมวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 1.      จัดท าแผน/โครงการงานส่งเสริมวินัยนักเรียน 
 2.      ก ากับดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
 3.      ตรวจสอบการแต่งกายและพฤติกรรมนักเรียน 
 4.      ว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษ ประสานงานผู้ปกครอง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 ของนักเรียน 
 5.      นักเรียนไม่ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ส่งต่อรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร 
 กิจการนักเรียน 
 6.      ให้ค าปรึกษากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 7.      รายงานผลการด าเนินงานให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 8.      ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

             งานป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพติดและเอดส์ 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
๑.  จัดท าแผนงาน / โครงการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ 
๒.  ด าเนินงานปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหายาเสพติดใน 
โรงเรียน 
๓.  จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ 
๔.  ประสานงานกับทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อช่วยกันปูองกัน และ 
แก้ปัญหายาเสพติด 
๕.  การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  และรายงานผลการตรวจ 
๖. ด าเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว 
 
 
๗.  ตรวจสอบติดตาม บ าบัด เยียวยา ฟ้ืนฟ ูนักเรียนที่เสพยาเสพติด 
๘.  สรุปผลการด าเนินงานโครงการปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด รายงานให้กลุ่มบริหารกิจการ

 



นักเรียน เพ่ือน าเสนอ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๙.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานระดับชั้น 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
๑.  จัดท าแผนงาน / โครงการงานระดับชั้นเรียน 
๒.  ตรวจระเบียบประจ าเดือนและสรุปรายงานการตรวจระเบียบ 
๓.  ติดตามก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
๔.  ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕.  จัดประชุมครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในระดับชั้นเพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๖.  ร่วมมือกับครูที่ปรึกษาในการก ากับ ดูแลระเบียบวินัย การแต่งกาย การมาโรงเรียน และการ 
กลับบ้านของนักเรียนตลอดจนหาทางปูองกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสม 
๗.  จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี 
๘.  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานในโอกาสต่อไป 
๙.  บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดท ารายงาน ประเมินผลส่งหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน เพ่ือรายงานผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป 
๑๐.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

แผนงานและสารสนเทศ 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 

๑.  จัดท าแผนงาน / ติดตามงานในโครงการในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ของ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๒.  รับผิดชอบงานสารบรรณกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๓.  เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารของงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๔.  รับผิดชอบ ดูแล ให้บริหารเอกสารของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๕.  ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๖.  ดูแลการจัดแบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ประสานงานกับกลุ่ม งานต่าง ๆ 
ของโรงเรียน 
๗.  จัดเก็บข้อมูล และจัดท าเอกสารด าเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
๘.  สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ / งานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนรายงานให้
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๙.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทบาทหน้าที่ 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 



 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
1. วางแผนและด าเนินการ ก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล  
2. จัดบุคลากร รับผิดชอบการด าเนินงานในงานต่าง ๆ ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถในปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สรุปประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานบุคลากร 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
๑. ก ากับ ติดตาม ให้ข้าราชการครูทุกคนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะ หมวดที่ ๖ วินัยและการรักษาวินัย มาตรา ๘๒ ถึง 
มาตรา ๙๖ อย่างเคร่งครัด 
 ๒. ก ากับ ติดตาม การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า 
ให้เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหนังสือ สพฐ. 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒/ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
 ๕. จัดท าใบลงเวลาปฏิบัติราชการ 
 ๖. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร ในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ประจ าปีการศึกษา/ค าสั่งไปราชการ 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและพัฒนาบุคลากร 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากร 
ในสถานศึกษาให้มีอัตราก าลังเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน งานสนับสนุนการสอน และงาน
สนองนโยบายและจุดเน้น 
 

งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 



บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
1. ติดตาม ดูแลจัดท าค าสั่งเวรรักษาการณ์ สมุดบันทึกการอยู่เวรยามและรักษาความปลอดภัย 

 

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
1. ตรวจสอบ ดูแลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจ า 

งานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
1. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้ข้าราชการครูทุกคนปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๑ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด พัฒนาข้าราชการครูตาม ๑) 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓ /ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ 
๒) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๒ ลงวันที่๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

งานแผนงานสารสนเทศกลุ่มบริหารบุคคล 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
1. จัดท าโครงสร้างการบริหารงาน พรรณนางาน ข้อมูลบุคลากร สรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทบาทหน้าที่ 
  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 



 
 

 
 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
1. รับแนวปฏิบัติจากรองผูอ านวยการโรงเรียนฝายบริหารงบประมาณและสินทรัพย เพ่ือก ากับดูแล 
ติดตามงานในสายงานที่รับผิดชอบ  
2. ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุ งานการเงิน บัญชี แผนงาน งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล 
สารสนเทศ งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
งานสงเสริม สนับสนุนอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม (งานลูกจางประจ า) กิจกรรมสหกรณ งาน
ส านักงานงบประมาณ และ สินทรัพย  
3. ตรวจสอบงานดานเอกสาร ควบคุมเอกสาร แบบพิมพตางๆ ของฝายบริหารงบประมาณและ  
สินทรัพย  
4. ประสานงานเบิกจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5  
5. จัดท าแฟมสะสมงาน เอกสาร บันทึกการมอบหมายและบันทึกผลงานเพื่อเปนแนวทางในการ 
พิจารณาผลการปฏิบัติงานประจ าป  
6. พัฒนางานโดยใชกระบวนการ 5 ส  
7. รวมวางแผนด าเนินงานโครงการตางๆ ของฝายบริหารงบประมาณและสินทรัพย และกรรมการ  
ฝายบริหารงบประมาณและสินทรัพย  
8. วางแผนการจัดท า จัดเก็บรักษาเอกสาร หนังสือค าสั่งตางๆ ของฝายบริหารงบประมาณและ  
สินทรัพยอยางเปนระบบ และถูกตอง  
9. รวมมือและประสานงานกับบุคลาการในฝาย และฝายอื่นๆ เพื่อด าเนินการไปตามเปาหมาย  
10. ท าหนาที่เปนเลขานุการของฝายบริหารงบประมาณและสินทรัพย  
11. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

งานแผนงาน 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
1. หัวหน้างานเป็นคณะกรรมการฝุายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ  
2. จัดสรรงบประมาณภายในโรงเรียนตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

    2.1 จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของโรงเรียนกบเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ  
    2.2 ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งผ่าน  

เขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ข้ันตอนและวิธีการจัดสรรงบประมาณ  

 การบริหารงานตามโครงสร้าง 
  กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 



2.3 ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้จากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพ้ืนที่การศึกษา 
แจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร  

2.4 วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้าง สาย งาน และ
ตามแผนงาน งานโครงการของโรงเรียน เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ และก าหนดงบประมาณทรัพยากร
ของแต่ละสายงาน /โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงิน งบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอก 
งบประมาณตามแผนระดับทรัพยากร  

2.5 ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับวงเงินทีได้รับ     
2.6 จดัท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน /งาน / โครงการที่

สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้ตามแผนระดมทรัพยากร  
    2.7 จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในโรงเรียนและก าหนดผู้รับผิดชอบ  
    2.8 น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณและร่างข้อตกลงผลผลิตขอความ เห็นชอบ  
  คณะกรรมการสถานศึกษา  

3. การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
3.1 จัดท าแผนการใช้งานรายไตรมาส โดยก าหนดปฎิทินปฏิบัติงานของรายเดือนให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ แล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบ
ลงทุน (แยกเป็นค่าครุภัณฑ์และค่าก่อสร้า) และงบด าเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ)  

3.2 เสนอแผนการใช้งบประมาณ วงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขต 
พ้ืนที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวบรวมเสนอต่อส านักงบประมาณ  

3.3 เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าและอนุมัติ การใช้ 
งบประมาณของโรงเรียน ตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 
4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



งานการเงิน 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
1. เบิกจายและอนุมัติงบประมาณ  

 แนวทางปฏิบัติ  
   1.1 จัดท าแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส โดยก าหนดปฏิบัติงานรายเดือนใหเปนไปตาม  
แผนปฏิบัติการประจ าปงบประมาณ แลวสรุปแยกเปนรายไตรมาส เปนงบบุคลากร งบอุดหนุน งบ
ลงทุน (แยกเปนคาครุภัณฑ และคากอสราง) และงบด าเนินการ (นโยบายพิเศษ)  

1.2 เสนอแผนการใชงบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจ างวดเปนรายไตรมาสผานเขต  
พ้ืนที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอตอส านักงบประมาณ  

1.3 เบิกจายงบประมาณประเภทตางๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจ าป และอนุมัติการใช  
งบประมาณการศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ไดรับงบประมาณ  
2. เงินโอนงบประมาณ  

 แนวทางปฏิบัติ  
 การโอนเงินใหเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  
 

3. การบริหารการเงิน  
 แนวทางปฏิบัติ  

 การเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การน าสงเงิน การโอนเงิน การ
กันเงินไวเบิกเหลื่อมป ให เปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด งานการเงิน 
มีการแยกเปนงานการเงินงบประมาณและงานการเงินนอกงบประมาณ  

 งานการเงินงบประมาณ มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้  
  - รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ  
  - ประสานงานเรื่องเงินกับหนวยงานตางๆ  
  - เบิกจายเงินเดือนครู และลูกจางประจ า  
  - เบิกจายเงินคาชวยเหลือบุตร  
  - เบิกจายเงินคาเชาบานครู  
  - ท าหลักฐานเบิกจายเงินงบประมาณ  
  - จัดการโอนเงินเดือน, เงินชวยเหลือบุตร, เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร, เงินสวัสดิการการ    
  รักษาพยาบาล, เงินคาเชาบาน ฯลฯ ของครู ลูกจางประจ า เขาธนาคารเพ่ือใหบุคลากรรับเงิน  

เหลานั้นทางธนาคาร  
- ด าเนินเรื่องการหักภาษี ณ ที่จายประจ าปของขาราชการครูและแจกแบบช าระเงิน ใหแก  

บุคลากรทุกคน   
 
 

 



 
  - จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของงานการเงินโรงเรียน  
  - งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย  
 งานการเงินนอกงบประมาณ มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - รับผิดชอบเงินรายไดสถานศึกษา  
  - รับ – จาย เงินรายไดสถานศึกษา  

 - ควบคุมการเบิกจายเงินรายไดสถานศึกษาของแตละหนวยงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ
งาน  

  - รับ , สง เงินหักภาษี ณ ที่จาย  
  - สงเงินที่เปนรายไดแผนดิน  
  - ตรวจความถูกตองของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจายอยาง  

ประหยัด  
  - ติดตามทวงถามใบส าคัญคูจายจากหนวยงานตางๆ  
  - ควบคุมการยืมเงินรายไดสถานศึกษาใหเปนไปตามสัญญาการยืมเงิน  
  - จายคาจางชั่วคราว - ท าสมุดคุมการจายเงินกระแสรายวัน  
  - ท าสมุดคุมการรับ – จาย เงินภาษีหัก ณ ที่จาย  
  - งานเบิกจายเงินงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให  
4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

งานบัญชี 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

1. จัดท าบัญชีการเงิน  
 แนวทางการปฏิบัติ 

1.1 ตั้งยอดบัญชีระหวางปงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการเปดบัญชีงบประมาณปกอน  
และการตั้งยอดกอน การปดบัญชีงบประมาณปกอน  

1.2 ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปดบัญชีเงินนอกงบประมาณเขาบัญชีทุน และบัญชีเงิน 
รับฝาก และเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพยที่เปนบัญชีวัสดุ หรือบัญชีสินคาคงเหลือ และบัญชี  
สินทรัพยไมหมุนเวียน พรอมทั้งจัดท า ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใชจ านวนเงินตามรายการ 
หลังการปรับปรุง  
   1.3 บันทึกเปดบัญชีคงคาง (พึงรับพึงจาย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการดานเดบิตในบัญชี
แยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได)  
   1.4 บันทึกบัญชีประจ าวันใหครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายไดจากการขายสินคา 
หรือการใหบริการ การรับเงินรายได การจายเงินงบประมาณ การจายเงินงบประมาณใหยืม การ  

 



จายเงินนอกงบประมาณใหยืม การซื้อวัสดุ หรือสินคาคงเหลือ เงินทดรองจาย เงินมัดจ า และ 
คาปรับ รายไดจากเงินกูของรัฐ สินทรัพยไมหมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายไดแผนดิน 
การถอนเงินรายไดแผนดิน กรเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจายเงินใหหนวยงานที่ฏิบัติตาม 
ระบบการควบคุมการเงิน การรับเงินความผิดทางละเมิด  

    1.5 สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการ สรุปรายรับ หรือรายจายผานไปบัญชีแยกประเภท  
เงินสด เงินฝาก ธนาคาร และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอ่ืน และรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
ใหผานรายการเขาบัญชีแยกประเภท ณ วันท า การสุดทายของเดือน  

1.6 ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวัน 
และพิสูจนยอดฝาก ธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของบัญชีแยกประเภททั่วไป และการ
ตรวจสอบความถูกตองของบัญชียอยและ ทะเบียน  

    1.7 แกไขขอผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนขอความผิดหรือตัวเลขผิด 
จากบันทึกตัวเลขผิด ชองบัญชียอยแตยอดรวมถูก โดยการขีดฆาขอความ หรือตัวเลขผิดลงลายมือ
ชื่อก ากับ พรอมวัน เดือน ป แลวเขียน ขอความหรือตัวเลขที่ถูกตอง 

    3. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

งานพัสดุ 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
1. การจัดท าระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา  

 แนวทางการปฏิบัติ  
    1.1 ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสรางทั้งหมด 

เพ่ือทราบ สภาพการใชงาน  
1.2 จ าหนาย บริจาค หรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไมไดใช 

ประโยชน  
1.3 จัดท าทะเบียนคุมทรัพยสินที่เปนวัสดุ ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน ทั้งท่ีซื้อหรือจัดหาจาก เงิน

งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ไดจากการบริจาคท่ียังไมไดบันทึกคุมไวโดย บันทึก
ทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ไดรับสินทรัพย  

1.4 จดทะเบียนเปนที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสรางในกรณีที่ยังไมด าเนินการ และ
ที่ยังไมสมบูรณใหประสานกับกรมธนารักษ หรือส านักงานธนารักษจังหวัดเพ่ือด าเนินการให  
เปนปจจุบัน และใหจัดท าทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน  

    1.5 จัดท าระบบฐานขอมูลทรัพยสินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใชโปรแกรมระบบทะเบียนคุม  
สินทรัพยก็ได ถาสถานศึกษามีความพรอม  

1.6 จัดท าระเบียบการใชทรัพยสินที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความเห็น ชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีความพรอม 
2. การจัดหาพัสดุ  

 แนวทางการปฏิบัติ  

 



2.1 วิเคราะหแผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบรายจายลวงหนาระยะปานกลาง เพื่อ ตรวจดู 
กิจกรรมที่ตองใชพัสดุที่ยังไมมีตามทะเบียนคุมทรัพยสิน และเปนไปตามเกณฑที่ก าหนดตาม 
มาตรฐานกลาง  

2.2 จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในสวนที่สถานศึกษาจัดหาเอง และรวมมือกับ 
สถานศึกษา หรือหนวยงานอื่นจัดหา 
3. การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง  

 แนวทางการปฏิบัติ  
    3.1 จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ สิ่งกอสรางในกรณี 
  ที่เปนแบบ มาตรฐาน  
    3.2 ตั้งคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไมเปนแบบ 

มาตรฐาน โดยด าเนินการไปตามระเบียบ  
    3.3 จัดซื้อจัดจาง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ  
  จาย/ขาย แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญาและ 

เมื่อตรวจรับ งานใหมอบเรื่องแกเจาหนาที่การเงินฏีกาเบิกเงินเพ่ือจายแกผูขาย/ผูจาง 
4. การควบคุม บ ารุงรักษา และเอกสารที่เก่ียวของ  

 แนวทางการปฏิบัติ  
    4.1 จัดท าทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน  
    4.2 ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสิน  
    4.3 ก าหนดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจายใหเปนไปตามระบบและแตงตั้ง     

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปอยางสม่ าเสมอทุกป  
     4.4 ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซอมแซมท้ังกอนและหลังการใชงานส าหรับทรัพยสินที่มี  

สภาพไมสามารถใชงานไดใหตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและท าจ าหนาย หรือขอรื้อถอน  
กรณีเปนสิ่งปลูกสราง 
5. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

บทบาทหน้าที่ 
  กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 



 

 
 
 

 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 ๑.  จัดท าแผนงาน/โครงการ ที่เก่ียวกับงานบริหารทั่วไป 
 ๒.  ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไป         
 ๓.  จัดเตรียมเอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป 
          ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
          ๕.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารทั่วไป 
          ๖.  รายงานสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปเพ่ือเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
          ๗.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
๑. วางแผน พัฒนา ปรับปรุงตกแต่ง อาคารสถานที่ บริเวณ และสิ่งแวดล้อม 
๒. ดูแลและก าหนดบทบาทหน้าที่นักการภารโรงในการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และ 

  สิ่งแวดล้อมจัดบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เกิดความร่มรื่นเป็นสัดส่วนสวยงาม 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๓. ดูแลปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่ง บ ารุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนและห้องบริการ 
ต่างๆให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า 
๔. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละงาน และนักการประจ าอาคาร 
๕. ประเมินผล วิเคราะห์ผล รายงานผลการด าเนินการ และ เผยแพร่ 
๖. น าผลการประเมินไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง การด าเนินการ 
๗. จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส านึก สุขนิสัย ที่ดีในการใช้อาคาร 
๘. สรุปผลและเสนอผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบต่อผู้อ านวยการ สถานศึกษา
ทราบ 
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

        งานประชาสัมพันธ์ 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
๑. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารงานของโรงเรียนให้บุคลากรของโรงเรียน  
๒. เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติร่วมกับฝุายต่างๆ ของโรงเรียน 

 

 การบริหารงานตามโครงสร้าง 
 กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 



งานสวัสดิการ 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
ดูแลสวัสดิการแก่ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
 

        งานอนามัยและโภชนาการ 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
๑. จัดท าโครงการงานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 

 ๒. จัดท าระเบียบแนวปฏิบัติปละคู่มือปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 
 ๓. จัดเวรครูเพื่อดูแลนักเรียนที่เจ็บปุวย 
          ๔. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ 
 ๕. จัดท าสมุดบันทึกการขอใช้บริการห้องพายาบาลและสถิติการเจ็บปุวย 
  ๖. จัดท าทะเบียนสุขภาพนักเรียน 
  ๗. ตรวจสุขภาพและเฝูาระวังภาวะความเจริญเติบโตนักเรียน 
  ๘. ให้การรักษาพยาบาลตามสาเหตุและอาการที่พบ 
  ๙. ดูแล รักษาความสะอาดของห้องพยาบาล 
    ๑๐. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       งานโรงเรียนธนาคาร 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินโครงการ งาน กิจกรรม งานธนาคารโรงเรียน 
ให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงเรียน 

       งานโสตทัศนศึกษา 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
๑. จัดระเบียบการใช้และให้บริการโสตทัศนอุปกรณ์  
๒. จัดท าระเบียบการใช้ห้องประชุมปาริชาตและดูแลความเรียบร้อย 
๓. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาส 
๔. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน 
และง่ายต่อการน าออกไปเผยแพร่ 

 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

        งานชุมชนสัมพันธ ์
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
เป็นตัวแทนโรงเรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน 

งานยานพาหนะ 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 



ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑  
และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ อย่างเคร่งครัด ค านึงประโยชน์ราชการเป็นส าคัญ 
 
 

งานธุรการและสารบรรณ 

บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
บทบาทและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
๑. จัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการ   
๒. ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ   
๓. จัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินของกลุ่มบริหารทั่วไป 
๔. ปฏิบัติหน้าอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
นางจุรี     อ่อนมี 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสาวศุภนิดา  น้อยตั้ง   
คณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษตามนโยบาย   
โครงการโรงเรียนประชารัฐ (Pracharat School)   
นางสาววิลาวัลย์ ข านิล    
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล      
นางสาวนศุภนิดา  น้อยตั้ง     
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Moral School)  
นางสาวนราพร  จันสกุลณา   
โครงการโรงเรียนสุจริต (Upright School)   
นางวันทนา       เหมสมิติ                            
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (Drugs & All Vices Free School)    
นายประกาย      รักษากลาง               
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (Vitheebuddha School)  
นางสาวนราพร   จันสกุลณา                  
งานพัฒนาหลักสูตร     
นางสาวพิริยา   สีสด    
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้        
นางจุรี       อ่อนมี  
งานวัดผลประเมินผล    
นางสาวศุภนิดา น้อยตั้ง  
งานทะเบียนนักเรียน    
นางสาวมัลลิกา ศรีผาย  
งานการนิเทศการสอน     

 ผู้รับผิดชอบงานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มงาน 
 

กลุ่มบริหารวิชาการวิชาการ 
 

 



นางจุรี  อ่อนมี     
งานประกันคุณภาพ 
นางสาวกัญญารัตน์  โพธิวัฒน์  
งานห้องสมุด     
นางสาวรัชฎาพร  โตใหญ่   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี  
นายประกาย รักษากลาง  
กิจกรรมชุมนุม 
นางสาวมัลลิกา ศรีผาย   
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
นางสาวศุภนิดา น้อยตั้ง   
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
นายทศพร ณ นคร   
กิจกรรมแนะแนว 
นางสาววิลาวัลย ์ข านิล  
งานสารสนเทศ  
นางสาวพิริยา สีสด  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
นางจุรี  อ่อนมี  
แผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ    
นางสาวศุภนิดา  น้อยตั้ง  
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางชลกร  ม่วงรอด  
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางสาวธนภรณ์  วัดสง่า 
งานการเงิน       
นางสาวเบญจวรรณ  ริดนุด  
งานบัญชี   
นางสาวชนกนันท์  ช่วยประคอง   
งานพัสดุและสินทรัพย์  

กลุ่มบริหารงงบประมาณประมาณ 
 

 



นางชลกร    ม่วงรอด    
งานแผนงานและงบประมาณ   
นางสาวธนภรณ์  วัดสง่า  
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
นางชลกร    ม่วงรอด    
งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  
นางสาวธนภรณ์ วัดสง่า  
 
 
  
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
นางชุติมา  กีรติมาพงศ์ 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
นางวันทนา       เหมสมิติ  
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   
นายจิรภัทร    ทองศักดิ์  
งานประชาสัมพันธ์  
นางวันทนา   เหมสมิติ   
งานสวัสดิการ    
นางวันทนา   เหมสมิติ   
งานอนามัยและโภชนาการ   
นางสาววาสุชล กุลชะโล   
งานโรงเรียนธนาคาร    
นางสาวเบญจวรรณ   ริดนุด   
งานโสตทัศนูปกรณ์   
นายวีระศักดิ์   พานทอง  
งานชุมชนสัมพันธ์   
นายอัยสิทธิ์  นัทธี   
งานยานพาหนะ    
นายอัยสิทธิ์  นัทธี   
งานธุรการและสารบรรณ   
นางอัจฉราวดี    ลิมป์กฤตนุวัตร์  
งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป   
นางสาววาสุชล กุลชะโล  

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 



 
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นายสุระชัย  วัดศรี 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   
นายจิรภัทร   ทองศักดิ์ 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
นายจิรภัทร ทองศักดิ์  
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    
นางสาวนราพร จันสกุลณา 
งานส่งเสริมประชาธิปไตย     
นายทศพร   ณ นคร   
งานส่งเสริมวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  
นายคณิตชา ส่อนราช   
งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและ 
 นายประกาย รักษากลาง  
งานระดับชั้น         
นายคณิตชา ส่อนราช  หัวหน้างานระดับชั้น 
นายวีระศักดิ์ พานทอง หัวหน้าระดับชั้น ม. ๑ 
นางสาวนราพร จันสกุลณา หัวหน้าระดับชั้น ม. ๒ 
นายจิรภัทร   ทองศักดิ์ หัวหน้าระดับชั้น ม. ๓ 
นายสุระชัย วัดศรี  หัวหน้าระดับชั้น ม. ปลาย ( ๔ – ๖ ) 
ครูที่ปรึกษาทุกท่าน    
งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
นางสาวกัญญารัตน์   โพธิวัฒน์ 
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายวีระศักดิ์  พานทอง 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวอินทิรา  น้อยอ่าง  

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 



งานบุคลากร   
นางสาวอินทิรา   น้อยอ่าง   
งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและพัฒนาบุคลากร   
นายวีระศักดิ์      พานทอง  
งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย  
นางชุติมา     กีรติมาพงศ์  
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    
นางสาวชนกนันท์  ช่วยประคอง  
งานมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
นางสาวอินทิรา    น้อยอ่าง          
งานแผนงานสารสนเทศกลุ่มบริหารบุคคล   
นางอัจฉราวดี  ลิมป์กฤตนุวัตร์  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 



 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางจุรี อ่อนมี 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

นางสาวศุภนิดา น้อยตั้ง 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

๑. นางสาวพิริยา สีสด  หวัหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
๒. นางจุรี อ่อนมี  หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. นางสาวศุภนิดา น้อยตั้ง  หัวหน้างานวัดผลประเมินผล 
๔. นางสาวมัลลิกา ศรีผาย  หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน 
๕. นางจุรี อ่อนมี  หัวหน้างานนิเทศการสอน 
๖. นางสาวกัญญารัตน์ โพธิวัฒน์  หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
๗. นางสาวรัชฎาพร โตใหญ่  หัวหน้างานห้องสมุด 
๘. นางสาวศุภนิดา น้อยตั้ง  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 นายประกาย รักษากลาง  หัวหน้างานลูกเสือ – เนตรนาร 

 นางสาวมัลลิกา ศรีผาย  หัวหน้างานชุมนุม 

 นางสาวศุภนิดา น้อยตั้ง  หัวหน้างานลดเวลาเรียน 

 นายทศพร ณ นคร  หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร 

 นางสาววิลาวัลย์ ข านิล  หวัหน้างานแนะแนว 
9. นางสาวพิริยา สีสด  หัวหน้างานสารสนเทศ (DMC , SET,เว็บโรงเรียน) 
10. นางจุรี อ่อนมี  หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
11. นางสาวศุภนิดา น้อยตั้ง  หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ  

กลุ่มบริหารวิชาการ 



 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุระชัย วัดศรี 
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

นายจิรภัทร ทองศักดิ์ 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียน 

๑. นายจิรภัทร ทองศักดิ์   หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. นางสาวนราพร จันสกุลณา   หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๓. นายทศพร ณ นคร  หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 
๔. นายคณิตชา ส่อนราช  หัวหน้างานส่งเสริมวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
๕. นายประกาย รักษากลาง   หัวหน้างานปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และเอดส์ 
๖. นายคณิตชา ส่อนราช   หัวหน้างานระดับชั้น 

 นายวีระศักดิ์ พานทอง       ม. ๑ 

 นางสาวนราพร จันสกุลณา  ม. ๒ 

 นายจิรภัทร ทองศักดิ์         ม.๓ 

 นายสุระชัย วัดศรี             ม. ปลาย ( ๔ - ๖) 
๗. นางสาวกัญญารัตน์ โพธิวัฒน์ หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ  
     กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 



 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวีระศักดิ์ พานทอง 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวอินทิรา น้อยอ่าง 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. นางสาวอินทิรา น้อยอ่าง   หัวหน้างานบุคลากร 
2. นายวีระศักดิ์ พานทอง  หัวหน้างานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง            

และพัฒนาบุคลากร 
3. นางชุติมา กีรติมาพงศ์  หัวหน้างานเวรยาม  และรักษาความปลอดภัย 
4. นางสาวชนกนันท์ ช่วยประคอง  หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
5. นางสาวอินทิรา น้อยอ่าง  หัวหน้างานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6. นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์  หัวหน้าแผนงานและสารสนเทศ                    

กลุ่มบริหารบุคคล 



 
 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางชลกร ม่วงรอด 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

นางสาวธนภรณ์ วัดสง่า 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

1. นางสาวเบญจวรรณ ริดนุด  หัวหน้างานการเงิน 
2. นางสาวชนกนันท์ ช่วยประคอง  หัวหน้างานบัญชี 
3. นางชลกร ม่วงรอด  หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ 
4. นางสาวธนภรณ์ วัดสง่า  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
5. นางชลกร ม่วงรอด  หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษา 
6. นางสาวธนภรณ์ วัดสง่า  หัวหน้าแผนงานและสารสนเทศ                        

กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 



 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางชุติมา กีรติมาพงศ์ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

นางวันทนา เหมสมิติ 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

1. นายจิรภัทร ทองศักดิ์  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
2. นางวันทนา เหมสมิติ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
3. นางวันทนา เหมสมิติ  หัวหน้างานสวัสดิการ 
4. นางสาววาสุชล กุลชะโล  หัวหน้างานอนามัยและโภชนาการ 
5. นางสาวเบญจวรรณ ริดนุด  หัวหน้างานโรงเรียนธนาคาร 
6. นายวีระศักดิ์ พานทอง  หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 
7. นายอัยสิทธิ์ นัทธี หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ 
8. นายอัยสิทธิ์ นัทธี หัวหน้างานยานพาหนะ 
9. นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์  หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ 
10. นางสาววาสุชล กุลชะโล  หัวหน้าแผนงานและสารสนเทศ                             

กลุ่มบริหารทั่วไป 



 


