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ค ำน ำ 

ตามนโยบายที่ว่า “เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน าความรู้ มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทาง
การศึกษา ของประชาชนให้กว้างขวางและทั่วถึง โดยค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
เสริมสร้าง ความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย 
พัฒนาคน โดยใช้ คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน 
สถาบันศาสนาและ สถานการศึกษา การจัดการศึกษาจะเน้นการกระจายอ านาจไปสู่ เขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษาและท้องถิ่น รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน เพ่ือให้การศึกษาสร้างคน และสร้าง
ความรู้สู่สังคม คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพ” เพ่ือให้การ ปฏิรูปการบริหารและการจัด
การศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม         
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และตามนโยบายดังกล่าว โรงเรียนพนมศึกษา น าโดย คณะกรรมการฝ่ายบริหารของ
โรงเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์บทบาทภาระงานต่าง ๆ ใน โรงเรียนร่วมกับศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ได้ร่วมกับ ปรับโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน และได้
จัดท าเอกสารการจัดองค์กรและพรรณนางานตามโครงสร้างการ บริหารงานโรงเรียนพนมศึกษาขึ้น เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษา           

คณะกรรมการจัดท าเอกสารการจัดองค์กรและพรรณนางานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพนม
ศึกษา ขอขอบคุณคณะท างานทุกฝ่าย ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ให้ข้อคิดเห็นและพิจารณาต้นฉบับให้ สมบูรณ์
ตลอดจนทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารฉบับนี้ให้ประสบความผลส าเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มีบทบาท
หน้าที่ดังกล่าวจะ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ก าหนดไว้จนก่อเกิดให้เกิดการท างานอย่างเป็นระบบ คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพตามเจตนา รมณืของการปฏิรูปการศึกษา สมดังความมุ่งหวังของชุมชน ท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติทุกประการไป คณะผู้จัดท า 

 

          คณะผู้จัดท า 
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สำรบัญ 

                             หน้ำ 
 ค าน า            1 
 สารบัญ            3 

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนพนมศึกษา        4 
บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน ฝ่ายอ านวยการ       4 
บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน ฝ่ายการเงินและสินทรัพย์              8 
บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน     12 
บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน ฝ่ายวิชาการ      20 
บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล     27 
คณะท างาน           32 
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1. ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 

ประกอบด้วยงำน ดังต่อไปนี้ 
 1.1 งานการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 1.2 งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 1.3 งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
 1.4 งานธุรการ 
 1.5 งานส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษา 
 1.6 งานข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรและนักเรียน(Emis and DMC) 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ
โรงเรียนพนมศึกษำ 

 

ฝ่ำยงำน
อ ำนวยกำร 

 

ฝ่ำยงำน         
กำรเงินและสนิทรัพย์ 

ฝ่ำยงำน 
กิจกำรนักเรียน 

 

ฝ่ำยงำน
วิชำกำร 

 

ฝ่ำยงำน
บริหำรงำนบุคคล 

             
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน
พนมศึกษำ 
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1.1 งำนกำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 
บทบำทและหน้ำที่ 

1. การจัดท าแผนภูมิการบริหารโรงเรียน 
2. การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน 
3. จัดท าคู่มือการจัดองค์กรและพรรณนางาน 
4. การจัดท าระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 งำนบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
 บทบำทและหน้ำที่ 

1. ก าหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
2. บ ารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพ  

พร้อมใช้ มั่นคง ปลอดภัย และสวยงาม 
3. ให้บริการอาคารสถานที่ 
4. ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงามน่าอยู่ 
5. ดูแลความสะอาดของห้องส านักงานให้สวยงามและน่าอยู่ 
6. ดูแลความสะอาดของห้องน้ าทั้งในอาคารเรียนและนอกอาคารเรียน 
7. ดูแลและบริหารสวนปาล์มน้ ามันของโรงเรียน 
8. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่  และสภาพแวดล้อม

ของสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

1.3 งำนประสำนรำชกำรส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น 

บทบำทหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
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 บทบำทและหน้ำที่ 
1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ส่วนภูมิภาคในการจัดและพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษา 
2. ประสานความร่วมมือกับองค์ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาขององค์การส่วนท้องถิ่นในการจัด

และพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล  ชุมชน องค์กร 

หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้บริการชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
5. ด าเนินงานชุมชนภาคีเครือข่ายและการประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา            

ขั้นพ้ืนฐาน 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

1.4 งำนธุรกำร 

  บทบำทหน้ำที่ 

1. การรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ 
2. การวางแผนงานธุรการ 
3. ศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบธุรการ สารบรรณและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4. วางแผนออกแบบระบบงาน โดยน าเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
6. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้ตามระบบงานที่ก าหนดไว้ 
7. ด าเนินงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด       

และคุ้มค่า 
8. ลงทะเบียนรับ ส่งเอกสารหนังสือราชการ โต้ตอบหนังสือราชการ เก็บรักษาและท าลาย

หนังสือราชการ 
9. พิจารณาแยกหนังสือที่เกษียณออกเป็นกลุ่มงาน แจกจ่ายหนังสือราชการให้กลุ่มงาน          

ที่เก่ียวข้อง 
10. รับ-ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบ my-Office 
11. ออกเลขทะเบียนค าสั่งโรงเรียน 
12. ออกเลขทะเบียนหนังสือส่งราชการ 
13. เก็บรวบรวมค าสั่งโรงเรียน 
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14. ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บหนังสือราชการ การพิมพ์หนังสือราชการ ส าเนา
หนังสือราชการ ค้นหา ติดตามเรื่องเอกสารหลักฐานทางราชการต่าง ๆ 

15. ให้บริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
16. ด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม  
17. จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 
18. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
19. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

1.5 งำนส่งเสริมและสนบัสนุนทำงกำรศึกษำ 

บทบำทหน้ำที่ 

1. วางแผน ด าเนินการ สนับสนุน และพัฒนาให้บุคลากรสามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
3. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
4. วางแผนงาน/โครงการงานประชาสัมพันธ์  
5. ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา จัดกิจกรรมเสียงตามสาย จัดการสื่อสาร สร้างและเผยแพร่

เกียรติประวัติของโรงเรียน 
6. จัดท าสารสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหว ผลงานนักเรียน ครู       

และผู้ปกครอง ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง  ๆ           
ของโรงเรียน 

7. ต้อนรับ ให้ความสะดวก และประสานงานกับผู้ปกครองและผู้ทีมาติดต่อ 
8. จัดท าสถิติการช่วยงานชุมชนในการน าบุคลากร ครู นักเรียนออกไปช่วยงานชุมชน 
9. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
10. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่ว ยงาน      

และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

1.6 งำนข้อมูลสำรสนเทศของบุคลำกรและนักเรียน(DMC and Emis) 

บทบำทหน้ำที่ 
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2. ฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ 

1. บันทึกข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร (Emis )และข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน (DMC) 
2. จัดท าข้อมูลนักเรียนและบุคลากรให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
3. จัดการข้อมูลลงในโปรแกรม DMC และโปรแกรมอ่ืน ๆ ตามนโยบายของต้นสังกัด 
4. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนประจ าปี 
5. รายงานข้อมูลต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
  

 

ประกอบด้วยงำน ดังต่อไปนี้  
     2.1  งานแผนงาน  
     2.2  งานจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
     2.3  งานการเงินและบัญชี  
     2.4  งานพัสดุ 
     2.5  งานสวสัดิการโรงเรียน 

               2.6  งานธนาคารโรงเรียน 
 
 

 
 

2.1 งำนแผนงำน 
งำนวิเครำะห์นโยบำยและก ำหนดแผนกลยุทธ์มีบทบำทและหน้ำที่ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน เพ่ือวางแผนและ
พัฒนาโรงเรียน 

2. ประสานงานและด าเนินการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ในการแก้ปัญหาและการพัฒนา
โรงเรียนโดยสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

3. ก าหนดและจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาโรงเรียน
ให้ถึงเป้าหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

บทบำทหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนฝ่ำยบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 
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งำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี  
 มีบทบำทและหน้ำที่ 

1. วางแผน ก าหนดแผน โครงการ และกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกระบบงานในโรงเรียน 
2. ประสานงานและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน / กลุ่มงาน ด าเนินการจัดท า 

โครงการ /กิจกรรม / เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ 
3. รวบรวมโครงการ / กิจกรรมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ /งาน /กลุ่มงานเพ่ือจัดท าเป็นปฏิบัติ

ราชการ 4 ปี โดยให้สอดคล้องกับรูปแบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 1 ปี 
มีบทบำทและหน้ำที่ 

1. วางแผน ก าหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกระบบงานในโรงเรียน 
2. ศึกษา วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลสภาพปัจจุบัน และปัญหาของโรงเรียน เพ่ือวางแผนและ

พัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี 
3. ประสานงานใช้ระบบข้อมูลในการวางแผน ก าหนดแผนงาน และจัดท าโครงการ / กิจกรรม

ประจ าปี 
4. ประสานงานและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน / กลุ่มงานจัดท าโครงการ / 

กิจกรรมประจ าปี 
5. ประสานงานให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ / งาน / กลุ่มงานจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
6. รวบรวมโครงการ / กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ / งาน / กลุ่มงาน เป็น

แผนปฏิบัติงานราชการ 1 ปี ที่สอดคล้องกับรูปแบบของของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา      
สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

7. สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ / งาน / กลุ่มงานด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานราชการ 1 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

8. จัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการโดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

9. ควบคุมและตรวจสอบการใช้เงินตามแผน / โครงการของโรงเรียน 
10. จัดท าค าของบประมาณ และเบิกใช้จ่ายเงินตามโครงการ 
11. จัดท าระเบียบวิธีการและขั้นตอนการพิจารณาการอนุมัติการใช้งบประมาณ 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.2 งำนจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
มีบทบำทและหน้ำที่ 

1. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
2. บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
3. จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
 

2.3 งำนกำรเงินและบัญช ี
งำนกำรเงินและบัญชี (เงินงบประมำณ) 
มีบทบำทและหน้ำที่ 

1. เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
2. เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน เงินค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 
3. ด าเนินการขอเบิกเงินงบประมาณเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทน

วิทยากรท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
4. จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณทุกประเภท 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งำนกำรเงินและบัญชี (เงินงบประมำณ)  
มีบทบำทและหน้ำที่ 

1. จัดท าบัญชีเงินสดและเงินคงเหลือประจ าวัน 
2. จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 

- ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา 
- ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา 
- ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 
- ทะเบียนคุมเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
- ทะเบียนคุมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
- ทะเบียนคุมเงินบ ารุงลูกเสือ 
- ทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา 
 

3. จัดท างบเดือนและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
4. เก็บรักษาสมุดเงินฝากธนาคารทุกประเภท 
5. รายงานค่าสาธารณูปโภคทุกไตรมาส 



11 
 

6. รายงานการใช้ใบเสร็จทุกปีงบประมาณ 
7. จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานการเงิน เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
8. โต้ตอบหนังสือด้านการเงิน 
9. ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
10. พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานให้แก่

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 
11. ท าทะเบียนควบคุมการใช้กระแสไฟฟ้า น้ าประปา และโทรศัพท์ พร้อมทั้งน าจ่ายเงินค่า

สาธารณูปโภค 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.4 งำนพัสด ุ
มีบทบำทและหน้ำที่ 

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดท าเอกสารเบิก - จ่าย ด้วยเงินงบประมาณ 
2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดท าเอกสารเบิก - จ่าย ด้วยเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา 
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดท าเอกสารเบิก - จ่าย ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 
4. ซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
5. บ ารุงรักษาพัสดุ – ครุภัณฑ ์
6. ลงทะเบียนวพัสดุ – ครุภัณฑ ์
7. ตรวจสอบและรายงานพัสดุประจ าปี 
8. จัดจ าหน่ายพัสดุ – ครุภัณฑ ์
9. ด าเนินการเกี่ยวกับราชพัสดุ 
10. รายงานความต้องการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 
11. เก็บรักษาเอกสารจัดซื้อ - จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบราชการ 
12. ประสานกับแผนงาน การเงินโรงเรียน เพื่อด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างให้เป้นไปตามโครงการ 
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

2.5 งำนสวัสดิกำรโรงเรียน 
มีบทบำทและหน้ำที่ 

1. ส ารวจความต้องการในการใช้สินค้าและบริการ 
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3. ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

2. จัดให้มีร้านสวัสดิการขึ้นในโรงเรียน 
3. จัดซื้อ หาและให้บริการสินค้าตามความต้องการ 
4. รายงานผลการด าเนินงานให้สมาชิกทราบ 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.6 งำนธนำคำรโรงเรียน 
 มีบทบำทและหน้ำที่ 

1. ประสานการด าเนินงานกับธนาคารออมสิน 
2. บริการฝาก - ถอนเงิน 
3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน / ประจ าภาคเรียน / ประจ าปีการศึกษา 
 

 
 

 

 
3.1 งำนกำรวำงแผนกิจกำรนักเรียน  

1. งานรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน  
2. งานท าแผนกิจการนักเรียน  
3. งานประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มกิจการนักเรียน  
4. งานเครือข่ายผู้ปกครอง  

3.2 งำนบริหำรกิจกำรนักเรียน  
3.3 งำนส่งเสริมพัฒนำใหน้ักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

1. งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย  
2. งานส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  
3. งานส่งเสริมพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม  
4. งานส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
5. งานยกย่องให้ก าลังใจแกนักเรียนผู้ประพฤติดี  

3.4 งำนด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
1. งานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2. งานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
3. งานคัดกรองนักเรียน  
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4. งานด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
5. งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
6. งานยามรักษาการณ์  

3.5 งำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน  
3.6 งำนข้อมูลสำรสนเทศงำนกิจกำรนักเรียน  
3.7 งำนหัวหน้ำระดับและครูที่ปรึกษำ 
 

 
 
 
 

3.1 กำรวำงแผนกิจกำรนักเรียน  
งำนรวบรวมข้อมูลและจัดท ำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงำนกิจกำรนักเรียน  
มีบทบำทและหน้ำที่  

1. กิจกรรมรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน  
2. กิจกรรมจัดท าคู่มือครู  
3. กิจกรรมท าคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 

 

งำนท ำแผนกิจกำรนักเรียน  
มีบทบำทและหน้ำที่  

1. กิจกรรมท าแผนโครงการประจ าปี  
2. กิจกรรมจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 

  

งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มกิจกำรนักเรียน 

มีบทบำทและหน้ำที่  
1. กิจกรรมรายงานผลการประเมินการด าเนินงานตามโครงการ  
2. กิจกรรมรายงานผลการประเมินด าเนินงานงานประจ า 

  

งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง  
มีบทบำทและหน้ำที่  

1. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา  
2. ร่วมสร้างสายใยสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง  
3. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

บทบำทหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
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4. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและ
สถานศึกษา  

5. จัดการประชุมกรรมการและผู้ปกครองในห้องเรียนตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

3.2 งำนบริหำรกิจกำรนักเรียน  
   มีบทบำทและหน้ำที่  

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเก่ียวกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  
2. ร่วมจัดท าแผนงาน / โครงการ วางแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหารกิจการ

นักเรียน  
3. ก ากับ นิเทศ ติดตามงานทุกงาน ทุกกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ด าเนินไปอย่างเป็นระเบียบของ  

ทางราชการและตามแผนงาน / โครงการ  
4. ก ากับดูแล กลั่นกรองเอกสาร ในส านักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพ่ือ

ปฏิบัติ หรอืสั่งการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี  
5. เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับคณะกรรมการ

กลุม่ งานบริหารกิจการนักเรียน บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มกิจการนักเรียน  
6. ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนในบาง 

โอกาส  
7. ให้ค าแนะน าในด้านความประพฤติของนักเรียน และครู - อาจารย์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และ 

ระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี  
8. วางแผนป้องกัน ควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  

กับสภาพนักเรียน  
9. วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย  
10. บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบ  
11. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้เป็น

ปัจจุบัน เพ่ือป้องกันและแก้ไข  
12. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน  
13. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร  
14. ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร  
15. จัดท าสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่นวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป  
16. ติดตามและประเมินผลงานฝ่ายกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน  
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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3.3 งำนส่งเสริมพัฒนำให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
งำนส่งเสริมพัฒนำควำมประพฤติและระเบียบวินัย 

      มีบทบำทและหน้ำที่   
1. กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง  
2. กิจกรรมอบรมวินัยจราจร 

  

งำนส่งเสริมพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  
มีบทบำทและหน้ำที่  

1. กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม  
2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ / ปฐมนิเทศ  

 

งำนส่งเสริมพัฒนำควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
มีบทบำทและหน้ำที่  

1. กิจกรรมเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 

งำนส่งเสริมพัฒนำกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์  
มีบทบำทและหน้ำที่  

1. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ  

งำนยกย่องให้ก ำลังใจแกนักเรียนผู้ประพฤติดี  
มีบทบำทและหน้ำที่  

1. กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนประพฤติดี  

 

3.4 งำนด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
งำนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
มีบทบำทและหน้ำที่  

1. กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
2. กิจกรรมท าแบบฟอร์มเอกสาร  

งำนรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล  
มีบทบำทและหน้ำที่  

1. กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน   
2. กิจกรรมบันทึกสมุดประจ าตัวนักเรียน  
3. กิจกรรมสอบถามบุคคลใกลัชิด  
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งำนคัดกรองนักเรียน  
มีบทบำทและหน้ำที ่ 

1. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน  
2. กิจกรรมการประเมิน SDQ  
3. กิจกรรมการประเมิน EQ 

  

งำนด ำเนินกำรป้องกันแก้ไขปัญหำนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
มีบทบำทและหน้ำที่  

1. กิจกรรมการด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงต้านยาเสพติด การทะเลาะวิวาท 
และ ปัญหาชู้สาวของนักเรียน  

2. กิจกรรมโฮมรูม  
3. กิจกรรมส่งบันทึกพฤติกรรมนักเรียนของครูที่ปรึกษา  
4. กิจกรรมส่งบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในคาบเรียนของครูประจ าวิชา  
5. กิจกรรมควบคุมการมาโรงเรียน / การเข้าแถว / การแต่งกายของนักเรียนประจ าวัน  
6. กิจกรรมเสนอการลงโทษนักเรียน  
7. กิจกรรมการตัดคะแนนความประพฤติจากการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนของครูที่ปรึกษาและ

กิจกรรม บันทึกความดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  
8. กิจกรรมเวรประจ าวัน  
9. กิจกรรมควบคุมพฤติกรรมนักเรียนในคาบเรียนของครูประจ าวิชา  
10. กิจกรรมส่งบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในคาบเรียนของครูประจ าวิชา  
11. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  
12. กิจกรรมงานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียน  

 

งำนส่งเสริมพัฒนำคุณภำพนักเรียน  
มีบทบำทและหน้ำที่  

1. ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
โภชนาการ ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  

2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้าน
โภชนาการ  

3. ดูแล ควบคุมความสะอาต ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย  
4. จัดบริการน้ าดื่มให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้ าดื่ม ให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ  
5. ก าหนด ตรวจสอบคุณภาพและประเภทของอาหาร ปริมาณอาหารและจ านวนแม่ค้าให้

เพียงพอแก่ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  
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6. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ แก่ผู้ประกอบการและนักเรียน  

7. ประสานกับงานแนะแนว ในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ  
8. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่มและขายอาหารให้อยู่ใน

ระเบียบ วินัยและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม  
9. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดท ารายงานประจ าปีของงาน

โภชนาการ  
10. การประสานการตรวจสุขภาพประจ าปีการศึกษา  
11. จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  
12. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาล จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล ให้

สะอาด ถูก สุขลักษณะให้พร้อมและใช้การได้ทันที  
13. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครูและบุคลากรในกรณีเจ็บป่วย และน าส่งโรงพยาบาลตามความ

จ าเป็น  
14. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนัก

และ ส่วนสูงนักเรียนให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา  
หรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ  

15. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียน  
16. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย  
17. รณรงค์และเชิญชวนให้นักเรียน ครูและบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต  
18. จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของ

งานอนามัย  
19. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 

งำนส่งต่อนักเรียน  
มีบทบำทและหน้ำที่  

1. กิจกรรมส่งต่อภายใน 
2. กิจกรรมส่งต่อภายนอก 

  

งำนยำมรักษำกำรณ์  
มีบทบำทและหน้ำที่  
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1. ดูแลรักษาการณ์ ประตูเข้า- ออกโรงเรียน  
 

3.5 งำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน  
งำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน  
บทบำทและหน้ำที ่ 

1. กิจกรรมจัดท าแผนงานโครงการ  
2. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน  
3. กิจกรรมสภานักเรียน  
4. ส่งเสริมบรรยากาศประชาธิปไตยในกิจกรรมนักเรียน ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอน  
5. เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน  

 

3.6 งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
งำนกิจกำรนักเรียน  
มีบทบำทและหน้ำที่  

1. กิจกรรมรวบรวมข้อมูลโฮมรูม  
2. กิจกรรมรวบรวมข้อมูลเวรประจ าวัน  
3. กิจกรรมข้อมูลการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในคาบเรียนของครูประจ าวิชา  
4. กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนของครูที่ปรึกษา  
5. กิจกรรมรวบรวมข้อมูลประชุมระดับ  
6. กิจกรรมรวบรวมข้อมูลประชุมกลุ่มกิจการนักเรียน  
7. กิจกรรมหลอมรวมจัดท ารูปเล่มข้อมูลสารสนเทศกิจการนักเรียน  
8. งานสารสนเทศข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  
9. กิจกรรมเขตพ้ืนที่สวยด้วยมือเรา  
 
 
 
 
 

3.7 งำนหัวหน้ำระดับและครูที่ปรึกษำ  
งำนหัวหน้ำระดับ  
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนหัวหน้ำระดับ  

1. ออกค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจ าชั้นในแต่ละปีการศึกษา  
2. ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ที่

ก าหนด  



19 
 

4.ฝ่ำยงำนวิชำกำร 

3. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือร่วมแก้ไขพัฒนานักเรียนที่มี 
พฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  

4. ชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับให้เข้าใจและชัดเจน ง่ายต่อการ 
ปฏิบัติ  

5. อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ  
6. จัดท าระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย การขอ

อนุญาต ออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นปัจจุบัน  
7. ควบคุม ก ากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึงผู้ปกครอง

เมื่อนักเรียน ขาดเรียน 3 วันขึ้นไป  
8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  
9. ติดตามการลงแถวในตอนเช้าของครูที่ปรึกษาในการดูแลนักเรียนในระดับชั้น  
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 

งำนครูที่ปรึกษำ  
มีบทบำทและหน้ำที่  

1. จัดท าสมุดประจ าตัวนักเรียน ( ปพ.6 ) ในชั้นของตน  
2. ท าหน้าที่ครูแนะแนว ให้ค าปรึกษานักเรียนด้านต่าง ๆ  
3. ด าเนินกิจกรรมโฮมรูมในชั้นเรียนของตน  
4. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน  
5. ศึกษานักเรียนรายบุคคลเกี่ยวกับตัวนักเรียน ผู้ปกครอง ครอบครัว  
6. ดูแลการเข้าแถวตอนเช้า ตรวจสอบสถิติจ านวนนักเรียน  
7. ติดตามผลการเรียน การจบหลักสูตรของนักเรียน  
8. ส่งเสริมประชาธิปไตยในห้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
9. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

ประกอบด้วยงำน ดังต่อไปนี้ 
4.1 การวางแผนงานวิชาการ  
4.2 การบริหารงานวิชาการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
4.3 งานพัฒนาหลักสูตร 
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4.4 กลุ่มงานสนับสนุนงานวิชาการ และงานพัฒนาแหส่งเรียนรู้  
4.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
4.6 งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4.7 งานทะเบียนนักเรียน  
4.8 งานส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
4.9 งานประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา (SAR) 
4.10 การประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มวิชาการ 
 
 
 
 

4.1 กำรวำงแผนงำนวิชำกำร  
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนกำรวำงแผนงำนวิชำกำร  

1. วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา และ
แนว การจัด สัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
การศึกษาชั้น พ้ืนฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2. จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้
ค าปรึกษา เกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและการประมินผล การแนะ
แนวให้สอดคล้อง และ เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ การวัดและประเมินผล การด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน และการแนะแนว
ให้เป็นไปตามจุดหมาย และ แนวทางการด าเนินการของหลักสูตร  

4. ประสนความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพ่ือให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างม ีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  

5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 
และน าข้อมูล ป้อนกลับจากฝ่าย ต่าง ๆ มาพิจารณาเพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

6. ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้  4.กลุ่ม
วิชาการ บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มวิชาการ  

7. ติดตามการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้น และระดับกลุ่มวิชาในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา  

บทบำทหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนฝ่ำยวิชำกำร 
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8. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับ 
สถานศึกษาในรอบ ปีที่ผ่านมา แล้วใช้การประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและ การ
บริหารหลักสูตรปีการศึกษา ต่อไป  

9. รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือกว่า
สถานศึกษา สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้อง 

 

4.2 กำรบริหำรงำนวิชำกำร และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  
บทบำทหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบงำนวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน   

1. ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกรายวิชา มีการน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ และมีการ
ปรับปรุง  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา น าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการผลิตสื่อ มีการน าสื่อไปใช้อย่างสม่ าเสมอ  

3. จัดท าเอกสาร และแบบฟอร์มที่ใช้ในการท าแผนจัดการเรียนรู้ สมุดบันทึกการสอนรายวัน 
และแบบฟอร์มอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

4. ให้ความรู้ และชี้แจงแก่นักเรียนในการติดตามและตรวจสอบสมุดบันทึกการสอนรายวัน และ
แบบฟอร์มอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  

5. รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการไม่เข้าสอนของครูในคาบสอนปกติ  และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบเป็นระยะ และ ต่อเนื่อง  

6. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้วิธีสอนที่หลากหลาย และยึดนักเรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียน 
คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมแบบ Active Learning  

7. ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ นอกสถานศึกษา และสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีพัฒนาการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง  

8. จัดสอนซ่อมเสริม และจัดท าแนวปฏิบัติการสอนซ่อมเสริมชี้แจงให้ครูทราบ  
9. วิเคราะห์ผลการสอนช่อมเสริมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง  
10. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน อย่างน้อย 6 อย่าง เช่น การ

ค้นคว้าหาความรู้ เพ่ิมเติม การประกวดแข่งขัน การจัดนิทรรศการ การฝึกงาน การทัศนศึกษานอกสถานที่ 
การแสดงหรือการจัด จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ กิจกรรม 1 ระดับชั้น 1 อาชีพ เป็นต้น กิจกรรมเน้นให้นักเรียนมีส่วน
ร่วม มีการติดตามผลประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง  

11. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตร โดยจัดให้สอดคล้องกับคู่มือกิจกรรม เปิด
โอกาสให้เลือก และมี ส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น และมีการประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมนักเรียน  
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12. มีแผนหรือโครงการพัฒนาครูเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดนิเทศภายในและการจัดหาเอกสาร
ความรู้ทาง วิชาการ บริการให้ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง  

13. สนับสนุนให้มีครูได้เข้ารับการอบรม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

14. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียน  
15. ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ อย่างน้อย 5 ครั้ง เช่น การจัดป้ายนิเทศ การ

จัดห้อง วิชาการ การจัดห้องพิพิธภัณฑ์ การจัดนิทรรศการ การจัดศูนย์การเรียน หรือการจัดบรรยากาศ
วิชาการอ่ืน ๆ  

16. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศทางวิชาการ มีการวัดและประเมินผลพร้อมทั้งน า
ผลประเมินไป ปรับปรุง  

17. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ และวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวัดผล ประเมินผล การด าเนินการมีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ และวิจัยต่อเนื่อง  

18. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.3 งำนพัฒนำหลักสูตร 
 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  

1. วางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระยะสั้น ระยะยาวอย่างเป็นระบบ  
2. ส ารวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรในทุก ๆ ด้าน ทุกภาคเรียน ทุกปี  
3. จัดให้มีคณะกรรมการร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจากตัวแทนครูทุกกลุ่มสาระ 

คณะกรรมการ สถานศึกษา/ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน ร่วมพัฒนาหลักสูตรทุกสิ้นปีเพ่ือ
น าไปใช้ในปีต่อไป  

4. จัดท ารายงานผลการพัฒนาหลักสูตร  
5. จัดท าแผนปฏิบัติงาน การนิเทศ และติดตามผลการใช้หลักสูตรประจ าปี  
6. ด าเนินการ รวบรวมสภาพปัญหาของการใช้หลักสูตรสถานศึกษา สรุป รายงานผลให้ผู้บริหาร

ทราบ  
7. ให้การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ด้านการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
8. จัดท ารายงานผลการใช้หลักสูตรประจ าปี  
9. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.4 กลุ่มงำนสนับสนุนงำนวิชำกำร และงำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้  
- งานห้องสมุด  
- งานห้องแหล่งเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ  
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- งานห้องคอมพิวเตอร์  
- งานแนะแนวการศึกษา   
- งานระดมทุนเพ่ือการศึกษา การจัดท าท าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 

 

งำนห้องสมุด  
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

1. จัดสถานที่บริการ หรือมีห้องสมุดส าหรับให้บริการบุคลากรในโรงเรียน  
2. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในกรจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด  
3. จัดท าคู่มือค าแนะน าในการใช้คู่มือการศึกษาคันคว้าในห้องสมุด  
4. ควบคุม ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาแนะน าและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท าบัญชี หนังสือ

ทัง้หมดของ ห้องสมุด  
5. ควบคุมดูแล จัดเก็บรักษา และช่อมแชมหนังสือ รับผิดชอบวัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด  
6. จัดท าทะเบียน จัดหมวดหมู่หนังสือ การลงบัตรเรื่อง และบัตรรายการ  
7. ให้เลขหมู่หนังสือ ค่าดรรชนี ท าบรรณานุกรม  
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดที่เกิดผลต่อการเรียนการสอน และรณรงค์ส่งเสริมการเรียน 

การศึกษาค้นคว้า  
9. รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับห้องสมุด 

 

งำนแนะแนว  
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบคาบแนะแนวทุกห้องเรียน  
2. ด าเนินการศึกษานักเรียนรายกลุ่ม รายบุคคล เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน  
3. ประสานงานกับฝ่ายปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน  
4. ด าเนินการเกี่ยวกับนักเรียน โควตา ทุนการศึกษา การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ  
5. การแนะแนวด้านชีวิตและอาชีพของนักเรียน  
6. การส่งเสริมรณรงค์ให้นักเรียนศึกษาต่อตาม พรบ.การศึกษา  
7. จัดท าแผนพัฒนาการแนะแนวและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
8. ประสานกับหน่วยงานและสถานศึกษาอ่ืนเพื่อพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา  
9. ให้บริการแนะแนวแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป  
10. ศึกษาและพัฒนางานแนะแนวตลอดจนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานแนะแนว  
11. จัดท าแผนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกระดับชั้น  
12. จัดกิจกรรมแนะแนวทั้งในและนอกสถานศึกษาตามระเบียบปฏิบัติ  
13. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล IEP และ EEP  
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14. คัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
15. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีครูพ่ีเลี้ยงสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ใน

รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์  
16. ประเมินผลตามระเบียบการวัดประเมินผลที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร  
17. สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
18. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  

4.5 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

1. ก าหนดจุดประสงค์ รูปแบบและวิธีการของแต่ละกิจกรรม  
2. ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม  
3. เวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม / รายภาคเรียน / ปีการศึกษา  
5. ประเมินผ่านช่วงชั้น  
6. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  

4.6 งำนวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียน  
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

1. ด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มค าร้องในการสอบแก้ตัว  
2. ก าหนด วัน เวลา ในการสอบแก้ตัว  
3. ประกาศรายชื่อผู้ที่ยื่นค าร้องและสอบแก้ตัว  
4. ประกาศผลการสอบแก้ตัว  
5, สรุปผการเรียนของกลุ่มสาระทุกรายวิชา งานรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
6. งานวางแผนและประเมินผลการเรียน  
7. งานรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
8. งานตรวจสอบและสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
9. งานตรวจสอบและวัดผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  
10. งานเทียบโอนผลการเรียน  
11. งานจัดท า SGS และ ปพ.5  
12. งานวัดผลและประเมินผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET , PISA  

 

งำน SGS 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
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1. บันทึกข้อมูลนักเรียน  
2. บันทึกข้อมูลครู  
3. บันทึกข้อมูลแฟ้มรายวิชา  
4. การลงทะเบียนเรียน  
5. บันทีกผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน  
6. จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 ปพ.6)  
7. ส่งข้อมูล GPAX 5 ภาคเรียน , 6 ภาคเรียน จากโรงเรียนไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา  
8. หน้าที่อืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  

งำนเทียบโอนผลกำรเรียน  
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนเทียบโอนผลกำรเรียน  

1. น าผลกาเรียนซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตาม หลักสูตร  

2. ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของโรงเรียนพนมศึกษา และมีเวลาเรียนไม่น้อย
กว่า 1 ภาคเรียน ก่อนจบช่วงชั้น  

3. จ านวนกลุ่มวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยการเรียนที่จะรับเทียบโอนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหาร หลักสูตร และวิชาการของโรงเรียนพนมศึกษา  

4. การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินในรูปของคณะกรมการเทียบโอนผลการเรียนจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน  

5. การเทียบโอนให้น ากลุ่มวิชา รายวิชาที่มีผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้สอดคล้องกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียนได้  

6. ผู้เรียนต้องน าระเบียนแสดงผลกาเรียน (ปพ.1) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์(ปพ.4) จากสถานศึกษาเดิมมาให้โรงเรียนพนมศึกษา  

 

4.7 งำนทะเบียนนักเรียน 
 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

1. ด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มค าร้องในการลงทะเบียนเรียน  
2. ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน  
3. จัดเก็บค าร้องในการลงทะเบียนไว้ที่ฝ่ายทะเบียน  
4. รับค าร้องในกรณีที่นักเรียนขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนวิชาเรียนเพ่ือขออนุมัติหัวหน้า

สถานศึกษาตาม ระยะเวลาที่ก าหนด  
5. ดูแลงานทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
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5. ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 

6. งานเอกสารและรายงานผลนักเรียนประจ า  
7. การย้ายเข้า ย้ายออก ของนักเรียน  
8. งานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

  

4.8 งานส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ  
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ  
2. การแข่งขันทักษะวิชาการ  
3. การรวบรวมเกียรติบัตร  
4. งานพัฒนาจุดเน้นเพื่อการศึกษา 

  

4.9 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำรรำยงนผลกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ (SAR)  
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนนิเทศติดตำมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

1. ประสนงานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
สารสนเทศของ แต่ละมาตรฐาน  

2. จัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
3. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาภายใสถานศึกษา (SAR) และรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัด

และสาธารณชน ทราบอย่างต่อเนื่อง  
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนา  
5. ด าเนินการประสานงานกับบุคคลทุกฝ่ายเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและ ถูกต้อง  
6. ติดต่อประสานงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จากหน่วยงานตันสังกัดใน

การประกัน คุณภาพภายใน และภายนอก  
7. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 

4.10 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มวิชำกำร  
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

1. การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ  
2. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ประกอบด้วยงำน ดังต่อไปนี้  
5.1 งำนบริหำรงำนบุคลำกร  

1. งานวางแผน สรรหาอัตราก าลัง บรรจุและแต่งตั้ง  
2. งานบ ารุงขวัญก าลังใจและเชิดชูเกียรติ  
3. งานสริมสร้างวินัย คุณรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการ  
4. งานสริมสร้างมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
5. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
6. งานทะเบียนและสถิติ  
7. งานการย้าย/ไปช่วยราชการ  

5.2 งำนพัฒนำบุคลำกร  
1. งานส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
  

5.3 งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  
1. งานหลักฐานการปฏิบัติราชการ  
2. งานการลา  
3. งานเวรยามกลางวัน/กลางคืนวันหยุดราชการ  
4. งานประมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร/กลุ่มงาน  
5. งานการพิจารณาความดีความชอบ  
6. งานส่งเสริมการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
7. งานสารบรรณกลุ่มงาน 
 
 

5.1 งำนบริหำรงำนบุคคล  
1. งำนวำงแผน สรรหำอัตรำก ำลัง บรรจุและแต่งตั้ง 
 มีหน้ำที ่ 

1. ประชุมวางแผนและก าหนดวิชาเอกร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง  
2. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว  
4. ด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งครูพ่ีเลี้ยง  
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินประเมินประสิทธิภาพครูผู้ช่วย  
6. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

บทบำทหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนฝ่ำยบุคคล 
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2. งำนบ ำรุงขวัญก ำลังใจและเชิดชูเกียรติ 
มีหน้ำที ่ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมสังสรรค์  
2. ส่งเสริมการให้รางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร  
3. ส่งเสริมบุคลากรเพ่ือการคัดเลือกครูดีเด่น/มีผลงานดีเด่น  
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

3. งำนเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรมจริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำร  
มีหน้ำที ่ 

1. เสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร  
2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
3. ประชุมวางแผนกับฝ้ายบริหารเพ่ือก าหนดกฎระเบียบแนวปฏิบัติราชการของสถานศึกษา  
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

4. งำนเสริมเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ  
มีหน้ำที ่ 

1. เสริมสร้างมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
2. ด าเนินการเกี่ยวกับต่อใบประกอบวิชาชีพครู  
3. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 

5. งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
มีหน้ำที ่ 

1. ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
2. ศึกษาข้อมูลแต่ละบุคคลเกี่ยวกับการขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
3. ด าเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 

6. งำนทะเบียนและสถิติ  
มีหน้ำที ่ 

1. สร้างแบบฟอร์มและรวบรวมข้อมูลประวัติของบุคลากร  
2. ด าเนินการเกี่ยวกับขอเปลี่ยนแปลงประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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7. งำนกำรย้ำย/ไปช่วยรำชกำร  
มีหน้ำที ่ 

1. ประชาสัมพันธ์การส่งแบบค าร้องขอย้าย  
2. รวบรวมแบบค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. รวบรวมค าร้องขอไปช่วยรชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. น าเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา  
5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 

5.2 งำนพัฒนำบุคลำกร  
1. งำนส่งเสริมพัฒนำบุคลำกร  
มีหน้ำที ่ 

1. ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/การศึกษาต่อ  
2. จัดท าหลักฐานแบบฟอร์มการขออนุญาตไปราชการ/ออกนอกสถานศึกษา  
3. จัดท าหลักฐานการรายงานการไปราชการ  
4. ติดตามการรายงานผลการไปราชการ  
5. รวบรวมสถิติการไปราชการ  
6. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 

5.3 งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  
1. งำนหลักฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร  
มีหน้ำที ่ 

1. จัดท าสมุดบัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ  
2. ท าสถิติการมาปฏิบัติรชการของบุคลลากรทุกวัน  
3. น าเสนอต่อให้ผู้บริหารประจ าทุกวัน  
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

2. งำนกำรลำ 
 มีหน้ำที ่

 1. จัดท าแบบฟอร์มใบลา  
2. รับและน าเสนอใบลาต่อผู้บริหาร  
3. สรุปผลการลาทุกเดือนต่อผู้บริหาร  
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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3. งำนเวรยำมกลำงวัน/กลำงคืนวันหยุดรำชกำร  
มีหน้ำที ่ 

1. จัดท าค าสั่งเวรยามกลางวัน/กลางคืนวันหยุดราชการ  
2. จัดท าสมุดบันทึกการมาปฏิบัติหน้าที่เวรยาม  
3. รวบรวมรายงานต่อผู้บริหาร  
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

4. งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงนของบุคลำกร/กลุ่มงำน  
มีหน้ำที ่ 

1. จัดท าแบบฟอร์มการประมินผลการปฏิบัติงนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมิผลการปฏิบัติงนของข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา ปึงบประมาณละ 2 ครั้ง  

3. น าผลการประเมินต่อผู้บริหาร  
4. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน  
5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

5. งำนกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ  
มีหน้ำที ่ 

1. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรมการกลั่นกรอและพิจารณาความดีความชอบ  
2. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาความดีความชอบ  
3. ด าเนินการด้านเอกสารเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน  
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

6. งำนส่งเสริมกำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
 มีหน้ำที ่ 

1. ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
2. กระตุ้นให้ข้าราชการครูขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
3. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

7. งำนสำรบรรณกลุ่มงำน 
มีหน้ำที ่ 

1. รับลงทะเบียนหนังสือ  
2. มอบหมายงาน/ประชาสัมพันธ์/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  
3. จัดท าเอกสารส่งต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ  
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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คณะท ำงำน 

 
1. นางผกา  สามารถ     ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา       ประธานกรรมการ  
2.นายเดโชว์ แก้ววิหค    ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา     รองประธานกรรมการ 
3.นางสาวณัฐชยา ถนิมกาญจน์    ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา     รองประธานกรรมการ 
4.นางสาวณัฐิญา คาโส     ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ  
5.นายเกริกเกียรติ จ านง     ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ              กรรมการ  
6.นางสาวปทุมวัน ดุษฎี     ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ       กรรมการ  
7.นางสาวจันจิรา เขียวคล้าย          ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ      กรรมการ  
8.นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์   ต าแหน่งคร ู          กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 


