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คู่มือการปฏิบัติงาน ( Work Manual ) เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานการจัดการบริหารงาน 
ของโรงเรียนบ้านห้วยลาด ตามภารกิจของสถานศึกษา 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงาน 
บริหารวิชาการ คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารบุคคล  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารการเงินและ 
งบประมาณ และคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของบุคลากร ครู 
และผู้เข้ารับบริการทุกท่าน โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้งาน 
มีคุณภาพตามนโยบาย พันธกิจ ของโรงเรียน 

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานตามภาระงานของสถานศึกษาเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ 

ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและผู้รับบริการ สร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการงานต่าง ๆ 

ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน มุ่งสู่การทำงานที่มีผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

นางลักษณา พรหมพล 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
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สภาพทั่วไป 

 
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่พิกัด 

ละติจูด 16.96332625891898 ลองติจูด 101.50724217456059 ระยะทางอยู่ในการปกครององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน  ระยะทางจากโรงเรียน ไปสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ระยะทาง 66 กิโลเมตร ระยะทางจากโรงเรียน ไปโรงเรียนขยาย 
โอกาสที่ใกล้ที่สุด โรงเรียนบ้านหลักด่าน ระยะทาง 3.7 กิโลเมตร 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ท่ีต้ัง 4 ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  มีเนื้อที ่42 ไร่ 
30 ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนชาติ บ้านห้วยลาดและบ้านกกก่อ 

 
แผนท่ีภายในโรงเรียนบ้านห้วยลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนที่แสดงเขตบริการของโรงเรียนบ้านห้วยลาด 

อา
คา

รม
.ต
น้
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ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
 

สภาพชุมชนรอบ บริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ 1,350 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ ถนน สระน้ำ และหมู่บ้าน อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำไร่ ข้าวโพด 
เนื่องจากต้องอาศัยน้ำจากธรรมชาติและเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อจากบรรพบุรุษ ประชากรส่วนใหญ่ 
นับถือศาสนาพุทธ นิยมทำบุญตักบาตรตามประเพณีในเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานเลี้ยงปีเจ้าพ่อถ้ำใหญ่ และงานบุญบั้งไฟ 

ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ร้อยละ 98 ประกอบอาชีพ ทำไร่ 
 

ร้อยละ  99.70 นับถือศาสนา พุทธ 

ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อปี 50,000 บาท 

โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 

โอกาสของโรงเรียน ด้วยโรงเรียนตั้งอยู่ในที่เหมาะสมคือตั้งอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง 3 หมู่บ้าน 
ในเขตบริการของโรงเรียน ซ่ึงด้านหนา้โรงเรยีนติดถนนสายหลัก ด้านข้างโรงเรียนติดถนนลาดยาง จึงทำให้ 
นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยความสะดวก และอีกประการหนึ่งโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้หลายแหล่ง  



3 
 

 

ซึ่งได้แก่ ถ้ำใหญ่น้ำหนาว องค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์การเรียนรู้น้ำหนาว จึงทำให้สะดวกต่อ 
การเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และนอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความร่วมมือ 
กับทุกหน่วยงาน ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน จึงทำให้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในชุมชนและนอก 
ชุมชนหลายด้าน ได้แก่ ด้านทุนการศึกษา ด้านอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม อุปกรณ์เครื่องเขียน ด้านเสื้อผ้า 
ด้านสื่อการเรียนการสอน เครื่องกรองน้ำ และจากการที่โรงเรียนและชุมชนได้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน 
ประสานงานกันอยู่เสมอ ทำให้ชุมชนให้ความร่วมมือในด้านแรงงานในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 

ข้อจำกัดของโรงเรียน ประชาชนในเขตบริการมีฐานะยากจนเพราะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ 
ทำไร่ขา้วโพด โดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติ คือน้ำฝน ปีหนึ่งปลูกพืชเศรษฐกิจได้ครั้งเดียว เศรษฐกิจ 
จึงไม่คล่องตัว ดังนั้นในการขอความร่วมมือในการบริจาคเงิน เพื่อสรา้งส่ิงปลูกสรา้งใดๆ 

 
 

ทำเนียบผู้บริหาร ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน 
 

ลำดับที่ ชื่อ –สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

นายปั่น จันทร์หว่าง 

นายยอดธรรม  พลแก้ว 

นายเรวัตร    ใจช่ืน 

นายเร้ว  หาญกล้า 

นายไสว ขามพิทักษ์ 

นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง 

นายดิเรก   ต่ายเมือง 

นายเจริญ    ขวัญลอย 

นายสุทธิพงษ์  ทองยิ่ง 

นายสมยศ     พรหมพล 

นางลักษณา พรหมพล 

ครูใหญ ่

ครูใหญ ่

ครูใหญ ่

ครูใหญ ่

ครูใหญ ่

ครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ 

อาจารย์ใหญ่ 

อาจารย์ใหญ่ 

อาจารย์ใหญ่ 

อาจารย์ใหญ่ /ผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 

2500- 2506 

2506-2512 

2512-2515 

2515-2520 

2520-2532 

2532-2537 

2537-2539 

2539-2542 

2542-2543 

2543- 2562 

2562 – ปัจจุบัน 
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ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ ระดับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา (คน) 

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

ชำนาญการ คศ.2 0 0 0 

ชำนาญการพิเศษ คศ.3 0 1 1 

เช่ียวชาญ คศ.4 0 0 0 

เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 
รวม - 0 1 1 

2. รองผู้อำนวยการ 
โรงเรียน 

- คศ.1 0 0 0 

ชำนาญการ คศ.2 0 0 0 

ชำนาญการพิเศษ คศ.3 0 0 0 

เช่ียวชาญ คศ.4 0 0 0 
รวม - 0 0 0 

3. คร ู - คศ.1 4 5 9 

ชำนาญการ คศ.2 0 3 3 

ชำนาญการพิเศษ คศ.3 1 0 1 

เช่ียวชาญ คศ.4 0 0 0 

เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 
รวม - 5 8 13 

4. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย 2 2 4 

5. ลูกจ้างประจำ - - 1 0 1 

6. พนักงานราชการ - - 0 0 0 

7. ลูกจ้างช่ัวคราว - - 1 1 2 

รวมทั้งหมด 9 12 21 
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ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านห้วยลาด ( ข้อมูล ณ วันที่  2  ก.ค  2563 ) 
 

 
ชั้น 

จำนวนนักเรียน  
ครูประช้ัน ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 10 8 18 นางสาวกีรต ิ ข่อยแก้ว 
อนุบาล 2 6 7 13 นางสาวสายใจ มะประสิทธิ์ 
อนุบาล 3 5 5 10 นางสาววิไล แก้วประสงค์ 

รวมอนุบาล 21 20 41  

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 5 17 นางสาวกัญญ์วรา หอมตา 
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 10 20 นายอภิชัย ธรรมเสนา 
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 13 22 นางสาวสุวรรณี แก้วเกตุ 
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 5 15 นางสาวดารภา ขวัญพรม 
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 9 17 นางสาวเบญจภรณ์ พรมเผ่า 
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 10 16 นางสาวปวีณา กางถิ่น 

รวมประถมศึกษา 55 52 107  

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 10 20 นางสาวเนตยา 
นายวรายุ 

เงินเจริญ 
ขวัญลอย 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 9 13 นางสาวสกาวเดือน จันหน่าย 
นายแดนไทย คำภีร์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 11 19 นางวิภาดา พรมอินทร์ 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 22 30 52  

มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 10 25 นายสมบูรณ์ 
นายสุรวี 

นามวงศ์ 
เขียวลี 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 14 12 26 นายนพรัตน์ 
นายยุรนันท์ 

ขันติเจริญ 
พรรณขาม 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 15 24 นางสาวณภัทร 
นายนำพล 

พงค์คำ 
เสคำพันธ์ 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 38 37 75  

รวม 136 139 275  
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ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนบ้านห้วยลาด 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

นักเรียนมีมาตรฐานการศึกษา สู่อาเซียน เพียรพัฒนาอาชีพด้วยเทคโนโลยี น้อมนำวิถี เศรษฐกิจ 
พอเพียง เคียงคู่ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 
พันธกิจ (MISSION) 

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกคน ด้านปัญหาการเรียนรู้ เน้นเทคโนโลยี มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนา 
ทักษะอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสำนึกความเป็นไทย รักในท้อถิ่น 

เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. ผเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
2.   ผู้เรียนท่ีมีภาวะเส่ียงและมีปญัหาทางการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
3. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับวัย 
4. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมด้านทักษะวิชาชีพ 
5.   ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญา สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีบนพื้นฐานความพอเพียงสู่ 

ประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
2.   พัฒนาศักยภาพผู้เรียนท่ีมคีวามต้องการพิเศษ 
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ท้องถิ่น รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
5. ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับวัยและมีทักษะด้านอาชีพ 
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บทบาทและหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. วางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดระบบงาน บทบาทวิธีดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนให้การสนับสนุน ส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงานในสถานศึกษาสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ และนักเรียนผู้รับบริการ 

2. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารท่ัวไป 
3. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารบุคคลและกิจการ 

นักเรียน 
4. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงบประมาณ 

และสินทรัพย์ 
5. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารวิชาการ 
6. มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร ติดตามให้คำปรึกษา 

และให้การนิเทศ 
7. บังคับบัญชาครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าธุรการ นักการภาร นักเรียนให้สามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบของราชการ 
8. ดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าธุรการ 

นักการภารโรง 
9. จัดสวัสดิการต่างๆ อำนวยความสะดวกนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าธุรการ 

นักการภารโรง 
10. สร้างขวัญ กำลังใจและบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 
11. ควบคุมดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร 

จัดการเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
12. สร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนในท้องถิ่น 
13. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลเป็นฐาน 
14. นำนวัตกรรม เทคนิค วิธีการใหม่ๆ ทางการศึกษามาใช้ และเผยแพร่เพ่ือพัฒนาการบริหาร 

วิชาการของสถานศึกษา 
15. พัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นสถานศึกษาที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เป็นที่นิยม 

ของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น 
16. เป็นผู้นำทางความคิด มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน 

ของหน่วยงานต้นสังกัด 
17. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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บทบาทและหนาที่และการปฏิบัติงานของครู 

 
หน้าที่ครูประจำชั้น 

1. มีหน้าท่ีปกครองนักเรียนต้ังแต่เข้าเรียนจนออกจากโรงเรียน 
2. ต้องคอยให้คำแนะนำตักเตือนช่วยเหลือให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นไปตามระเบียบอันดีงาม 

ของโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง เป็นผู้รับผิดชอบเมื่อนักเรียนประพฤติผิดระเบียบ 
3. ต้องไปพบนักเรียนของตนทุกวันหน้าเสาธงชาติ (วันเรียน) เพ่ือสำรวจจำนวนนักเรียนดูแลเอาใจใส่ 

นักเรียนให้ทั่วถึง  เรื่องเครื่องแต่งกาย  สุขภาพอนามัย  ความสะอาดร่างกาย  และร่วมเคารพธงชาติ 
ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตากับนักเรียนทุกเช้า 

4. ครูประจำชั้น ต้องถือหน้าที่ที่สำคัญที่จะติดต่อผู้ปกครองของนักเรียน ในเรื่องความประพฤติ 
การเรียนของนักเรียน นักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุต้องแจ้งผู้ปกครองทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษร และมีหลักฐานการรับทราบ (ใบตอบรับ) 

5. ควรมีการติดตามเด็กท่ีขาดเรียนหรือลาป่วย และให้บันทึกการติดตามลงในสมุดให้ผู้ปกครอง 
ลงชื่อรับทราบการมาเยี่ยมเยียนและติดตามของครูไว้เป็นหลักฐาน 

6. ควบคุมการทำความสะอาดห้องเรียนโดยจัดเวรให้นักเรียนได้ทำทุกวัน 
7. ควบคุมการมาโรงเรียนของนักเรียน การลา การมาสาย ต้องรวบรวมใบลาของนักเรียนไว้ให้ครบ 

และเป็นผู้พิจารณาคนแรกในการอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนได้ 
8. เอกสารงานธุรการประจำช้ันต่าง ๆ แบบ ปพ.ต่าง ๆ หรืองานในหนา้ท่ีอ่ืนของตน ทำใหเ้รียบร้อย 

และเป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ และส่งใหผู้้บังคับบัญชาตรวจตามกำหนดเวลา 
9. ดูแลความประพฤติของนักเรียนในปกครอง ต้องรับผิดชอบเมื่อนักเรียนประพฤติผิดระเบียบ 

จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ 
10. ในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหาจะต้องถือว่าเป็นหนา้ท่ีท่ีจะต้องแก้ไขปัญหานั้นๆ 
11. ครคูวรต้องปฏิบัติตามคำส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังการโดยชอบด้วยราชการ ถ้ามีข้อขัดข้องปฏิบัติ 

ไม่ได้อย่างไร ต้องแจ้งใหผู้้บังคับบัญชาได้ทราบ 

 
หน้าที่ครูผู้สอน 

1. ต้องนำแผนการจัดการเรียนรู้ และสอนตามแผน โดยส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกวันจันทร 
หรือตามท่ีทางฝ่ายวิชาการกำหนด 

2. ต้องสอนตามคาบเวลาและสอนให้เต็มเวลา ควบคุมการทำงานของนักเรียนในคาบท อน 
ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้นักเรียนทำงานโดยไม่มีครูควบคุมอยู่ในห้อง 

3. ใช้สื่อการเรียนเพื่อช่วยในการสอนให้มากท่ีสุด  และให้ถือเป็นหน้าที่ที่ครูทุกคนที่จะต้องให้ 
ความร่วมมือ ในการจัดสร้าง เสาะหา จัดเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงการสอน วิธีสอนอยู่เสมอ 
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4. ควรปรึกษาหารือกับครูประจำชั้น ในการที่จะช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนอ่อน ในการสอนซ่อม 
เสริมและควรมีการประชุมปรึกษาหารืออยู่เสมอ 

5. หากมีการสอนซ่อมเสริมนักเรียนนอกเวลาเรียน (หลังโรงเรียนเลิก) ใหท้ำหนังสือแจ้งผู้ปกครองได้ 
ทราบ และบันทึกข้อความขออนุญาตผู้บริหาร ตามลำดับช้ัน 

6. ครูผู้สอนมีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีวัฒนธรรมเพื่อให้เติบโต 
เป็นพลเมืองดีของชาติ การขาดความร่วมมือหรือละเลยต่อคำสั่งโรงเรียนและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ถือว่าเป็น 
การบกพร่องต่อหน้าที่ 

7. ผู้สอนต้องรับผิดชอบในวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเรียน ไม่ปล่อยให้นักเรียนกระทำการใดๆ 
ที่เกิดการเสียหายต่อทรัพย์สินของโรงเรียน หากเกิดชำรุดเสียหายโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าทำการสอน 
ในห้องนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับนักเรียนทุกคน 

8. ไม่ควรใช้วาจารุนแรงกับนักเรียน หรือไล่นักเรียนออกจากห้องโดยเด็ดขาด หากนักเรียนมีปัญหา 
ขอให้จัดการแก้ไขทันที ถ้าไม่สามารถแกปัญหาได้ให้แจ้งครูประจำชั้นหรือผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือหาทางแก้ไข 

 
หน้าที่ครูเวรประจำวัน 

1. ต้องมาถึงโรงเรียนก่อน 07.00 น. และกลับเมื่อไม่มีนักเรียนอยู่บริเวณโรงเรียนแล้ว ยกเว้นนักเรียน 
ทเรียนพิเศษ ต้องรับผิดชอบนักเรียนที่เหลืออยู่ในบริเวณโรงเรียน ถ้ามีนักเรียนอยู่หลังเวลา 17.30 น. 
ให้ฝากกับภารโรง หรือให้นักเรียนกลับบ้านให้หมด 

2. ทำหน้าที่ดูแลควบคุมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า หากการเข้าแถวหน้าเสาธงไม่ได ้
ด้วยเหตุฝนตกหรือเหตุสุดวิสัย ให้นักเรียนเข้าแถวหน้าชั้นเรียนของตนแล้วให้ตัวแทนนักเรียนไปชักธงชาติขึ้น 
ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ตรวจสุขภาพ เข้าห้องเรียน 

3. ให้โอวาทแก่นักเรียน หรือนำข้อบกพร่องของนกเรียนมาตักเตือนแก้ไข หรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
ของโรงเรียนให้นักเรียนได้ทราบ หลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จสิ้นแล้ว 

4. ควบคุมการเดินแถวของนักเรียน ให้เดินอย่างเป็นระเบียบด้วยความสงบ 
5. ควบคุมดูแล ตรวจตราความสะอาดของอาคาร สถานที่บริเวณโรงเรียน มีสิ่งใดบกพร่องหรือต้อง 

แก้ไขให้แจ้งแก่หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ได้ทราบหรือนักการภารโรง 
6. ก่อนให้นักเรียนได้เข้าเรียนในภาคเช้า ให้นำนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เช่น เก็บเศษ 

ขยะกวาดลานสนามเด็กเล่น ประมาณ 10 นาที 
7. บันทึกข้อบกพร่องหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนและส่งสมุดบันทึกครูเวรที่ได้บันทึกเรียบร้อยแล้ว 

ให้ครูเวรในวันถัดไปทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามในกลุ่มงานต่างๆ ตามโครงสร้างและขอบข่าย 
การบริหารโรงเรียน 
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เร่ืองทั่วไปท่ีครูควรทราบและต้องถือปฏิบัติ 

1. ครูทุกคนต้องมีหนังสือคู่มือครูในวิชาที่ตนสอน และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนที่จะต้องใช้ 
ในเรื่องที่ต้องสอนให้พร้อมอยู่เสมอ 
2. ครูประจำช้ันจะต้องจัดทำงานธุรการในหนา้ท่ีใหเ้รียบร้อย เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและพร้อมท่ีจะให้ 
ผู้บังคับบัญชาตรวจได้ทันที 
3. ครูต้องถึงก่อนโรงเรียนเข้า  15 – 20 นาที ถ้ามาถึงทีหลังโรงเรียนเข้า  15 นาที ถือว่ามาสาย  และให้ 
ลงเวลามา – กลับ ตามความเป็นจริง 
4. ผู้มาสายให้ลงเวลาท่ีถึงโรงเรียนและทำหนังสือช้ีแจงใหผู้้บังคับบัญชาทราบสาเหตุ 
5. ผ ำหนา้ท่ีครูเวรประจำวัน จะต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.00 น. เพ่ือตรวจตราดูแลความเรียบร้อย 
ของนักเรียนในการทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณอ่ืนๆ 
6. ครูทุกคนต้องแต่งกายสุภาพ ไม่ใช้สีฉูดฉาดเกินความเหมาะสมในอาชีพครู ครูชายไม่สวมเสื้อยืด 
กางเกงยีนส์ รองเท้าไม่หุ้มส้น และในระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนบ้านห้วยลาด ให้คณะครูปฏิบัติตนในการ 
แต่งกาย ดงั นี้ 

วันจันทร์ แต่งกายด้วย ชุดข้าราชการสีกากี 
วันอังคาร แต่งกายด้วย ชุดเสื้อลายมะขามประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันพุธ 
วันพฤหัสบดี 
วันศุกร์ 

แต่งกายด้วย 
แต่งกาย 
แต่งกายด้วย 

ชุดลูกเสือ และ ชุดผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 
ชุดพละของโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
ชุดผ้าไทย 

7. ครูทุกคนต้องควบคุมแถวนักเรียนเคารพธงชาติ และสวดมนต์พร้อมนักเรียนทุกเช้า 
ครูเวรประจำวัน และครูประจำชั้นต้องควบคุมดูแลนักเรียนของตนให้เรียบร้อย อยู่ในระเบียบ 
8. ถ้ามีกิจจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนระหว่างเวลาราชการต้องขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียน 
ก่อนทุกครั้ง และต้องกรอกแบบคำขออนุญาตการไปตามแบบที่โรงเรียนกำหนด 
9. ครูเวรประจำวัน จะต้องเอาใจใส่ดูแลความประพฤติของนักเรียนทั้งโรงเรียนในเวลาพักกลางวัน 
ควรสอดส่องดูแลการเล่น การรับประทานอาหารของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบและมีความปลอดภัย ยืนหน้า 
ประตูตามจุดที่ได้รับมอบหมาย ดูแลการปล่อยแถวนักเรียนกลับบ้านในเวลาเลิกเรียน ฯลฯ 
10. ครูประจำชั้นต้องถือว่าหน้าที่สำคัญยิ่งที่จะต้องติดต่อกับผู้ปกครองเพ่ือร่วมมือกันกวดขันในด้านความ 
ประพฤติและการเรียนของนักเรียน ควรหมั่นเยี่ยมเยือนเพ่ือสอบถามความเป็นอยู่ มีบันทึกการติดต่อกับ 
ผู้ปกครองเป็นหลักฐาน 
11. การลาป่วยต้องส่งใบลาถึงโรงเรียนก่อนเข้าเรียน ถ้าไม่สามารถส่งได้ขอแจ้งให้ทราบทันที ก่อนเข้าเรียน 
(หรือฝากครูท่านอ่ืนแจ้งเรื่องก่อนถึงเวลาเข้าเรียน) แล้วส่งใบลาทีหลัง การลากิจต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่าง 
น้อยสามวันหรือหนึ่งวันเมื่อมีเหตุกะทันหัน ลาต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาจึงจะหยุดได้ ถ้าเป็นกิจธุระ 
กะทันหันจะบอกล่วงหน้าไม่ได้ให้แจ้งฝ่ายบริหารทราบทันทีเมื่อมีโอกาสแล้วจึงส่งใบลาตามทีหลัง การลากิจ 
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ติดต่อกับวันหยุดซึ่งคาบเกี่ยวกันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งถ้าบ่อยครั้งแสดงว่าเป็นผู้ขาดความตั้งใจ 
ที่จะปฏิบัติราชการให้ก้าวหน้าและได้ผลดี 
12. ผู้ประสงค์ขอย้าย ให้เขียนคำร้องขอย้ายตามท่ีทางราชการกำหนด 
13. การประชุมปรึกษาหารือ (การประชุมประจำเดือน) ควรซักถามเมื่อมีข้อสงสัยมิบังควรที่จะนำไป 
วิจารณ์นอกห้องประชุม 
14. ถ้าได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการพิเศษนอกโรงเรียน ต้องแจ้งใหผู้้บังคับบัญชาได้ทราบพร้อมบันทึก 
ขออนุมัติก่อนไปทุกครั้ง 
15. ครูและบุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือนและ พ.ร.บ.ระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา จะอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้ 
16. ครูจะต้องอยู่เวร เป็นครูเวรผลัดเปลี่ยนกันตามท่ีระบุในคำสั่งของโรงเรียน ผู้ใดได้รับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร 
ในวันใด ควรได้เสียสละมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ก่อนเวลา 07.00 น. จนถึง หลังเวลา 17.30 น. 
17. การอยู่ยามในระหว่างปิดภาคเรียน ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งของโรงเรียนผู้ใดไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ 
คำสั่งแต่งตั้ง ถือว่าละทิ้งหน้าที่ 
18. แขกของครท่ีูมาพบ ควรเชิญไปห้องรบัแขก ไม่ควรใหเ้ข้าไปพบปะในห้องเรียนขณะท่ีสอน 
19. ไม่ใช้วาจารุนแรงกับเด็กนักเรียน และจะไล่นักเรียนออกจากห้องเรียนไม่ได้ เมื่อยังไม่หมดคาบเวลาที่สอน 
20. ผู้ปกครองนักเรียนจะเข้าไปในห้องสอนไม่ได้ครูควรแจ้งใหท้ราบ และให้รอท่ีห้องพักหรือห้องรับแขกก่อน 
ถ้าต้องการพบเด็กต้องแจ้งให้คร ูอาจารยท่ี์กำลังสอนอยู่หรือครูประจำช้ันได้ทราบ 
21. การนำนักเรียนไปทัศนศึกษาในที่ต่างๆ ครูจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการนำนักเรียน ไปศึกษานอกสถานที่ 
อย่างเคร่งครัด 
22. ในการสอนครตู้องเข้าสอนและออกจากห้องสอนให้ตรงตามเวลา และเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
23. ไม่ควรใช้เด็กนักเรียนออกนอกห้องเรียนในเวลาเรียน แม้นักเรียนที่ใช้จะอยู่ในชั้นเรียนหรือชั่วโมงสอน 
ของครูก็ตาม 
24. ถ้าครู มีธุระจำเป็นที่ต้องการพบเด็ก ให้นัดพบนอกเวลาเรียนหรือเวลาหยุดพักไม่ควรรบกวนเวลาเรียน 
ของเด็ก หากจำเป็นจริงๆ ให้ขออนุญาตจากครูผู้สอนเสียก่อน 
25. ครู ทุกคนควรมีน้ำใจด้วยความเมตตาต่อเด็ก มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพ่ือความก้าวหน้าของโรงเรียน 
อันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติ 
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ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย 

 
ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

“ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาดำเนินการ 
กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรืสถานศึกษา 
ในอำนาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณีในเรื่องดังต่อไปนี้” 
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โครงสร้างการบริการงานของสถานศึกษา 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการสถานศกษา 
 
 

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 

 

 

3.  ้

4.  ้ 

 

 

้   

 ้ ้   

้ ้   

8.

 

9.  ้ 

10.

 ้   

11.  ้  

 

12.  ้  

 

13.  ้ 

 

15. ้  

 

16. ้   ้ 

ฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป 

1. งานธ รการ 

2. กลมงานนโยบายและ 

แผนงาน / โครงการ 

3.กลมงานบร หารการเง  ้

น 

4.ตรวจสอบการเบ กจา่ยเง นและ 

การขออน มต เบ ก – จา่ยเง น 

5.งานทะเบ  ้ยน บญ้   ช  ้ รายงาน 

เง นคงเหลือประจาวน้    และ 

ประจาเดือน 

6.งานพส้   ด  ้ 

คร  ้ภณ้    ฑแ้   ละ 

ส  ้้่งก่อสราง 

7.เจาหนาท  ้้่พส้   ด  ้ (เง นนอก 

งบประมาณ/เง นอ ดหน นรายหวฯ 

เง นอ ดหน นตามโครงการเร ยน 

ฟร ) 

8.เจาหนาท  ้้่คร  ้ภณ้    ฑ  ้ 

9.งานตรวจสอบ ต ดตาม 

ประเม นผล รายงานผลการใชเง น 

และดาเน นการ 

1.งานพฒนาหลกสตร 

2.งานพฒนากระบวนการเร ยนร   

3.งานวดผลประเม นผล 

การศกึษา 

4.งานทะเบ  ้ยนและเท  ้ยบโอน

ผล การเร ยน 

5.กลมงานว จยและพฒนา 

คณ้   ภาพการศึกษา 

6.กลมงานพฒนาสือ่เทคโนโลย  

และนวตกรรมการเร ยนร   

7.กลมงานพฒนาแหล้่งเร  ้ยนร
้  ้ 

8.กล้่มงานส้่งเสร มและประ

สาน 

ความรว่มมือทางว ชาการ 

9.กลมงานสหกรณโ  ้ รงเร ยน 

1.งานสารบรรณ, รบ้    – 

ส้่ง หนง  สือราชการ, 

เกษ ยณ-แจง  ประสานหนง  

สือราชการ 

2.งานยานพาหนะ 

3.กลมงานคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขน้  ้    พ้ืน้    ฐาน 

4.กลมงานพฒนาระบบและ 

เครือข่ายขอ  มล  สารสนเทศ 

5.การประสานงานและพฒนา 

เครือข่ายการศกึษา 

6.กลมงานอาคารสถานทแ้  ้่ 

ละ ส  ้้่งแวดลอ้   ม 

7.การจดทาสามะโนผ  ้ เร  ้ยน 

8.การรบ้    นกเร ยน 

9.การประชาสมพน้    ธง้   

าน การศกึษา 

10.การส้่งเสร ม สนบ้    

สน นและ 

ประสานงานจดการศกึษาของ 

บ คคล ช มชน องคกร หน่วยงาน 

และสถาบน้    สง้   

คมอ้ื้่นท  ้้่จด้   การศกึษา 

11.กลมงานสมพน้    ธช  ้มชน 

12.กลมงานปฏ  ้คม 

13.งานท  ้้่ไมไ่ดร้   ะบ  ้ไวใ้   
นงานอ้ื้่น 
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บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ 

 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. รับแนวปฏิบัติจากอำนวยการฝ่ายวิชาการ เพ่ือกำกับ ดูแล ติดตามในสายงานท่ีรับผิดชอบ 
2. เป็นคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
3. ประสานงานกับฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้งานตา่ งๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ 

เพ่ือให้งานของฝ่ายวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ์ และเอกสารต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ 
5. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
6. ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
7. ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน การสอน เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
8. กำกับดูแลการจัดแผนการเรียนของนักเรียน และจัดนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการเรียน 
9. พิจารณาความดีความชอบของครูในฝ่ายวิชาการเพ่ือเสนอต่อผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ขอบข่ายงานและภารกิจบริหารงานวิชาการ 
1.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

1.1 งานพัฒนาหลักสูตร 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. ประสานงานจัดให้มีการศึกษาวิเคราะหห์ลักสูตร เพ่ือให้มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
นำหลักสูตรไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือปรับปรุง 
หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

3. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการผลิตสื่อการเรียนการสอน การจัดหรือปรับปรุงแผนการจัด 
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับโรงเรียน และนโยบายของโรงเรียน 

4. ควบคุมการใช้หนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้ ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงเรียน 
5. ดำเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสื่อการสอน วัสดุฝึกท่ีได้มาตรฐาน และจัดบรรยากาศ 

ทางวิชาการ 
6. ศึกษา วิเคราะหแ์ผนการเรียน การจัดรายวิชาต่างๆ ใหส้อดคล้องกับความสนใจ ความถนัด 

ของนักเรียน และบุคลากรในกลุ่มสาระฯ 
7. วางแผน และดำเนินการให้มีการจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนตามโอกาส 
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8. อำนวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศทางวิชาการให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนร 
9. จัดกิจกรรมพัฒนาครู เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้กับครูอย่างต่อเนื่อง 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
1.2 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตารางสอน ตารางการใช้ห้อง ตารางสอนประจำชั้นให้เป็นปัจจุบัน 
2. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยดำเนินการดังนี้ 

3.1 จัดหาเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไข 
ปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง 

3.2 ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน และใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน 
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม 

3.3 จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการ 
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตาม 
ความเหมาะสม 
3. ใหค้ำแนะนำ ปรึกษาการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครใูนกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการ นิเทศท่ีร่วมมือ 
ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกน 
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

หรือแบบ 

5. กำกับติดตามการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ และให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อมีปัญหาด้านการเรียนการสอน 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2. กลุ่มงานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

2.1 งานวัดผลประเมินผลการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ควบคุมดูแลวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาด้วยการประเมินผลการเรียน 
ตามหลักสูตร 
2. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิชาการ 
3. ให้คำแนะนำบุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกับการวด 
เกี่ยวกับ การประเมินผลการเรียน 

ผลและประเมินผลตลอดจนทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ 

4. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนไว้ค้นคว้าและอ้างอิง 
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5. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการในการพฒ 
การประเมินผลการเรียน 

นาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ 

6. รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
7. จัดทำแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานวัดผล 
8. รวบรวมรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 และประกาศให้นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ 
9. รวบรวม ปพ. 5 เสนอผู้อำนวยการเพ่ืออนุมัติผลการเรียน 
10. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการดำเนินการเรื่องการสอบแก้ตัว 
11. รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด 0, ร, มส 
12. กำหนดเวลาสอบแก้ตัว จัดทำตาราเรียนเสริม ตารางสอบแก้ตัวและ ประกาศผลการสอบแก้ตัว 
13. ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดทำข้อสอบ กำหนดตารางสอบ กรรมการคุมสอบ 
และดำเนินการสอบ 
14. ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการ 
เรียน การจบหลักสูตร 
15. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ตามแนวทาง 
ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
16. สำรวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส พร้อมดำเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหาตกค้าง 
17.ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2.2 งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน 
มีหน้าทีร่ับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติการ และประเมินผล 
การดำเนินงานงานทะเบียน 
3. ทำทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จัดทำข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนให้ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 
4. บันทึกผลการประเมินลงระบบทะเบียนของนักเรียน และประชาสัมพันธ์ผลการเรียนของผู้เรียนผ่าน 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
5. จัดทำแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
6. ใหเ้ลขประจำตัวนักเรียน และจัดทำรายช่ือนักเรียนทุกชั้นเรียน จัดทำสถิติจำนวนนักเรียน 
7. รับคำร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน และดำเนินการ เกี่ยวกับ 
การแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 
8. ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผล 
การเรียน การจบหลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
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9. รับคำร้องและดำเนินการเกี่ยวกับการขอพักการเรียน การย้าย และการลาออกของนักเรียน 
10. รับคำร้องการขอเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล การแก้ไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรยีน 
11. ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรองอ่ืนๆ ตามท่ีนักเรียนหรือผู้ปกครองต้องการ 
12. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ส่งมา 
13. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรแกน่ักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
14. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถาน 
ประกอบการ และอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
15. ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
16. จัดเกบ็เอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใช้งาน 
17. จัดทำทะเบียนแสดงผลการเรียน 
18. สำรวจนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียน 0, ร, มส 
19. ดำเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณี ที่นักเรียนมีปัญหาตกค้าง 
20. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนทำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยครอบคลุมทั้งการวิจัย 
บริสุทธิ์ การวิจัยเชิงทดลอง และการประเมินโครงการ 
2. จัดรวบรวมผลงานการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มใช้ในการนำเสนอเป็นผลงานของโรงเรียน 
และเพ่ือการประชาสัมพันธ์งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำภาคเรียนละ 1 เล่ม และให้มีจำนวนตามความ 
เหมาะสมของแต่ละปี 
3. สนับสนุนใหค้รจัูดทำและรวบรวมผลงาน Best Practice 
4. ประสานงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใหค้รูส่งประกวดผลงาน Best Practice 

 

4. กลุ่มงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1.งานเทคโนโลยีการเรียนการสอน 

1.1 วางแผน จัด ควบคุมดูแล แก้ไขปัญหา และเป็นที่ปรึกษาในการใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่าย 
ภายในโรงเรียน ทั้งการใช้อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต วิทยุ โทรทัศน์ 

1.2 พัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
ทงั้ ส่วนท่ีเป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ 

1.3 สนับสนุนฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ต่อการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน 
1.4 พัฒนาระบบเครือขา่ยภายในโรงเรียน ท้ังการใช้อินเตอร์เน็ต อินทราเนต วิทยุ โทรทัศน์ ท้ัง 
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ส่วนท่ีเป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ 
1.5 เป็นผู้จัดการระบบเครือข่าย และเว็บมาสเตอร์ของโรงเรียน 
1.6 ประสานร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา การใช้สื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพ่ือการจัด 

การเรียนการสอน และ พัฒนางานวิชาการกับบุคลากรภายในสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอ่ืน 

1.7 ประเมินผลการใช้ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
2. งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

2.1 สนับสนุนการทำผลงานเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะของครู 
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับคณะครูในการดำเนินการ ดังนี้ 

2.2.1 ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดหา การเลือก การใช้ และการประเมิน 
คุณภาพสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ 
ของสถานศึกษา ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่วม 

2.2.2 จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและ 
การพัฒนางานด้านวิชาการ 

2.2.3 เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการ โดยดำเนินการ 
คัดเลือกในรูปของคระกรรมการและประเมินการใช้สื่ออย่างเหมาะสม 

2.2.4 ผลิต พัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพส่ือฯ เพ่ือเลือกใช้ 
ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.3 มีส่วนร่วมในการพฒันาศูนย์ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา 
2.4 ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และแลกเปลี่ยนการใช้ สื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ 
2.5 ประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนา และใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาอย่าง 

ต่อเนื่อง 
2.6 เผยแพร่ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาท่ีครผูลิตและพัฒนาให ้เพ่ือนคร 

สถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการ 
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. กลุ่มงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
1. จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและการใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพ่ือการจัดการ 

เรียนรู้อย่างเต็มที่  
4. ติดตามและตรวจสอบการใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาของครูและนักเรียน 
5. สรุปและรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
1. จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและการใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาเพื่อการ 

จัดการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี 
4. ติดตามและตรวจสอบการใช้งานแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาของครูและนักเรียน 
5. สรุปและรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
6. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาแก่บุคคลทั่วไปและแหล่งเรียนร 

ภายนอกแก่ครูผู้สอนทุกคนอย่างสม่ำเสมอ 

 
6. กลุ่มงานส่งเสริมและประสานความร่วมมือทางวิชาการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ประสานและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการกับกลุ่มเครือข่าย วังกวาง – หลักด่าน 
เครือข่ายครูในกลุ่มสาระต่างๆ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 2 และเครือข่ายอ่ืนๆ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วม เป็นสมาชิกเครือข่าย สถาบัน สมาคม องค์การต่างๆ เพื่อการพัฒนา 
วิชาชีพ 
3. มีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อภารกิจต่างๆ ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย วังกวาง – หลักด่าน 
1. และ 2. รวมทั้งใหข้้อเสนอแนะหรือดำเนินงานเพ่ือการพัฒนากิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนเครือขา่ย 
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7.กลุ่มงานสหกรณ์โรงเรียน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ของสหกรณ์โรงเรียน 
2. ดำเนินการ กำกับ ดูแลกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
และโรงเรียน 
3. จัดทำทะเบียนสมาชิก และรับสมาชิกใหม่ ตามข้อบังคับ 
4. จัดให้มีคณะกรรมการดำเนินงาน ตามระเบียบข้อบังคับ 
5. บริการจำหนา่ยสินค้าราคาถูกให้กบัสมาชิก 
6. จัดทำทะเบียนสินค้า และบัญชี รบั-จ่าย ของสหกรณ์ 
7. จัดให้มีสถานที่ประกอบการเป็นสัดส่วน สะดวกและปลอดภัย ในการให้บริการ 
8. แนะนำ ให้ความรู้ และอบรมสมาชิกให้มีความรู้ด้านสหกรณ์ 
9. ประสานงานกับทุกฝ่ายในอันท่ีจะทำให้กจิการ และใหผ้ลประโยชน์กับทุกฝ่าย 
10. จัดสรรกำไร ปันผล และเฉล่ียคืน ให้กบัสมาชิก 
11. จัดทางบดุล โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับรอง 
12. จัดให้มีการประชุมตามวาระ 
13. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

ผู้จัดการ 
มีหน้าท่ีดูแลและควบคุมการดำเนินการของกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังจดบันทึกการประชุม 

ฝ่ายบัญชี 
มีหน้าที่จัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่ายจากฝ่ายเหรัญญิกและฝ่ายการตลาดพร้อมทั้งสรุปยอดบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
ทุกเดือน 

ฝ่ายทะเบียน 
มีหน้าท่ีรับลงทะเบียนลูกค้า ออกแบบใบจองหุ้นและลงทะเบียนผู้ถือหุ้น บันทึกสถิติการใช้บริการของสมาชิก 
ผู้ถือหุ้นแต่ละราย พร้อมท้ังสรุปยอดเงนิปันผลให้แกส่มาชิกสหกรณเ์มื่อส้ินปี 

ฝ่ายการเงิน 
มีหน้าที่เก่ียวกับการเงิน รับเงินสดจากฝ่ายขายแล้วนำไปฝากธนาคารพร้อมทั้งสรุปยอดเงินสดในแต่ละวันให้ 
ผู้จัดการทราบและส่งฝ่ายบัญชีเพ่ือลงบัญชีรวมทั้งเบิกจ่ายเงินให้ฝ่ายการตลาดและสรุปยอดเงินร่วมกับฝ่าย 
บัญชีในทุกสิ้นเดือน 

ฝ่ายจัดซื้อและการตลาด 
มีหน้าท่ีหาตลาด สำรวจตลาด จัดซ้ือสินค้าตามแหล่งต่างๆรวมทั้งคิดราคาสินค้าเพ่ือให้ฝ่ายคลังสินค้าติดราคา 
ดูแลการตรวจรบัสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ 
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ฝ่ายคลังสินค้า 
มีหน้าที่จัดเก็บและลงทะเบียนสินค้าในคลังสินค้า ติดราคาสินค้าทุกชิ้นที่ฝ่ายจัดซื้อคิดราคาไว้และนำจ่ายสินค้า 
ให้ฝ่ายขายออกจำหน่ายในแต่ละวัน 

ฝ่ายตรวจสอบสินค้า 
มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในสหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์ส่งเสริมผลผลิต รวมทั้งออกแบบสอบถามให้ 
สมาชิกผู้ถอืหุ้น นักเรียน ผู้ปกครองเกี่ยวกับความต้องการของตลาดทุกๆไตรมาส 

ฝ่ายจำหนา่ยสินค้า 
มีหน้าท่ีขายสินค้า ดูแลให้ความสะดวกและให้คำปรึกษาแนะนำ แก่นักเรียนท่ีเป็นฝ่ายขาย ดูแลการ 
เปิด-ปิดสหกรณ์ ตรวจนับเงินสดพร้อมลงบัญชีและนำส่งฝ่ายเหรัญญิกให้แล้วเสร็จวันต่อวัน รวมทั้งจัดเก็บห้อง 
สหกรณ์ให้เรียบร้อยวันต่อวัน 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
มีหน้าที่จัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ต่างๆเพ่ือให้ผู้ปกครอง นักเรียนเข้าใจหลักการ 
สหกรณ์ร้านค้า ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลิตเอกสารเผยแพร่คู่มือต่างๆ รวมทั้งใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ 
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บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายงานบริหารบุคคล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนและกิจการนักเรียน ในกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่สามารถ 
มาปฏิบัติงานได้หรือไม่อยู่ในโรงเรียน 
2. กำกับดูแลงานในฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนทุกงาน ใหเ้ป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
3. ประสานติดต่อผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ ที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาเด็ก โดย 
ประสานการปฏิบัติกับงานระดับชั้นอย่างใกล้ชิด 
4. เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ แก่หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา 
5. ให้ความเห็นชอบในการออกหนังสือรับรองความประพฤตินักเรียน 
6. เสนอความดีความชอบของหัวหน้างาน หัวหน้าตอน หัวหน้าระดับ เพื่อพิจารณาในการเลื่อนขั้น 
เงินเดือนทุกครั้ง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ขอบข่ายและภารกิจงายบริหารบุคคล 

1. กลุ่มงานสำนักงานและธุรการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ประสานงานด้านเอกสารธุรการกับโรงเรียนและกลุ่มงานอ่ืน ลงทะเบียนรับและแจกจ่ายงานตาม 
ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย ให้กบัเจ้าของงานได้ปฏิบัติ จัดเกบ็เอกสารท่ีเกี่ยวข้องไว้ในสำนักงานอย่างเป็น 
ระบบ สำหรับตรวจสอบหรือยืนหลักฐานได้ตลอดเวลา 
2. เก็บสถิติข้อมูลประจำวัน ร่วมกับข้อมูลบันทึกการสอน นำมาวิเคราะห์ การไม่เข้าแถว มาสาย ขาด 
เรียน รายงานให้ครูที่ปรึกษา รับทราบเพื่อแก้ไข พัฒนาต่อไป 
3. จัดเก็บข้อมูลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้านอย่างเป็นระบบ สรุปรายงานให้กับหัวหน้ากลุ่ม 
งานบริหารบุคคลเพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให้ทันเหตุการณ์ สรุปรวบรวมข้อมูลจากครูที่ 
ปรึกษาหัวหน้าระดับ ครูผู้สอน ครูเวรประจำวัน เพื่อรายงานโรงเรียนเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน สรุปเป็น 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนและประจำปีการศึกษากับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็น 
ปัจจุบัน 
4. จัดทำหนังสือราชการทั้งภายใน-ภายนอกโรงเรียน จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ของกลุ่มงาน 
บริหารบุคคล งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. ทำหนา้ท่ีต้อนรับผู้มาติดต่อราชการกับงานบุคคลท้ังบุคลากรภายใน นักเรียน ผู้ปกครอง หรือบุคลากร 
ภายนอก เพ่ือประสานกับผู้เกี่ยวข้องกับภาระงานนั้น ๆ 
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2. งานอัตรากำลัง 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. วิเคราะห์ภารกจิและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกจิของโรงเรียน 
2. จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ กำหนด 
3. นำเสนอแผนอัตรากำลังเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ กศจ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. นำเสนออัตรากำลังของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ 
5. ประเมินเพ่ือขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง ขอกำหนดตำแหน่งเพ่ิมจากข้าราชกรครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมติัและเสนอผู้มีอำนาจแต่งต้ัง 
6. ดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
กรณีได้รับมอบอำนาจจาก กศจ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. ดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา 
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด 
8. กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กำหนด 
9. กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวยื่นนอกเหนือจากข้อ 3 ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่สถานศึกษากำหนด 
10. เสนอคำร้องขอย้ายไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อดำเนินการนำเสนอ กศจ เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้าย 
และผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี 
11. บรรจุแต่งต้ังข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับย้ายจากสถานศึกษาอ่ืน 
12. รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดทำทะเบียน 
ประวัติ 

3. งานการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
3.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
2. จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนท่ีกำหนด 
4. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3.2 งานทะเบียนประวัติ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
2. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
ลูกจ้างในสถานศึกษา 
3. รับเรื่องการแก้ไข วัน เดือน ปีแล้วเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณาตรวจสอบคุณสมบติั 

3.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ดำเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างในสถานศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อเสนอไปยังผู้มีอำนาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กฎหมายกำหนด 
2. จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
ในสังกัด 

 
4.กลุ่มงานวินัยและการรักษาวินัย 

งานวินัยและการรักษาวินัย 
1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
2. ตรวจการปฏิบัติงานของครูเวรประจำวัน 
3. จัดทำตารางการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
4. ตรวจการแต่งกายของครูและบุคลากร 
5. รวบรวมสถิติข้อมูลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
6. พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ในระเบียบวินัยนำเสนอแก่ผู้บริหาร 
7. ดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย 

4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
1. ประเมินผลงานของบุคลากรเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือเสนอพิจารณาเล่ือนตำแหน่ง 
3. ประเมินผลงานเพื่อพัฒนาบุคลากร 

4.2 งานสถิติข้อมูลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ประสานงานเกี่ยวกับการลาของครู และบุคลากรทางการศึกษา และแจ้งฝ่ายบริหารทราบ 
2. ตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. สรุปและจัดทำบัญชีวันลา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดทำรายงานส่งสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 ตามกำหนด 
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5. กลุ่มงานเวรยาม, ครูเวรประจำวัน และงานหัวหน้าระดับชั้น 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

5.1 งานครูเวรประจา วัน มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ดูแลความเรียบร้อยประตูทางเข้า-ออก จัดระเบียบการเดินแถว การขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ ให้เป็นไปตาม 
กฎหมายจราจรและข้อตกลงของโรงเรียน ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ตรวจค้นโทรศัพท์เคลื่อนที่อาวุธ และ 
สิ่งเสพติด จัดเก็บข้อมูลนักเรียนมาสาย จัดกิจกรรมให้ผู้มาสายปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียน สอดส่องดูแล 
ความปลอดภัย การก่อการทะเลาะวิวาท ชู้สาว จากบุคคลภายใน และภายนอกโรงเรียน ควบคุมดูแลความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของการรับ-ส่ง ณ บริเวณท่ีจอดรถรับส่งนักเรียน 
2. ตรวจอาคารทุกอาคาร ดูแลความสะอาด ความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย การหลบซ่อน 
การแสดงพฤติกรรมอันไม่พงึ ประสงค์ของนักเรียน 
3.ตรวจห้องนำ้นักเรียนและบริเวณท่ัวไป ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย 
การหลบแถวหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรม หนีเรียน การก่อการทะเลาะวิวาท พฤติกรรมชู้สาว การสูบบุหรี่หรือสาร 
เสพติด การแต่งกายและทรงผมท่ีถูกระเบียบ การแสดงออกซ่ึงกริยามารยาทท่ีเหมาะสมดีงาม 
4. จัดกิจกรรมหน้าเสาธงและประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อตกลงของโรงเรียน เน้นการสร้าง 
วินัยเชิงบวก การคิดดี ทำได้ ง่ายต่อการปฏิบัติ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด 
แจ้งข่าวสารสำคัญให้บุคลากรและนักเรียนทราบ ประสานกับฝ่าย กลุ่มสาระหรืองานต่างๆ ในการมอบรางวัล 
ของขวัญ วุฒิบัตรเกียรติบัตร กำกับควบคุมดูแลกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคณะทำงานของคณะกรรมการ 
นักเรียน 
5. ปฏบัิติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

5.2 งานหัวหน้าระดับช้ัน 
1. วางแผนร่วมกับครูที่ปรึกษาระดับชั้น จัดทำแผนงานโครงการ การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือนำมาแก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมพัฒนา ส่งต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางในระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 
2. ร่วมกับครูที่ปรึกษาระดับชั้น วางแผนดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง ชั้นเรียน จัดกิจกรรม 
สอนซ่อมเสริม กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาส่งเสริมพัฒนา ให้นักเรียน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
3. จัดการประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้น เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในระดับชั้นทุกด้านอย่างเป็นระบบ 
และสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
4. ร่วมกับระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประชุมวางแผนระดมความคิด ในการกำกับควบคุมดูแล ป้องกัน 
แก้ไขปัญหา ส่งเสริมพัฒนานักเรียนทั้งระบบ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนดี มีความรู้ 
และปัญหา สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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6. กลุ่มงานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. วางแผนจัดทำโครงสร้างระบบการดำเนินการ แผนงานโครงการต่างๆ ของงานสงเสริมกิจการนักเรียน 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยยึดหลัก 3 D 
3. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานส่งเสริมกิจการนักเรียนตลอดปีการศึกษา 
4.ประสานกับงานฝ่าย งานกลุ่มสาระ งานตามโครงสร้าง องค์กรภายนอก เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมพัฒนา 
ผู้เรียนด้วยรูปแบบของการประชุม อบรม สัมมนา เข้าค่าย ทัศนศึกษา โครงการ โครงงาน หรือรูปแบบอื่นใด 
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด มีทักษะชีวิตที่ดี มีความรู้ ความรักสามัคคีเป็น 
ประโยชน์ต่อการทำงานหรือการศึกษาต่อ 
5. ประชุมปรึกษาหารือกับทีมงานที่เก่ียวข้องร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนหรือตัวแทนนักเรียนในการ 
วางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประเมินผลการดำเนินการจัดทำเป็นรายงานต่อโรงเรียน 
ทุกกิจกรรม 

 
7. งานดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนและวินัยนักเรียน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. จัดทำคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
2. จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กบัครูท่ีปรึกษา 
3. ตรวจสอบการโฮมรูมของครท่ีูปรึกษาประจำช้ันเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับช้ัน 
5. คัดกรองนักเรียน โดยนำข้อมูลจากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดกลุ่มนักเรียนเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มมีปัญหา เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอย่างเป็น 
ระบบ 
6. จัดให้มกีารประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
7. ประสานงานกับหัวหน้าระดับช้ัน ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา 
8. ประสานครูที่ปรึกษาเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
9. ควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหา นักเรียนที่มีพฤติกรรมอันไม่พงึ ประสงค์โดยประสานกับครูผู้สอน ครู 
สารวัตรนักเรียน ครูเวรประจำวัน ครูแนะแนว ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามท่ีกำหนดไว้ 
10. ส่งต่อนักเรียน กรณีท่ีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วไม่ได้ผลหรือควรส่งต่อเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาเฉพาะ 
ด้านที่เหมาะสม ให้ส่งต่อทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
11. ส่งเสริมพัฒนานักเรียน โดยร่วมกับกลุ่มงาน กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดทำแผนงานโครงการ 
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเสริมเติมเต็มองค์ความรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
หลักสูตรและตามแนวทางท่ีโรงเรียนกำหนด 
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12. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
13. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 
8. กลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตย 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. วางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการ ในการส่งเสริมการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ทั้งในคาบเรียนปกติ ชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
2. ดำเนินการสรรหาหัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง คณะทำงานในกิจกรรมต่างๆ คณะกรรมการนักเรียน 
ในแต่ละปีการศึกษา โดยใช้กระบวนการแบบประชาธิปไตย 
3. เป็นที่ปรึกษา คณะทำงานต่างๆ ให้คำแนะนำปรึกษาการทำงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังแนวคิด 
และวิธีการประชาธิปไตยกับนักเรียน 
4. จัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นปลูกฝังแนวคิดวิธีการ หลักการประชาธิปไตยในและนอก 
โรงเรียนกับนกเรียนและชุมชน 
5. จัดทำรายงานต่างๆ ต่อโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันเก่ียวกับการดำเนินการในกิจกรรม 
ประชาธิปไตย เพ่ือเป็นการเผยแพร่แนวคิด หลักการประชาธิปไตยท่ีโรงเรียนดำเนินการ 

 
9. กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. วางแผนจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการรณรงค์ส่งเสริม ให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม 
2. ประสานกับหน่วยงานองค์กรท้องถิ่น ร่วมกันจดั 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามให้กับนักเรียน 

ทำแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ 

3. รณรงค์ให้ นักเรียนใหม่ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม บรรพชา และบวชชีพราหมณ์ ตามนโยบายของโรงเรียน 
ประสานกับองค์กร ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อร่วมมือกันผลักดันให้งานนโยบายข้างต้นประสบผลสำเร็จ 
4. ติดตามผลหลังการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรมต่างๆ จัดทำรายงานต่อกลุ่มงานบริหารบุคคล 
เพ่ือรายงานต่อโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
5. ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน 
เรื่องความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
6. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 
7. การตดิตามและประเมินผลการดำเนินงานใหผู้้บังคับบัญชาทราบ 
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10. กลุ่มงานรณรงค์ป้องกันสารป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. จัดทำสถิติข้อมลูนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
2. ประสานงานกับครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
3. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
4. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
5. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
6. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
7. ดำเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
8. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กจิกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
9. การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล 
10. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11. การตดิตามประเมินผลและรายงานใหผู้้บังคับบัญชาทราบ 
12. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
13. จัดกิจกรรมรณรงค์ใหค้วามรู้แก่นักเรียนในการป้องกันโรคเอดส์ 
14. การให้คำปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
15. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
16. การตดิตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
11.งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. กำหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดำเนินงานของงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
2. ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานด้านโภชนาการ 
3. จัดบริการสถานที่ จำหน่าย ที่นั่งรับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน 
4. กำหนด ตรวจสอบคุณภาพและประเภทของอาหาร ปริมาณอาหารให้เพียงพอแก่นักเรียนและบุคลากร 
ในโรงเรียน 
5. ใหค้ำแนะนำเบ้ืองต้นส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการแก่นักเรียน 
6. ประสานกับงานแนะแนว ในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
7. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่มและขายอาหารให้อยู่ในระเบียบวินัย 
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
8. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดทำรายงานประจำปีของงานโภชนาการ 
9. การประสานการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 
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10. จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
11. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาล จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล ให้สะอาด ถูก 
สุขลักษณะให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
12. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครูและบุคลากรในกรณีเจ็บป่วย และนำส่งโรงพยาบาลตามความจำเป็น 
13. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ทำบัตรสุขภาพนักเรียน ทำสถิติบันทึกสุขภาพ สถิติน้ำหนัก และส่วนสูง 
นักเรียนให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอน 
เกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
14. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอนามัยให้ภูมคุ้ิมกันแก่บุคลากรของโรงเรียน 
15. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
16. จัดทำสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน ประจำปีของงานอนามัย 
17. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานอาหารเสริมนม 

1. ประสานงาน ตรวจเช็คสถิติจำนวนนักเรียนทุกชั้นเพ่ือการจัดสรรอาหารเสริมนม กับองค์การบริหารงานส่วน 
ตำบลหลักด่าน 
2. ตรวจเช็คคุณภาพของนม หากมีนมบูดหรือเน่าเสีย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ 
จัดส่งอาหารเสริมนม 
3. จัดสรรและดูแลควบคุมการดื่มนมของนักเรียนทุกชั้นท่ีได้รับการจัดสรรอาหารเสริมนม 
4. ประสานงานครูประจำช้ันในการจัดสรรนมให้นักเรียนได้ด่ืมเป็นประจำและท่ัวถึง 

 
12.กลุ่มงานทุนการศึกษานักเรียน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ประสานงานและรวบรวมข้อมลูนักเรียนท่ียากจน ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ และจัดทำเป็น 
สารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลการจัดสรรทุนแต่ละประเภท 
2. ติดต่อ ประสานงานและระดมทุนจากแหล่งต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. จัดทำบัญชีการจัดสรรทุนทุกประเภท ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานสรุปเป็นรูปเล่มเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศในปีต่อไป พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามเวลาที่กำหนด 

 
13.กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการครูและนักเรียน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ประสานงาน ประชาสัมพันธ์และจัดสรรสวัสดิการต่างๆที่ได้รับ เพ่ือใช้ในกิจการของโรงเรียน 
พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและสารสนเทศไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
2. อำนวยความสะดวกแก่คณะครูเก่ียวกับสวัสดิการต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียนและจากหน่วยงานอื่นๆ 
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3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

1. จัดทำข้อมลูนักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม 
2. จัดให้มีการกำหนดวิธีการแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
3. จัดทำหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการท่ีกำหนด 
4. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 
5. ควบคุม กำกับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม 
6. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมของนักเรียน 
7. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจำช้ัน เพ่ือร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรยีนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
8. จัดทำเอกสารเพ่ือคัดกรองนักเรียน 
9. การติดตามประเมินผลและรายงานใหผู้้บังคับบัญชาทราบ 
10. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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บทบาทและหน้าที่ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 

 
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. รับแนวปฏิบัติจากผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ เพ่ือกำกับดูแลติดตามงานในสายงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 
2. ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุ งานการเงิน บัญชี แผนงาน งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล 
สารสนเทศ งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
งานส่งเสริมสนับสนุนอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม (งานลูกจ้างประจำ) กิจกรรมสหกรณ ์งานสำนักงาน 
งบประมาณ 
3. ตรวจสอบงานด้านเอกสาร ควบคุมเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ของฝ่ายบริหารงบประมาณ 
4. ประสานงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณ กับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
5. จัดทำแฟ้มสะสมงาน เอกสาร บันทึกการมอบหมายและบันทึกผลงานเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาผล 
การปฏิบัติงานประจำปี 
6. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียน ในกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่อยู่ 
7. ร่วมวางแผนดำเนินงานโครงการต่างๆของฝ่ายบริหารงบประมาณ และกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
8. วางแผนการจัดทำ จัดเก็บรักษาเอกสาร หนังสือคำสั่งต่างๆ ของฝ่ายบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
และถูกต้อง 
9. ร่วมมือและประสานงานกับบุคลากรในฝ่าย และฝ่ายอ่ืนๆ เพื่อดำเนินการไปตามเป้าหมาย 
10. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของฝ่ายบริหารงบประมาณ 
11. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ขอบข่ายงานและภารกิจการบริหารงานงบประมาณ 

1.กลุ่มงานสำนักงานและธุรการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. จัดระบบบริการงานธุรการฝ่ายงบประมาณ 
2. ร่างโต้ตอบหนังสือ เอกสารงานธุรการฝ่ายและจัดเก็บหนังสือรับ- หนังสือส่ง ให้เป็นระเบียบ 
และเป็นปัจจุบัน 
3. ประสานงานคร ูและบุคลากรภายนอก ท่ีมาติดต่องานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
4. ประสานงานครู และบุคลากรภายใน ที่มาติดต่องานฝ่ายบริหารงาน งบประมาณ 
5. จัดและดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานงบประมาณ 
6. จัดทำรายงานการบริหารงานฝ่ายงบประมาณเม่ือสิ้นภาคเรียน หรือสิ้นปีการศึกษา 
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7. ประสานความร่วมมือกับทุกงานในฝ่ายเพ่ือสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลการเงิน 
และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ 
8. จัดระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
9. นำเสนอ ตอบแบบสอบถามที่เก่ียวข้องและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการ 
และการประชาสัมพันธ์ 
10.ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2. กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน / โครงการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
งานวิเคราะห์นโยบาย 

- ศึกษานโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและโรงเรียน 
- ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอื่น 
- วิเคราะห์นโยบาย 
- ประมวลผลการวิเคราะห์นโยบาย 

งานพัฒนานโยบาย 
- นำผลการประมวลมาพัฒนานโยบาย 
- กำหนดโครงร่างนโยบาย 
- นำเสนอเพ่ือพัฒนานโยบาย 
- เผยแพร่นโยบาย 
- ประสานงานในการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
งานประเมินนโยบาย 
- สำรวจผลการดำเนินงานตามนโยบาย 
- ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- กำหนดรูปแบบการประเมิน 
- ดำเนินการประเมิน 
- สรุปผลการประเมินและรายงานผล 

งานแผนพัฒนาโรงเรียน 
1. งานจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน 

- ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียน 
- สำรวจความต้องการของผู้เรียน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน 
- ศึกษาและวิเคราะห์แผนพัฒนาของหน่วยงานต้นสังกัด 
- นำข้อมูลการวิเคราะห์และสำรวจมาจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน 
- ช้ีแจงทำความเข้าใจแกบุ่คลากรและมอบหมายการปฏิบัติงาน 
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- เพ่ือนำแผนพัฒนาโรงเรียนสู่การปฏิบัติ 
- ประเมินผลการใช้แผนพัฒนาโรงเรียน 

2. งานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 
- ศึกษาแผนพัฒนาโรงเรียน 
- ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย / ระดับ 
- ศึกษารูปแบบแผนท่ีปฏิบัติงานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
- ศึกษาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
- ปีการศึกษาที่ผ่านมา ประสานความร่วมมือจากบุคลากรฝ่ายต่างๆ 
- จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี จะทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 
- ประสานแผนสู่การปฏิบัติ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3. งานควบคุม กำกับ ติดตาม 

- การควบคุมการใช้เงินงบประมาณของโรงเรียน 

 
3.กลุ่มงานบริหารการเงิน 

3.1 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินและการขออนุมัติเบิก – จ่ายเงิน 
3.2 งานทะเบียน บัญชี รายงานเงินคงเหลือประจำวันและประจำเดือน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด 
2. จัดทำฎีกาการเบิกเงินค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ สาธารณูปโภค 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นๆ 
3. รายงานค่าสาธารณูปโภคส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 
4. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน รายงานเกี่ยวกับการเงิน ท าทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
5. ตรวจเสนอสัญญายืมเงินนอกงบประมาณ ตรวจรายงานการรับจ่ายเงินประจำเดือน 
6. รับ-จ่าย เงินทุกประเภท 
7. เก็บรักษาเอกสารแทนตัวเงิน 
8. ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกรายงานการไปราชการ 
9. เบิกจ่ายเงนิประกันชีวิตให้กบัครู-อาจารย ์นักการภารโรง และนักเรียน 
10. ทำฎีกาเบิกเงินค่าเช่าบ้าน รักษาพยาบาล การศึกษาบุตร 
11. ทำบัญชีเงินสดและบัญชีแยกประเภท 
12. ท าทะเบียนคุมใบเสรจ็รบัเงิน เงินบำรุงการศึกษา กิจกรรม 
13. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษาเมื่อสิ้นงบประมาณ 
14. ตรวจเสนอเรื่องการขอใช้เงินบำรุงการศึกษา อุดหนุน กิจกรรม 
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15. รวบรวมเอกสารหลักฐานการรบั-จ่ายเงินทุกประเภท 
16. ทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 
17. ตรวจเสนอขอเบิกค่าเช่าบ้าน 
18. เก็บรักษาบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุมการใช้เงินของหมวดฝ่ายงาน 
19. ทำรายการ การรับ-จ่ายเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
20. ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินเดือน 
21. รับจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
22. ตรวจสอบและเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามหนังสือรับรองของข้าราชการ 
23. จัดทำฎีกา เงินเดือน ค่าจ้างประจำค่าช่วยเหลือบุตร 

 
3.3 งานพัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

การบริหารวัสดุอุปกรณ์การศึกษา 
1. การจัดหา การจัดจ้าง-ซื้อ 
2. การใช้ 
3. การบำรุงรักษา 
4. การควบคุมและการจำหนา่ย 
1. การจัด จัดซื้อ การจ้าง การซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ การจ้างทำโต๊ะเก้าอ้ี จ้างประกอบ 

คอมพิวเตอร์การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์การศึกษา ค่าจ้างเหมาต่างๆ 
2. การใช้ การดูแลการใช้อย่างประหยัด การแนะนำการใช้ให้ถูกวิธี การระมัดระวังการใช้ 

ไม่ให้ชำรุดเสียหาย 
3. การบำรุงรักษา การทำความสะอาดหลังจากการใช้ การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ที่ชำรุด  
4. การควบคุมและการจำหน่าย 
การควบคุม คือ การนำลงบัญชีหรือลงทะเบียนเพ่ือควบคุมวัสดุอุปกรณ์ การตรวจสอบให้ 

ตรงกับบัญชีหรือทะเบียน 
การจำหน่าย การขาย การแจกจ่าย การแปรสภาพเมื่อชำรุดหรือทำลาย 

 
หัวหน้างานพัสดุ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
2. ตรวจสอบการอนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง ควบคุมและดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ 
และงบประมาณ 
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3. จัดทำประกาศแจ้งร้านต่างๆ และดำเนินการสอบราคาหรือประกวดราคา 
4. ทำการจัดซื้อจัดจ้างโดยแจ้งร้านต่างๆ เพื่อยื่นซองประมูลราคา และทำการเปิดซองประมูลราคา 
5. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสัญญา และข้อผูกพันต่างๆ ในการซ้ือ/จ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ส่ิงก่อสรา้ง 
6. ประสานและติดต่อผู้ขาย-ผู้รับจ้าง เพื่อการซ้ือจ้าง และการชำระอากรต่างๆ 
7. การดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามรายการเงินท่ีอนุมติั 
8. ตรวจสอบควบคุมดูแลการรับ การเบิกและการจ่ายพัสดุ 
9. การดำเนินการ, ประสานงาน เพ่ือการเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี และขยายการเบิกจ่ายเงินในหมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
10. ดูแลงานท่ีราชพัสดุและส่ิงปลูกสรา้ง 

 

เจ้าหน้าทีพั่สดุ (เงินนอกงบประมาณ/เงินอุดหนน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

รายหวัฯ เงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี) 

1. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบว่าด้วยกรพัสดุ 
2. การประสานงานกับส่วนต่างๆ เพ่ือให้การซื้อ/จ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง มีประสิทธิภาพ ตรงตาม 
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ 
3. รับ –จ่าย และตรวจนับวัสดุ – ครุภัณฑ์ 

 
เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ตรวจสอบครุภัณฑ์ ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์และบันทึกหมายเลขครุภัณฑ์ไว้ในทะเบียนพัสดุและติดหมายเลขไว้ 
ที่ครุภัณฑ์ 
2. จัดทำทะเบียนคุมบัญชีวัสดุ 
3. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง 
4. สำรวจครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี 
5. เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ 
6. จัดทำรายงานวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
7. ตรวจสอบและจำหน่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน 

 
3.4 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและดำเนินการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. วิเคราะหส์ภาพปัจจุบันปัญหาตามโครงสรา้ง และภารกจิสถานศึกษา 
2. วิเคราะหค์วามเส่ียงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเส่ียง และจัดลำดับความเส่ียง 
3. กำหนดมาตรฐานในการป้องกันความเสี่ยง ในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
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4. วางแผนการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา และ ดำเนินการใหบุ้คลากรทุกฝ่ายในถานศึกษา 
นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ ตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการ 
ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
5. ประเมินและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการท่ีกำหนด และปรับปรุงให้เหมาะสม 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

ขอบข่ายและภารกิจงานบริหารทั่วไป 
1. กลุ่มงานสำนักงานและธุรการ 

1.1 งานสารบรรณ, รับ – ส่งหนังสือราชการ, เกษียณ-แจ้งประสานหนังสือราชการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ร่าง โต้ตอบ รับ – ส่ง หนังสือราชการ 
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเช่าบ้านของครู 
3. ช่วยวางแผนการรับสมัครนักเรียนใหม่ 
4. ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษเป็นครั้งคราว 
5. ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษเป็นครั้งคราว 
6. ดำเนินการด้านสวัสดิการของครู –อาจารย์ 
7. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปในเรื่องงานสารบรรณ 
8. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน 
9. ลงทะเบียนหนังสือราชการ 
10. ลงเลขท่ีหนังสือออก 
11. บริการทางจดหมายและส่ิงตีพิมพ์ท่ีมีมาถึงโรงเรียน 
12. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือเสนอสั่งการ 
13. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือลงนาม 
14. พิมพ์หนังสือของฝ่ายธุรการ 
15. จัดเก็บ-รักษา หนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ 
16. ทำลายหนังสือราชการ 
17. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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งานยานพาหนะ 

ม หนา ท
 ้้่

รบ 

ผ ดชอบในขอบขา่ยตอ่ไปน  

1. จด ทา แผนงาน / โครงการ 
เก ย่วกบ 

การจด หา บา ร งรกษา การใหบ ร การยานพาหนะแกค่ณะคร  

และบ  ้คลากรของโรงเร ยนตลอดจนกา  หนดงบประมาณเสนอขออนมต 

2. กา หนดหนา 

พาหนะแกบ่ คลากร 

ท  ้้่คว
ามรบ 

ผ ดชอบ ใหค วามร้  ้ 
พนกงานขบ 

รถ ตลอดจนพ จารณา จด และใหบ ร การ 

3. กา  กบ ต ดตาม จด ทา        
ขอมล 

สถ ต  ้ การใช  ้ 
และใหบ 

ร การยานพาหนะของโรงเร ยน 

4. กา หนดแผนตรวจสอบ ซอ่มบา ร ง เพือ่ใหพาหนะใชการได  และปลอดภยตลอดเวลา ให 

คา แนะนา เสนอผม
 ้ 

 ้อา  นาจอนมต 

5. ประเม นสร ปผลการดา เน นงานประจา ป  6. 
ปฏ บต 

 ้ห
นา 

ท  ้้่อ้ื้่น ๆ  
ตามท  ้้่ผบ้   

งคบบญ ชามอบหมาย 

 
 

2. กลุ่มงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบดำเนินการหรือถือปฏิบัติ 
แล้วแต่กรณี 
5. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด การดำเนินการ 
และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3. กลุ่มงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. สำรวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ วางแผนและจัดระบบงานข้อมูลต่างๆให้เป็นปัจจุบัน 
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2. ตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง พร้อมใช้งานและ จัดทำทะเบียนเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 
3. จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบ 
ฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน 
5. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลาง 
6. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ์ 
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7. ประเมินประสิทธิภาพระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆ 
8. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทุกงาน ได้แก่ ข้อมูลโรงเรียนและเว็บไซด์โรงเรียน ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูล 
ครุภัณฑ์ ระบบดูแล ข้อมูลครูและบุคลากร โดยใช้ระบบเครือข่ายสารเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ 
ข้อมูลแก่คณะครู และการรายงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 

4. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
3. ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษา เพ่ือแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนงาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 
4. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5. กำหนดแผน โครงการหรือกิจกรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่เก่ียวข้อง 
กับสถานศึกษา 
6. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 

5. กลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. กำหนดแนวทางและวางแผนการบริหารจัดการสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
2. พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏบัติการให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
3. ดูแล รักษาความสะอาดของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หอ้งน้ำ สนามกีฬา โต๊ะ ม้านั่ง ฯลฯ 
4. จัดทำป้ายบอกอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน 
5. จัดทำระเบียบปฏิบัติการใช้สถานที่ ติดตาม และตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
ของโรงเรียน 
6. ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เพ่ือความร่มรื่นสวยงามในบริเวณโรงเรียน 
7. ให้บริการและอำนวยความสะดวกกับบุคลากรภายในและภายนอกในการใช้สถานที่ 
8. พัฒนาบุคลากร (นักการ แม่บ้าน) ในการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ให้มีทักษะ มีระบบในการทำงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. จัดระบบการจอดรถ และการจราจรของโรงเรียน (ประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะ) 
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6. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจ และจัดทำสำมะโนผู้เรียน ที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษา 
ในเขตบริการของสถานศึกษา 
2. จัดทำสำมะโนผู้เรียนท่ีจะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการทำสำมะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ดำเนินการสำรวจการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการตาม ทร.14 และรายงานเขตพ้ืน 
ที่การศึกษารับทราบ 
5. เสนอข้อมูลสารสนเทศการทำสำมะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 

 

7. การรบนักเรียน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา การดำเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาให้ชัดเจน 
2. กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด 
4. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าเรียน 
5. ประเมินผลและรายงานผลการรับนักเรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 

 
8. การประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. สำรวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
2. กำหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
แนวทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ดำเนินการจัดการศึกษา ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมและศักยภาพ 
ของสถานศึกษา 
4. ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงาน และ 
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
5. ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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9. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษารวมทั้งความต้องการ 
ในการได้รับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 
2. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กรสถาบัน 
และสื่อมวลชนในท้องถิ่น 
3. จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ 
4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ 
ผลงานของสถานศึกษา 
5. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
ประชาสัมพันธ์ 
6. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ทราบถึงผลที่ได้รับและนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา 
ให้เหมาะสมต่อไป 

 
10. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน 
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. กำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
และหน่วยงานอื่น 
2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

 
11. กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ 
2. จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพ่ือให้บริการต่อสาธารณะ 
3. ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอ่ืน ๆ แก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ 
สถานศึกษา 
4. พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 
5. ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

12. กลุ่มงานปฏิคม 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ให้การต้อนรับแขกหรือผู้มาเยือนในสถานศึกษา ตลอดจนให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง 
ในการประชุม อบรม สัมมนา ในสถานศึกษา 



 

2. ดูแลความเรียบร้อย เก็บรักษา อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการต้อนรับ และรักษาความสะอาด จัดเก็บ 
ให้เป็นระเบียบ 
3. จัดเตรียมและตรวจนับอุปกรณ์ให้มีเพียงพอต่อการใช้บริการ 
4. ดูแลและฝึกมารยาท นักเรียนในการใหบ้ริการการต้อนรับผู้มาเยือน 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
13. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. จัดให้มีบุคลากร รับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
2. ใหผู้้ท่ีรับผิดชอบงานวางแผนการปฏิบัติงาน และดำเนินงานใหเ้สรจ็ส้ินตามภารกจิท่ีได้รับมอบหมาย 
3. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


