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คํานํา 
 

  คูมือปฏิบัติงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ฉบับนี ้  

เปนสวนหนึ่งของการดําเนินการเพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาใจขอบขายบทบาทหนาท่ี       

ท่ีไดรับมอบหมาย และถือปฏิบั ติอยางเปนความสามารถ ตามโครงสรางสายงานการบริหารโรงเรียน       

ระยองวิทยาคม ซ่ึงประกอบดวยการบริหารงาน ท้ัง ๔ กลุม คือ กลุมบริหารงบประมาณ  กลุมบริหารท่ัวไป 

กลุมบริหารวิชาการ  และกลุมบริหารงานบุคคล  

  โรงเรียนระยองวิทยาคม หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอ     

การปฏิบัติงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม 

 

 

โรงเรียนระยองวิทยาคม 

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 
 

สารบัญ 
 

         หนา 

คํานํา             ก 

สารบัญ             ข 

วิสัยทัศน            ๑ 

อัตลักษณ            ๑ 

เอกลักษณ            ๑ 

พันธกิจ             ๑ 

เปาประสงค            ๑ 

กลยุทธ             ๒ 

กลุมบริหารท่ัวไป 

กลุมงานสนับสนุนบริหารท่ัวไป         ๔ 

กลุมงานสงเสริมบริหารท่ัวไป         ๗ 

กลุมบริหารวิชาการ 

กลุมงานวิชาการ         ๑๒ 

กลุมงานหองเรียนพิเศษ        ๑๒ 

กลุมงานจัดการเรียนรู        ๑๕ 

กลุมงานทะเบียนวัดผล        ๑๗ 

กลุมงานสํานักงานวิชาการ        ๑๙ 

กลุมงานสนับสนุนวิชาการ        ๒๐ 

กลุมงานวางแผนและสารสนเทศ       ๒๒ 

กลุมบริหารงบประมาณ 

กลุมงานการเงินและบัญชี        ๒๕ 

กลุมงานพัสดุและสินทรัพย        ๒๗ 

กลุมงานนโยบายและแผน        ๒๘ 

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา       ๓๐ 

กลุมบริหารงานบุคคล 

กลุมงานบุคคล         ๓๓ 

กลุมงานอํานวยการ        ๓๖ 

กลุมงานกิจการนักเรียน        ๓๗ 

งานศูนยเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา   ๔๐ 



   ๑ 
 

 

วิสัยทัศน 
 

โรงเรียนระยองวิทยาคมมีคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทย 
ภายในปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 

อัตลักษณ 
 

เกง ดี มีวินัย 
 
 

เอกลักษณ 
 

โรงเรียนคุณภาพยอดนิยม 
 
 

พันธกิจ 
 

๑. พัฒนาการบริหารโรงเรียนอยางมีระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดวยทักษะภาวะผูนําในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนใหตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และมีคุณภาพเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารโรงเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรู 
๔. พัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู 
๕. พัฒนาครูใหมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๖. พัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลกบนพ้ืนฐานของความเปนไทย 
๗. เปดโอกาสใหหนวยงานภายนอก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษา 
 
 

เปาประสงค 
 

๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพโดยใชขอมูลสารสนเทศ ผลการประเมิน และผลการวิจัย
เปนฐานความคิด 

๒. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับทองถ่ิน มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีหลักสูตรพิเศษ 
และรายวิชาเพ่ิมเติมหลากหลายใหนักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 

๓. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีทันสมัยพรอมใชงาน 
๔. ผูบริหารใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 



   ๒ 
 

๕. ผูบริหารสรางเครือขายทางการศึกษาท้ังในและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๖. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูและใชประโยชนอยางสูงสุด เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน คร ู 

บุคลากรทางการศึกษา และผูเก่ียวของ 
๗. ครูมีความรู ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ และ

มาตรฐานสากล 
๘. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และ 

สื่ออิเล็กทรอนิกสในการจัดกระบวนการเรียนรู และการเผยแพรผลงาน 
๙. ครูใชผลการวิจัย สื่อและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง 
๑๐. ครูและบุคลากรเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๑๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุมสาระการเรียนรูเปนไปตามเปาหมายโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
๑๒. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๑๓. นักเรียนมีความสามารถดานทักษะการคิดข้ันสูงและมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ICT) เพ่ือการเรียนรู 
๑๔. นักเรียนมีความสามารถในการศึกษา เรียนรูและผลิตผลงานดานตางๆ ดวยตนเองอยางมีคุณภาพ 
๑๕. นักเรียนเปนผูมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคม มีจิตสํานึกในการบริการสังคมและ 

การสงเสริม พิทักษ ปกปอง สิ่งแวดลอม 
๑๖. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ 
๑๗. นักเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมท่ีแตกตางและอยูรวมกันอยางสันติ 
๑๘. คณะกรรมการสถานศึกษา กํากับดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุผลสําเร็จ

ตามเปาหมาย 
๑๙. ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 

 
 

กลยุทธ 
 
กลยุทธท่ี ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลดวยทักษะภาวะผูนํา 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
กลยุทธท่ี ๒  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดานเทียบเคียง 
  มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย 
กลยุทธท่ี ๓  พัฒนาครูและบุคคลากรท้ังระบบใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
กลยุทธท่ี ๔  พัฒนาทักษะผูเรียนตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของ สพฐ. 
กลยุทธท่ี ๕  พัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 



   ๓ 
 

กลุมบริหารท่ัวไป 
วิสัยทัศนกลุมบริหารท่ัวไป 

พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยู เอ้ือตอการเรียนรูและปลอดภัย 
บริการรวดเร็วประทับใจ ใหความรวมมือประสานชุมชน 

 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมใหสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัยและเอ้ือตอการเรียนรู 

 ๒. ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวยความเต็มท่ี เต็มใจ เต็มกําลังความสามารถ 
 ๓. ประสานความรวมมือกับผูปกครอง ศิษยเกา องคกรตางๆและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

เปาประสงค 
๑. บํารุง  ดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูในสภาพท่ีม่ันคง  

ปลอดภัย  เหมาะสมพรอมท่ีจะใชประโยชน 
๒. ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาเพ่ือใหเกิด      

ความคุมคาและเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู   
 ๓. ใหความรวมมือประสานงานกับทุกฝายภายในสถานศึกษาและหนวยงานภายนอก ท้ังราชการ 
เอกชน มูลนิธิ สมาคมและชุมชน 
 

พรรณนางานกลุมบริหารท่ัวไป 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 ๑. ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไปของโรงเรียน 
 ๒. เปนท่ีปรึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไปโรงเรียน 
 ๓. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของกลุมบริหารท่ัวไปใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย และมี
ประสิทธิภาพ 
 ๔. กําหนดหนาท่ีของบุคลากรในกลุมบริหารท่ัวไป และควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงานบริหาร
ท่ัวไป  
  ๕. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๖. กํากับ ติดตาม ใหงานแผนงานและบริหารท่ัวไป ประสานฝายตางๆ เพ่ือดําเนินกิจกรรม งาน 
โครงการ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 
  ๗. กํากับ ติดตาม ประสานงานใหมีการรวบรวมขอมูล สถิติเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไปใหเปนปจจุบัน 
เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา และแกไขปญหา 
  ๘. ควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหาร
ท่ัวไป อยางตอเนื่อง 
  ๙. ติดตามประสานประโยชนของครู ผูปฏิบัติหนาท่ีและปฏิบัติหนาท่ีพิเศษ เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ 
  ๑๐. วินิจฉัยสั่งการงานท่ีรับมอบหมายไปยังงานท่ีเก่ียวของ 
  ๑๑. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือสรุปปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน 



   ๔ 
 
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  ๑๒. กํากับ ติดตาม ใหงานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดําเนินการติดตามการปฏิบัติงานของ
ทุกงานพรอมรายงานผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
  ๑๓. ติดตอประสานงานระหวางโรงเรียนกับหนวยงานภายนอกในสวนท่ีเก่ียวของกับงานบริหารท่ัวไป 
  ๑๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 ๑. ชวยกํากับ ดูแลงานใหเปนไปตามนโยบายของกลุมบริหารท่ัวไปท่ีกําหนดไว 
 ๒. ประสานงานกับกลุมตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานของกลุมบริหารท่ัวไปและของโรงเรียนดําเนินไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานสนับสนุนบริหารท่ัวไป 

๑. หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริหารท่ัวไป 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 ๑. รับแนวปฏิบัติจากรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป เพ่ือกํากับ ดูแล ติดตามในสายงานท่ี
รับผิดชอบ 
  ๒. ประสานงานกับฝาย กลุมงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากรองผูอํานวยการ เพ่ือใหงานเปนไป
ดวยความเรียบรอย 
  ๓. รวมจัดทําแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ และเอกสารตางๆ ของกลุมบริหารท่ัวไป 
  ๔. เผยแพรขาวสารขอมูลทางดานบริหารท่ัวไปใหแกนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน 
  ๕. พิจารณาความดีความชอบของครูในกลุมบริหารท่ัวไป เพ่ือเสนอตอรองผูอํานวยการกลุมบริหาร
ท่ัวไป 
  ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๒. งานแผนงานกลุมบริหารท่ัวไป 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ประสานงานจัดทําแผนพัฒนางาน แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุมบริหารท่ัวไป 

เสนอผูบริหารเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
๒. พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุมบริหารท่ัวไป ใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนและ

เกณฑประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 
๓. กํากับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ ใหเกิดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
๔. ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุมงานตาง ๆ เพ่ือนําเอาเทคโนโลยีมาใชใหมีประสิทธิภาพ 
๕. ประเมิน สรุป รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 



   ๕ 
 
๓. งานอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอม 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 ๑. วางแผนกําหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แมบานทําความสะอาด  
   ๒. วางแผนรวมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนอของบประมาณจัดสรางอาคารเรียน และ
อาคารประกอบ เชน หองเรียน หองบริการ หองพิเศษใหเพียงพอ กับการใชบริการของโรงเรียน 
  ๓. จัดซ้ือ จัดหาโตะ เกาอ้ี อุปกรณการสอน อุปกรณทําความสะอาดหองเรียน หองบริการหองพิเศษ 
ใหเพียงพอและอยูในสภาพท่ีดีอยูตลอดเวลา 
  ๔. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในท่ีท่ีใชงานไดสะดวกใชงานไดทันที 
  ๕. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแตงอยางสวยงาม เปนระเบียบ ประตูหนาตางอยูในสภาพดี 
ดูแลสีอาคารตาง ๆใหเรียบรอย มีปายบอกอาคารและหองตาง ๆ  
  ๖. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซอมแซมอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ โตะ เกาอ้ี และอ่ืน ๆใหอยูใน
สภาพท่ีเรียบรอย 
  ๗. ดูแลความสะอาดท่ัวไปของอาคารเรียน หองน้ํา หองสวม ใหสะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน 
  ๘. ติดตาม ดูแลใหคําแนะนําในการใชอาคารสถานท่ี โดยการอบรมนักเรียนในดานการดูแลรักษา
ทรัพยสินสมบัติของโรงเรียน 
  ๙. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจําหนายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
  ๑๐. ประสานงานกับหัวหนาอาคาร โดยนําขอเสนอแนะ มาปรับปรุงงานใหทันเหตุการณและความ
ตองการของบุคลากรในโรงเรียน 
  ๑๑. อํานวยความสะดวกในการใชอาคารสถานท่ีแกบุคคลภายนอก รวมท้ังวัสดุอ่ืน ๆ จัดทําสถิติการ
ใหบริการและรวบรวมขอมูล  
  ๑๒. ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปการศึกษา  
    ๑๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๔. งานหัวหนาอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ดูแลปรับปรุง ซอมแซม ตกแตง บํารุงรักษาอาคารเรียน อยูในสภาพเรียบรอยและใชการไดดี ใหมี

การใชงานอยางปลอดภัยและคุมคา 
๒. ควบคุม ดูแลและกําหนดบทบาทหนาท่ีนักการภารโรงในการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน  

จัดบรรยากาศภายในและภายนอกหองเรียน ใหเกิดความรมรื่นเปนสัดสวนสวยงามเอ้ือตอการ จัดการเรียนรู
ของผูเรียน 

๓. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีแตละงาน และการปฏิบัติงานนักการ ประจําอาคาร 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๕. งานโสตทัศนศึกษา 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 ๑. จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทินปฏิบัติงานของงานเทคโนโลยี และ
โสตทัศนูปกรณ 
 ๒. สํารวจขอมูลดานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณเพ่ีอการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๓. วางแผน กําหนดนโยบายและแนวทางการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา     



   ๖ 
 
มาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔. ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหงานดานตางๆ ของสถานศึกษา 

 ๕. สนับสนุนใหบุคลากรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใชในการบริหารและพัฒนา
การศึกษา 
 ๖. สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะในการผลิตรวมท้ังการใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ๗. สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตแลละการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ๘. จัดใหบริการสถานท่ีและสนับสนุนการประชุม การสัมมนาของบุคลากรท้ังภายในและภายนอก
องคกรตามท่ีไดรองขอ 
 ๙. บริการบันทึกภาพ บันทึกวีดิโอ กิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียนและกิจกรรมนอกสถานท่ีของ
บุคลากรฝายตาง ๆ 
 ๑๐. จัดทําทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑของงานโสตทัศนศึกษา 
 ๑๑. จัดทําสถิติการใชงานโสตทัศนูปกรณ และหองโสตทัศนศึกษา ใหเปนปจจุบัน 
 ๑๒. ติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือใหเกิดการใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู 
  ๑๓. งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
๖. งานประชาสัมพันธ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. กําหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดําเนินการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับนโยบายและ

จุดประสงคของโรงเรียน 
๒. ประสานงาน รวมมือกับกลุมสาระฯ และงานตาง ๆ ของโรงเรียนในการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ 
๓. ตอนรับและบริการผูมาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน 
๔. ตอนรับและบริการผูปกครองหรือแขกผูมาติดตอกับนักเรียนและทางโรงเรียน 
๕. ประกาศขาวสารของกลุมสาระฯ หรือขาวทางราชการใหบุคลากรในโรงเรียนทราบ 
๖. ประสานงานดานประชาสัมพันธท้ังในและนอกโรงเรียน 
๗. เปนหนวยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการตาง ๆ ของโรงเรียน 
๘. เผยแพรกิจกรรมตาง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน 
๙. จัดทําเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรขาวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานและ 

ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนใหนักเรียนและบุคลากรท่ัวไปทราบ 
๑๐. รวบรวม สรุปผลและสถิติตาง ๆ เก่ียวกับงานประชาสัมพันธและจัดทํารายงานประจําปของ 

งานประชาสัมพันธ 
๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๗. งานปฏิคม 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ใหการตอนรับผูมีเกียรติท่ีมาเยี่ยมเยือนโรงเรียน  
๒. ใหการบริการคณะครูในโอกาสตาง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดข้ึน  
๓. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน / โครงการตอผูท่ีเก่ียวของ  
๔. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 



   ๗ 
 
๘. งานสารสนเทศ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ประสานงานและรวบรวมขอมูลสารสนเทศในกลุมบริหารท่ัวไป 
๒. จัดทําขอมูลเปนสารสนเทศใหมีความสมบูรณ เปนหมวดหมูและเปนปจจุบันเสมอ 
๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานสงเสรมิบริหารท่ัวไป 

๑. หัวหนากลุมงานสงเสริมบริหารท่ัวไป 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. รับแนวปฏิบัติจากรองผู อํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป เพ่ือกํากับ ดูแล ติดตามในสายงานท่ี

รับผิดชอบ 
๒. ประสานงานกับฝาย กลุมงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากรองผูอํานวยการ เพ่ือใหงานเปนไป

ดวยความเรียบรอย 
๓. รวมจัดทําแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ และเอกสารตางๆ ของกลุมบริหารท่ัวไป 
๔. เผยแพรขาวสารขอมูลทางดานบริหารท่ัวไปใหแกนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน 
๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๒. งานสํานักงานบริหารท่ัวไป 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. รับ-สงเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเขา – ออก จัดสงหนังสือ เขาหรือเอกสารใหหนวยงานหรือบุคคล

ท่ีเก่ียวของ 
๒. จัดทําคําสั่งและจดหมายเวียนเรื่องตาง ๆ เพ่ือแจงใหกับครูและผูเก่ียวของไดรับทราบ 
๓. เก็บ หรือทําลายหนังสือ เอกสารตาง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ 
๔. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสัง่ และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของใหเปน

ปจจุบันอยูเสมอ และเวียนใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 
๕. รางและพิมพหนังสือออก หนังสือโตตอบถึงสวนราชการ และหนวยงานอ่ืน 
๖. ติดตามเอกสารของฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพ่ือใชเปนขอมูลใน    

การอางอิง  
๗. ประสานงานการจัดสงจดหมาย ไปรษณีย พัสดุและเอกสารตาง ๆ ของกลุมบริหารท่ัวไป 
๘. เปนท่ีปรึกษาของรองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไปในเรื่องงานสารบรรณ 
๙. ควบคุมการรบั – สง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 
๑๐. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพท่ีมีมาถึงกลุมบริหารท่ัวไป 
๑๑. จัดหนังสือเขาแฟมเพ่ือลงนาม 
๑๒. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๑๓. ประสานงานจัดทําแผนพัฒนางาน แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุมบริหารท่ัวไป 

เสนอผูบริหารเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
๑๔. พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุมบริหารท่ัวไป ใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนและ

เกณฑประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 
๑๕. กํากับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ ใหเกิดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 



   ๘ 
 

๑๖. ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุมงานตาง ๆ เพ่ือนําเอาเทคโนโลยีมาใชใหมี
ประสิทธิภาพ 

๑๗. ประเมิน สรุป รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
๑๘. ประสานงานในกลุมงานบริหารท่ัวไป วางแผน จัดซ้ือ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑท่ีจําเปนในการซอมแซม

อาคารสถานท่ี สาธารณูปโภคและอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีชํารุด โดยประสานงานกับพัสดุโรงเรียน 
๑๙. จัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจายวัสดุ ยืมวัสดุใหถูกตองมีระบบและเปนปจจุบัน 
๒๐. จัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติ แบบรายงาน แบบฟอรมตาง ๆ ท่ีจําเปนในการใหบริการปรับซอม 
๒๑. ติดตามการปรับซอมและบํารุงรักษาสภาพวัสดุ ครุภัณฑใหมีอายุการใชงานยาวนาน 
๒๒. ประเมิน สรุปผลการดําเนินงานประจําปการศึกษาและรายงานตอผูเก่ียวของ 

 ๒๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
๓. งานชุมชนสัมพันธ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. รวบรวมประมวลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีใชในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. สนับสนุนขอมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. ดําเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔. จัดทํารายงานการประชุมและแจงมติท่ีประชุมใหผูท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบดําเนินการหรือถือปฏิบัติ

แลวแตกรณี 
๕. ประสานการดําเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เรงรัด การดําเนินการ

และรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๔. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. กําหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดําเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนใหสอดคลองกับ

นโยบายและวตัถุประสงคของโรงเรียน 
๒. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูและงานตาง ๆ ของโรงเรียน ในการดําเนินงานดานอนามัย

โรงเรียน 
๓. ควบคุม ดูแล หองพยาบาลใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
๔. จัดเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลใหพรอมและใชการไดทันที 
๕. จัดหายาและเวชภัณฑ เพ่ือใชในการรักษาพยาบาลเบื้องตน 
๖. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บปวย และนําสงโรงพยาบาล

ตามความจําเปน 
๗. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย นักการภารโรงและชุมชนใกลเคียง 
๘. จัดทําบัตรสุขภาพนักเรียน ทําสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ําหนักและสวนสูงนักเรียน 
๙. ติดตอแพทยหรือเจาหนาท่ีอนามัยใหภูมิคุมกันแกบุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกลเคียง 
๑๐. ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บปวย 
๑๑. แนะนําผูปวย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค 
๑๒. ใหคําแนะนําปรึกษาดานสุขภาพนักเรียน 
๑๓. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผูสอนเก่ียวกับนักเรียนท่ีมีปญหาดานสุขภาพ 



   ๙ 
 

๑๔. ใหความรวมมือดานการปฐมพยาบาลแกหนวยงานอ่ืนหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแกโอกาส 
๑๕. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย เชน จัดนิทรรศการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม ชุมชน 

อาสาสมัครสาธารณสุข 
๑๖. จัดทําสถิติ ขอมูลทางดานสุขภาพอนามัยและจัดทํารายงานประจําภาคเรียน ประจําปของงานอนามัย 

 ๑๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
๕. งานรานคาสวัสดิการโรงเรียน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. วางแผนดําเนินงานสวัสดิการรานคาฯ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหบริการของ  

สวัสดิการรานคาโรงเรียนระยองวิทยาคม 
 ๒. ใหผูจัดการกากับ ติดตาม ดูแลกิจการสวัสดิการรานคาโรงเรียน ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย 
ในกรณีมีปญหาเกิดข้ึนจากการดาเนินงานใหรายงานเปนลายลักษณอักษรตอเลขานุการคณะกรรมการ
สวัสดิการ เพ่ือรายงานประธานกรรมการฯ ตอไป  
 ๓. จัดพิมพแนวทางการปฏิบัติงานของสวัสดิการรานคาโรงเรียน  
 ๔. จัดซ้ือสินคาท่ีจําเปนและอยูในความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ  
 ๕. ดูแลรักษาสินคาและทรัพยสินในสวัสดิการฯ ใหอยูในสภาพเรียบรอย  
 ๖. บริการจาหนายสินคาดวยเครื่องคิดเงินสดอัตโนมัติ  
 ๗. จัดทําทะเบียนตรวจสอบสินคาคงเหลือในแตละวันเพ่ือการจัดหาสินคาท่ีหมดเขาสวัสดิการฯ  
 ๘. จัดทาบัญชีรายรับ-รายจาย และบัญชีทุกประเภทใหเปนปจจุบัน  
 ๙. สรุปรายงานผลการดําเนินงานสวัสดิการฯ ทุกสัปดาหสงเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการ      
เพ่ือรายงานประธานกรรมการตอไป  
 ๑๐. จัดสวัสดิการท่ัวไป  

๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๖. งานโภชนาการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 ๑. วางแผนดําเนินงานใหครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนไดรับประทานอาหารอยางเพียงพอ 
และมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ 
 ๒. ควบคุมดูแลการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการจําหนาย
อาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๓.กําหนดคุณสมบัติผูจําหนายอาหาร และประเภทของอาหาร 
 ๔.รับสมัครและคัดเลือกผูประกอบการรานคาโรงอาหาร 
 ๕.กํากับดูแลรานคา ผูจําหนายอาหาร และน้ําดื่มในโรงเรียน เก่ียวกับ 
 ๕.๑ การแตงกาย 
  ๕.๒ ความสะอาดของอาหาร และรานคา 
  ๕.๓ คุณภาพของอาหารตามหลักโภชนาการ 
  ๕.๔ ราคาการจําหนายอาหาร และเครื่องดื่ม 
  ๕.๕ ชนิด และความสะอาดของภาชนะท่ีใส 
  ๕.๖ มารยาทในการใหบริการ 
 ๖. อ่ืน ๆ ตามระเบียบวาดวย การจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 



   ๑๐ 
 
  ๗. ปรับปรุงโรงอาหารใหมีบรรยากาศท่ีดี และมีท่ีนั่งรับประทานอาหารอยางเพียงพอ 
  ๘. จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมตาง ๆ และการจัดเลี้ยงในวาระตาง ๆ ตามท่ีโรงเรียน
มอบหมาย 

๙. วางแผนดําเนินงานจําหนายน้ําดื่มใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหบริการ 
๑๐. ใหผูจัดการกํากับ ติดตาม ดูแลกิจการจําหนายน้ําดื่ม ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย ในกรณีมี

ปญหาเกิดข้ึนจากการดาเนินงานใหรายงานเปนลายลักษณอักษรตอเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการ เพ่ือ
รายงานประธานกรรมการฯ ตอไป  
  ๑๑. กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของลูกจางจําหนายน้ําดื่ม 
  ๑๒. การสั่งซ้ือน้ําดื่มใหอยูในความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ  
  ๑๓. ดูแลรักษาสินคาและทรัพยสินในรานขายน้ํา ใหอยูในสภาพเรียบรอย   
 ๑๔. จัดทําทะเบียนตรวจสอบสินคาคงเหลือในแตละวันเพ่ือการจัดหาสินคาท่ีหมด  
  ๑๕. จัดทาบัญชีรายรับ-รายจาย และบัญชีทุกประเภทใหเปนปจจุบัน  
  ๑๖. สรุปรายงานผลการดาเนินงานทุกสัปดาหตอคณะกรรมการ  
เพ่ือรายงานรองผูอํานวยการและผูอํานวยการตอไป  

๑๗. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 



   ๑๑ 
 

กลุมบริหารวิชาการ 
วิสัยทัศนกลุมบริหารวิชาการ 

มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  สูความเปนเลิศทางวิชาการสอดคลองกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรมใหมีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ 
๒. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถดานทักษะการคิดข้ันสูงและมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ICT)  เพ่ือการเรียนรู 
๓. พัฒนาผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารดานภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  สูงข้ึนรอยละ ๓ ตอป 
๕. สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
๖. พัฒนาผูเรียนจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบตอสังคม 
๗. ผูเรียนมีความรูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
 

เปาประสงค 
๑. ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมหลัก ๑๒  ประการ 
๒. ผูเรียนมีความสามารถดานทักษะการคิดข้ันสูงและมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

เพ่ือการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารดานภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  สูงข้ึนรอยละ ๓ ตอป 
๕. ครูมีการจัดการเรียนการสอนใชผลการวิจัย  สื่อ นวัตกรรมเพ่ือผูเรียนสวนเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
๖. ผูเรียนจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบตอสังคม 
๗. ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 

 

พรรณนางานกลุมบริหารวิชาการ 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาและบริหารการจัดการกลุมบริหารวิชาการใหดําเนินไปดวย          

ความเรียบรอยและบรรลวุัตถุประสงค 
๒. กํากับ ดูแล ติดตาม จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน ประเมินผล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ       

กลุมบริหารวิชาการ ท่ีไดรับมอบหมาย ใหสามารถดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค  
๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 



   ๑๒ 
 

ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ชวยรองผูอํานวยการในการปฏิบัติหนาท่ีบริหารกลุมบริหารวิชาการ 
๒. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานวิชาการ 

๑. หัวหนากลุมงานวิชาการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. กํากับ ดูแล และดําเนินงานของกลุมงานวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๒. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหมีวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

ข้ันพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชา ใหสูงและลึกซ้ึงมากข้ึนสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะและ
สอดคลองกับสภาพปญหาตามความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชน  

๒. วางแผนการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และติดตามผล 
การดําเนินงานใหเปนไปตามระบบประกันคุณภาพ 

๓. วางแผนการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทองถ่ิน และ
ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรทองถ่ิน 

๔. จัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ิน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูทองถ่ิน ใหแก
ผูเรียน 

๕. จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชนและสงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหา
ความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ 

๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๓. งานบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. วางแผนการดําเนินงาน  การพัฒนาหลักสูตร  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และติดตามผล     

การดําเนินงานให เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานหองเรียนพิเศษ 
๑. โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี   
(สสวท./วิทย ม.ปลาย) 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. วางแผนการดําเนินงานหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแก การพัฒนา

หลักสูตรการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 



   ๑๓ 
 
๒. หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับช้ัน ม.ตน ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (วิทย ม.ตน) 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. วางแผนการดําเนินงานหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก การพัฒนา

หลักสูตรการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีตามไดรับมอบหมาย 

 
๓. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. บริหารจัดการและดําเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ EP ใหสําเร็จลุลวงตาม

วัตถุประสงค 
๒. พัฒนาบุคลากรดานวิธีการสอน และหลักสูตร เพ่ือสอนในโครงการ EP อยางเต็มศักยภาพ 
๓. พัฒนากิจกรรม สื่อ และแหลงเรียนรู เพ่ือจัดการเรียนการสอนในโครงการ EP อยางมีประสิทธิภาพ 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๔. งานหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร (วิทย – คอมฯ) 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. วางแผนการดําเนินงานหองเรียนพิเศษ วิทย – คอมฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแก         

การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร 

๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๕. งานหองเรียนพิเศษ SMART COM 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. วางแผนการดําเนินงานหองเรียน SMART COM  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก การพัฒนา

หลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามจุดมุงหมาย ของหลักสูตร 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๖. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษบูรณาการ (English for Integrated Studies : EIS) 
และศูนยประสานงานภาคตะวันออกโรงเรียนเครือขาย EIS 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการภาษาอังกฤษในรายวิชาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร 

และคอมพิวเตอร 
๒. ประสานงานกับสมาคม EIS แหงประเทศไทยและศูนยเครือขายภูมิภาค ภาคตะวันออกจันทบุรี 
๓. วางแผนจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ EIS ของโรงเรียนเครือขายท่ี

รับผิดชอบ 
๔. จัดทําขอมูลทะเบียนโรงเรียนเครือขายท่ีรับผิดชอบ ในจังหวัดระยองและชลบุรี 
๕. เตรียมความพรอมโรงเรียนระยองวิทยาคมใหเปนแหลงศึกษาดูงานสําหรับโรงเรียนท่ีสนใจ 
๖. จัดนิทรรศการการแสดงผลงานกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ 
๗. ปฏิบัติงานตามคําสั่งอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากสมาคม EIS  
 



   ๑๔ 
 
๗. ศูนยภาษาเอเชียตะวันออก 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาเอเชียตะวันออก ไดแก ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุน 
๒. จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรภาษาและวัฒนธรรม 
๓. จัดกิจกรรมและประสานงานกับหนวยงานอ่ืน 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๘. การจัดการเรียนรูวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๙. โครงการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดการศึกษาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร ไปใชในการเชื่อมโยงและแกปญหา ในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหมควบคูไปกับการพัฒนา 

๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
๑๐. งานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู และงานตอบสนองนโยบายสพฐ./สพม.๑๘ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. วางแผนการกรอกขอมูลการจัดกิจกรรมลงในเว็บไซตโรงเรียน 
๒. ประสานงานกับครูผูสอน และติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
๓. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๑๑. งานจัดการเรียนการสอนกลุมบริหารงานวิชาการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดตารางสอน และจัดกลุมวิชาเลือกของครูผูสอนทุกกลุมสาระฯ ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
๒. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. และ สพม.๑๘ 
๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๑๒. งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนกลุมบริหารงานวิชาการและงานทัศนศึกษา 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. คัดเลือกหนังสือแบบเรียน โดยศึกษา วิเคราะห  คัดเลือกหนังสือเรียน กลุมสาระฯ ท่ีมีคุณภาพ

สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเปนหนังสือแบบเรียนใชในการเรียนการสอน 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 



   ๑๕ 
 

กลุมงานจัดการเรียนรู 

๑. งานกลุมสาระการเรียนรู 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดทําโครงการ  กิจกรรม เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูท่ียั่งยืนเปนไปตามหลักสูตร

สถานศึกษา  
๒. ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาสมาชิกในกลุมสาระการเรียนรูใหดําเนินการจัดการเรียนรู ไปดวย 

ความเรียบรอยและบรรลวุัตถุประสงค 
๓. กํากับ ดูแล นิเทศ การจัดการเรียนการรูในกลุมสาระการเรียนรูของตน 
๔. สนับสนุนใหครูผูสอนสอนซอมเสริม  จัดทําสื่อนวัตกรรม  และทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพนักเรียน  
๕. สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยางนอย ๑ รายวิชา 
๖. พัฒนาการดําเนินกิจกรรมของกลุมสาระการเรียนรูใหเปนเลิศ (Best Practice) อยางนอยภาคเรียน

ละ ๑ เรื่อง สรุปผลและและเผยแพรผลงานตามโอกาสอันควร 
๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๒. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาและบริหารจัดการงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหดําเนินไปดวย         

ความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค 
๒. กํากับ  ดูแลนิเทศการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๓. งานแนะแนว 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา และทักษะชีวิต 
๒. ดําเนินการเก่ียวกับทุนการศึกษาและใบอนุโมทนาบัตร 
๓. ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๔. งานกิจกรรมในเครื่องแบบ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  และผูบําเพ็ญประโยชน 
๒. จัดกิจกรรมเก่ียวกับนักศึกษาวิชาทหาร 
๓. ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๕. งานกิจกรรมชุมนุม 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. บริหารจัดการและดําเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม ตามความสนใจของผูเรียน 



   ๑๖ 
 

๒. ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๖. งานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. บริหารจัดการและดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
๒. ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๗. งานสงเสริมกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียนกูยืมเงิน กยศ. 
๒. จัดทําเอกสารชี้แจงเก่ียวกับข้ันตอนการกูยืมเงิน คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์กูยืม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
๓. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
๔. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๘. งานระบบเรียนรู 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. สงเสริม  สนับสนุน และประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรู  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและหัวหนางาน

ตางๆ ใหดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามวัตถุประสงค 
๒. กํากับ  ดูแล  นิเทศ  การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๓. ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
๔. สรางความตระหนักใหแกครูและผูเก่ียวของใหเขาใจวากระบวนการนิเทศเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารใหทุกคนเกิดความเชื่อม่ันวา ไดปฏิบัติถูกตอง กาวหนา และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
และครู  

๕. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ท่ัวถึงและตอเนื่อง เปนระบบและกระบวนการ   
อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๖. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

๗. สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๘. จัดใหมีการกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยี  

เพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
๙. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยี 

เพ่ือการศึกษา พรอมท้ังใหมีการจัดตั้งเครือขายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพ่ือเปนแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 
๑๐. สงเสริมใหครูจัดทําสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา อยางนอย ภาคเรียนละ ๑  ชิ้น 
๑๑. พัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุงเนนพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลย ี       

ทางการศึกษาท่ีใหขอเท็จจริง เพ่ือสรางองคความรูใหมๆ โดยเฉพาะหาแหลงสื่อท่ีเสริมการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

๑๒. พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษาและชุมชน 



   ๑๗ 
 

๑๓. นิเทศติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช และพัฒนา สื่อ 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
๙. งานขับเคล่ือนจุดเนนของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. วางแผนการดําเนินงานใหครอบคลุมจุดเนนของสพฐ.ทุกตัวชี้วัดตามมิติท่ี  ๑ 
๒. สนับสนุนใหผูรับผิดชอบดําเนินงานตามวัตถุประสงคกอนการสอบปลายภาคเรียนท่ี ๑ และท่ี ๒ 
๓. นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของผูรับผิดชอบ อยางตอเนื่อง 
๔. สรุปผลการดําเนินงานเปนสารสนเทศ เขาเลมรายงานตามลําดับชั้น   
๕. กรอกขอมูล แนบไฟล ทุกตัวชี้วัดตามมิติท่ี ๑ และ ๒ ลงใน web site ฐานขอมูลจุดเนนสถานศึกษา 
๖. Triple A  (http://school.stabdb.com) ตามวันเวลาท่ี สพฐ. กําหนด 
๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๑๐. งานรับนักเรียน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ประสานงานและดําเนินงานการรับนักเรียนโควตา ในแตละป 
๒. การรับนักเรียนเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และรับนักเรียนเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

ในแตละปการศึกษา 
๓. สรุปผล รายงานผล สงโรงเรียนสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุมงานทะเบียนวัดผล 

๑. หัวหนากลุมงานทะเบียนวัดผล 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. กํากับ ดูแล และดําเนินงานกลุมงานทะเบียนวัดผลใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตาม  

วัตถุประสงค 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๒. งานทะเบียนและวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนและตรวจสอบวุฒิ ระดับช้ัน ม.ตน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาตางๆ ท่ีใชในการวัดผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
๒. จัดใหมีการประเมินผลการเรียนและซอมเสริม กรณีท่ีมีผูเรียนไมผานการประเมิน  
๓. จัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือการวัดผล ประเมินผล เพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 
๔. ดําเนินงานเก่ียวกับเอกสารการรับมอบตัวนักเรียนใหม แกไขขอมูลนักเรียนกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
๕. ดําเนินงานเก่ียวกับเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนจากสถานศึกษาในกรณีการยายสถานศึกษา

การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การละท้ิงการศึกษาและการขอกลับเขารับการศึกษาตอ
การศึกษาจากตางประเทศ   

๖. จําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนกรณีลาออก  หรือจบชวงชั้น  

http://school.stabdb.com/


   ๑๘ 
 

๗. จัดเก็บและรักษาสมุดทะเบียนนักเรียนใหเรียบรอย ปลอดภัยตามระเบียบงานราชการ 
๘. ดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิผูเรียนท่ีจบการศึกษาไปแลว  
๙. แจงผลการตรวจสอบใหกับหนวยงานอ่ืนท่ีขอความรวมมือ 
๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๓. งานทะเบียนและวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนและตรวจสอบวุฒิ ระดับช้ัน ม. ปลาย 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาตาง ๆ ท่ีใชในการวัดผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒. จัดใหมีการประเมินผลการเรียนและซอมเสริม กรณีท่ีมีผูเรียนไมผานการประเมิน  
๓. จัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือการวัดผล ประเมินผล เพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 
๔. ดําเนินงานเก่ียวกับเอกสารการรับมอบตัวนักเรียนใหม แกไขขอมูลนักเรียนกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
๕. ดําเนินงานเก่ียวกับเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนจากสถานศึกษาในกรณีการยายสถานศึกษา

การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การละท้ิงการศึกษาและการขอกลับเขารับการศึกษาตอ
การศึกษาจากตางประเทศ   

๖. จําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนกรณีลาออก  หรือจบชวงชั้น  
๗. จัดเก็บและรักษาสมุดทะเบียนนักเรียนใหเรียบรอย ปลอดภัยตามระเบียบงานราชการ 
๘. ดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิผูเรียนท่ีจบการศึกษาไปแลว  
๙. แจงผลการตรวจสอบใหกับหนวยงานอ่ืนท่ีขอความรวมมือ 
๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๔. งาน GPA, O-NET และระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑.ใหคําปรึกษา สนับสนุนการทํางานตามความเหมาะสมและจัดทําแผนปฏิบัติการ GPA ปการศึกษา 

๒๕๖๑ ระดบัโรงเรียน 
๒. กําหนดคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดทําผลการเรียนระดับโรงเรียน 
๓. ประชุมชี้แจงใหบุคลากรในหนวยงานไดเขาในในระบบงานวิธีการจัดทํา การตรวจสอบ ความถูกตอง  

ตามแผนปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. ดําเนินตามข้ันตามข้ันตอนในแผนปฏิบัติการจัดทํา GPA และ PR ทุกข้ันตอนโดยเครงครัด และทัน
ตามกําหนดเวลา 

๕. ชี้แจงและประชาสัมพันธใหนักเรียนและผูปกครองเกิดความเขาใจในวิธีการคิดคํานวณผลการเรียน
เฉลี่ยและคาตําแหนงเปอรเซ็นไทล ระดบัโรงเรียนและแนวทางการใชผลคะแนน เพ่ือสมัครคัดเลือกเขาศึกษา
ติดในระดับอุดมศึกษา เพ่ือประกอบการตัดสินใจและวางแผนการเรียนของนักเรียนใหมีคุณภาพตอไป 

๖. ตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนเรยีนในแตละปการศึกษา พรอมหลักฐานการบันทึกขอมูลผล
คะแนนและเอกสาร แสดงผลการเรียนใหมีความถูกตองเปนปจจุบันและพรอมท่ีจะเปดเผยกับนักเรียน 
ผูปกครอง ไดตลอดเวลา เม่ือไดรับการรองขอ 

๗. พัฒนาระบบฐานขอมูลของนักเรียนใหมีความถูกตองและเปนปจจุบันตลอดเวลาท่ีศึกษาในโรงเรียน 
เพ่ือใชเปนขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

๘. ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปสูกระบวนการแกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 
๙. พิจารณาแกปญหาท่ีเก่ียวของโดยเร็ว 



   ๑๙ 
 

๑๐. ติดตาม เรงรัด ใหมีการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยเร็วตอไป 
๑๑. ตรวจสอบ ขอมูล จัดทําเปรียบเทียบสถิติคะแนน O-Net ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ 
๑๒. เตรียมขอมูลเพ่ือจัดทํา และรายงานผลของระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล  

(Data Management Center: DMC) ขอมูล ๑๐ มิ.ย. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๕. งานคลังขอสอบและการจัดการสอบออนไลน 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดใหมีการจัดทําคลังขอสอบใน ๕ กลุมสาระการเรียนรูหลัก ของโรงเรียน 
๒. จัดใหมีการสอบแบบออนไลน 
๓. ดําเนินการสอบและควบคุมดูแลการจัดสอบแบบออนไลน 
๔. ประสานงานและสรุปผลการจดัสอบแบบออนไลน 
๕. ประสานงานกับเขตพ้ืนท่ี กรณีท่ีมีการสอบโดยใชระบบออนไลน 
๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานสํานักงานวิชาการ 

๑. หัวหนากลุมงานสํานักงานวิชาการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. บริหารจัดการ การดําเนินงานกลุมงานสํานักงานวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ

วัตถุประสงค 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๒. งานสารบรรณ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ดูแล รับผิดชอบ ดําเนินการจัดทํางานธุรการของกลุมบริหารงานวิชาการใหเรียบรอย รวดเร็ว และ

ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 
๒. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๓. งานพัสดุ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจัดซ้ือ จัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ  และใหบริการ การเบิกจาย วัสดุ  

ครุภัณฑ ของกลุมบริหารงานวิชาการ 
 

๔. งานประสานความรวมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาหรือองคกรอ่ืน 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ประสานงานความรวมมือระหวางเครือขาย การแนะแนว งานพัฒนาศูนยวิชาการ สถานศึกษาและ

องคกรอ่ืนๆ ระหวางประเทศ 
๒. จัดอบรมใหความรูกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืนๆ ระหวางประเทศ 
๓. ติดตอประสานงานและดําเนินงาน เก่ียวกับการศึกษาตอตางประเทศของนักเรียน 



   ๒๐ 
 

๔. ประสานงานความรวมมือ ความสัมพันธระหวางประเทศ การลงนามบันทึกชวยจําและโครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 

๑. หัวหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. บริหารจัดการ การดําเนินงานกลุมงานสนับสนุนวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ

วัตถุประสงค 
 

๒. งานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. พัฒนาครูและนักเรียนใหมีความรูเก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนสําคัญใน

การเรียนรูท่ีซับซอนข้ึน ทําใหนักเรียนไดฝกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปญหา การผสมผสาน
ความรูแบบสหวิทยาการและการเรียนรูในปญหาท่ีตนสนใจ 

๒. กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือ ครูใหสามารถทําวิจัยในชั้นเรียน อยางนอย ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 
๓. สนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยมาใชเพ่ือพัฒนาการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔. รวบรวมและเผยแพรผลการวิจัย เพ่ือการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๓. งานหองสมุด 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดทําโครงการ กิจกรรม  เพ่ือสงเสริมการอานของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
๒. จัดหาหนังสือ  สิ่งพิมพ วีดีทัศนท่ีเปนประโยชนตอนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

จัดทําทะเบียนหนังสือ  สิ่งพิมพ วีดีทัศนใหเปนปจจุบัน 
๓. ใหบริการยืมคืนหนังสือแกครู นักเรียน 
๔. ดูแลการใชหองสมุดของนักเรียนในคาบ ๔ และคาบ ๕ 
๕. จัดทําบอรดและนําเสนองานเก่ียวกับหนังสือและงานตางๆของหองสมุดทุกสัปดาหตลอดป 
๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๔. งานหองสมุดกาญจนาภิเษก (ไฮเทค) 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ใหบริการยืมคืนหนังสือ คอมพิวเตอร และโนตบุค แกครูและนักเรียน 
๒. ดูแลการใชหองสมุดของนักเรียนในคาบท่ี ๔ - ๕ และ ๙ - ๑๐ 
๓. ปรับซอมหนังสือ ดูแล บํารุงรักษา คอมพิวเตอรและโนตบุค 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 



   ๒๑ 
 
๕. งานศูนยคอมพิวเตอร 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. สงเสริม สนับสนุน ใหนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรให

มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยี  
๒. จัดหา ดูแล รักษา ซอมบํารุงอุปกรณโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเตอรเน็ต  
๓. ดูแลระบบเว็บไซตโรงเรียน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของโรงเรียน 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๖. ศูนยอาเซียนศึกษา 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดทําหลักสูตรวิชาอาเซียนศึกษา ระดับชั้น ม.ตน และ ม.ปลาย 
๒. จัดการเรียนการสอนรายวิชาอาเซียน ระดับชั้น ม.ตน และ ม.ปลาย 
๓. พัฒนาศูนยอาเซียนศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูอาเซียนท่ีมีคุณภาพ 
๔. จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมความรู ความเขาใจเก่ียวกับอาเซียนท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 
๕. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามการขับเคลื่อนจุดเนนเพ่ือพัฒนาผูเรียนของ สพฐ. 
๖. จัดทําสื่อนวัตกรรมและการวิจัยท่ีสอดคลองกับการเรียนรูอาเซียน 
๗. จัดสงนักเรียนเขารวมแขงขันงานอาเซียนท้ังในและนอกสถานศึกษา 
๘. ใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เก่ียวกับงานอาเซียน 
๙. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๗. งานโครงการพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน/ศูนยครอบครัวพอเพียง 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. วางแผนนโยบายการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของสถานศึกษา 
๒. เพ่ือพัฒนาองคความรูและสงเสริมผูเรียนในรูปแบบบูรณาการ ๘ กลุมสาระ ในการอนุรักษพลังงาน

และสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาและชุมชน 
๓. วางแผนนโยบายการเลือกใชวัสดุ ครุภัณฑท่ีมีคุณภาพและประหยัดพลังงานของสถานศึกษา 
๔. จัดกิจกรรมในดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของสถานศึกษา  
๕. เขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับหนวยงานของรัฐและเอกชนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

งานคณะอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจงัหวัดระยอง 
๖. การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา แนวทาง มาตรการในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ

ศิลปกรรมทองถ่ินในจังหวัดระยอง 
๗. สํารวจ ตรวจสอบ และติดตามปญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมรวมไปถึงจัดทํารายงาน

สถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินในจังหวัดระยอง 
๘. ศึกษา สํารวจ วิเคราะหพ้ืนท่ีมีคุณคา ควรแกการประกาศเขตอนุรักษสิ่ง แวดลอมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมทองถ่ินในจังหวัดระยอง 
๙. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเพ่ือควบคุม ปองกัน แกไข และลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม รวมท้ังมาตรการจูงใจในการอนุรักษคุมครองและฟนฟู
คุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและการใชประโยชนอยางสมดุล 
เหมาะสมและยั่งยืน 

 



   ๒๒ 
 
๘. งานธนาคารโรงเรียน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดกิจกรรมในดานการออมทรัพยภายในโรงเรียนของครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนโดย

ใชกระบวนการดําเนินงานในรูปแบบธนาคาร  
๒. ทําการเปดดําเนินการใหบริการธนาคารโรงเรียนแกครู นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ๓-๕ 

วัน/สัปดาห 
 

๙. งานเศรษฐกิจพอเพียง 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ดําเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. จัดเตรียมขอมูลเพ่ือเตรียมการประเมินตนแบบโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  

งานศูนยครอบครัวพอเพียง 
๓. จัดกิจกรรมสอดคลองเก่ียวกับดานศาสนา วัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย บูรณาการใน    

๘ กลุมสาระ เชน กิจกรรมการประกวดคัดลายมือจากเพลงชาติ, เพลงเด็กเอยเด็กดี เปนตน กิจกรรมการโตเวที
ในหัวขอท่ีเก่ียวของปญหาในสังคม ฯลฯ เปนตน 

๔. จัดกิจกรรมสอดคลองเก่ียวกับดานสิ่งแวดลอม บูรณาการใน ๘ กลุมสาระ เชน การจัดกิจกรรม 
เก่ียวกับการอนุรักษพลังงาน การลดมลภาวะในสถานศึกษา  

๕. จัดกิจกรรมสอดคลองเก่ียวกับดานสังคม บูรณาการใน ๘ กลุมสาระ เชน การจัดกิจกรรมเก่ียวกับ
ผูปกครอง ประชาชนและผูสูงอายุในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับโรงเรียน  

๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๑๐. งานสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ และคณะกรรมการงานสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและ สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชนและสงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา

ความรู  ขอมูล  ขาวสาร  และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ 
๒. จัดสอบ O-NET ม.๓  ๑ ครั้ง/ป, จัดสอบ O-NET ม.๖  ๑ ครั้ง/ป, จัดสอบ วิชาสามัญ ๑ ครั้ง/ป, 

จัดสอบ GAT PAT  ๒ ครั้ง/ป และจัดสอบใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๓. ประสานงานและอํานวยความสะดวกการสอน มสธ.ทุกวันอาทิตยตลอดป 

กลุมงานวางแผนและสารสนเทศ 

๑. หัวหนากลุมงานวางแผนและสารสนเทศ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. บริหารจัดการ การดําเนินงานกลุมงานวางแผนและสารสนเทศใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ

บรรลุวตัถุประสงค 
 
 
 
 



   ๒๓ 
 
๒. งานวางแผนงานดานวิชาการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. วางแผนงานดานวิชาการโดยการรวบรวมขอมูล กํากับ ดูแลและติดตามเก่ียวกับงานวิชาการ 
๒. พัฒนากระบวนการเรียนรู  โดยสงเสริม สนับสนุน การดําเนินการและพัฒนาการจัดการเรียน 

การสอนของกลุมสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 



๒๔ 
 

กลุมบริหารงบประมาณ 

วิสัยทัศนกลุมบริหารงบประมาณ 

 วางแผนบริหารการศึกษาเนนความคุมคา ถูกตอง รวดเร็ว เขาถึง โปรงใส ตรวจสอบได  
ใสใจบริการ มุงพัฒนางานสูความเปนเลิศ 
 

พันธกิจ 

๑. สงเสริมใหทุกกลุมงาน งาน จัดทําและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับ 
การประกันคุณภาพการศึกษา รูพัฒนาองคกร 

๒. พัฒนาระบบงานตามหลัก PDCA ภายใตการบริหารเชิงระบบ ToPSTAR 
๓. พัฒนาคน พัฒนางาน กาวทัน ไทยแลนด ๔.๐ 

 

เปาประสงค 

๑. บุคลากรดําเนินงานตามหลัก PDCA ภายใตการบริหารเชิงระบบ ToPSTAR 
๒. บุคลากรปฏิบัติงานดวยใจโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
๓. บุคลากรมีทักษะการปฏิบัติงานตามหลักการไทยแลนด ๔.๐ 

 

พรรณนางานกลุมบริหารงบประมาณ 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ควบคุม กํากับ ติดตาม จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน ประเมินผล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ   

กลุมบริหารงบประมาณ 
๒. ดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การขออนุมัติเบิกเงินทุกรายการ และหลักฐานการจัดซ้ือ    

จัดจาง วัสดุ ครุภัณฑใหถูกตองตามระเบียบ 
๓. อํานวยความสะดวกและใหคําปรึกษา แนะแนวการปฏิบัติแกผูมาติดตอราชการ 
๔. ตรวจสอบการจัดทํารายงานทางการเงิน และงบการเงิน 
๕. ตรวจสอบรายงานการเงินในระบบ GFMIS 

ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 ๑. ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
 ๒. เปนท่ีปรึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเก่ียวกับงานบริหารงบประมาณโรงเรียน 
 ๓. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของกลุมบริหารงบประมาณใหเปนไปตามนโยบายของ 
กลุมบริหารงบประมาณท่ีกําหนดไว 



๒๕ 
 

๔. กําหนดหนาท่ีของบุคลากรในกลุมบริหารงบประมาณ และควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงาน
บริหารงบประมาณ 

๕. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๖. กํากับ ติดตาม ประสานฝายตางๆ เพ่ือดําเนินกิจกรรม งาน โครงการ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 

และปฏิบัติการของโรงเรียน 
๗. กํากับ ติดตาม ประสานงานใหมีการรวบรวมขอมูล สถิติเก่ียวกับงานบริหารงบประมาณใหเปน

ปจจุบัน เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา และแกไขปญหา 
๘. ควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 

กลุมบริหารงบประมาณ อยางตอเนื่อง 
๙. วินิจฉัยสั่งการงานท่ีรับมอบหมายไปยังงานท่ีเก่ียวของ 

 ๑๐. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือสรุปปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน 
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ๑๑. ติดตอประสานงานระหวางโรงเรียนกับหนวยงานภายนอกในสวนท่ีเก่ียวของกับงานบริหารงบประมาณ 

๑๒. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานการเงินและบัญชี 

๑. หัวหนากลุมงานการเงินและบัญชี 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ดําเนินการตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติจายเงินเดือนขาราชการ และกองทุนบําเหน็จ บํานาญ

ขาราชการ 
๒. ดําเนินการตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติเบิกจายเงินคาจางประจํา และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
๓. ดําเนินการตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติเบิกจายเงินคาตอบแทนพนักงานราชการ 
๔. ดําเนินการตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติเบิกจายเงินรางวัลขาราชการ/ลูกจางประจํา 
๕. ดําเนินการตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติเบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษขาราชการ/ลูกจางประจํา 
๖. ดําเนินการตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติ เบิกจายเงินคาตอบแทนรายเดือนขาราชการ/

ลูกจางประจํา 
๗. ดําเนินการตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติเบิกจายเงินประกันสังคมพนักงานราชการ ดําเนินการเบิก

จายเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ทุกรายการ 
๘. การเบิกจายเงินในระบบ GFMIS ทุกรายการ 
๙. จัดทํารายละเอียดการรับ-จายเงินเดือน คาจางประจํา และเงินอ่ืนท่ีจายควบประจําเดือนของ

ขาราชการ/ลูกจางประจํา 
๑๐. ดําเนินการเก่ียวกับการสั่งจายเช็คทุกประเภท 
๑๑. ดําเนินการนําเงินฝากคลัง และการขอถอนเงินฝากคลังในระบบ GFMIS 
๑๒. ดําเนินการนําสงเงินรายไดแผนดิน และบันทึกการนําสงในระบบ GFMIS 
๑๓. ดําเนินการบันทึกรายการเงินเบิกเกินสงคืนในระบบ GFMIS 
๑๔. ดําเนินการตรวจสอบการอนุมัติเงินประจํางวดในระบบ GFMIS 
๑๕. ดําเนินการตรวจสอบการชําระเงิน ฎีกาจายตรงผูขายในระบบ GFMIS/ติดตามใบเสร็จรับเงิน/

จัดสงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจายใหแกผูขาย 
 



๒๖ 
 

๑๖. ดําเนินการเก่ียวกับเงินยืมทดรองราชการ 
๑๗. ดําเนินการจัดสงเงินภาษีหัก ณ ท่ีจาย นําสงสรรพากร 
๑๘. ดําเนินการเก่ียวกับการตัดโอนเงินเดือนขาราชการ 
๑๙. รวบรวมเอกสารการจายเงินประจําวัน สงมอบใหงานบัญชี 
๒๐. จัดทําบัญชีรับ-จายเงินเดือนรายตัว (แบบ ๓) ของขาราชการคร ูและลูกจางประจําในสังกัด 
๒๑. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๒. งานการเงิน 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 ๑. การเบิก - จายเงินทุกประเภทใหถูกตองตามระเบียบ  
๒. จัดทําทะเบียนคุมการเก็บเงินบํารุงการศึกษา  
๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ การเบิกจายเงินทุกประเภท  
๕. นําสงเงิน โอนเงิน การกักเงินไวเบิกเหลื่อมปตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
๖. รวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับการจัดทาเรื่องอนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจําป  
๗. ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕  
๘. วิเคราะหรายจายของโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงการใชจายใหมีประสิทธิภาพ  
๙. เบิกจายเงินงบประมาณประเภทตางๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของ

สถานศึกษา  
๑๐. ตรวจสอบความถูกตองของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจําวันและ 

งบยอดเงินฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
 ๑๑. จัดทํารายงายประจําเดือนสงหนวยงานตนสังกัดตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

๑๒. จัดทํารายงานประจําป โดยจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน สงใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ผานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และจัดสงสํานักงานตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

๑๓. ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนําสงเงิน การโอนเงิน 
การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป โดยใหเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

๑๔. จัดทําบัญชีการเงิน ท้ังงบประมาณและเงินรายไดสถานศึกษาตามระเบียบบัญชี  
๑๕. จัดทํารายงานการเงินและงบการเงิน  
๑๖. เก็บรักษาใบเสร็จทําบัญชีควบคุมการใชใบเสร็จ  
๑๗. จัดทําบัญชีทะเบียนและรายงานทุกไตรมาส  
๑๘. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอานวยการสถานศึกษา  
๑๙. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๓. งานบัญชีและตรวจสอบบัญชี 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ตั้งยอดบัญชีระหวางงบประมาณ ท้ังการตั้งยอดภายหลังการปดบัญชีงบประมาณปกอนและ 

การตั้งยอดกอนปดบัญชีปงบประมาณปกอน  
๒. จัดทํากระดาษทําการ โดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนบัญชีเงินนอกงบประมาณเขาบัญชีทุน 

และบัญชีเงินรับฝากและเงินรับประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพยท่ีเปนบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินคาคงเหลือ) และ
บัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียน พรอมท้ังจัดทําใบสําคัญการลงบัญชีท่ัวไป โดยใชจํานวนเงินตามรายการ 
หลังการปรับปรงุ  



๒๗ 
 

๓. บันทึกเปดบัญชีคงคาง (พึงรับจาย : Accrul Basis) โดยบันทึกรายการ ดานเดบิตในบัญชีแยกประเภท 
(สินทรัพยและคาใชจาย) และบันทึกรายการดานเครดิตในบัญชีแยกประเภท 

๔. บันทึกบัญชีประจําวันในครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายไดจากการขายสินคา หรือ  
การใหบริการ การรับเงินรายได การจายเงินงบประมาณ การจายเงินงบประมาณใหยืม  
การจายเงินนอกงบประมาณใหยืม การซ้ือวัสดุหรือสินคาคงเหลือ เงินทดรองจาย เงินมัดจํา และคาปรับ  
รายไดจากการกูเงินของรัฐ สินทรัพยไมหมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายไดแผนดิน การถอนเงินรายได
แผนดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจายเงินใหหนวยงานท่ีปฏิบัติตาระบบควบคุมการเงิน การรับเงิน 
ความรับผิดทางละเมิด  

๕. สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทําการสรุปรายรับหรือจายเงินผานไปบัญชีแยกประเภทเงินสด 
เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สําหรับรายการอ่ืนและรายการในสมุดรายวันท่ัวไปใหผานรายการบัญชี  
แยกประเภท ณ วันทําการสุดทายของเดือน  

๖. ปรับปรุงบัญช ีเม่ือสิ้นปงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายไดจากงบประมาณคางรับ คาใชจาย
คางจาย/รับ ท่ีไดรับลวงหนา คาใชจายลวงหนา/รายไดคางรับ วัสดุหรือสินคาท่ีใชไประหวางงวดบัญชี 
คาเสื่อมราคา/ คาตัดจําหนาย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

๗. ปดบัญชีรายไดและคาใชจายเพ่ือบันทึกบัญชีรายไดสูงกวา (ต่ํากวา) คาใชจายในงวดบัญชี และ 
ปดรายการรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายงวดบัญชี เขาบัญชีรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม แลวใหโอนบัญชี
รายไดแผนดิน หากมียอดคงเหลือใหโอนเขาบัญชีรายไดแผนดินรอนําสง  

๘. ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจาวันและ 
งบพิสูจนยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของบัญชีแยกประเภทท่ัวไปและการตรวจสอบ
ความถูกตองของบัญชียอยและทะเบียน  

๙. แกไขขอผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนขอความผิดหรือตัวเลขผิด  
จากการบันทึกตัวเลขผิดชองบัญชียอย แตยอดรวมถูก โดยการขีดฆาขอความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือชื่อยอ
กํากับพรอมวันเดือนปแลวเขียนขอความหรือตัวเลขท่ีถูกตอง 

๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานพัสดุและสินทรัพย 

๑. หัวหนากลุมงานพัสดุและสินทรัพย 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๒. การจัดระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 
๓. จัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ สิ่งกอสรางในกรณีท่ีเปนแบบมาตรฐาน 
๔. วางแผนและจัดหาพัสดุ 
๕. ดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจาง พัสดุ ดวยวิธีตางๆ ใหถูกตองตามระเบียบ 
๖. บันทึกเลขทะเบียนสินทรัพยของหนวยงานตางๆ 
๗. ควบคุม ดูแลงานพัสดุและสินทรัพยใหเปนไปดวยความเรยีบรอย และเปนปจจุบัน 
๘. การควบคุม-การตรวจสอบพัสดุประจําป และการจําหนายพัสดุ 
๙. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 



๒๘ 
 
๒. งานพัสดุและสินทรัพย 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดทําทะเบียนสินทรัพยท่ีเปนสินทรัพยต่ํากวาเกณฑใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
๒. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 
๓. ดําเนินการจัดหาพัสดุ 
๔. ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป และการจําหนายพัสดุ 
๕. จัดหาผลประโยชนจากสินทรัพย 
๖. จัดทําทะเบียนครุภัณฑใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
๗. บันทึกเลขทะเบียนสินทรัพยของหนวยงาน 
๘. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๓. งานยานพาหนะ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดบริการรถยนต เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานราชการ 
๒. จัดทําเอกสารการขอใชรถยนต 
๓. จัดทําทะเบียนคุมการใชรถยนต 
๔. จัดทําทะเบียนการดูแลบํารุงรักษา และปรับซอมรถยนต 
๕. ควบคุมการเบิก-จายน้ํามันรถยนต 
๖. รับ-สงหนังสือราชการและประสานภาระอ่ืนๆ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานนโยบายและแผน 

๑. หัวหนากลุมงานนโยบายและแผน 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. รวมวางแผนการบริหารการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาโรงเรียน 
๒. ใหคําปรึกษา ดูแลและอํานวยความสะดวก กํากับ ติดตาม จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน ประเมินผล และ    

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกลุมงานนโยบายและแผน ไดแก งานบริหารงบประมาณ งานตรวจสอบติดตาม
การใชงบประมาณ งานสารสนเทศโรงเรียน และงานประกันคุณภาพ 

๓. ใหคําปรึกษา ดูแลการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพระยะ ๓ ป 
๔. ใหคําปรึกษา ดูแลและอํานวยความสะดวกการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ    

ประจําปงบประมาณ และกํากับ ติดตาม ตรวจสอบรายงานการใชงบประมาณ  
๕. ใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกการดําเนินการประกันคุณภาพโรงเรียน  และกํากับติดตาม    

การจัดทํารายงานประจําป  
๖. ดูแล ตรวจสอบ อํานวยความสะดวกและควบคุมการดําเนินงานสํานักงาน 
๗. สงเสริม ประสานงานและติดตามการดําเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผนการวิจัย  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๘. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 



๒๙ 
 
๒. งานนโยบายและแผน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ดูแล กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการทํางาน การดําเนินงานบริหารงบประมาณ งานตรวจสอบ  

ติดตามการใชงบประมาณ งานสารสนเทศโรงเรียน และงานประกันคุณภาพ 
๒. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพระยะ ๓ ป 
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ และติดตามการตรวจสอบ 

การใชงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
๔. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานสํานักงานและการจัดทําบันทึกการขอใชงบประมาณโครงการ/ 

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๓. งานตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดทํา รวบรวม และเสนอแผนปฏิบัติการการใชจายเงินของกลุมบริหารงาน กลุมงาน งาน  

และกลุมสาระการเรียนรู 
๒. จัดทํา รวบรวม และสรุปรายงานโครงการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพระยะ ๓ ป 
๔. ดูแลการจัดทําบันทึกควบคุมการขอใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
๕. การบริหารจัดการภาครัฐและปฏิบัติราชการ 
๖. ติดตามการดําเนินการโครงการ กิจกรรม และการใชงบประมาณ 
๗. รวบรวมผลการดําเนนิการโครงการ กิจกรรม และการใชงบประมาณ 
๘. จัดทํารายงานผลการดําเนินการโครงการ กิจกรรม และการใชงบประมาณ 
๙. ดูแลการดําเนินการระบบควบคุมภายใน 
๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๔. งานวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ศึกษา วิเคราะหบริบทของโรงเรียน เพ่ือจัดทําขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินงานวางแผน 

การบริหารงานการศึกษา  
๒. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย

ของโรงเรียน 
๓. ประสานงานกับงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําขอมูลสําหรับการดําเนินงานวางแผนการบริหาร 

งานการศึกษาของโรงเรียน (งานวางแผนการบริหารงานการศึกษา) 
๔. รวมศึกษา วิเคราะห สงเสริม การจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน 
๕. รวมกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จเพ่ือนําไปจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน 
๖. วางแผน กําหนด จัดโครงสรางการบริหารของโรงเรียน การบริหารงานการศึกษา จัดระบบการบริหาร

และพัฒนาโรงเรียนตามหลักการบริหารงานเชิงระบบ ToPSTAR  
๗. ดูแล กํากับ ติดตามการดําเนินการบริหารงานเชิงระบบ ToPSTAR  ใหครบวงจรการพัฒนา

คุณภาพ PDCA ตามแผนพัฒนาโรงเรียน 
๘. กํากับ ติดตามการจัดทําขอบขายการปฏิบัติงานของแตละฝาย 



๓๐ 
 

๙. สงเสริมใหแตและฝายจัดทําแผนภูมิการดําเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือพัฒนา
ระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  

๑๐. ประเมินผลงาน รายงานผล ปรับปรุงและพัฒนาการบรหิารงานเชิงระบบ ToPSTAR  
อยางตอเนื่อง (งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร) 

๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
๕. งานสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ เอกสารรายงานประจําป และรายงานผลการใชงบประมาณ 
๒. จัดทําบันทึกควบคุมการขอใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
๓. ดูแล และจัดหาวัสดุ อุปกรณสํานักงานใหเพียงพอ และอยูในสภาพดีพรอมใชงาน 
๔. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการบันทึกการประชุมและหนังสือราชการอ่ืนๆ ของกลุมงานนโยบาย 

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๑. หัวหนากลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ใหคําแนะนํา กํากับ ติดตาม สงเสริมการจัดทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนและ

งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
๒. กํากับ ติดตาม การวางแผนการบริหารงานการศึกษา การจัดระบบการบริหารและการพัฒนา

องคกร 
๓. อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
๔. สงเสริม กํากับ ติดตามการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและระบบการประเมิน

มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
๕. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและควบคุมการจัดทําขอมูลสารสนเทศโรงเรียนใหเปนปจจุบัน  
 

๒. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ศึกษา วิเคราะห วิจัยตามบริบทของโรงเรียนเพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนานโยบายและ

แผนของโรงเรียน 
๒. นําผลการวิจัยไปจัดทํานโยบายและแผนเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนตอไป 
๓. พัฒนากระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผนตามวงจรคุณภาพ PDCA 
๔. เผยแพรผลงานวิจัยใหบุคลากรในโรงเรียนและผูท่ีเก่ียวของทราบ (งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน) 
๕. กําหนดหัวขอวิจัยท่ีเก่ียวของกับนโยบายและแผนของโรงเรียน 
๖. ใชผลการวิจัยเปนฐานความคิดในการกําหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๗. พัฒนากระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผนตามวงจรคุณภาพ PDCA 
๘. เผยแพรผลงานวิจัยใหบุคลากรในโรงเรียนและผูท่ีเก่ียวของทราบ (งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา) 
๙. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 



๓๑ 
 
๓. งานสารสนเทศโรงเรียน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. รวบรวมขอมูลจากกลุมบริหารงาน กลุมงาน กลุมสาระการเรียนรู และงาน 
๒. จัดทําขอมูลเปนสารสนเทศใหมีความสมบูรณ เปนหมวดหมูและเปนปจจุบันเสมอ 
๓. จัดเก็บขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน จัดทําเปนรูปเลม บันทึกลงในสื่อคอมพิวเตอร และ 

บันทึกลงในเว็บไซตโรงเรียน เพ่ือเผยแพรและสะดวกตอการนําไปใช 
๔. บันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
๕. ดูแลการดําเนินการระบบสารสนเทศ 
๖. จัดทําคูมือนักเรียน 
๗. จัดระบบใหบริการโสตทัศนูปกรณ แกครู กลุมสาระฯ กลุมงาน งานตาง ๆ 
๘. สรุป รายงานรางวัลโรงเรียน ครูบุคลากรและนักเรียนทุกเดือนอยางตอเนื่อง 
๙. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๔. งานประกนัคุณภาพภายในและภายนอก 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของโรงเรียนใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ สพฐ. 

และ สพม.๑๘ 
๒. จัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียนท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา 
๓. ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง จริงจัง ดวยการสนับสนุนใหครู 

ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม 
๔. ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตามมาตรฐานท่ีกําหนด (ประเมินตนเอง)  

เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
๕. จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) 
๖. เสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปท่ีผานการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน 
๗. สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน) 
๘. จัดทําแนวทางขอบขายงาน กําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ผลการปฏิบัติงานตามแนวทางมาตรฐาน

การปฏิบัติงานแตละฝายของโรงเรียน 
๙. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 
๑๐. กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของแตละฝายใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน

ตามแนวของสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

๑๑. ปรับปรุงและพัฒนาสรุปรายงานผลท้ังมาตรฐานการปฏิบัตงิานและระบบประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน (มาตรฐานการศึกษาและการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน) 

๑๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 



๓๒ 
 

กลุมบริหารงานบุคคล 

วิสัยทัศนกลุมบริหารงานบุคคล 

 เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนภารกิจของสถานศึกษาในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม      
อันพึงประสงคของนักเรียนและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภายใตแนวทางการบริหารงานอยางเปนระบบ และการมีสวนรวมนักเรียน บุคลากร เครือขาย
ผูปกครองและชุมชน 
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธและยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน 

พันธกิจ และยุทธศาสตรของโรงเรียน 
๒. สงเสริมและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ สามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีขวัญกําลังใจและ
ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

๓. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๔. สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ปลอดภัยจากยาเสพติด

และอบายมุข 
๕. ใหการบริการงานสารบรรณ งานธุรการ และงานสนับสนุนอ่ืนๆ ดวยความโปรงใส ถูกตอง รวดเร็ว 

ดวยสัมพันธภาพท่ีดี 
๖. พัฒนาระบบสารสนเทศกลุมบริหารงานบุคคลใหทันสมัย ถูกตอง เปนปจจุบัน และสามารถนําไปใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

เปาประสงค 
๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพตา

มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีขวัญกําลังใจ และไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติอยางเหมาะสม 
๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีระเบียบวินัย ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
๓. นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ 
๔. บริหารจัดการงานสารบรรณ งานธุรการ ในระบบท่ีทันสมัย สืบคน ติดตามไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง 

ใหบริการแกผูรับบริการดวยความประทับใจ 
๕. มีระบบสารสนเทศกลุมบริหารงานบุคคลท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน เอ้ือตอการบริหารงาน 

 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

พรรณนางานกลุมบริหารงานบุคคล 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาและบริหารการจัดการกลุมงานบุคคลใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

และบรรลุวัตถุประสงค 
๒. กํากับ ดูแล ติดตาม จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน ประเมินผล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

กลุมงานบุคคล ท่ีไดรับมอบหมาย ใหสามารถดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค  
๓. กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกลุมงานบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย ใหสามารถ 

ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค  
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ชวยรองผูอํานวยการในการปฏิบัติหนาท่ีบริหารกลุมบริหารงานบุคคล 
๒. ประสานงานกับฝายตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานกลุมบริหารงานบุคคล เปนไปดวยความเรียบรอย  

มีประสิทธิภาพ 
๓. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานบุคคล 

๑. หัวหนากลุมงานบุคคล 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานของงานตางๆ ของกลุมงานสงเสริม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค และ 
มีประสิทธิภาพตรงตามระเบียบของทางราชการ 

๒. กํากับ ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของกลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ใหดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค 

๓. สงเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ประสานงานชวยแกปญหา เพ่ือใหงานตางๆ บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. ตรวจสอบ สรุปสถิติการลา มาสายของบุคลากรใหเปนปจจุบัน 
๕. สรุป ประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงาน 
๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๒. งานวินัย 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. กํากับ ดูแลเก่ียวกับการสงเสริมมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพและงานสงเสริมวินัย (รักษาวินัย) 
๒. ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาใหประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
๓. ควบคุม ดูแลเก่ียวกับดําเนินการทางวินัยและการรายงานการดําเนินการทางวินัย 



๓๔ 
 

๔. ควบคุม ดูแลเก่ียวกับการอุทธรณและรองทุกข 
๕. ดูแลเก่ียวกับการลาออกจากราชการเนื่องจากโทษทางวินัย 
๖. ดูแลเก่ียวกับการออกจากราชการเนื่องจากสาเหตุบางประการ 
๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๓. งานสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดทําขอมูลการเกษียณอายุราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. ประสานงาน จัดทําเอกสารเอกสารเก่ียวกับผูเกษียณอายุราชการในแตละปงบประมาณ 

กับหนวยงานราชการตางๆ 
๓. สงเสริมการพัฒนาตนเองของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานใหมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 
๔. ประชาสัมพันธและเชิญชวนใหขาราชการครูท่ีมีผลงานดีเดนเขารวมการประกวดเปนครูดีเดน     

ในดานตางๆ 
๕. วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของโรงเรียน 
๖. จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
๗. พิจารณาและจัดอัตรากําลัง โดยประสานงานกับกลุมบริหารงานวิชาการ 
๘. ประสานงานและดําเนินการสรรหาครูอัตราจางและบุคลากรทางการศึกษาใหถูกตองตามระเบียบราชการ 
๙. ประสานงานและดําเนินการในเรื่องการยายของขาราชการครูใหเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบราชการ 
๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๔. งานบันทึกการไปราชการและการลาของบุคลากร 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. กํากับ ดูแล ติดตาม การลาทุกประเภทใหเปนไปดวยความเรียบรอยเปนปจจุบัน และถูกตอง     

ตามระเบียบราชการ 
๒. สงเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ประสานงานชวยแกปญหา เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผล 

อยางมีประสิทธิภาพ 
๓. ตรวจสอบ สรุปสถิติการลา มาสายของบุคลากรใหเปนปจจุบัน 
๔. จัดทําบันทึกขอมูล สรุปรายงาน การลงเวลามาปฏิบัติราชการและเวลากลับของครูและ 

บุคลากรทางการศึกษารายวัน 
๕. จัดทําบันทึกขอมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาปฏิบัติราชการใหม 
๖. รายงานและสรุปขอมูลการลงเวลามาปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกับ

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือเตรียมการจัดการเรียนการสอนแทนในชวงเชาของ 
ทุกวันทําการ 

๗. รายงานและสรุปขอมูลการลงเวลามาปฏิบัติราชการและเวลากลับของนักการภารโรงใหกับ 
กลุมบริหารท่ัวไป เพ่ือนําไปคํานวณคาลวงเวลา 

๘. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 



๓๕ 
 
๕. งานพัฒนาบุคลากร 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. สนับสนุนการศึกษาตอแกบุคลากรทุกคน 
๒. สงบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ และสมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
๓. จัดประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
 
๖. งานสงเสริมการขอมีและขอเล่ือนวิทยฐานะ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. รวบรวมและเผยแพรคําสั่งแนวปฏิบัติตางๆ ระเบียบเก่ียวกับการขอเลื่อนวิทยฐานะ 
๒. สงครูเขารวมโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปน

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 
๓. สงบุคลากรเขารับการอบรมเทคนิคและหลักเกณฑในการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ  

ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 
๔. สงเสริมใหขาราชการครูมีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 

 
๗. งานประเมินครูผูชวย 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. แจงภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมิน    

การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมแกผูท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงครูผูชวย 

๒. ประสานงานดําเนินงานดานเอกสารการประเมินอยางเขม 
๓. ประสานงาน ดําเนินงานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมแกครูผูชวย 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๘. งานประเมินผลการปฏิบัติงานและเล่ือนเงินเดือน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ประสานงานและดําเนินการดานเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
๒. รวบรวมคะแนนและจัดทําเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. รวบรวมและจัดทําสถิติการเลื่อนเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. จัดทําเอกสารการเลื่อนเงินเดือนสงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๙. งานทะเบียนประวัตแิละบําเหน็จความชอบ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเรียบรอยถูกตองเปนปจจุบัน 
๒. จัดเก็บทะเบียนประวัติใหเปนระบบ สามารถนํามาใชเปนขอมูลอางอิงได 



๓๖ 
 

๓. ตรวจสอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวน สมควรไดรับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

๔. ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและระเบียบทางราชการ 

๕. จัดทําทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๑๐. งานการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ดําเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. ติดตาม และสงมอบใบอนุญาตและการขอตอใบประกอบวิชาชีพท่ีไดรับอนุมัติแลวใหแกผูขอรับ

ใบอนุญาต 
๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานอํานวยการ 

๑. หัวหนากลุมงานอํานวยการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานของงานตางๆ ของกลุมงานแผนงานและ

สารสนเทศใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพตรงตามระเบียบของ    
ทางราชการ 

๒. ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานแผนงานและสารสนเทศใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตอง ตรงตามเวลา และมีประสิทธิภาพ 

๓. ใหคําปรึกษา แนะนําแกบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
๔. สรุป ประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงาน 
๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๒. งานแผนงานและสารสนเทศ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ประสานงานและรวบรวมขอมูลสารสนเทศในกลุมบริหารงานบุคคล 
๒. จัดทําขอมูลเปนสารสนเทศใหมีความสมบูรณ เปนหมวดหมูและเปนปจจุบันเสมอ 
๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๓. งานสารบรรณโรงเรียน 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. รับ – สง หนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือเขาเอกสาร จดหมายและติดตอประสานงานกับ

หนวยงานภายในและภายนอก 
๒. การตรวจสอบกลั่นกรองงาน ความถูกตองของเอกสาร 



๓๗ 
 

๓. จัดทําระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมประจําเดือน
ของโรงเรียน 

๔. ออกเลขหนังสือราชการ (บันทึกขอความตางๆ, จดหมายภายนอก, คําสั่ง, ประกาศ, หนังสือรับรอง 
และอ่ืนๆ) 

๕. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง ใหเปนปจจุบัน 
๖. จัดเก็บและทําลายหนังสือ เอกสารตางๆ ตามระเบียบงานสารบรรณ 
๗. งานไปรษณีย 
๘. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๔. งานสํานักงานผูอํานวยการ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. เลขานุการผูบริหาร 
๒. จัดตารางการนัดหมาย อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและอ่ืนๆ ของผูบริหาร 
๓. บริการอาหารและเครื่องดื่มสําหรับการประชุม อบรม สัมมนาและอ่ืนๆ ของผูบริหาร 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานกิจการนักเรียน 

๑. หัวหนากลุมงานกิจการนักเรียน 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดทําแผนงบประมาณ  โครงการ  โครงงาน  กิจกรรม  ท่ีสอดคลอง และครอบคลุมแผน 

นโยบาย  สถานการณ และสภาพของโรงเรียน  โดยความเห็นชอบของหัวหนาสถานศึกษา 
๒. พิจารณาและจัดทํา ระเบียบ  ขอกําหนด  กฎ  กติกา  ขอตกลง  ปฏิทินปฏิบัติงาน หรืออ่ืนๆ 

เพ่ือใหการดําเนินงานของกลุมงานกิจการนักเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ  และเพ่ือการอยู
รวมกันของนักเรียนเปน เปนไปอยางสงบสุข  มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม เปนระเบียบ เกิดความเจริญกาวหนาใน
องคกร   

๓. กํากับ ดูแล  ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานของงานตางๆ ของกลุมงานกิจการนักเรียน   
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ีดีตอนักเรียน ผูปกครอง และโรงเรียน 

๔. เปนประธานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
และมีประสิทธิภาพ (การจัดระบบงาน การจัดทําและปรับเอกสารการติดตาม การประเมินทบทวน ตลอดจน
การประชุมผูปกครอง และประสานการทํางานกับคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง)  

๕. ประสานงานกับผูบริหาร ผูปกครอง กลุมงาน องคกร หรือผูเก่ียวของอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
และเพ่ือใหการดําเนินงานตางๆเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ 

๖. เปนกรรมการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในกลุมงานกิจการนักเรียน 
๗. รวบรวมขอมูล สถิติ รายงาน การดําเนินงานของงานตางๆ และรายงานหัวหนาสถานศึกษา 
๘. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๒. งานระดับช้ันและดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ – ม.๖ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. พิจารณาและนําเสนอรายชื่อครูท่ีปรึกษา และครูเวรตางๆเพ่ือหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาและแตงตั้ง 



๓๘ 
 

๒. ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตาม การดําเนินงานดูแลชวยเหลือของครู และงานอ่ืนๆของครูท่ีปรึกษาให
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

๓. ควบคุม ดูแลนักเรียนใหประพฤติ ปฏิบัติตนอยูในระเบียบ กฎ กติกา มารยาท วัฒนธรรม และ
ขอตกลงตางๆของโรงเรียน 

๔. จัดทําแผนและดําเนินการ  โครงการ  โครงงาน  กิจกรรม  เพ่ือสงเสริม พัฒนา แกไข ปรับปรุง 
หรือ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมนักเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

๕. เปนกรรมการและจัดดําเนินการการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนของระดับชั้นตลอดจนเปนท่ี
ปรึกษาใหการดูแล เพ่ือใหการดําเนินการของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดผลดีตอนักเรียน 
ผูปกครอง และโรงเรียน 

๖. เปนกรรมการพิจารณาความดีความชอบของครูท่ีปรึกษาในระดับชั้น 
๗. จัดทํา หรือรวบรวม ขอมูล  สถิติ  รายงาน  การดําเนินงานตางๆ ของระดับชั้น และรายงานตอ 

หัวหนากลุมงานกิจการนักเรียนเพ่ือรวบรวมเสนอหัวหนาสถานศึกษาตอไป 
๘. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๓. งานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. วางแผน จัดทําโครงการ  จัดกิจกรรมเพ่ือ รณรงค ปองกัน แกไข พฤติกรรมนักเรียนท่ีเก่ียวของกับ

สารเสพติดและสิ่งมอมเมาท้ังหลาย  
๒. รวบรวมขอมูล สถิติ เก่ียวกับสภาพการมีพฤติกรรมใชสารเสพติด  สิ่งมอมเมา  และบุหรี่ของ

นักเรียน 
๓. ตรวจตรา สอดสองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนเพ่ือดําเนินการแกไขโดยประสานหัวหนา 

ระดับชั้นหรือหัวหนากลุมงานกิจการนักเรียน 
๔. รายงานการดําเนินงาน ขอมูล สถิติ เก่ียวกับการใชสารเสพติด หรือพฤติกรรมการใชสารเสพติด

ของนักเรียนตอหัวหนากลุมงานงานกิจการนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๔. งานสมัชชานักเรียน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดทําแผน หรือโครงการสําหรับงานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๒. กําหนดระเบียบ ขอปฏิบัติ ปฏิทินการปฏิบัติงาน การดําเนินงานสมัชชานักเรียน เพ่ือสงเสริม 

การเรียนรูตามระบอบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีดี   
๓. เปนท่ีปรึกษาและติดตามการดําเนินงานคณะกรรมการนักเรียน 
๔. ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของในการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียน

ดานประชาธิปไตย 
๕. รายงานผลดําเนินงานเสนอหัวหนากลุมงานกิจการนักเรียนเพ่ือนําเสนอตามลําดับตอไป 
๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 



๓๙ 
 
๕. งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ควบคุม ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยท้ังกลางวันและกลางคืน 

เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในนักเรียน ครู บุคลากร สถานท่ี และทรัพยสินของโรงเรียน 
๒. กําหนดการปฏิบัติหนาท่ี และจัดกําลังครูเพ่ือดูแล รักษาความปลอดภัยในทรัพยสิน และสถานท่ี

ของโรงเรียนท้ังกลางวันและกลางคืนของครู  นักการภารโรงและยาม 
๓. กําหนดการปฏิบัติหนาท่ีและจัดกําลังครูเพ่ือดูแลความปลอดภัยของนักเรียนท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
๔. จัดหาและดูแลอุปกรณอํานวยความสะดวกใหแกครผููปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสม 
๕. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีการดูแลรักษาความปลอดภัยเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 
๖. สรุปและรายงานการดําเนินงาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาท่ีของครูและบุคลากรเสนอตอหัวหนา

กลุมงานกิจการนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือเสนอหัวหนาสถานศึกษา 
๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๖. งานสํานักงานและสารสนเทศกลุมงานกิจการนักเรียน 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ดูแลสํานักงานใหสะอาดเรียบรอยพรอมการใชงานเสมอ 
๒. จัดทําเอกสารสําหรับการดําเนินงาน หรือกิจกรรมของงานตางๆ 
๓. ดูแล จัดหา จัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ หรืออ่ืนๆ เพ่ือใหพอเพียงและพรอมสําหรับการดําเนินงาน 
๔. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ บันทึก หรือเอกสารอ่ืนๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอยและสามารถ

สืบคนได 
๕. จัดทําขอมูล และเอกสารในระบบการแตะบัตร และการสงขอความอยางเรียบรอยสมบูรณเปน

ปจจุบัน 
๖. รวบรวมขอมูลกิจกรรมตางๆ จากกลุมงานกิจการนักเรียน 
๗. จัดทําขอมูลเปนสารสนเทศของกลุมงานกิจการนักเรียนใหมีความสมบูรณ เปนหมวดหมู และ 

เปนปจจุบันอยูเสมอ 
๘. จัดเก็บขอมูลสารสนเทศของกลุมงานกิจการนักเรียนลงในเวบ็ไซตโรงเรียน เพ่ือเผยแพรและสะดวก

ตอการนําไปใช 
๙. บันทึกภาพกิจกรรมตางๆ ของกลุมงานกิจการนักเรียน 
๑๐. ดูแลการดําเนินการระบบสารสนเทศของกลุมงานกิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

พรรณนางานงานศูนยเครือขายสงเสรมิประสทิธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระ    

การเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามนโยบาย เปาหมายและแนวทางพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จุดเนนของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ และความตองการของทองถ่ิน 

๒. ประสานและสงเสริมการจัดทําแผนแมบท (Master Plan) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) รวมกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดระยอง และโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดหนวยงานอ่ืนๆ  

๓. การดําเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู สูผูเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดระยอง และโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดหนวยงานอ่ืนๆ  

๔. การดําเนินการจัดอบรมใหความรู มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรร         
ภูมิปญญาและวิทยากรตางๆ ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดระยอง และโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
หนวยงานอ่ืนๆ  

๕. วางแผนการดําเนินงาน การพัฒนา การจัดกิจกรรม/โครงการฯ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน ๔ 
กลุมงาน คือ กลุมบริหารวิชาการ  กลุมบริหารงานบุคคล  กลุมบริหารท่ัวไป  กลุมบริหารงบประมาณ  
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๖. กํากับ ดูแล ติดตาม จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน ประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการ และติดตามผล
การดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


