ก

คํานํา
คูมือปฏิ บัติงานข าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ฉบับ นี้
เปนสวนหนึ่งของการดําเนินการเพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาใจขอบขายบทบาทหนาที่
ที่ ได รั บ มอบหมาย และถื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งเป น ความสามารถ ตามโครงสร า งสายงานการบริ ห ารโรงเรี ย น
ระยองวิทยาคม ซึ่งประกอบดวยการบริหารงาน ทั้ง ๔ กลุม คือ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารทั่วไป
กลุมบริหารวิชาการ และกลุมบริหารงานบุคคล
โรงเรี ย นระยองวิ ท ยาคม หวังเป น อย างยิ่ งว าคู มื อปฏิ บั ติ งานฉบั บ นี้ จะเป น ประโยชน ต อ
การปฏิบัติงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม

โรงเรียนระยองวิทยาคม
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
วิสัยทัศน
อัตลักษณ
เอกลักษณ
พันธกิจ
เปาประสงค
กลยุทธ
กลุมบริหารทั่วไป
กลุมงานสนับสนุนบริหารทั่วไป
กลุมงานสงเสริมบริหารทั่วไป
กลุมบริหารวิชาการ
กลุมงานวิชาการ
กลุมงานหองเรียนพิเศษ
กลุมงานจัดการเรียนรู
กลุมงานทะเบียนวัดผล
กลุมงานสํานักงานวิชาการ
กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
กลุมงานวางแผนและสารสนเทศ
กลุมบริหารงบประมาณ
กลุมงานการเงินและบัญชี
กลุมงานพัสดุและสินทรัพย
กลุมงานนโยบายและแผน
กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมงานบุคคล
กลุมงานอํานวยการ
กลุมงานกิจการนักเรียน
งานศูนยเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

ก
ข
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๔
๗
๑๒
๑๒
๑๕
๑๗
๑๙
๒๐
๒๒
๒๕
๒๗
๒๘
๓๐
๓๓
๓๖
๓๗
๔๐

๑

วิสัยทัศน
โรงเรียนระยองวิทยาคมมีคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย
ภายในปการศึกษา ๒๕๖๒

อัตลักษณ
เกง ดี มีวินัย

เอกลักษณ
โรงเรียนคุณภาพยอดนิยม

พันธกิจ
๑. พัฒนาการบริหารโรงเรียนอยางมีระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดวยทักษะภาวะผูนําในศตวรรษที่ ๒๑
๒. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนใหตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และมีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารโรงเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรู
๔. พัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู
๕. พัฒนาครูใหมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๖. พัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลกบนพื้นฐานของความเปนไทย
๗. เปดโอกาสใหหนวยงานภายนอก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา

เปาประสงค
๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใชขอมูลสารสนเทศ ผลการประเมิน และผลการวิจัย
เปนฐานความคิด
๒. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคลองกับทองถิ่น มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีหลักสูตรพิเศษ
และรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลายใหนักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
๓. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีทันสมัยพรอมใชงาน
๔. ผูบริหารใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

๒
๕. ผูบริหารสรางเครือขายทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๖. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูและใชประโยชนอยางสูงสุด เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของ
๗. ครูมีความรู ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และ
มาตรฐานสากล
๘. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และ
สื่ออิเล็กทรอนิกสในการจัดกระบวนการเรียนรู และการเผยแพรผลงาน
๙. ครูใชผลการวิจัย สื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่อง
๑๐. ครูและบุคลากรเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุมสาระการเรียนรูเปนไปตามเปาหมายโรงเรียน
มาตรฐานสากล
๑๒. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๓. นักเรียนมีความสามารถดานทักษะการคิดขั้นสูงและมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู
๑๔. นักเรียนมีความสามารถในการศึกษา เรียนรูและผลิตผลงานดานตางๆ ดวยตนเองอยางมีคุณภาพ
๑๕. นักเรียนเปนผูมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคม มีจิตสํานึกในการบริการสังคมและ
การสงเสริม พิทักษ ปกปอง สิ่งแวดลอม
๑๖. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๑๗. นักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมที่แตกตางและอยูรวมกันอยางสันติ
๑๘. คณะกรรมการสถานศึกษา กํากับดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย
๑๙. ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน

กลยุทธ
กลยุทธที่ ๑
กลยุทธที่ ๒
กลยุทธที่ ๓
กลยุทธที่ ๔
กลยุทธที่ ๕

พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลดวยทักษะภาวะผูนํา
ในศตวรรษที่ ๒๑
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดานเทียบเคียง
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเปนไทย
พัฒนาครูและบุคคลากรทั้งระบบใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู
พัฒนาทักษะผูเรียนตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของ สพฐ.
พัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู

๓

กลุมบริหารทั่วไป
วิสัยทัศนกลุมบริหารทัว่ ไป

พัฒนาสภาพแวดลอมใหนาอยู เอื้อตอการเรียนรูและปลอดภัย
บริการรวดเร็วประทับใจ ใหความรวมมือประสานชุมชน

พันธกิจ

๑. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมใหสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู
๒. ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความเต็มที่ เต็มใจ เต็มกําลังความสามารถ
๓. ประสานความรวมมือกับผูปกครอง ศิษยเกา องคกรตางๆและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา

เปาประสงค

๑. บํารุง ดูแลและพัฒ นาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่มั่นคง
ปลอดภัย เหมาะสมพรอมที่จะใชประโยชน
๒. ติ ด ตามและตรวจสอบการใช อ าคารสถานที่ แ ละสภาพแวดล อ มของสถานศึ ก ษาเพื่ อ ให เกิ ด
ความคุมคาและเอื้อประโยชนตอการเรียนรู
๓. ให ความรวมมื อประสานงานกับ ทุ กฝ ายภายในสถานศึกษาและหน วยงานภายนอก ทั้ งราชการ
เอกชน มูลนิธิ สมาคมและชุมชน

พรรณนางานกลุมบริหารทั่วไป
รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะรองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไปของโรงเรียน
๒. เปนที่ปรึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปโรงเรียน
๓. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของกลุมบริหารทั่วไปใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย และมี
ประสิทธิภาพ
๔. กําหนดหนาที่ของบุคลากรในกลุมบริหารทั่วไป และควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงานบริหาร
ทั่วไป
๕. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖. กํากับ ติดตาม ใหงานแผนงานและบริหารทั่วไป ประสานฝายตางๆ เพื่อดําเนินกิจกรรม งาน
โครงการ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน
๗. กํากับ ติดตาม ประสานงานใหมีการรวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปใหเปนปจจุบัน
เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา และแกไขปญหา
๘. ควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหาร
ทั่วไป อยางตอเนื่อง
๙. ติดตามประสานประโยชนของครู ผูปฏิบัติหนาที่และปฏิบัติหนาที่พิเศษ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
๑๐. วินิจฉัยสั่งการงานที่รับมอบหมายไปยังงานที่เกี่ยวของ
๑๑. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน

๔
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๒. กํากับ ติดตาม ใหงานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดําเนินการติดตามการปฏิบัติงานของ
ทุกงานพรอมรายงานผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
๑๓. ติดตอประสานงานระหวางโรงเรียนกับหนวยงานภายนอกในสวนที่เกี่ยวของกับงานบริหารทั่วไป
๑๔. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ชวยกํากับ ดูแลงานใหเปนไปตามนโยบายของกลุมบริหารทั่วไปที่กําหนดไว
๒. ประสานงานกับกลุมตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานของกลุมบริหารทั่วไปและของโรงเรียนดําเนินไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานสนับสนุนบริหารทั่วไป
๑. หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริหารทั่วไป
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. รับแนวปฏิบัติจากรองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป เพื่อกํากับ ดูแล ติดตามในสายงานที่
รับผิดชอบ
๒. ประสานงานกับฝาย กลุมงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากรองผูอํานวยการ เพื่อใหงานเปนไป
ดวยความเรียบรอย
๓. รวมจัดทําแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ และเอกสารตางๆ ของกลุมบริหารทั่วไป
๔. เผยแพรขาวสารขอมูลทางดานบริหารทั่วไปใหแกนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน
๕. พิจารณาความดีความชอบของครูในกลุมบริหารทั่วไป เพื่อเสนอตอรองผูอํานวยการกลุมบริหาร
ทั่วไป
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. งานแผนงานกลุมบริหารทั่วไป
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ประสานงานจัดทําแผนพัฒ นางาน แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุมบริหารทั่วไป
เสนอผูบริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ
๒. พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุมบริหารทั่วไป ใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนและ
เกณฑประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา
๓. กํากับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ ใหเกิดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน
๔. ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุมงานตาง ๆ เพื่อนําเอาเทคโนโลยีมาใชใหมีประสิทธิภาพ
๕. ประเมิน สรุป รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๕
๓. งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผนกําหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แมบานทําความสะอาด
๒. วางแผนรวมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสรางอาคารเรียน และ
อาคารประกอบ เชน หองเรียน หองบริการ หองพิเศษใหเพียงพอ กับการใชบริการของโรงเรียน
๓. จัดซื้อ จัดหาโตะ เกาอี้ อุปกรณการสอน อุปกรณทําความสะอาดหองเรียน หองบริการหองพิเศษ
ใหเพียงพอและอยูในสภาพที่ดีอยูตลอดเวลา
๔. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ที่ใชงานไดสะดวกใชงานไดทันที
๕. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแตงอยางสวยงาม เปนระเบียบ ประตูหนาตางอยูในสภาพดี
ดูแลสีอาคารตาง ๆใหเรียบรอย มีปายบอกอาคารและหองตาง ๆ
๖. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซอมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ โตะ เกาอี้ และอื่น ๆใหอยูใน
สภาพที่เรียบรอย
๗. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน หองน้ํา หองสวม ใหสะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน
๘. ติดตาม ดูแลใหคําแนะนําในการใชอาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในดานการดูแลรักษา
ทรัพยสินสมบัติของโรงเรียน
๙. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจําหนายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ
๑๐. ประสานงานกับหัวหนาอาคาร โดยนําขอเสนอแนะ มาปรับปรุงงานใหทันเหตุการณและความ
ตองการของบุคลากรในโรงเรียน
๑๑. อํานวยความสะดวกในการใชอาคารสถานที่แกบุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดทําสถิติการ
ใหบริการและรวบรวมขอมูล
๑๒. ประเมิน สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจําปการศึกษา
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานหัวหนาอาคารเรียนและอาคารประกอบ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ดูแลปรับปรุง ซอมแซม ตกแตง บํารุงรักษาอาคารเรียน อยูในสภาพเรียบรอยและใชการไดดี ใหมี
การใชงานอยางปลอดภัยและคุมคา
๒. ควบคุม ดูแลและกําหนดบทบาทหนาที่นักการภารโรงในการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน
จัดบรรยากาศภายในและภายนอกหองเรียน ใหเกิดความรมรื่นเปนสัดสวนสวยงามเอื้อตอการ จัดการเรียนรู
ของผูเรียน
๓. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่แตละงาน และการปฏิบัติงานนักการ ประจําอาคาร
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๕. งานโสตทัศนศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจําป/ปฏิทินปฏิบัติงานของงานเทคโนโลยี และ
โสตทัศนูปกรณ
๒. สํารวจขอมูลดานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณเพี่อการศึกษาของสถานศึกษา
๓. วางแผน กําหนดนโยบายและแนวทางการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๖
มาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
๔. ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหงานดานตางๆ ของสถานศึกษา
๕. สนับสนุนใหบุคลากรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชในการบริหารและพัฒนา
การศึกษา
๖. สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๗. สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตแลละการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๘. จัดใหบริการสถานที่และสนับสนุนการประชุม การสัมมนาของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
องคกรตามที่ไดรองขอ
๙. บริการบันทึกภาพ บันทึกวีดิโอ กิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียนและกิจกรรมนอกสถานที่ของ
บุคลากรฝายตาง ๆ
๑๐. จัดทําทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑของงานโสตทัศนศึกษา
๑๑. จัดทําสถิติการใชงานโสตทัศนูปกรณ และหองโสตทัศนศึกษา ใหเปนปจจุบัน
๑๒. ติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู
๑๓. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๖. งานประชาสัมพันธ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. กําหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดําเนินการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับนโยบายและ
จุดประสงคของโรงเรียน
๒. ประสานงาน รวมมือกับกลุมสาระฯ และงานตาง ๆ ของโรงเรียนในการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ
๓. ตอนรับและบริการผูมาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน
๔. ตอนรับและบริการผูปกครองหรือแขกผูมาติดตอกับนักเรียนและทางโรงเรียน
๕. ประกาศขาวสารของกลุมสาระฯ หรือขาวทางราชการใหบุคลากรในโรงเรียนทราบ
๖. ประสานงานดานประชาสัมพันธทั้งในและนอกโรงเรียน
๗. เปนหนวยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการตาง ๆ ของโรงเรียน
๘. เผยแพรกิจกรรมตาง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน
๙. จัดทําเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรขาวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานและ
ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนใหนักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ
๑๐. รวบรวม สรุปผลและสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธและจัดทํารายงานประจําปของ
งานประชาสัมพันธ
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๗. งานปฏิคม
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ใหการตอนรับผูมีเกียรติที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียน
๒. ใหการบริการคณะครูในโอกาสตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
๓. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน / โครงการตอผูที่เกี่ยวของ
๔. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๗
๘. งานสารสนเทศ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ประสานงานและรวบรวมขอมูลสารสนเทศในกลุมบริหารทั่วไป
๒. จัดทําขอมูลเปนสารสนเทศใหมีความสมบูรณ เปนหมวดหมูและเปนปจจุบันเสมอ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานสงเสริมบริหารทั่วไป
๑. หัวหนากลุมงานสงเสริมบริหารทั่วไป
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. รั บ แนวปฏิ บั ติ จ ากรองผู อํ านวยการกลุ ม บริ ห ารทั่ ว ไป เพื่ อ กํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตามในสายงานที่
รับผิดชอบ
๒. ประสานงานกับฝาย กลุมงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากรองผูอํานวยการ เพื่อใหงานเปนไป
ดวยความเรียบรอย
๓. รวมจัดทําแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ และเอกสารตางๆ ของกลุมบริหารทั่วไป
๔. เผยแพรขาวสารขอมูลทางดานบริหารทั่วไปใหแกนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. งานสํานักงานบริหารทั่วไป
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. รับ-สงเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเขา – ออก จัดสงหนังสือ เขาหรือเอกสารใหหนวยงานหรือบุคคล
ที่เกี่ยวของ
๒. จัดทําคําสั่งและจดหมายเวียนเรื่องตาง ๆ เพื่อแจงใหกับครูและผูเกี่ยวของไดรับทราบ
๓. เก็บ หรือทําลายหนังสือ เอกสารตาง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ
๔. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสัง่ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ และเวียนใหผูที่เกี่ยวของทราบ
๕. รางและพิมพหนังสือออก หนังสือโตตอบถึงสวนราชการ และหนวยงานอื่น
๖. ติดตามเอกสารของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพื่อใชเปนขอมูลใน
การอางอิง
๗. ประสานงานการจัดสงจดหมาย ไปรษณีย พัสดุและเอกสารตาง ๆ ของกลุมบริหารทั่วไป
๘. เปนที่ปรึกษาของรองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไปในเรื่องงานสารบรรณ
๙. ควบคุมการรับ – สง หนังสือของโรงเรียน (E – Office)
๑๐. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพที่มีมาถึงกลุมบริหารทั่วไป
๑๑. จัดหนังสือเขาแฟมเพื่อลงนาม
๑๒. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๓. ประสานงานจัดทําแผนพัฒนางาน แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุมบริหารทั่วไป
เสนอผูบริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ
๑๔. พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุมบริหารทั่วไป ใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนและ
เกณฑประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา
๑๕. กํากับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ ใหเกิดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน

๘
๑๖. ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุมงานตาง ๆ เพื่อนําเอาเทคโนโลยีมาใชใหมี
ประสิทธิภาพ
๑๗. ประเมิน สรุป รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๑๘. ประสานงานในกลุมงานบริหารทั่วไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑที่จําเปนในการซอมแซม
อาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและอุปกรณอํานวยความสะดวกที่ชํารุด โดยประสานงานกับพัสดุโรงเรียน
๑๙. จัดทําบัญชีควบคุมการเบิกจายวัสดุ ยืมวัสดุใหถูกตองมีระบบและเปนปจจุบัน
๒๐. จัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติ แบบรายงาน แบบฟอรมตาง ๆ ที่จําเปนในการใหบริการปรับซอม
๒๑. ติดตามการปรับซอมและบํารุงรักษาสภาพวัสดุ ครุภัณฑใหมีอายุการใชงานยาวนาน
๒๒. ประเมิน สรุปผลการดําเนินงานประจําปการศึกษาและรายงานตอผูเกี่ยวของ
๒๓. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. งานชุมชนสัมพันธ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. รวบรวมประมวลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ใชในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. สนับสนุนขอมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ดําเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. จัดทํารายงานการประชุมและแจงมติที่ประชุมใหผูที่เกี่ยวของเพื่อทราบดําเนินการหรือถือปฏิบัติ
แลวแตกรณี
๕. ประสานการดําเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เรงรัด การดําเนินการ
และรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. กําหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดําเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนใหสอดคลองกับ
นโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรียน
๒. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูและงานตาง ๆ ของโรงเรียน ในการดําเนินงานดานอนามัย
โรงเรียน
๓. ควบคุม ดูแล หองพยาบาลใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ
๔. จัดเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลใหพรอมและใชการไดทันที
๕. จัดหายาและเวชภัณฑ เพื่อใชในการรักษาพยาบาลเบื้องตน
๖. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บปวย และนําสงโรงพยาบาล
ตามความจําเปน
๗. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย นักการภารโรงและชุมชนใกลเคียง
๘. จัดทําบัตรสุขภาพนักเรียน ทําสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ําหนักและสวนสูงนักเรียน
๙. ติดตอแพทยหรือเจาหนาที่อนามัยใหภูมิคุมกันแกบุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกลเคียง
๑๐. ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บปวย
๑๑. แนะนําผูปวย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค
๑๒. ใหคําแนะนําปรึกษาดานสุขภาพนักเรียน
๑๓. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผูสอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปญหาดานสุขภาพ

๙
๑๔. ใหความรวมมือดานการปฐมพยาบาลแกหนวยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแกโอกาส
๑๕. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย เชน จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม ชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุข
๑๖. จัดทําสถิติ ขอมูลทางดานสุขภาพอนามัยและจัดทํารายงานประจําภาคเรียน ประจําปของงานอนามัย
๑๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๕. งานรานคาสวัสดิการโรงเรียน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผนดําเนินงานสวัสดิการรานคาฯ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหบริการของ
สวัสดิการรานคาโรงเรียนระยองวิทยาคม
๒. ใหผูจัดการกากับ ติดตาม ดูแลกิจการสวัสดิการรานคาโรงเรียน ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย
ในกรณีมีปญหาเกิดขึ้นจากการดาเนินงานใหรายงานเปนลายลักษณอักษรตอเลขานุการคณะกรรมการ
สวัสดิการ เพื่อรายงานประธานกรรมการฯ ตอไป
๓. จัดพิมพแนวทางการปฏิบัติงานของสวัสดิการรานคาโรงเรียน
๔. จัดซื้อสินคาที่จําเปนและอยูในความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ
๕. ดูแลรักษาสินคาและทรัพยสินในสวัสดิการฯ ใหอยูในสภาพเรียบรอย
๖. บริการจาหนายสินคาดวยเครื่องคิดเงินสดอัตโนมัติ
๗. จัดทําทะเบียนตรวจสอบสินคาคงเหลือในแตละวันเพื่อการจัดหาสินคาที่หมดเขาสวัสดิการฯ
๘. จัดทาบัญชีรายรับ-รายจาย และบัญชีทุกประเภทใหเปนปจจุบัน
๙. สรุปรายงานผลการดําเนินงานสวัสดิการฯ ทุกสัปดาหสงเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการ
เพื่อรายงานประธานกรรมการตอไป
๑๐. จัดสวัสดิการทั่วไป
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๖. งานโภชนาการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผนดําเนินงานใหครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนไดรับประทานอาหารอยางเพียงพอ
และมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ
๒. ควบคุมดูแลการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการจําหนาย
อาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.กําหนดคุณสมบัติผูจําหนายอาหาร และประเภทของอาหาร
๔.รับสมัครและคัดเลือกผูประกอบการรานคาโรงอาหาร
๕.กํากับดูแลรานคา ผูจําหนายอาหาร และน้ําดื่มในโรงเรียน เกี่ยวกับ
๕.๑ การแตงกาย
๕.๒ ความสะอาดของอาหาร และรานคา
๕.๓ คุณภาพของอาหารตามหลักโภชนาการ
๕.๔ ราคาการจําหนายอาหาร และเครื่องดื่ม
๕.๕ ชนิด และความสะอาดของภาชนะที่ใส
๕.๖ มารยาทในการใหบริการ
๖. อื่น ๆ ตามระเบียบวาดวย การจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๐
๗. ปรับปรุงโรงอาหารใหมีบรรยากาศที่ดี และมีที่นั่งรับประทานอาหารอยางเพียงพอ
๘. จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมตาง ๆ และการจัดเลี้ยงในวาระตาง ๆ ตามที่โรงเรียน
มอบหมาย
๙. วางแผนดําเนินงานจําหนายน้ําดื่มใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหบริการ
๑๐. ใหผูจัดการกํากับ ติดตาม ดูแลกิจการจําหนายน้ําดื่ม ใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย ในกรณีมี
ปญหาเกิดขึ้นจากการดาเนินงานใหรายงานเปนลายลักษณอักษรตอเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อ
รายงานประธานกรรมการฯ ตอไป
๑๑. กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของลูกจางจําหนายน้ําดื่ม
๑๒. การสั่งซื้อน้ําดื่มใหอยูในความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ
๑๓. ดูแลรักษาสินคาและทรัพยสินในรานขายน้ํา ใหอยูในสภาพเรียบรอย
๑๔. จัดทําทะเบียนตรวจสอบสินคาคงเหลือในแตละวันเพื่อการจัดหาสินคาที่หมด
๑๕. จัดทาบัญชีรายรับ-รายจาย และบัญชีทุกประเภทใหเปนปจจุบัน
๑๖. สรุปรายงานผลการดาเนินงานทุกสัปดาหตอคณะกรรมการ
เพื่อรายงานรองผูอํานวยการและผูอํานวยการตอไป
๑๗. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๑๑

กลุมบริหารวิชาการ
วิสัยทัศนกลุมบริหารวิชาการ

มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู สูความเปนเลิศทางวิชาการสอดคลองกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก

พันธกิจ

๑. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถดานทักษะการคิดขั้นสูงและมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT) เพื่อการเรียนรู
๓. พัฒนาผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารดานภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ สูงขึ้นรอยละ ๓ ตอป
๕. สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
๖. พัฒนาผูเรียนจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคม
๗. ผูเรียนมีความรูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

เปาประสงค

๑. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒. ผูเรียนมีความสามารถดานทักษะการคิดขั้นสูงและมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
เพื่อการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารดานภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ สูงขึ้นรอยละ ๓ ตอป
๕. ครูมีการจัดการเรียนการสอนใชผลการวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อผูเรียนสวนเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
๖. ผูเรียนจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคม
๗. ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน

พรรณนางานกลุมบริหารวิชาการ
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาและบริหารการจัดการกลุมบริหารวิชาการใหดําเนินไปดวย
ความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค
๒. กํ ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม จั ด ทํ าปฏิ ทิ น ปฏิ บั ติ งาน ประเมิ น ผล และตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของ
กลุมบริหารวิชาการ ที่ไดรับมอบหมาย ใหสามารถดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๑๒

ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ชวยรองผูอํานวยการในการปฏิบัติหนาที่บริหารกลุมบริหารวิชาการ
๒. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานวิชาการ
๑. หัวหนากลุมงานวิชาการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. กํากับ ดูแล และดําเนินงานของกลุมงานวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหมีวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน และเพิ่ มเติ มเนื้ อหาสาระของรายวิช า ให สูงและลึกซึ้งมากขึ้ นสําหรับ กลุมเป าหมายเฉพาะและ
สอดคลองกับสภาพปญหาตามความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชน
๒. วางแผนการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และติดตามผล
การดําเนินงานใหเปนไปตามระบบประกันคุณภาพ
๓. วางแผนการดําเนินงานการพัฒ นาหลักสูตรทองถิ่น การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทองถิ่น และ
ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรทองถิ่น
๔. จัด ทําสาระการเรียนรูทองถิ่น และจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนสาระการเรีย นรูทองถิ่น ใหแก
ผูเรียน
๕. จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชนและสงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหา
ความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. งานบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผนการดํ าเนิ น งาน การพั ฒ นาหลั กสูตร การจัด กิจ กรรมเสริมหลักสู ตร และติ ดตามผล
การดําเนินงานให เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานหองเรียนพิเศษ

๑. โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
(สสวท./วิทย ม.ปลาย)
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผนการดําเนินงานหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแก การพัฒนา
หลักสูตรการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๑๓
๒. หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.ตน ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (วิทย ม.ตน)
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผนการดําเนินงานหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก การพัฒนา
หลักสูตรการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ตามไดรับมอบหมาย
๓. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program)
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. บริหารจัดการและดําเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ EP ใหสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงค
๒. พัฒนาบุคลากรดานวิธีการสอน และหลักสูตร เพื่อสอนในโครงการ EP อยางเต็มศักยภาพ
๓. พัฒนากิจกรรม สื่อ และแหลงเรียนรู เพื่อจัดการเรียนการสอนในโครงการ EP อยางมีประสิทธิภาพ
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร (วิทย – คอมฯ)
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผนการดําเนินงานหองเรียนพิเศษ วิทย – คอมฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแก
การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๕. งานหองเรียนพิเศษ SMART COM
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผนการดํ าเนิ น งานห องเรีย น SMART COM ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน ไดแก การพัฒ นา
หลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามจุดมุงหมาย ของหลักสูตร
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๖. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษบูรณาการ (English for Integrated Studies : EIS)
และศูนยประสานงานภาคตะวันออกโรงเรียนเครือขาย EIS
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการภาษาอังกฤษในรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และคอมพิวเตอร
๒. ประสานงานกับสมาคม EIS แหงประเทศไทยและศูนยเครือขายภูมิภาค ภาคตะวันออกจันทบุรี
๓. วางแผนจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ EIS ของโรงเรียนเครือขายที่
รับผิดชอบ
๔. จัดทําขอมูลทะเบียนโรงเรียนเครือขายที่รับผิดชอบ ในจังหวัดระยองและชลบุรี
๕. เตรียมความพรอมโรงเรียนระยองวิทยาคมใหเปนแหลงศึกษาดูงานสําหรับโรงเรียนที่สนใจ
๖. จัดนิทรรศการการแสดงผลงานกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ
๗. ปฏิบัติงานตามคําสั่งอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากสมาคม EIS

๑๔
๗. ศูนยภาษาเอเชียตะวันออก
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาเอเชียตะวันออก ไดแก ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุน
๒. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรภาษาและวัฒนธรรม
๓. จัดกิจกรรมและประสานงานกับหนวยงานอื่น
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๘. การจัดการเรียนรูวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๙. โครงการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดการศึกษาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร ไปใชในการเชื่อมโยงและแกปญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหมควบคูไปกับการพัฒนา
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๐. งานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู และงานตอบสนองนโยบายสพฐ./สพม.๑๘
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผนการกรอกขอมูลการจัดกิจกรรมลงในเว็บไซตโรงเรียน
๒. ประสานงานกับครูผูสอน และติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
๓. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๑. งานจัดการเรียนการสอนกลุมบริหารงานวิชาการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดตารางสอน และจัดกลุมวิชาเลือกของครูผูสอนทุกกลุมสาระฯ ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย
๒. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. และ สพม.๑๘
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๒. งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนกลุมบริหารงานวิชาการและงานทัศนศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. คัดเลือกหนังสือแบบเรียน โดยศึกษา วิเคราะห คัดเลือกหนังสือเรียน กลุมสาระฯ ที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเปนหนังสือแบบเรียนใชในการเรียนการสอน
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๑๕

กลุมงานจัดการเรียนรู
๑. งานกลุมสาระการเรียนรู
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จั ด ทํ า โครงการ กิ จ กรรม เพื่ อ ส งเสริม ให นั ก เรีย นเกิ ด การเรีย นรูที่ ยั่ งยื น เป น ไปตามหลั ก สูต ร
สถานศึกษา
๒. ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาสมาชิกในกลุมสาระการเรียนรูใหดําเนินการจัดการเรียนรู ไปดวย
ความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค
๓. กํากับ ดูแล นิเทศ การจัดการเรียนการรูในกลุมสาระการเรียนรูของตน
๔. สนั บ สนุ น ให ครูผู ส อนสอนซ อมเสริม จัดทํ าสื่อนวัตกรรม และทําวิจัย ในชั้น เรีย น เพื่ อพั ฒ นา
คุณภาพนักเรียน
๕. สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยางนอย ๑ รายวิชา
๖. พัฒนาการดําเนินกิจกรรมของกลุมสาระการเรียนรูใหเปนเลิศ (Best Practice) อยางนอยภาคเรียน
ละ ๑ เรื่อง สรุปผลและและเผยแพรผลงานตามโอกาสอันควร
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาและบริหารจัดการงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหดําเนินไปดวย
ความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค
๒. กํากับ ดูแลนิเทศการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. งานแนะแนว
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา และทักษะชีวิต
๒. ดําเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาและใบอนุโมทนาบัตร
๓. ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานกิจกรรมในเครื่องแบบ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน
๒. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร
๓. ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๕. งานกิจกรรมชุมนุม
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. บริหารจัดการและดําเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม ตามความสนใจของผูเรียน

๑๖
๒. ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๖. งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. บริหารจัดการและดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
๒. ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๗. งานสงเสริมกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียนกูยืมเงิน กยศ.
๒. จัดทําเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการกูยืมเงิน คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์กูยืม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๓. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
๔. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๘. งานระบบเรียนรู
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. สงเสริม สนับสนุน และประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและหัวหนางาน
ตางๆ ใหดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามวัตถุประสงค
๒. กํากับ ดูแล นิเทศ การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๓. ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
๔. สร างความตระหนั ก ให แ ก ค รู แ ละผู เกี่ ย วข องให เข าใจวากระบวนการนิ เทศเป น สว นหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารใหทุกคนเกิดความเชื่อมั่นวา ไดปฏิบัติถูกตอง กาวหนา และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
และครู
๕. จั ดการนิ เทศภายในสถานศึ กษาให มีคุณ ภาพ ทั่ ว ถึงและตอเนื่ อง เปน ระบบและกระบวนการ
อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๖. จัด ระบบนิ เทศภายในสถานศึกษาใหเชื่อมโยงกับ ระบบนิ เทศการศึกษาของสํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษา
๗. สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๘. จัดใหมีการกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
๙. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา พรอมทั้งใหมีการจัดตั้งเครือขายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเปนแหลงเรียนรูของสถานศึกษา
๑๐. สงเสริมใหครูจัดทําสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา อยางนอย ภาคเรียนละ ๑ ชิ้น
๑๑. พั ฒ นาและใช สื่ อ และเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาโดยมุ งเน น พั ฒ นาและใช สื่ อ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ใหขอเท็จจริง เพื่อสรางองคความรูใหมๆ โดยเฉพาะหาแหลงสื่อที่เสริมการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๑๒. พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษาและชุมชน

๑๗
๑๓. นิเทศติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช และพัฒนา สื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๙. งานขับเคลื่อนจุดเนนของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผนการดําเนินงานใหครอบคลุมจุดเนนของสพฐ.ทุกตัวชี้วัดตามมิติที่ ๑
๒. สนับสนุนใหผูรับผิดชอบดําเนินงานตามวัตถุประสงคกอนการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ และที่ ๒
๓. นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของผูรับผิดชอบ อยางตอเนื่อง
๔. สรุปผลการดําเนินงานเปนสารสนเทศ เขาเลมรายงานตามลําดับชั้น
๕. กรอกขอมูล แนบไฟล ทุกตัวชี้วัดตามมิติที่ ๑ และ ๒ ลงใน web site ฐานขอมูลจุดเนนสถานศึกษา
๖. Triple A (http://school.stabdb.com) ตามวันเวลาที่ สพฐ. กําหนด
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๐. งานรับนักเรียน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ประสานงานและดําเนินงานการรับนักเรียนโควตา ในแตละป
๒. การรับนักเรียนเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และรับนักเรียนเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ในแตละปการศึกษา
๓. สรุป ผล รายงานผล สงโรงเรียนสํานักเขตพื้ น ที่การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุมงานทะเบียนวัดผล
๑. หัวหนากลุมงานทะเบียนวัดผล
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. กํากับ ดูแล และดําเนิ นงานกลุมงานทะเบี ยนวัดผลใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. งานทะเบียนและวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนและตรวจสอบวุฒิ ระดับชั้น ม.ตน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาตางๆ ที่ใชในการวัดผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
๒. จัดใหมีการประเมินผลการเรียนและซอมเสริม กรณีที่มีผูเรียนไมผานการประเมิน
๓. จัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือการวัดผล ประเมินผล เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
๔. ดําเนินงานเกี่ยวกับเอกสารการรับมอบตัวนักเรียนใหม แกไขขอมูลนักเรียนกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
๕. ดําเนินงานเกี่ยวกับเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนจากสถานศึกษาในกรณีการยายสถานศึกษา
การเปลี่ ย นรูป แบบการศึ กษา การย า ยหลักสูต ร การละทิ้ งการศึ กษาและการขอกลั บ เข ารับ การศึ กษาต อ
การศึกษาจากตางประเทศ
๖. จําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนกรณีลาออก หรือจบชวงชั้น

๑๘
๗. จัดเก็บและรักษาสมุดทะเบียนนักเรียนใหเรียบรอย ปลอดภัยตามระเบียบงานราชการ
๘. ดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิผูเรียนที่จบการศึกษาไปแลว
๙. แจงผลการตรวจสอบใหกับหนวยงานอื่นที่ขอความรวมมือ
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. งานทะเบียนและวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนและตรวจสอบวุฒิ ระดับชั้น ม. ปลาย
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาตาง ๆ ที่ใชในการวัดผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. จัดใหมีการประเมินผลการเรียนและซอมเสริม กรณีที่มีผูเรียนไมผานการประเมิน
๓. จัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือการวัดผล ประเมินผล เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
๔. ดําเนินงานเกี่ยวกับเอกสารการรับมอบตัวนักเรียนใหม แกไขขอมูลนักเรียนกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
๕. ดําเนินงานเกี่ยวกับเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนจากสถานศึกษาในกรณีการยายสถานศึกษา
การเปลี่ย นรูป แบบการศึ กษา การย า ยหลักสูต ร การละทิ้ งการศึ กษาและการขอกลั บ เข ารับ การศึ กษาต อ
การศึกษาจากตางประเทศ
๖. จําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนกรณีลาออก หรือจบชวงชั้น
๗. จัดเก็บและรักษาสมุดทะเบียนนักเรียนใหเรียบรอย ปลอดภัยตามระเบียบงานราชการ
๘. ดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิผูเรียนที่จบการศึกษาไปแลว
๙. แจงผลการตรวจสอบใหกับหนวยงานอื่นที่ขอความรวมมือ
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งาน GPA, O-NET และระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.ใหคําปรึกษา สนับสนุนการทํางานตามความเหมาะสมและจัดทําแผนปฏิบัติการ GPA ปการศึกษา
๒๕๖๑ ระดับโรงเรียน
๒. กําหนดคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดทําผลการเรียนระดับโรงเรียน
๓. ประชุมชี้แจงใหบุคลากรในหนวยงานไดเขาในในระบบงานวิธีการจัดทํา การตรวจสอบ ความถูกตอง
ตามแผนปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๔. ดําเนินตามขั้นตามขั้นตอนในแผนปฏิบัติการจัดทํา GPA และ PR ทุกขั้นตอนโดยเครงครัด และทัน
ตามกําหนดเวลา
๕. ชี้แจงและประชาสัมพันธใหนักเรียนและผูปกครองเกิดความเขาใจในวิธีการคิดคํานวณผลการเรียน
เฉลี่ยและคาตําแหนงเปอรเซ็นไทล ระดับโรงเรียนและแนวทางการใชผลคะแนน เพื่อสมัครคัดเลือกเขาศึกษา
ติดในระดับอุดมศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนการเรียนของนักเรียนใหมีคุณภาพตอไป
๖. ตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียนเรียนในแตละปการศึกษา พรอมหลักฐานการบันทึกขอมูลผล
คะแนนและเอกสาร แสดงผลการเรียนใหมีความถูกตองเปนปจจุบันและพรอมที่จะเปดเผยกับนักเรียน
ผูปกครอง ไดตลอดเวลา เมื่อไดรับการรองขอ
๗. พัฒนาระบบฐานขอมูลของนักเรียนใหมีความถูกตองและเปนปจจุบันตลอดเวลาที่ศึกษาในโรงเรียน
เพื่อใชเปนขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
๘. ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูกระบวนการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ
๙. พิจารณาแกปญหาที่เกี่ยวของโดยเร็ว

๑๙
๑๐. ติดตาม เรงรัด ใหมีการแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วตอไป
๑๑. ตรวจสอบ ขอมูล จัดทําเปรียบเทียบสถิติคะแนน O-Net ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖
๑๒. เตรียมขอมูลเพื่อจัดทํา และรายงานผลของระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล
(Data Management Center: DMC) ขอมูล ๑๐ มิ.ย. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๕. งานคลังขอสอบและการจัดการสอบออนไลน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดใหมีการจัดทําคลังขอสอบใน ๕ กลุมสาระการเรียนรูหลัก ของโรงเรียน
๒. จัดใหมีการสอบแบบออนไลน
๓. ดําเนินการสอบและควบคุมดูแลการจัดสอบแบบออนไลน
๔. ประสานงานและสรุปผลการจัดสอบแบบออนไลน
๕. ประสานงานกับเขตพื้นที่ กรณีที่มีการสอบโดยใชระบบออนไลน
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานสํานักงานวิชาการ
๑. หัวหนากลุมงานสํานักงานวิชาการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. บริหารจัดการ การดําเนินงานกลุมงานสํานักงานวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ
วัตถุประสงค
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. งานสารบรรณ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ดูแล รับผิดชอบ ดําเนินการจัดทํางานธุรการของกลุมบริหารงานวิชาการใหเรียบรอย รวดเร็ว และ
ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ
๒. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. งานพัสดุ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจัดซื้อ จัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ และใหบริการ การเบิกจาย วัสดุ
ครุภัณฑ ของกลุมบริหารงานวิชาการ
๔. งานประสานความรวมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาหรือองคกรอื่น
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ประสานงานความรวมมือระหวางเครือขาย การแนะแนว งานพัฒนาศูนยวิชาการ สถานศึกษาและ
องคกรอื่นๆ ระหวางประเทศ
๒. จัดอบรมใหความรูกับสถานศึกษาและองคกรอื่นๆ ระหวางประเทศ
๓. ติดตอประสานงานและดําเนินงาน เกี่ยวกับการศึกษาตอตางประเทศของนักเรียน

๒๐
๔. ประสานงานความรวมมื อ ความสั มพั น ธระหวางประเทศ การลงนามบั น ทึ กชวยจําและโครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
๑. หัวหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. บริหารจัดการ การดําเนินงานกลุมงานสนับสนุนวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ
วัตถุประสงค
๒. งานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. พัฒนาครูและนักเรียนใหมีความรูเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนสําคัญใน
การเรียนรูที่ซับซอนขึ้น ทําใหนักเรียนไดฝกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปญหา การผสมผสาน
ความรูแบบสหวิทยาการและการเรียนรูในปญหาที่ตนสนใจ
๒. กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือ ครูใหสามารถทําวิจัยในชั้นเรียน อยางนอย ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง
๓. สนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยมาใชเพื่อพัฒนาการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔. รวบรวมและเผยแพรผลการวิจัย เพื่อการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. งานหองสมุด
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทําโครงการ กิจกรรม เพื่อสงเสริมการอานของนักเรียนอยางตอเนื่อง
๒. จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ วีดีทัศนที่เปนประโยชนตอนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
จัดทําทะเบียนหนังสือ สิ่งพิมพ วีดีทัศนใหเปนปจจุบัน
๓. ใหบริการยืมคืนหนังสือแกครู นักเรียน
๔. ดูแลการใชหองสมุดของนักเรียนในคาบ ๔ และคาบ ๕
๕. จัดทําบอรดและนําเสนองานเกี่ยวกับหนังสือและงานตางๆของหองสมุดทุกสัปดาหตลอดป
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานหองสมุดกาญจนาภิเษก (ไฮเทค)
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ใหบริการยืมคืนหนังสือ คอมพิวเตอร และโนตบุค แกครูและนักเรียน
๒. ดูแลการใชหองสมุดของนักเรียนในคาบที่ ๔ - ๕ และ ๙ - ๑๐
๓. ปรับซอมหนังสือ ดูแล บํารุงรักษา คอมพิวเตอรและโนตบุค
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๒๑
๕. งานศูนยคอมพิวเตอร
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. สงเสริม สนับสนุน ใหนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรให
มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยี
๒. จัดหา ดูแล รักษา ซอมบํารุงอุปกรณโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเตอรเน็ต
๓. ดูแลระบบเว็บไซตโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของโรงเรียน
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๖. ศูนยอาเซียนศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทําหลักสูตรวิชาอาเซียนศึกษา ระดับชั้น ม.ตน และ ม.ปลาย
๒. จัดการเรียนการสอนรายวิชาอาเซียน ระดับชั้น ม.ตน และ ม.ปลาย
๓. พัฒนาศูนยอาเซียนศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูอาเซียนที่มีคุณภาพ
๔. จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
๕. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามการขับเคลื่อนจุดเนนเพื่อพัฒนาผูเรียนของ สพฐ.
๖. จัดทําสื่อนวัตกรรมและการวิจัยที่สอดคลองกับการเรียนรูอาเซียน
๗. จัดสงนักเรียนเขารวมแขงขันงานอาเซียนทั้งในและนอกสถานศึกษา
๘. ใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เกี่ยวกับงานอาเซียน
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๗. งานโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน/ศูนยครอบครัวพอเพียง
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผนนโยบายการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของสถานศึกษา
๒. เพื่อพัฒนาองคความรูและสงเสริมผูเรียนในรูปแบบบูรณาการ ๘ กลุมสาระ ในการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาและชุมชน
๓. วางแผนนโยบายการเลือกใชวัสดุ ครุภัณฑที่มีคุณภาพและประหยัดพลังงานของสถานศึกษา
๔. จัดกิจกรรมในดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของสถานศึกษา
๕. เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับหนวยงานของรัฐและเอกชนตามที่ไดรับมอบหมาย
งานคณะอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัดระยอง
๖. การจั ด ทํ า นโยบาย แผนพั ฒ นา แนวทาง มาตรการในการอนุ รั กษ สิ่ งแวดล อมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นในจังหวัดระยอง
๗. สํารวจ ตรวจสอบ และติดตามปญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมรวมไปถึงจัดทํารายงาน
สถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นในจังหวัดระยอง
๘. ศึกษา สํารวจ วิเคราะหพื้นที่มีคุณคา ควรแกการประกาศเขตอนุรักษสิ่ง แวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่นในจังหวัดระยอง
๙. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเพื่อควบคุม ปองกัน แกไข และลดผลกระทบ
สิ่ งแวดล อ มธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อ มศิล ปกรรม รวมทั้ งมาตรการจู งใจในการอนุรักษ คุมครองและฟ น ฟู
คุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมที่มีป ระสิทธิภาพและการใชประโยชน อยางสมดุล
เหมาะสมและยั่งยืน

๒๒
๘. งานธนาคารโรงเรียน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดกิจกรรมในดานการออมทรัพยภายในโรงเรียนของครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนโดย
ใชกระบวนการดําเนินงานในรูปแบบธนาคาร
๒. ทําการเปดดําเนินการใหบริการธนาคารโรงเรียนแกครู นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ๓-๕
วัน/สัปดาห
๙. งานเศรษฐกิจพอเพียง
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ดําเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. จัดเตรียมขอมูลเพื่อเตรียมการประเมินตนแบบโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
งานศูนยครอบครัวพอเพียง
๓. จัดกิจกรรมสอดคลองเกี่ยวกับดานศาสนา วัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย บูรณาการใน
๘ กลุมสาระ เชน กิจกรรมการประกวดคัดลายมือจากเพลงชาติ, เพลงเด็กเอยเด็กดี เปนตน กิจกรรมการโตเวที
ในหัวขอที่เกี่ยวของปญหาในสังคม ฯลฯ เปนตน
๔. จัดกิจกรรมสอดคลองเกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอม บูรณาการใน ๘ กลุมสาระ เชน การจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน การลดมลภาวะในสถานศึกษา
๕. จัดกิจกรรมสอดคลองเกี่ยวกับดานสังคม บูรณาการใน ๘ กลุมสาระ เชน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ผูปกครอง ประชาชนและผูสูงอายุในพื้นที่ใกลเคียงกับโรงเรียน
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๐. งานสงเสริมชุ มชนให มีค วามเข มแข็งทางวิชาการ และคณะกรรมการงานส งเสริมและสนั บสนุ น
วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและ สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดกระบวนการเรียนรูรว มกับชุมชนและสงเสริมใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม 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 และจัดสอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. ประสานงานและอํานวยความสะดวกการสอน มสธ.ทุกวันอาทิตยตลอดป

กลุมงานวางแผนและสารสนเทศ
๑. หัวหนากลุมงานวางแผนและสารสนเทศ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. บริหารจัดการ การดําเนินงานกลุมงานวางแผนและสารสนเทศใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
บรรลุวตั ถุประสงค

๒๓
๒. งานวางแผนงานดานวิชาการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผนงานดานวิชาการโดยการรวบรวมขอมูล กํากับ ดูแลและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ
๒. พัฒนากระบวนการเรียนรู โดยสงเสริม สนับสนุน การดําเนินการและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของกลุมสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๒๔

กลุมบริหารงบประมาณ
วิสัยทัศนกลุมบริหารงบประมาณ
วางแผนบริหารการศึกษาเนนความคุมคา ถูกตอง รวดเร็ว เขาถึง โปรงใส ตรวจสอบได
ใสใจบริการ มุงพัฒนางานสูความเปนเลิศ

พันธกิจ
๑. สงเสริมใหทุกกลุมงาน งาน จัดทําและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
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
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ควบคุม กํากับ ติ ดตาม จัดทํ าปฏิทิน ปฏิ บัติงาน ประเมิ นผล และตรวจสอบการปฏิ บัติงานของ
กลุมบริหารงบประมาณ
๒. ดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การขออนุมัติเบิกเงินทุกรายการ และหลักฐานการจัดซื้อ
จัดจาง วัสดุ ครุภัณฑใหถูกตองตามระเบียบ
๓. อํานวยความสะดวกและใหคําปรึกษา แนะแนวการปฏิบัติแกผูมาติดตอราชการ
๔. ตรวจสอบการจัดทํารายงานทางการเงิน และงบการเงิน
๕. ตรวจสอบรายงานการเงินในระบบ GFMIS

ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณของโรงเรียน
๒. เปนที่ปรึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณโรงเรียน
๓. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของกลุมบริหารงบประมาณใหเปนไปตามนโยบายของ
กลุมบริหารงบประมาณที่กําหนดไว

๒๕
๔. กําหนดหนาที่ของบุคลากรในกลุมบริหารงบประมาณ และควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงาน
บริหารงบประมาณ
๕. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖. กํากับ ติดตาม ประสานฝายตางๆ เพื่อดําเนินกิจกรรม งาน โครงการ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
และปฏิบัติการของโรงเรียน
๗. กํากับ ติดตาม ประสานงานใหมีการรวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณใหเปน
ปจจุบัน เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา และแกไขปญหา
๘. ควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
กลุมบริหารงบประมาณ อยางตอเนื่อง
๙. วินิจฉัยสั่งการงานที่รับมอบหมายไปยังงานที่เกี่ยวของ
๑๐. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๑. ติดตอประสานงานระหวางโรงเรียนกับหนวยงานภายนอกในสวนที่เกี่ยวของกับงานบริหารงบประมาณ
๑๒. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานการเงินและบัญชี
๑. หัวหนากลุมงานการเงินและบัญชี
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ดําเนินการตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติจายเงินเดือนขาราชการ และกองทุนบําเหน็จ บํานาญ
ขาราชการ
๒. ดําเนินการตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติเบิกจายเงินคาจางประจํา และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
๓. ดําเนินการตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติเบิกจายเงินคาตอบแทนพนักงานราชการ
๔. ดําเนินการตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติเบิกจายเงินรางวัลขาราชการ/ลูกจางประจํา
๕. ดําเนินการตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติเบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษขาราชการ/ลูกจางประจํา
๖. ดํ า เนิ น การตรวจสอบ และเสนอขออนุ มั ติ เ บิ ก จ า ยเงิ น ค า ตอบแทนรายเดื อ นข า ราชการ/
ลูกจางประจํา
๗. ดําเนินการตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติเบิกจายเงินประกันสังคมพนักงานราชการ ดําเนินการเบิก
จายเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ทุกรายการ
๘. การเบิกจายเงินในระบบ GFMIS ทุกรายการ
๙. จัดทํ ารายละเอี ย ดการรับ -จ ายเงิน เดือน คาจ างประจํา และเงิน อื่ น ที่จ ายควบประจําเดื อนของ
ขาราชการ/ลูกจางประจํา
๑๐. ดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งจายเช็คทุกประเภท
๑๑. ดําเนินการนําเงินฝากคลัง และการขอถอนเงินฝากคลังในระบบ GFMIS
๑๒. ดําเนินการนําสงเงินรายไดแผนดิน และบันทึกการนําสงในระบบ GFMIS
๑๓. ดําเนินการบันทึกรายการเงินเบิกเกินสงคืนในระบบ GFMIS
๑๔. ดําเนินการตรวจสอบการอนุมัติเงินประจํางวดในระบบ GFMIS
๑๕. ดําเนินการตรวจสอบการชําระเงิน ฎีกาจายตรงผูขายในระบบ GFMIS/ติดตามใบเสร็จรับเงิน/
จัดสงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายใหแกผูขาย

๒๖
๑๖. ดําเนินการเกี่ยวกับเงินยืมทดรองราชการ
๑๗. ดําเนินการจัดสงเงินภาษีหัก ณ ที่จาย นําสงสรรพากร
๑๘. ดําเนินการเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือนขาราชการ
๑๙. รวบรวมเอกสารการจายเงินประจําวัน สงมอบใหงานบัญชี
๒๐. จัดทําบัญชีรับ-จายเงินเดือนรายตัว (แบบ ๓) ของขาราชการครู และลูกจางประจําในสังกัด
๒๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๒. งานการเงิน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. การเบิก - จายเงินทุกประเภทใหถูกตองตามระเบียบ
๒. จัดทําทะเบียนคุมการเก็บเงินบํารุงการศึกษา
๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญ การเบิกจายเงินทุกประเภท
๕. นําสงเงิน โอนเงิน การกักเงินไวเบิกเหลื่อมปตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
๖. รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทาเรื่องอนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจําป
๗. ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕
๘. วิเคราะหรายจายของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงการใชจายใหมีประสิทธิภาพ
๙. เบิกจายเงินงบประมาณประเภทตางๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของ
สถานศึกษา
๑๐. ตรวจสอบความถูกตองของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจําวันและ
งบยอดเงินฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของบัญชีแยกประเภททั่วไป
๑๑. จัดทํารายงายประจําเดือนสงหนวยงานตนสังกัดตามระยะเวลาที่กําหนด
๑๒. จัดทํารายงานประจําป โดยจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน สงใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดสงสํานักงานตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางตามระยะเวลาที่กําหนด
๑๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนําสงเงิน การโอนเงิน
การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป โดยใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
๑๔. จัดทําบัญชีการเงิน ทั้งงบประมาณและเงินรายไดสถานศึกษาตามระเบียบบัญชี
๑๕. จัดทํารายงานการเงินและงบการเงิน
๑๖. เก็บรักษาใบเสร็จทําบัญชีควบคุมการใชใบเสร็จ
๑๗. จัดทําบัญชีทะเบียนและรายงานทุกไตรมาส
๑๘. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอานวยการสถานศึกษา
๑๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. งานบัญชีและตรวจสอบบัญชี
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ตั้งยอดบัญชีระหวางงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการปดบัญชีงบประมาณปกอนและ
การตั้งยอดกอนปดบัญชีปงบประมาณปกอน
๒. จัดทํากระดาษทําการ โดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนบัญชีเงินนอกงบประมาณเขาบัญชีทุน
และบัญชีเงินรับฝากและเงินรับประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพยที่เปนบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินคาคงเหลือ) และ
บัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียน พรอมทั้งจัดทําใบสําคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใชจํานวนเงินตามรายการ
หลังการปรับปรุง

๒๗
๓. บันทึกเปดบัญชีคงคาง (พึงรับจาย : Accrul Basis) โดยบันทึกรายการ ดานเดบิตในบัญชีแยกประเภท
(สินทรัพยและคาใชจาย) และบันทึกรายการดานเครดิตในบัญชีแยกประเภท
๔. บันทึกบัญชีประจําวันในครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายไดจากการขายสินคา หรือ
การใหบริการ การรับเงินรายได การจายเงินงบประมาณ การจายเงินงบประมาณใหยืม
การจายเงินนอกงบประมาณใหยืม การซื้อวัสดุหรือสินคาคงเหลือ เงินทดรองจาย เงินมัดจํา และคาปรับ
รายไดจากการกูเงินของรัฐ สินทรัพยไมหมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายไดแผนดิน การถอนเงินรายได
แผนดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจายเงินใหหนวยงานที่ปฏิบัติตาระบบควบคุมการเงิน การรับเงิน
ความรับผิดทางละเมิด
๕. สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทําการสรุปรายรับหรือจายเงินผานไปบัญชีแยกประเภทเงินสด
เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สําหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวันทั่วไปใหผานรายการบัญชี
แยกประเภท ณ วันทําการสุดทายของเดือน
๖. ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายไดจากงบประมาณคางรับ คาใชจาย
คางจาย/รับ ที่ไดรับลวงหนา คาใชจายลวงหนา/รายไดคางรับ วัสดุหรือสินคาที่ใชไประหวางงวดบัญชี
คาเสื่อมราคา/ คาตัดจําหนาย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
๗. ปดบัญชีรายไดและคาใชจายเพื่อบันทึกบัญชีรายไดสูงกวา (ต่ํากวา) คาใชจายในงวดบัญชี และ
ปดรายการรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายงวดบัญชี เขาบัญชีรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม แลวใหโอนบัญชี
รายไดแผนดิน หากมียอดคงเหลือใหโอนเขาบัญชีรายไดแผนดินรอนําสง
๘. ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจาวันและ
งบพิสูจนยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบ
ความถูกตองของบัญชียอยและทะเบียน
๙. แกไขขอผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนขอความผิดหรือตัวเลขผิด
จากการบันทึกตัวเลขผิดชองบัญชียอย แตยอดรวมถูก โดยการขีดฆาขอความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือชื่อยอ
กํากับพรอมวันเดือนปแลวเขียนขอความหรือตัวเลขที่ถูกตอง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานพัสดุและสินทรัพย
๑. หัวหนากลุมงานพัสดุและสินทรัพย
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๒. การจัดระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา
๓. จัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ สิ่งกอสรางในกรณีที่เปนแบบมาตรฐาน
๔. วางแผนและจัดหาพัสดุ
๕. ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง พัสดุ ดวยวิธีตางๆ ใหถูกตองตามระเบียบ
๖. บันทึกเลขทะเบียนสินทรัพยของหนวยงานตางๆ
๗. ควบคุม ดูแลงานพัสดุและสินทรัพยใหเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนปจจุบัน
๘. การควบคุม-การตรวจสอบพัสดุประจําป และการจําหนายพัสดุ
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๒๘
๒. งานพัสดุและสินทรัพย
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทําทะเบียนสินทรัพยที่เปนสินทรัพยต่ํากวาเกณฑใหถูกตองและเปนปจจุบัน
๒. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ
๓. ดําเนินการจัดหาพัสดุ
๔. ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป และการจําหนายพัสดุ
๕. จัดหาผลประโยชนจากสินทรัพย
๖. จัดทําทะเบียนครุภัณฑใหถูกตองและเปนปจจุบัน
๗. บันทึกเลขทะเบียนสินทรัพยของหนวยงาน
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. งานยานพาหนะ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดบริการรถยนต เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานราชการ
๒. จัดทําเอกสารการขอใชรถยนต
๓. จัดทําทะเบียนคุมการใชรถยนต
๔. จัดทําทะเบียนการดูแลบํารุงรักษา และปรับซอมรถยนต
๕. ควบคุมการเบิก-จายน้ํามันรถยนต
๖. รับ-สงหนังสือราชการและประสานภาระอื่นๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานนโยบายและแผน
๑. หัวหนากลุมงานนโยบายและแผน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ 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 ประสานงานและติดตามการดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๒๙
๒. งานนโยบายและแผน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ 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. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. งานตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทํา รวบรวม และเสนอแผนปฏิบัติการการใชจายเงินของกลุมบริหารงาน กลุมงาน งาน
และกลุมสาระการเรียนรู
๒. จัดทํา รวบรวม และสรุปรายงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพระยะ ๓ ป
๔. ดูแลการจัดทําบันทึกควบคุมการขอใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
๕. การบริหารจัดการภาครัฐและปฏิบัติราชการ
๖. ติดตามการดําเนินการโครงการ กิจกรรม และการใชงบประมาณ
๗. รวบรวมผลการดําเนินการโครงการ กิจกรรม และการใชงบประมาณ
๘. จัดทํารายงานผลการดําเนินการโครงการ กิจกรรม และการใชงบประมาณ
๙. ดูแลการดําเนินการระบบควบคุมภายใน
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะหบริบทของโรงเรียน เพื่อจัดทําขอมูลพื้นฐานสําหรับการดําเนินงานวางแผน
การบริหารงานการศึกษา
๒. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย
ของโรงเรียน
๓. ประสานงานกับงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําขอมูลสําหรับการดําเนินงานวางแผนการบริหาร
งานการศึกษาของโรงเรียน (งานวางแผนการบริหารงานการศึกษา)
๔. รวมศึกษา วิเคราะห สงเสริม การจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน
๕. รวมกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จเพื่อนําไปจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน
๖. วางแผน กําหนด จัดโครงสรางการบริหารของโรงเรียน การบริหารงานการศึกษา จัดระบบการบริหาร
และพัฒนาโรงเรียนตามหลักการบริหารงานเชิงระบบ ToPSTAR
๗. ดูแล กํากับ ติดตามการดําเนินการบริหารงานเชิงระบบ ToPSTAR ใหครบวงจรการพัฒนา
คุณภาพ PDCA ตามแผนพัฒนาโรงเรียน
๘. กํากับ ติดตามการจัดทําขอบขายการปฏิบัติงานของแตละฝาย

๓๐
๙. สงเสริมใหแตและฝายจัดทําแผนภูมิการดําเนินงานตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
๑๐. ประเมินผลงาน รายงานผล ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานเชิงระบบ ToPSTAR
อยางตอเนื่อง (งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร)
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๕. งานสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ เอกสารรายงานประจําป และรายงานผลการใชงบประมาณ
๒. จัดทําบันทึกควบคุมการขอใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
๓. ดูแล และจัดหาวัสดุ อุปกรณสํานักงานใหเพียงพอ และอยูในสภาพดีพรอมใชงาน
๔. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการบันทึกการประชุมและหนังสือราชการอื่นๆ ของกลุมงานนโยบาย

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา
๑. หัวหนากลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ใหคําแนะนํา กํากับ ติดตาม สงเสริมการจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนและ
งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
๒. กํ ากั บ ติ ดตาม การวางแผนการบริห ารงานการศึ กษา การจัดระบบการบริห ารและการพั ฒ นา
องคกร
๓. อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๔. สงเสริม กํากับ ติดตามการพั ฒ นามาตรฐานการปฏิ บั ติงานของโรงเรียนและระบบการประเมิ น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน
๕. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและควบคุมการจัดทําขอมูลสารสนเทศโรงเรียนใหเปนปจจุบัน
๒. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห วิจัยตามบริบทของโรงเรียนเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนานโยบายและ
แผนของโรงเรียน
๒. นําผลการวิจัยไปจัดทํานโยบายและแผนเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนตอไป
๓. พัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนตามวงจรคุณภาพ PDCA
๔. เผยแพรผลงานวิจัยใหบุคลากรในโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของทราบ (งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน)
๕. กําหนดหัวขอวิจัยที่เกี่ยวของกับนโยบายและแผนของโรงเรียน
๖. ใชผลการวิจัยเปนฐานความคิดในการกําหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๗. พัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนตามวงจรคุณภาพ PDCA
๘. เผยแพรผลงานวิจัยใหบุคลากรในโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของทราบ (งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา)
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๓๑
๓. งานสารสนเทศโรงเรียน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. รวบรวมขอมูลจากกลุมบริหารงาน กลุมงาน กลุมสาระการเรียนรู และงาน
๒. จัดทําขอมูลเปนสารสนเทศใหมีความสมบูรณ เปนหมวดหมูและเปนปจจุบันเสมอ
๓. จัดเก็บขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน จัดทําเปนรูปเลม บันทึกลงในสื่อคอมพิวเตอร และ
บันทึกลงในเว็บไซตโรงเรียน เพื่อเผยแพรและสะดวกตอการนําไปใช
๔. บันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
๕. ดูแลการดําเนินการระบบสารสนเทศ
๖. จัดทําคูมือนักเรียน
๗. จัดระบบใหบริการโสตทัศนูปกรณ แกครู กลุมสาระฯ กลุมงาน งานตาง ๆ
๘. สรุป รายงานรางวัลโรงเรียน ครูบุคลากรและนักเรียนทุกเดือนอยางตอเนื่อง
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานประกันคุณภาพภายในและภายนอก
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของโรงเรียนใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ สพฐ.
และ สพม.๑๘
๒. จัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียนที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา
๓. ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง จริงจัง ดวยการสนับสนุนใหครู
ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม
๔. ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตามมาตรฐานที่กําหนด (ประเมินตนเอง)
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
๕. จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR)
๖. เสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปที่ผานการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน
๗. สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน)
๘. จัดทําแนวทางขอบขายงาน กําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ผลการปฏิบัติงานตามแนวทางมาตรฐาน
การปฏิบัติงานแตละฝายของโรงเรียน
๙. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน
๑๐. กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของแตละฝายใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ตามแนวของสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๒
๑๑. ปรับปรุงและพัฒนาสรุปรายงานผลทั้งมาตรฐานการปฏิบัตงิ านและระบบประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน (มาตรฐานการศึกษาและการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน)
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๓๒

กลุมบริหารงานบุคคล
วิสัยทัศนกลุมบริหารงานบุคคล
เป น หน ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น ภารกิจของสถานศึกษาในการสงเสริมคุณ ธรรม จริย ธรรม และคานิ ย ม
อัน พึ งประสงค ของนั กเรี ย นและพั ฒ นาขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาอยางมีป ระสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล ภายใตแนวทางการบริหารงานอยางเปนระบบ และการมีสวนรวมนักเรียน บุคลากร เครือขาย
ผูปกครองและชุมชน

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธและยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน
พันธกิจ และยุทธศาสตรของโรงเรียน
๒. สงเสริมและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีขวัญกําลังใจและ
ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
๓. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔. สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ปลอดภัยจากยาเสพติด
และอบายมุข
๕. ใหการบริการงานสารบรรณ งานธุรการ และงานสนับสนุนอื่นๆ ดวยความโปรงใส ถูกตอง รวดเร็ว
ดวยสัมพันธภาพที่ดี
๖. พัฒนาระบบสารสนเทศกลุมบริหารงานบุคคลใหทันสมัย ถูกตอง เปนปจจุบัน และสามารถนําไปใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

เปาประสงค

๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพตา
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีขวัญกําลังใจ และไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติอยางเหมาะสม
๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีระเบียบวินัย ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
๓. นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ
๔. บริหารจัดการงานสารบรรณ งานธุรการ ในระบบที่ทันสมัย สืบคน ติดตามไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง
ใหบริการแกผูรับบริการดวยความประทับใจ
๕. มีระบบสารสนเทศกลุมบริหารงานบุคคลที่ถูกตอง เปนปจจุบัน เอื้อตอการบริหารงาน

๓๓

พรรณนางานกลุมบริหารงานบุคคล
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาและบริหารการจัดการกลุมงานบุคคลใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย
และบรรลุวัตถุประสงค
๒. กํากับ ดูแล ติดตาม จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน ประเมินผล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
กลุมงานบุคคล ที่ไดรับมอบหมาย ใหสามารถดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค
๓. กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกลุมงานบุคคลที่ไดรับมอบหมาย ใหสามารถ
ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ชวยรองผูอํานวยการในการปฏิบัติหนาที่บริหารกลุมบริหารงานบุคคล
๒. ประสานงานกับฝายตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานกลุมบริหารงานบุคคล เปนไปดวยความเรียบรอย
มีประสิทธิภาพ
๓. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานบุคคล
๑. หัวหนากลุมงานบุคคล
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานของงานตางๆ ของกลุมงานสงเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค และ
มีประสิทธิภาพตรงตามระเบียบของทางราชการ
๒. กํากับ ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของกลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ใหดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค
๓. สงเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ประสานงานชวยแกปญหา เพื่อใหงานตางๆ บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ
๔. ตรวจสอบ สรุปสถิติการลา มาสายของบุคลากรใหเปนปจจุบัน
๕. สรุป ประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงาน
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. งานวินัย
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการสงเสริมมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพและงานสงเสริมวินัย (รักษาวินัย)
๒. ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาใหประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับดําเนินการทางวินัยและการรายงานการดําเนินการทางวินัย

๓๔
๔. ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการอุทธรณและรองทุกข
๕. ดูแลเกี่ยวกับการลาออกจากราชการเนื่องจากโทษทางวินัย
๖. ดูแลเกี่ยวกับการออกจากราชการเนื่องจากสาเหตุบางประการ
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. งานสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทําขอมูลการเกษียณอายุราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. ประสานงาน จัดทําเอกสารเอกสารเกี่ยวกับผูเกษียณอายุราชการในแตละปงบประมาณ
กับหนวยงานราชการตางๆ
๓. ส งเสริ มการพั ฒ นาตนเองของขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษาในการปฏิ บั ติ งานให มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
๔. ประชาสั มพั น ธและเชิ ญ ชวนใหขาราชการครูที่มีผลงานดีเดน เขารว มการประกวดเปน ครูดีเดน
ในดานตางๆ
๕. วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของโรงเรียน
๖. จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๗. พิจารณาและจัดอัตรากําลัง โดยประสานงานกับกลุมบริหารงานวิชาการ
๘. ประสานงานและดําเนินการสรรหาครูอัตราจางและบุคลากรทางการศึกษาใหถูกตองตามระเบียบราชการ
๙. ประสานงานและดําเนินการในเรื่องการยายของขาราชการครูใหเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบราชการ
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานบันทึกการไปราชการและการลาของบุคลากร
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. กํ า กั บ ดู แล ติ ดตาม การลาทุกประเภทให เปน ไปดวยความเรีย บรอยเปน ปจ จุบัน และถูกตอ ง
ตามระเบียบราชการ
๒. สงเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ประสานงานชวยแกปญหา เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผล
อยางมีประสิทธิภาพ
๓. ตรวจสอบ สรุปสถิติการลา มาสายของบุคลากรใหเปนปจจุบัน
๔. จัดทําบันทึกขอมูล สรุปรายงาน การลงเวลามาปฏิบัติราชการและเวลากลับของครูและ
บุคลากรทางการศึกษารายวัน
๕. จัดทําบันทึกขอมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขามาปฏิบัติราชการใหม
๖. รายงานและสรุ ป ข อมู ล การลงเวลามาปฏิ บัติ ราชการของครูและบุ คลากรทางการศึกษาให กั บ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนแทนในชวงเชาของ
ทุกวันทําการ
๗. รายงานและสรุปขอมูลการลงเวลามาปฏิบัติราชการและเวลากลับของนักการภารโรงใหกับ
กลุมบริหารทั่วไป เพื่อนําไปคํานวณคาลวงเวลา
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๓๕
๕. งานพัฒนาบุคลากร
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. สนับสนุนการศึกษาตอแกบุคลากรทุกคน
๒. สงบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ และสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
๓. จัดประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
๖. งานสงเสริมการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. รวบรวมและเผยแพรคําสั่งแนวปฏิบัติตางๆ ระเบียบเกี่ยวกับการขอเลื่อนวิทยฐานะ
๒. สงครูเขารวมโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
๓. สงบุคลากรเขารับการอบรมเทคนิคและหลักเกณฑในการขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ
๔. สงเสริมใหขาราชการครูมีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ
๗. งานประเมินครูผูชวย
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. แจงภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมิน
การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมแกผูที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงครูผูชวย
๒. ประสานงานดําเนินงานดานเอกสารการประเมินอยางเขม
๓. ประสานงาน ดําเนินงานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมแกครูผูชวย
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๘. งานประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ประสานงานและดํ าเนิ น การด านเอกสารการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
๒. รวบรวมคะแนนและจัดทําเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. รวบรวมและจัดทําสถิติการเลื่อนเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. จัดทําเอกสารการเลื่อนเงินเดือนสงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๙. งานทะเบียนประวัตแิ ละบําเหน็จความชอบ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเรียบรอยถูกตองเปนปจจุบัน
๒. จัดเก็บทะเบียนประวัติใหเปนระบบ สามารถนํามาใชเปนขอมูลอางอิงได

๓๖
๓. ตรวจสอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวน สมควรไดรับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
๔. ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา
แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและระเบียบทางราชการ
๕. จัดทําทะเบียนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๐. งานการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ดําเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. ติดตาม และสงมอบใบอนุญาตและการขอตอใบประกอบวิชาชีพที่ไดรับอนุมัติแลวใหแกผูขอรับ
ใบอนุญาต
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานอํานวยการ
๑. หัวหนากลุมงานอํานวยการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. กํากั บ ดู แล ติ ดตาม และประเมิน ผล การดําเนิน งานของงานต างๆ ของกลุมงานแผนงานและ
สารสนเทศให เป น ไปดวยความเรียบรอย บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค และมีป ระสิทธิภ าพตรงตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒. ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานแผนงานและสารสนเทศใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย
ถูกตอง ตรงตามเวลา และมีประสิทธิภาพ
๓. ใหคําปรึกษา แนะนําแกบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
๔. สรุป ประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงาน
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. งานแผนงานและสารสนเทศ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ประสานงานและรวบรวมขอมูลสารสนเทศในกลุมบริหารงานบุคคล
๒. จัดทําขอมูลเปนสารสนเทศใหมีความสมบูรณ เปนหมวดหมูและเปนปจจุบันเสมอ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. งานสารบรรณโรงเรียน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. รับ – ส ง หนั งสือราชการ ลงทะเบี ยนหนั งสื อเขาเอกสาร จดหมายและติ ดต อประสานงานกั บ
หนวยงานภายในและภายนอก
๒. การตรวจสอบกลั่นกรองงาน ความถูกตองของเอกสาร

๓๗
๓. จัดทําระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมประจําเดือน
ของโรงเรียน
๔. ออกเลขหนังสือราชการ (บันทึกขอความตางๆ, จดหมายภายนอก, คําสั่ง, ประกาศ, หนังสือรับรอง
และอื่นๆ)
๕. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง ใหเปนปจจุบัน
๖. จัดเก็บและทําลายหนังสือ เอกสารตางๆ ตามระเบียบงานสารบรรณ
๗. งานไปรษณีย
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานสํานักงานผูอํานวยการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. เลขานุการผูบริหาร
๒. จัดตารางการนัดหมาย อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและอื่นๆ ของผูบริหาร
๓. บริการอาหารและเครื่องดื่มสําหรับการประชุม อบรม สัมมนาและอื่นๆ ของผูบริหาร
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานกิจการนักเรียน
๑. หัวหนากลุมงานกิจการนักเรียน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทําแผนงบประมาณ โครงการ โครงงาน กิจกรรม ที่สอดคลอง และครอบคลุมแผน
นโยบาย สถานการณ และสภาพของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของหัวหนาสถานศึกษา
๒. พิ จ ารณาและจั ดทํ า ระเบี ยบ ขอกําหนด กฎ กติ กา ข อตกลง ปฏิ ทิน ปฏิ บั ติงาน หรืออื่น ๆ
เพื่อใหการดําเนินงานของกลุมงานกิจการนักเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเพื่อการอยู
รวมกัน ของนักเรียนเป น เปนไปอยางสงบสุข มีวัฒ นธรรมที่ดีงาม เปนระเบียบ เกิดความเจริญกาวหนาใน
องคกร
๓. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานของงานตางๆ ของกลุมงานกิจการนักเรียน
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีตอนักเรียน ผูปกครอง และโรงเรียน
๔. เปนประธานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ (การจัดระบบงาน การจัดทําและปรับเอกสารการติดตาม การประเมินทบทวน ตลอดจน
การประชุมผูปกครอง และประสานการทํางานกับคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง)
๕. ประสานงานกับผูบริหาร ผูปกครอง กลุมงาน องคกร หรือผูเกี่ยวของอื่นๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ
และเพื่อใหการดําเนินงานตางๆเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ
๖. เปนกรรมการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในกลุมงานกิจการนักเรียน
๗. รวบรวมขอมูล สถิติ รายงาน การดําเนินงานของงานตางๆ และรายงานหัวหนาสถานศึกษา
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. งานระดับชั้นและดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. พิจารณาและนําเสนอรายชื่อครูที่ปรึกษา และครูเวรตางๆเพื่อหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาและแตงตั้ง

๓๘
๒. ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตาม การดําเนินงานดูแลชวยเหลือของครู และงานอื่นๆของครูที่ปรึกษาให
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
๓. ควบคุม ดูแลนักเรียนใหป ระพฤติ ปฏิบัติตนอยูในระเบียบ กฎ กติกา มารยาท วัฒ นธรรม และ
ขอตกลงตางๆของโรงเรียน
๔. จัดทําแผนและดําเนินการ โครงการ โครงงาน กิจกรรม เพื่อสงเสริม พัฒ นา แกไข ปรับปรุง
หรือ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมนักเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
๕. เปนกรรมการและจัดดําเนินการการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนของระดับชั้นตลอดจนเปนที่
ปรึกษาใหการดูแล เพื่อใหการดําเนินการของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดผลดีตอนักเรียน
ผูป กครอง และโรงเรียน
๖. เปนกรรมการพิจารณาความดีความชอบของครูท่ปี รึกษาในระดับชั้น
๗. จัดทํา หรือรวบรวม ขอมูล สถิติ รายงาน การดําเนินงานตางๆ ของระดับชั้น และรายงานตอ
หัวหนากลุมงานกิจการนักเรียนเพื่อรวบรวมเสนอหัวหนาสถานศึกษาตอไป
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. งานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผน จัดทําโครงการ จัดกิจกรรมเพื่อ รณรงค ปองกัน แกไข พฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวของกับ
สารเสพติดและสิ่งมอมเมาทั้งหลาย
๒. รวบรวมข อมู ล สถิ ติ เกี่ ย วกั บ สภาพการมีพ ฤติกรรมใชส ารเสพติด สิ่ งมอมเมา และบุ ห รี่ของ
นักเรียน
๓. ตรวจตรา สอดสองพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนเพื่อดําเนินการแกไขโดยประสานหัวหนา
ระดับชั้นหรือหัวหนากลุมงานกิจการนักเรียน
๔. รายงานการดําเนินงาน ขอมูล สถิติ เกี่ยวกับการใชสารเสพติด หรือพฤติกรรมการใชสารเสพติด
ของนักเรียนตอหัวหนากลุมงานงานกิจการนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. งานสมัชชานักเรียน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทําแผน หรือโครงการสําหรับงานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
๒. กําหนดระเบียบ ขอปฏิบัติ ปฏิทินการปฏิบัติงาน การดําเนินงานสมัชชานักเรียน เพื่อสงเสริม
การเรียนรูตามระบอบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ดี
๓. เปนที่ปรึกษาและติดตามการดําเนินงานคณะกรรมการนักเรียน
๔. ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียน
ดานประชาธิปไตย
๕. รายงานผลดําเนินงานเสนอหัวหนากลุมงานกิจการนักเรียนเพื่อนําเสนอตามลําดับตอไป
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๓๙
๕. งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ควบคุม ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในนักเรียน ครู บุคลากร สถานที่ และทรัพยสินของโรงเรียน
๒. กําหนดการปฏิบัติหนาที่ และจัดกําลังครูเพื่อดูแล รักษาความปลอดภัยในทรัพยสิน และสถานที่
ของโรงเรียนทั้งกลางวันและกลางคืนของครู นักการภารโรงและยาม
๓. กํ าหนดการปฏิ บั ติ ห น าที่ แ ละจั ด กํ าลั งครูเพื่ อ ดู แ ลความปลอดภั ย ของนั ก เรี ย นทั้ งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
๔. จัดหาและดูแลอุปกรณอํานวยความสะดวกใหแกครูผูปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม
๕. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่การดูแลรักษาความปลอดภัยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
๖. สรุปและรายงานการดําเนินงาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่ของครูและบุคลากรเสนอตอหัวหนา
กลุมงานกิจการนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อเสนอหัวหนาสถานศึกษา
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๖. งานสํานักงานและสารสนเทศกลุมงานกิจการนักเรียน
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ดูแลสํานักงานใหสะอาดเรียบรอยพรอมการใชงานเสมอ
๒. จัดทําเอกสารสําหรับการดําเนินงาน หรือกิจกรรมของงานตางๆ
๓. ดูแล จัดหา จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ หรืออื่นๆ เพื่อใหพอเพียงและพรอมสําหรับการดําเนินงาน
๔. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ บันทึก หรือเอกสารอื่นๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอยและสามารถ
สืบคนได
๕. จัดทํ าขอมูล และเอกสารในระบบการแตะบัตร และการสงขอความอยางเรียบรอยสมบูรณเป น
ปจจุบัน
๖. รวบรวมขอมูลกิจกรรมตางๆ จากกลุมงานกิจการนักเรียน
๗. จัดทําขอมูลเปนสารสนเทศของกลุมงานกิจการนักเรียนใหมีความสมบูรณ เปนหมวดหมู และ
เปนปจจุบันอยูเสมอ
๘. จัดเก็บขอมูลสารสนเทศของกลุมงานกิจการนักเรียนลงในเว็บไซตโรงเรียน เพื่อเผยแพรและสะดวก
ตอการนําไปใช
๙. บันทึกภาพกิจกรรมตางๆ ของกลุมงานกิจการนักเรียน
๑๐. ดูแลการดําเนินการระบบสารสนเทศของกลุมงานกิจการนักเรียน

๔๐

พรรณนางานงานศูนยเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระ
การเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามนโยบาย เปาหมายและแนวทางพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเนนของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ และความตองการของทองถิ่น
๒. ประสานและสงเสริมการจัดทําแผนแมบท (Master Plan) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) รวมกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดระยอง และโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดหนวยงานอื่นๆ
๓. การดําเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพครู สูผูเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดระยอง และโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดหนวยงานอื่นๆ
๔. การดําเนินการจัดอบรมใหความรู มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรร
ภูมิปญญาและวิทยากรตางๆ ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดระยอง และโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
หนวยงานอื่นๆ
๕. วางแผนการดําเนินงาน การพัฒนา การจัดกิจกรรม/โครงการฯ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน ๔
กลุมงาน คือ กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารทั่วไป กลุมบริหารงบประมาณ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖. กํากับ ดูแล ติดตาม จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน ประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการ และติดตามผล
การดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

