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โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี 

กระทรวงศึกษาธิการ 

พรรณนางาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



๒ 

 

ค ำน ำ 

  

 การวางแผนในการบริหารงานในสถานศึกษาเป็นส่ิงท่ีส าคัญ ท าให้สถานศึกษามีศักยภาพและเกิด

ประสิทธิภาพบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น 

พรรณนางานเล่มนี้ได้ก าหนดขอบข่ายของงานแต่ละกลุ่มบริหารงาน และหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร

เพื่อให้การด าเนินงานแต่ละกลุ่มบริหารงานเป็นไปตามความเรียบร้อย โดยจ าแนกแต่ละกลุ่มบริหารงานดังนี้ 

๑) กลุ่มบริหารวิชาการ 

๒) กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๓) กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล 

๔) กลุ่มบริหารท่ัวไป 

สถานศึกษาจะเจริญก้าวหน้า นักเรียนจะประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับบุคลากรท่ีร่วมมือ ร่วมไป 

ปฏิบัติงาน ผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรทุกท่านจะปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา 

 

 

 

(นางสาวรัตนวดี โมรากุล) 

                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 
 

แผนภูมิ/โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน โรงเรียนสุนทโรเมตตำประชำสรรค์ 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

รักษาราชการการแทนผู้อ านวยการ

โรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กำรบริหำรวิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนกิจกำรและงำนบุคคล กำรบริหำรทัว่ไป 

นายสราวุทธ     สินธุโร  หัวหน้ากลุ่ม 
นายศรุติวงศ์     ลาภวงศ์    ผู้ช่วย 
นางสาวธันย์ชนก  จักษุกิจ  ผู้ช่วย 
นายธนัญชัย  ตรีธัญญา ผู้ช่วย 
นางสาวภัทรวดี  ฝ่ายอุประ    ผู้ช่วย 

 

นางมนัสนันท์ แสงนาค  หัวหน้ากลุ่ม 
นางสาวพัชรินทร์  อัฐนาค  ผู้ช่วย 
นางสาวช่อทิพย์ พิมพ์สอน ผู้ช่วย 
นางสาวจิรนันท์ ใยเพ็ง  ผู้ช่วย 

 

นางแววตา คลังหิรัญ  หัวหน้ากลุ่ม 
นางสาวศิรกานต์ พันธมาศ  ผู้ช่วย 
นางสาววรวลัญช์ จ ารูญหิน  ผู้ช่วย 

 

นางบุญเสมอ ปิติตานนท์  หัวหน้ากลุ่ม 
นายเกษม  มิตรน้อย          ผู้ช่วย 
นางวรรณภา แสนยะบุตร    ผู้ช่วย 
นางสาวจินตรา ฐานสมบูรณ์    ผู้ช่วย 
นางวรรณเฉลิม  คุ้มรักษา    ผู้ช่วย 

 

๑)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

๒)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

๓)  การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน

ผลการเรียน 

๔)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยทีางการศึกษา 

๖)  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

๗)  การนิเทศการศึกษา 

๘)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

๙) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่

ชุมชน 

๑๐) การประสานความร่วมมือในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

๑๑) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

๑๒) การรับนักเรียน 

๑๓) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 

๑๔) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๕) งานวิชาการอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

 

๑) การจัดท าและเสนอของบประมาณ 

๒) การจัดสรรงบประมาณ 

๓) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ

รายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

๔) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ

การศึกษา 

๕) การบริหารการเงิน 

๖) การบริหารบัญชี 

๗) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

๘) งานงบประมาณอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

 

 
 

๑) งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

๒) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๓) งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๔) งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 

๕) งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๖) งานกิจการนักเรียนอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษา

ก าหนด 

๗) การวางแผนอัตราก าลังและก าหนด

ต าแหน่ง 

๘) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 

๙) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ 

๑๐) วินัยและการรักษาวินัย 

๑๑) การออกจากราชการ 

๑๒) การจัดระบบควบคุมภายใน 

๑๓) งานบุคคลอ่ืนๆตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 
 

๑) การด าเนินงานธุรการ 

๒) งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓) งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศ 

๔) การประสานและพัฒนาเครือข่าย

การศึกษา 

๕) การจัดระบบการบริหารและพัฒนา

องค์กร 

๖) การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ 

งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 

๗) การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อม 

๘. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษา

ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

๙. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

๑๐. การส่งเสริม สนับสนุน และ

ประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องค์กรหน่วยงานและสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัด

การศึกษา 

๑๑. งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่

การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 

๑๒. งานบริการสาธารณะ 

๑๓. งานประชาสัมพันธ์ 

๑๔. ทุนการศึกษา 

๑๕. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน  

 

 



๔ 

 

          
 
  

                                  
ค าส่ังโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

ท่ี  ๔๙  / ๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งต้ังบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา 

------------------------------------- 
เพื่อให้กระบวนการบริหารงานราชการของโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นผลดีต่อการศึกษาของชาติโดยส่วนรวม  อาศัยความตาม
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม            (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และอ านาจท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี  ๑/
๒๕๔๖ ส่ัง ณ วันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง การบังคับบัญชาข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าใน
สถานศึกษา จึงแต่งต้ังบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีในฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน ในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ดังนี้ 
๑. กลุ่มบริหารวิชาการ  

๑) นายสราวุทธ            สินธุโร  ครู   หัวหน้ากลุ่ม 
๒) นายศรุติวงศ์   ลาภวงศ์  ครู   ผู้ช่วย 
๓) นางสาวธันย์ชนก จักษุกิจ  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๔) นายธนัญชัย   ตรีธัญญา ครูพิเศษ   ผู้ช่วย 
๕) นางสาวภัทรวดี ฝ่ายอุประ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๑) นางมนัสนันท์   แสงนาค  ครู   หัวหน้ากลุ่ม 
 ๒) นางสาวพัชรินทร์   อัฐนาค  ครู   ผู้ช่วย 
 ๓) นางสาวช่อทิพย์  พิมพ์สอน พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ๔) นางสาวจิรนันท์  ใยเพ็ง  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  
 
 

.........../๓. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 



๕ 

 

 
๓. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและบริหารงานบุคคล   
 ๑) นางแววตา    คลังหิรัญ ครู   หัวหน้ากลุ่ม 

๒) นางสาวศิรกานต์ พันธมาศ ครูพิเศษ   ผู้ช่วย 
 ๓) นางสาววรวลัญช์  จ ารูญหิน ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
๔. กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 ๑) นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์ ครู   หัวหน้ากลุ่ม 
 ๒) นางสาวจินตรา  ฐานสมบูรณ์ ครู   ผู้ช่วย    
 ๓) นางวรรณภา  แสนยะบุตร พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ๔) นายเกษม    มิตรน้อย ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ผู้ช่วย 
 ๕) นางสาวจิรัติพร เอี่ยมม ิ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  ผู้ช่วย 

๖) นางวรรณเฉลิม   คุ้มรักษา ครู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
๕. ก าหนดช่ัวโมงปฏิบัติการของครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ชั่วโมงปฏิบัติงำน 
นายสราวุทธ        สินธุโร หัวหน้ากลุ่ม ๑๐ ช่ัวโมง 
นางบุญเสมอ       ปิตินานนท์ หัวหน้ากลุ่ม ๑๐ ช่ัวโมง 
นางแววตา          คลังหิรัญ  หัวหน้ากลุ่ม ๑๐ ช่ัวโมง 
นางสาวมนัสนันท์  แสงนาค หัวหน้ากลุ่ม ๑๐ ช่ัวโมง 
นางสาวภัทรวดี   ฝ่ายอุประ ผู้ช่วยและเลขานุการ ๘ ช่ัวโมง 
นางสาววรวลัญช์   จ ารูญหิน ผู้ช่วยและเลขานุการ ๘ ช่ัวโมง 
นางสาวจิรนันท์     ใยเพ็ง ผู้ช่วยและเลขานุการ ๘ ช่ัวโมง 
นางสาวจิรัติพร     เอี่ยมมิ ผู้ช่วยและเลขานุการ ๘ ช่ัวโมง 
นางสาวธันย์ชนก   จักษุกิจ ผู้ช่วย ๖ ช่ัวโมง 
นายศรุติวงศ์     ลาภวงศ์ ผู้ช่วย ๖ ช่ัวโมง 
นายธนัญชัย    ตรีธัญญา ผู้ช่วย ๖ ช่ัวโมง 
นางสาวพัชรินทร์   อัฐนาค ผู้ช่วย ๖ ช่ัวโมง 
นางสาวช่อทิพย์     พิมพ์สอน ผู้ช่วย ๖ ช่ัวโมง 
นางสาวศิรกานต์    พันธมาศ ผู้ช่วย ๖ ช่ัวโมง 
นางวรรณเฉลิม     คุ้มรักษา ผู้ช่วย ๖ ช่ัวโมง 
นางสาวจินตรา     ฐานสมบูรณ์ ผู้ช่วย ๖ ช่ัวโมง 
นายเกษม           มิตรน้อย ผู้ช่วย ๖ ช่ัวโมง 
นางวรรณภา  แสนยะบุตร ผู้ช่วย ๖ ช่ัวโมง 

 



๖ 

 

 

 ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังท าหน้าท่ีเต็มก าลังความสามารถให้ศึกษาเอกสาร ขอบข่ายในหน้าท่ีและปรึกษา
คณะท างานในฝ่ายตนเพื่อจัดสรรงานตามความเหมาะสม พร้อมท้ังช่วยแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นให้ส าเร็จลง
ด้วยด ี
 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๙ เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

             

        (นางสาวรัตนวดี โมรากุล) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

 
 
หมำยเหตุ ถ้าท่านประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าส่ังนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าส่ังต่อท่านผู้อ านวยการ
ภายใน ๑๕ วัน ต้ังแต่รับค าส่ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
 
 
 

ค าส่ังโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
ท่ี  ๕๐/ ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาและก าหนดหน้าท่ีบุคลากรของโรงเรียน 
------------------------------------- 

เพื่อให้กระบวนการบริหารงานราชการของโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นผลดีต่อการศึกษาของชาติโดยส่วนรวม และการด าเนินงานของ
บุคลากรของโรงเรียนฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วมีประสิทธิภาพและชัดเจน อาศัยความ
ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓ และอ านาจท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑/๒๕๔๖ ส่ัง ณ 
วันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง การบังคับบัญชาข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา จึง
แต่งต้ังและก าหนดหน้าท่ีบุคลากรของโรงเรียน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบในกลุ่มต่าง ๆ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓     ดังเอกสารแนบท้ายค าส่ังนี้ 

ให้บุคลากรของโรงเรียนทุกคนถือปฏิบัติให้เคร่งครัด และท าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายทุก
ประการ 

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๙ เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

       (นางสาวรัตนวดี โมร  ากุล) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

 
หมำยเหตุ ถ้าท่านประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าส่ังนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าส่ังต่อท่านผู้อ านวยการ
ภายใน ๑๕ วัน ต้ังแต่รับค าส่ัง 

 
 
 



๘ 

 

 
ขอบข่ำยและภำระงำนของกำรบรหิำรกลุ่มต่ำง ๆ 

๑. กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
สำยงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

๑) นายสราวุทธ            สินธุโร  ครู   หัวหน้ากลุ่ม 
๒) นายศรุติวงศ์   ลาภวงศ์  ครู   ผู้ช่วย 
๓) นางสาวธันย์ชนก จักษุกิจ  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๔) นายธนัญชัย   ตรีธัญญา ครูพิเศษ   ผู้ช่วย 
๕) นางสาวภัทรวดี ฝ่ายอุประ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 
หน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

๑)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
๓)  การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
๔)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕)  การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๖)  การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
๗)  การนิเทศการศึกษา 
๘)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๙) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
๑๐) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
๑๑) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ี

จัดการศึกษา 
๑๒) การรับนักเรียน 
๑๓) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
๑๔) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๕) งานวิชาการอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
 
 

       
 
 
 



๙ 

 

-๓- 
๒. กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

สำยงำนของกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 ๑) นางมนัสนันท์   แสงนาค  ครู   หัวหน้ากลุ่ม 
 ๒) นางสาวพัชรินทร์   อัฐนาค  ครู   ผู้ช่วย 
 ๓) นางสาวช่อทิพย์    พิมพ์สอน พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ๔) นางสาวจิรนันท์ ใยเพ็ง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
หน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

๑) การจัดท าและเสนอของบประมาณ 

๒) การจัดสรรงบประมาณ 
๓) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

๔) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
๕) การบริหารการเงิน 

๖) การบริหารบัญชี 
๗) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
๘) งานงบประมาณอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๑๕) งานยานพาหนะ 
๒๗) งานจัดเก็บขยะ และก าจัดขยะ 
 

๓. กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนและบริหำรงำนบุคคล 
สำยงำนของกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 ๑) นางแววตา    คลังหิรัญ  ครู   หัวหน้ากลุ่ม 

๒) นางสาวศิรกานต์   พันธมาศ  ครู   ผู้ช่วย 
 ๓) นางสาววรวลัญช์  จ ารูญหิน  พนักงานราชการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
หน้ำที่รับผิดชอบของกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

๑) งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

๒) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๓) งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๔) งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
๕) งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๖) งานกิจการนักเรียนอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๗) การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

๘) การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง 
 



๑๐ 

 

๙) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๑๐) วินัยและการรักษาวินัย 
๑๑) การออกจากราชการ 
๑๒) การจัดระบบควบคุมภายใน 
๑๓) งานบุคคลอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

๔. กลุ่มบริหำรทั่วไป 
สำยงำนของกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
 ๑) นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์ ครู   หัวหน้ากลุ่ม 
 ๒) นางสาวจินตรา  ฐานสมบูรณ์ ครู   ผู้ช่วย    
 ๓) นางวรรณภา  แสนยะบุตร พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ๔) นายเกษม    มิตรน้อย ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ผู้ช่วย 
 ๕) นางสาวจิรัติพร เอี่ยมม ิ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  ผู้ช่วย 

๖) นางวรรณเฉลิม   คุ้มรักษา ครู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
หน้ำที่รับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 

๑) การด าเนินงานธุรการ 

๒) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓) งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

๔) การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา      

๕) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

๖) การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไป 
๗) การจัดสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

๘) การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
๙) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๑๐) การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและ

สถาบัน สังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
๑๑) งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่น 
๑๒) งานบริการสาธารณะ 
๑๓) งานประชาสัมพันธ์ 
๑๔) ทุนการศึกษา 
๑๕) เปิด-ปิด อาคารเรียน ๑ เปิดเวลา ๐๖.๐๐ น. ปิด ๑๘.๐๐ น. 
๑๖) พนักงานขับรถของโรงเรียน 
๑๗) งานความสะอาดห้องน้ าครูชาย-หญิง 
๑๘) งานท าความสะอาดห้องน้ านักเรียนชาย-หญิง 



๑๑ 

 

๑๙) งานซ่อมแซมไฟฟ้าของโรงเรียน       
๒๐) งานเวรยามกลางคืน และกลางวันในวันหยุดตามตารางเวร 
๒๑) งานท าความสะอาดอาคารเรียน  
๒๒) งานซ่อมแซมประปาโรงเรียน 
๒๓) งานตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน 
๒๔) งานตัดแต่งต้นไม้ของโรงเรียน 
๒๕) งานท่ีไม่ได้ระบุไว้ในงานอืน่  

          
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

  



๑๒ 

 

 
 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 



๑๓ 

 

แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรวิชำกำร   โรงเรียนสุนทโรเมตตำประชำสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ถานศ฿กษา 

นำยสรำวุทธ  สินธุโร  

๑.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

๒.พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 

๓.การนิเทศการศึกษา 

๔.งานวิชาการอื่น ๆ ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 

กำรบริหำรวิชำกำร 

รักษาราชการการแทนผู้อ านวยการ

โรงเรียน 

๑.การวัดผล ประเมินผล 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒.งานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

๓.งานกิจกรรมลดเวลา

เรียนเพ่ิมเวลารู้ 

๔.พัฒนางานแนะแนว 
 

๑.งานพัฒนาผู้เรียนและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๒.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๓.การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

๔.การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

๕. งานทุนการศึกษา 

นำยศรุติวงศ์  ลำภวงศ ์

 

๑.การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ

แก่ชุมชน 

๒.การประสานความร่วมมือในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

๓. การเทียบโอนผลการเรียน 

๔. การรับนักเรียน 

๕. การจัดท าส ามะโนผู้เรียนและ

งานระบบข้อมูลประมวลผล SGS  

นำงสำวธันย์ชนก จักษุกิจ 

 

๑.DLTV และ DLIT  

๒.นักเรียนเรียนร่วม 

๓. งานระบบข้อมูลและ

ประมวลผล SGS 

๔.พัฒนางานจัดตาราง

เรียนและตารางสอน 
 

นำยธนัญชัย  ตรีธัญญำ 

 

นำงสำวภทัรวดี ฝ่ำยอุประ 



๑๔ 

 

ขอบข่ำยกำรบริหำรวิชำกำร 

๑.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
๓.  การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
๔.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕.  การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๖.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
๗.  การนิเทศการศึกษา 
๘.  การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๙. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
๑๐. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
๑๑. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา 
๑๒. การรับนักเรียน 
๑๓. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
๑๔.งานแนะแนว 
๑๕. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๖. การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 
๑๗. งานวิชาการอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มวิชำกำร 
๑.ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์  ท าหน้าท่ี ประธานกรรมการ 
๒. นายสราวุทธ            สินธุโร    ท าหน้าท่ี หัวหน้ากลุ่ม 
๓. นายศรุติวงศ์   ลาภวงศ์    ท าหน้าท่ี ผู้ช่วย 
๔. นางสาวธันย์ชนก จักษุกิจ    ท าหน้าท่ี ผู้ช่วย 
๕. นางสาวภัทรวดี ฝ่ายอุประ   ท าหน้าท่ี ผู้ช่วย 
๖. นายธนัญชัย  ตรีธัญญา   ท าหน้าท่ี ผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

บทบำทและหนำ้ที ่
 เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายวิชาการด าเนินการไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตาม
ระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการ  โรงเรียนจัดการบริหารงานฝ่ายวิชาการและก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
บุคคลดังต่อไปนี้ 
๑.คณะกรรมกำรบริหำรฝ่ำยวิชำกำร  มีหน้าท่ีและรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑  จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง  เพื่อให้ข้อเสนอแนะปัญหา  และวิธีแก้ไขเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของฝ่ายวิชาการ 
 ๑.๒ ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ 
 ๑.๓ ปรับปรุงพัฒนางานของฝ่ายวิชาการให้เจริญก้าวหน้า  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  และมี
ประสิทธิภาพ 
 ๑.๔ จัดท าแผนงานฝ่ายวิชาการ 
 
๑.นำยสรำวุทธ  สินธุโร  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๑.๑ การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการใหค้วามเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
  - พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ  
  - จัดสอนซ่อมเสริม 
  - จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ 
  - จัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร 
  - พัฒนาครูทางด้านวิชาการ 
  - จัดวางแผนในการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ / ฝ่าย / งาน 
  - แจ้งข่าวสารการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทราบ 
  - ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยจัดบุคลากรเข้าอบรมสัมมนา 
  - จัดนิเทศภายในและขยายผลการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานภายในโรงเรียน 
  - จัดให้ไปดูงาน 
  - ติดตามการพัฒนาบุคลากร 
  - สรุปประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
 ๑.๒  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
  ๑.๒.๑  วางแผนด าเนินการของฝ่ายวิชาการ 
   -  หาความต้องการและข้อมูลเพื่อจัดท าแผน 
   -  แผนพัฒนา ๕ ปี 
   -  แผนพัฒนาการศึกษาประจ าปี 
   -  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 
 



๑๖ 

 

  ๑.๒.๒  งานโครงการด าเนินงานโดย 
   -  ร่วมประชุมอนุมัติโครงการ 
   -  ประสานงานและดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโครงการ 
   -  รวบรวมโครงการงานของฝ่ายวิชาการ 
   -  จัดท าสถิติการใช้งบประมาณฝ่ายวิชาการ 
   -  ท าแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการ 
 ๑.๓  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  ๑.๓.๑  จัดท าโครงสร้างการเรียนการสอน 
   -  ศึกษาส ารวจทรัพยากรการศึกษาทุกด้านของโรงเรียน 
   -  ก าหนดกลุ่มวิชาเรียนให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักสูตร 
   -  จัดให้ทุกวิชาเรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  และแผนการสอน 
  ๑.๓.๒  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดท าตารางเรียน 
  ๑.๓.๓  จัดการเรียนการสอน 
   -  จัดช้ันเรียน 
   -  จัดครูเข้าสอนตามความสามารถและความถนัด 
  ๑.๓.๔  ควบคุมดูแลการเรียนการสอน 
   -  ควบคุมดูแลการเรียนการสอนให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
   -  ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   -  ตรวจการเข้าสอนของครู 
   -  จัดครูสอนแทน และสอนซ่อมเสริม 
   -  ศึกษา  ค้นคว้า  ประเมินผล  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาวิชาการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   -  ด าเนินการจัดหาส่ือการเรียนการสอน  เช่น  วัสดุฝึก  เอกสารประกอบการสอน  
และผลิตส่ือการเรียนการสอน 
   -  ติดต่อประสานงานทางด้านวิชาการ  กับข้าราชการท้ังในและนอกสถานศึกษา 
  ๑.๓.๕  ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครูอาจารย์ 
  ๑.๓.๖  ส่งเสริมให้จัดหาส่ือการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๑.๔  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 ๑.๕  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
 ๑.๖  การนิเทศการศึกษา 
  -  จัดด าเนินการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
  -  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการนิเทศ 
  -  นิเทศงานวิชาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ  เพื่อปรับปรุง  และพัฒนาการ
เรียนการสอน  การใช้ส่ือการเรียนการสอน  การท าและใช้แผนการสอน 



๑๗ 

 

  -  ศึกษา  ค้นคว้า  ประเมินผล  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาวิชา
การศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 ๑.๗ งานวิชาการอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. นำยศรุติวงศ์  ลำภวงศ์    ผู้ช่วยกำรบริหำรวิชำกำร  มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
 ๒.๑  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในสถานศึกษา 
  -  จัดให้มีการด าเนินการวิเคราะห์การจัดกระบวนการเรียนการสอน  ว่าสอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตร 
  -  ด าเนินการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเรียนการสอนกิจกรรมตามหลักสูตรของโรงเรียนว่ามี
ข้อบกพร่อง  ข้อดี  ข้อเสียอย่างไร 
  -  วิเคราะห์วิจัย  และพัฒนาการเรียนการสอน 
๒.๒  การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
  -  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  -  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  -  การจัดท ารายงานประจ าปี 
  -  รวมรวมข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านวิชาการ  การเรียนการสอน  ข้อมูลครู  ข้อมูลนักเรียน 
  -  วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล  เพื่อใช้ในการวางแผนงานวิชาการ 
๒.๓  การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี 
  -  การพัฒนาส่ือเทคโนโลยีในระบบงานวิชาการ  ในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
  -  การพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ในระบบงานให้ทันสมัย  และให้บริการท่ีรวดเร็ว 
  -  การใช้บริการสืบค้นข้อมูล  ข้อมูลทางวิชาการ  ส่ือนวัตกรรม  เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน  และให้บริการชุมชน  ผู้ปกครอง 
๒.๔ งานทุน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) 
๒.๕  งานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) 
๒.๖ งานวิชาการอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๓. นำงสำวธันย์ชนก  จักษุกิจ    ผู้ช่วยกำรบริหำรวิชำกำร  มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
 ๓.๑ จัดท าทะเบียนประวัติ นักเรียนลาออกระหว่างปีหรือจบการศึกษา 
 ๓.๒ ควบคุมดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
 ๓.๓ จัดท าสถิตินักเรียนรายเดือน สถิติการศึกษา สถิติการรับ ติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนนาน พร้อม
ท้ังออกจดหมายแจ้งหรือเชิญให้ผู้ปกครองทราบนักเรียนท่ีมีผลการเรียนมีปัญหา 
 ๓.๔ รับค าร้องงานทะเบียนนักเรียน และด าเนินปรับปรุงแก้ไขตามค าร้อง 
 ๓.๕ เป็นกรรมการจัดแผนการเรียน การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
พิจารณาและเห็นชอบการเปล่ียนแผนการเรียนในกรณีเปล่ียนแผนการเรียน 
 ๓.๖ จัดท าและตรวจสอบระเบียบแสดงผลการเรียน (รบ.๑ต, รบ.๑บ-ป, ปพ-๑) และต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบให้นักเรียนท่ีจบการศึกษา หรือนักเรียนท่ีประสงค์ขอลาออก 



๑๘ 

 

 ๓.๗ จัดท ารายงานผลการเรียนของผู้ท่ีจบหลักสูตรต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา
และเก็บไว้ที่โรงเรียน 
 ๓.๘ ด าเนินการจัดท ารายงานข้อมูลลงในโปรแกรมระบบ SGS  
 ๓.๙ จัดท าใบประกาศนียบัตรหรือ ปพ.๒ และทะเบียนคุมหรือ ปพ.๓ 
 ๓.๑๐ ด าเนินการเอกสารรับรองผลการเรียนหรือ ปพ.๗ เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน เอกสาร
แสดงผลการเรียนเรียนภาษาอังกฤษ และเอกสารรับรองอื่น ๆท่ีนักเรียนยื่นค าร้องขอ 
 ๓.๑๑ ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในการตรวจสอบคุณวุฒินักเรียนท่ีจบการศึกษาไป
แล้ว และตรวจสอบหลักฐานคุณวุฒินักเรียนใหม่ท่ีเข้าเรียน 
 ๓.๑๒ ด าเนินการเกี่ยวกับการรับค าร้องต่าง ๆ เช่น การผ่อนผันการเรียนและการหยุดพักการเรียน
เปล่ียนแปลงรายวิชาเรียน ปพ.ต่าง ๆ  
 ๓.๑๓ ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนนักเรียนท่ีย้ายสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรเดิมกรณีรับย้ายนักเรียนท่ีมีปัญหาจากโรงเรียนอืน่ ๆ พร้อมท้ังแต่งต้ังคณะกรรมการร่วม
พิจารณาหลักฐาน 
 ๓.๑๔ ระบบรายงานการรับนักเรียน 
 ๓.๑๕ งานวิชาการอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
๔. นำยธนัญชัย  ตรีธัญญำ    ผู้ช่วยกำรบริหำรงำนวิชำกำร มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
๔.๑ การด าเนินงาน DLTV และ DLIT ติดตามการด าเนินงาน การประเมินผลการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
๔.๒ งานระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) วางแผน จัดกิจกรรมติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง สรุปผลการด าเนินการและน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๔.๓ งานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา 
๔.๔ งานระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการมัธยมศึกษา 
๔.๕ งานข้อมูลนักเรียนรายคนเพื่อมีงานท า 
๔.๖ ลงทะเบียนเรียนและประวัตินักเรียนในระบบ SGS 
๕.๗ งานวิชาการอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๕. นำงสำวภัทรวดี  ฝ่ำยอุประ    ผู้ช่วยกำรบริหำรวิชำกำร  มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
 ๕.๑  งานพัฒนาผู้เรียน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  -  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - ชุมนุม 
   - ค่าย ลูกเสือ – เนตรนาร ี
   - การจัดการสอนแนะแนว 
  - แนะแนวการศึกษาท้ังในและนอกสถานท่ี 
  - จัดสอนแทน 
 ๕.๒  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
  -  สอบราคาและจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร 



๑๙ 

 

 ๕.๓  การวัดผล  ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
  -  ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีการเงิน  ครูท่ีปรึกษา  ครูผู้สอน  และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  -  ด าเนินการเกี่ยวกับการออกเกียรติบัตร 
  -  จัดหาเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อสอบ 
  -  ให้ความรู้กับครูในการวิเคราะห์ข้อสอบ 
  -  วางระเบียบการวิเคราะห์แล้วจัดเป็นธนาคารข้อสอบ 
  -  เสนอแนะแนวทางการออกข้อสอบให้กับครู  
  -  รวบรวมระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดผลและประเมินการเรียน 
  -  สร้างและปรับปรุงเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  -  จัดให้มีเอกสาร  แบบฟอร์ม  เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  -  ด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  -  ตรวจ ปพ. ต่าง ๆ  
  -  จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  -  ประสานงานกับฝ่ายธุรการในการจัดให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาแต่ละภาคเรียน 
  -  ส ารวจเวลาเรียนของนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐   
  -  จัดท าตารางสอบกลางภาคและปลายภาค 
  -  เก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติ เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  -  ด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแก้ตัวนักเรียน 
  -  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านวิชาการ  การเรียนการสอน  ข้อมูลครู  ข้อมูลนักเรียน 
  -  วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนงานวิชาการ 
  -  จัดป้ายนิเทศ  แผนภูมิ  ข้อมูล  สถิติ  กราฟต่าง ๆ ในงานวิชาการ 
  -  ท ารายงานประเมินผลงานฝ่ายวิชาการเสนอผู้บริหาร 
 ๕.๔ สรุปวาระการประชุมประจ าเดือนของกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๕.๕ งานวิชาการอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

 

 

                                                                    
 

 

 



๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงบประมำณ โรงเรียนสุนทโรเมตตำประชำสรรค์ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ถานศ฿กษา 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
กำรบริหำรงบประมำณ 

นำงมนัสนันท์  แสงนำค 

 

นำงสำวจิรนันท์  ใยเพ็ง 

 

๑.การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ัง

งบประมาณ  เพื่อเสนอต่อส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

๒.การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้จัดสรร 

๓.การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

๔.การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้

งบประมาณ 

๕.การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

๖.การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย

เก่ียวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 

๗.การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

๘.การเบิกเงินจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  การ

รับเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 

 

๑.การวางแผนพัสดุ 

๒.การก าหนดรูปแบบการรายการหรือคุณ

ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน

งบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

๓.การจัดหาพัสดุ 

๔.การควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

๕.การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

๖.การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ

จัดท า  และจัดหาพัสดุ 

๗.การจัดหาพัสดุ 

๘.การควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

๑๐.การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ

จัดท า  และจัดหาพัสดุ 

 

 

นำงสำวพัชรินทร์  อัฐนำค 

 

๑.การจัดท าบัญชีการเงิน 
๒.การจัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน 
๓.การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  
และรายงานงานงบประมาณอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
๔.การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ
จัดท า  และจัดหาพัสดุ 
๕.การจัดท าแผนการปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน  ตามที่

ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 

๖.หัวหน้าพัสดุโรงเรียน 

 

นำงสำวช่อทิพย์  พิมพ์สอน 

 

๑.การจัดหาพัสดุ 

๒.การควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

๓.การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ

จัดท า  และจัดหาพัสดุ 

 



๒๒ 

 

 ขอบข่ำยกำรบริหำรงบประมำณ 

๑. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
๒. การจัดสรรงบประมาณ 
๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
๔. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
๕. การบริหารการเงิน 
๖. การบริหารบัญชี 
๗. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
๘.งานงบประมาณอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มงบประมำณ 
๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ท าหน้าท่ี  ประธานกรรมการ 
๒. นางมนัสนันท์  แสงนาค   ท าหน้าท่ี  หัวหน้ากลุ่ม 
๓. นางสาวพัชรินทร์  อัฐนาค   ท าหน้าท่ี  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวช่อทิพย์  พิมพ์สอน   ท าหน้าท่ี  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวจิรนันท์  ใยเพ็ง   ท าหน้าท่ี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

บทบำทและหนำ้ที ่
 เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายบริหารงบประมาณด าเนินการไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  
เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการ  โรงเรียนจัดการบริหารงบประมาณและก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ของบุคคลดังต่อไปนี้ 
๑.คณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ  มีหน้าท่ีและรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑  จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง  เพื่อให้ข้อเสนอแนะปัญหา  และวิธีแก้ไขเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของการบริหารงานงบประมาณ 
 ๑.๒ ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของการบริหารงานงบประมาณ 
 ๑.๓ ปรับปรุงพัฒนางานของฝ่ายงบประมาณให้เจริญก้าวหน้า  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  และมี
ประสิทธิภาพ 
 ๑.๔ จัดท าแผนงานการบริหารงานงบประมาณ 
๒.  นำงมนัสนันท์  แสงนำค  หัวหน้ำกำรบริหำรงบประมำณ  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๒.๑  การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  -  จัดท าแผนโครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน 
-   วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน 
   



๒๓ 

 

-  วิเคราะห์และประสานงานในการจัดท าแผน / โครงการของฝ่าย / งาน/กลุ่มสาระ  ให้ 
    สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
  -  วิเคราะห์และปรับปรุงร่างแนวทางการจัดการศึกษา  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร 
    โรงเรียน 
  -  วิเคราะห์และปรับปรุงร่างแนวทางการจัดการศึกษา  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร 
    โรงเรียน 
  -  วิเคราะห์ความเหมาะสมและพิจารณาให้ความเห็นในการปรับแก้รายละเอียด ของ งาน /  
      โครงการ  ของแต่ละฝ่ายตามท่ี ฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระ  เสนอ 
  -  วิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบฟอร์มและเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวางแผน 
  -  ก ากับ  ติดตาม  แก้ปัญหาการด าเนินงาน / โครงการ ในฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระ 
  -  วางแผนร่วมกับคณะครู  จัดท าแผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  -  พิจารณาความเหมาะสมของงาน / โครงการ  และงบประมาณ ฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระ
ด าเนินการจัดท าเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 ๒.๒  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ๒.๓  การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
 ๒.๔  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  -  เก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติ  ของฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระ 
  -  วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน  ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 
  -  สรุปผลรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 ๒.๕  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
  -  จัดท าแบบฟอร์ม  เพื่อควบคุมงานแผนงาน  ของแต่ละฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระ 
  -  ตรวจสอบติดตามแผนงานแต่ละฝ่าย /งาน /กลุ่มสาระ 
-  ควบคุมการใช้งบประมาณตามโครงการและสถิติการใช้งบประมาณ 
 ๒.๖  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 ๒.๗  การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
 ๒.๘  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 ๒.๙  การเบิกเงินจากส านักเขตพื้นท่ีการศึกษา การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
 ๒.๑๐ งานงบประมาณอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๓.  นำงสำวจิรนันท์  ใยเพ็ง  ผู้ช่วยกำรบริหำรงบประมำณ  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๓.๑  การจัดท าบัญชีการเงิน 

  -  ควบคุมการจัดท าหลักฐานทางการเงินให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเก็บไว้ในท่ีปลอดภัย 

 ๓.๒  การจัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน 

 ๓.๓  การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บญัชี  ทะเบียน  และรายงาน 



๒๔ 

 

๓.๔  การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 
  - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องแผนงาน  กับเขตพื้นท่ีการศึกษา  และกลุ่มโรงเรียน 
  -  สรุปแผนงานประจ าปีส่งและเผยแพร่เขตพื้นท่ีการศึกษา   
 ๓.๕  งานงบประมาณอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๓.๖  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
 -  การรายงานเกี่ยวกับงานพัสดุ 
   -  การรายงานการปฏิบัติงานพัสดุ 
๓.๗ การวางแผนพัสดุ 
  -  ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง  จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้ด าเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอนและ
ถูกต้องตามแผนปฏิบัติการ 
๓.๘ หัวหน้าพัสดุโรงเรียน 
๓.๙ งานงบประมาณอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๔. นำงสำวพัชรินทร์ อัฐนำค ผู้ช่วยกำรบริหำรงบประมำณ  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑ การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงิน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔.๒  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
 -  ควบคุมการจัดท าบัญชีวัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันที่ดินส่ิงก่อสร้างต้องขึ้นทะเบียน
ท่ีราชพัสดุ 
 -  การรายงานเกี่ยวกับงานพัสดุ 
 -  การรายงานการปฏิบัติงานพัสดุ 
๔.๓  การจัดหาพัสดุ 
 ๔.๔  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
  -  การตรวจสอบวัสดุถาวร 
 ๔.๕  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
 ๔.๖  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุควบคุมการจัดท าบัญชีวัสดุ  
และทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันที่ดินส่ิงก่อสร้างต้องขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
๔.๗  การรายงานเกี่ยวกับงานพัสดุ      
๔.๘   การรายงานการปฏิบัติงานพัสดุ 
 ๔.๙ การจัดหาพัสดุ 
 ๔.๑๐  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
  -  การตรวจสอบวัสดุถาวร 
๔.๑๑  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 

 



๒๕ 

 

       ควบคุมการจัดท าบัญชีวัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันที่ดินส่ิงก่อสร้างต้องขึ้น             
      ทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
๔.๑๒  งานพัสดุอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๕. นำงสำวช่อทิพย์  พิมพ์สอน ผู้ช่วยกำรบริหำรงบประมำณ  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑ การจัดหาพัสดุ 
 ๔.๒  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
  -  การตรวจสอบวัสดุถาวร 
๔.๓  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
       ควบคุมการจัดท าบัญชีวัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันที่ดินส่ิงก่อสร้างต้องขึ้น             
      ทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
๔.๔  งานพัสดุอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและ

บริหารงานบุคคล 



๒๗ 

 

แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน โรงเรียนสุนทโรเมตตำประชำสรรค์ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 

กำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นำงแววตำ  คลังหิรัญ นำงสำวศิรกำนต์ พันมำศ 

๑.งานระเบียบวินัยนักเรียน 

๒.งานป้องกันยาเสพติด 

๓.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๔.งานครูที่ปรึกษา 

๕.งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๖.งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

๗.งานสหกรณ์โรงเรียน 

๑.งานสภานักเรียน 

     - งานประชาธิปไตยในโรงเรียน 

     - งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

     - งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

     - งานเอกสารกิจการนักเรียน 



๒๘ 

 

 
แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนบุคคล โรงเรียนสุนทโรเมตตำประชำสรรค์ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 

การบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑.  การวางแผนอัตราก าลัง 
๒. การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
๓. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๔.  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๕.  การรายงานด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
๖.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
๗.  การออกจากราชการ 
 
 

 

๑. บัญชีลงลายมือชื่อปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน พร้อมทั้งน าส่ง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
๒. การเปลี่ยนต าแหน่งและวิทยฐานะให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศกึษา 
๔. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕. การจัดระบบการควบคุมภายใน 
๖. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
๗.  การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
๘.  การส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๙. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๑๐. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๑. การลาทุกประเภท 
๑๒. จัดเก็บเอกสารหนังสือราชการที่เข้า-ออกกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑๓. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะเวลา ๓-๕ ป ี
๑๔. งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
 

นำงแววตำ คลังหิรัญ 

 

นำงสำววรวลัญช์ จ ำรูญหิน 

 



๒๙ 

 

ขอบข่ำยกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

๑. งานระเบียบวินัยนักเรียน 
๒. งานป้องกันยาเสพติด 
๓. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. งานครูท่ีปรึกษา 
๕. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๖. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
๗. งานสหกรณ์โรงเรียน 
๘. งานสภานักเรียน 

- งานประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

     
คณะกรรมกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

๑.  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ท าหน้าท่ี  ประธานกรรมการ 
๒.  นางแววตา  คลังหิรัญ  ท าหน้าท่ี  หัวหน้ากลุ่ม 
๓.  นางสาวศิรกานต์  พันธมาศ  ท าหน้าท่ี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

บทบำทและหนำ้ที ่
 เพื่อให้การบริหารงานของการบริหารงานกิจการนักเรียนด าเนินการไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการ  โรงเรียนจัดการบริหารงานท่ัวไปและก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ของบุคคลดังต่อไปนี้ 
๑.คณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรนักเรียน  มีหน้าท่ีและรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑  จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง  เพื่อให้ข้อเสนอแนะปัญหา  และวิธีแก้ไขเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของการบริหารกิจการนักเรียน 
 ๑.๒ ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของการบริหารกิจการนักเรียน 
 ๑.๓ ปรับปรุงพัฒนางานของฝ่ายงบประมาณให้เจริญก้าวหน้า  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  และมี
ประสิทธิภาพ 
 ๑.๔ จัดท าแผนงานการบริหารกิจการนักเรียน 
๒. นำงแววตำ  คลังหิรัญ    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๒.๑  งานกิจการนักเรียน 
  -  วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดย
สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 



๓๐ 

 

-  ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ 
จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
- สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข  การส่งเสริมกิจการนักเรียน  เพื่อให้การจัด 
กิจกรรมเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 

๑. งานระเบียบวินัยนักเรียน 
๒. งานป้องกันยาเสพติด 
๓. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. งานครูท่ีปรึกษา 
๕. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๖. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
๗. งานสหกรณ์โรงเรียน 

 ๒.๒ งานกิจการนักเรียนอืน่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. นำงสำวศิรกำนต์ พันธมำศ ผู้ช่วยกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๓.๑  งานสภานักเรียน 
   - งานประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    - งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
      - งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
       - งานเอกสารกิจการนักเรียน  
๓.๒ งานกิจการนักเรียนอืน่ ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

ขอบข่ำยกำรบริหำรงำนบุคคล 

๑. การวางแผนอัตราก าลัง 
๒. การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. การด าเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
๔. การลาทุกประเภท 
๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๖. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๗. การรายงานด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๘. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
๙ .การออกจากราชการ 
๑๐. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๑. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๒. การจัดระบบการควบคุมภายใน 
๑๓. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
๑๔. การจัดท าบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๖. การส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๑๘. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๙. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะเวลา ๓-๕ ปี 
๒๐.  งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
๒๑. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 

๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ท าหน้าท่ี  ประธานกรรมการ 
๒. นางแววตา  คลังหิรัญ  ท าหน้าท่ี  หัวหน้ากลุ่ม 
๓. นางสาววรวลัญช์    จ ารูญหิน  ท าหน้าท่ี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

บทบำทและหนำ้ที ่
 เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายบริหารงานบุคคลและงานกิจการนักเรียนด าเนินการไปอย่างเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการ  โรงเรียนจัดการบริหารงานฝ่ายวิชาการและ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคคลดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล  มีหน้าท่ีและรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง  เพื่อให้ข้อเสนอแนะปัญหา  และวิธีแก้ไขเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของการบริหารงานท่ัวไป 
 ๑.๒ ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของการบริหารงานฝ่ายบุคคลและงาน
กิจการนักเรียน 
 ๑.๓ ปรับปรุงพัฒนางานของฝ่ายบริหารงานบุคคลและงานกิจการนักเรียนให้เจริญก้าวหน้าพัฒนา
การศึกษาให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๔ จัดท าแผนงานการบริหารงานบุคคลและงานกิจการนักเรียน 
 ๑.๕ งานอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒. นำงแววตำ คลังหิรัญ หัวหน้ำกลุ่มกำรบริหำรงำนบุคคล  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
๒.๑  การวางแผนอัตราก าลัง 
๒.๒ การด าเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
๒.๓  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๒.๔  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๒.๕  การรายงานด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๒.๖  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
๒.๗  การออกจากราชการ 
๒.๘  สวัสดิการและอาหารกลางวัน 
๒.๙ การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๓.  นำงสำววรวลัญช์ จ ำรูญหิน  ผู้ช่วยกำรบริหำรงำนบุคคล  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
๓.๑ บัญชีลงลายมือช่ือปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน  
      พร้อมท้ังน าส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
๓.๒ จัดเก็บเอกสารหนังสือราชการท่ีเข้า-ออกกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓.๓ การเปล่ียนต าแหน่งและวิทยฐานะให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



๓๓ 

 

๓.๔ การลาทุกประเภท 
๓.๕ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๖ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๗ การจัดระบบการควบคุมภายใน 
๓.๘ การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
๓.๙  การจัดท าบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๓.๑๐  การส่งเสริมและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๓.๑๑ การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๓.๑๒ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๑๓ จดบันทึกการประชุม  และจัดท ารายงานประชุม ในการประชุมของกลุ่มงานและ 
        ประชุมครูประจ าเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



๓๔ 

 

 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 



๓๕ 

 

แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรทั่วไป   โรงเรียนสุนทโรเมตตำประชำสรรค์ 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กำรบริหำรทัว่ไป 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 

นำงบุญเสมอ ปิตินำนนท์ 

๑. งานสาธารณูปโภค 
๒. งานอาคารสถานที่ดูแลอาคาร 
๓. งานห้องโสตทัศนศึกษา 
๔. งานประชาสัมพันธ ์
๕. งานเอกสารของฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 
๖.ดูแลอาคาร ๓ 
 
 

๑. งานบริหารทัว่ไป 
๒. งานนักการภารโรง 
๓. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
๔. งานซ่อมแซมปรับปรุงสถานที ่
๕. งานสาธารณูปโภค 
๖. งานอาคารสถานที่และ 
สิ่งแวดล้อม 
๗. ดูแลโรงอาหาร 
 

นำยเกษม  มิตรน้อย 

๑. งานกิจกรรม ๕ ส 
๓. ประสานราชการกับสว่น
ภูมิภาคและสว่นท้องถิ่น 
๔. งานชุมชนสัมพันธ ์
๕. ดูแลอาคาร ๒ 
๖.งานห้องเรียนสีขาวฝา่ย
สถานที ่
 

นำงวรรณเฉลิม  คุ้มรักษำ 

 

นำงวรรณภำ แสนยะบุตร 

๑. งานวารสารโรงเรียนงาน
ประชาสัมพันธ ์
๒. งานระบบสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน 
๔. งานพยาบาลลล 
๕งานปรับภูมิทัศน์. 
 
 

นำงสำวจินตรำ ฐำนสมบูรณ์ 

 

๑. งานพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
๒. งานบริการสาธารณะ 
๓. งานห้องเรียนสีขาวฝา่ย
กิจกรรม 
๔.งานเอกสารของฝา่ยบริหาร
ทั่วไป 
๕. ก ากับดูแลห้องน้ า 
 

นำงสำวจิรัติพร  เอี่ยมมิ 

 

๑. งานสารบรรณ 
๒. งานประสานงานราชการ 
๓. งานเสียงตามสาย 
๔. งานอาคารสถานที่ดูแลห้อง
ธุรการ 
๕. ดูแลอาคารเรียน ๑ 
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ขอบข่ำยกำรบริหำรท่ัวไป 

๑. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
๒. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๓. การด าเนินงานธุรการ 
๔. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
   ๕. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
๖. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๗. งานโภชนาการอาหารกลางวัน 
๘. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคลากร ชุมชน องค์กร หน่วยงาน 
    และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
๙. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
๑๐. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๑๑. งานบริการสาธารณะ 
๑๒. งานบริหารท่ัวไปอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

คณะกรรมกำรบริหำรทั่วไป 
๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์  ท าหน้าท่ี ประธานกรรมการ 
๒. นางบุญเสมอ  ปิตินานนทท์  ท าหน้าท่ี หัวหน้าฝ่าย 

๓.นายเกษม  มิตรน้อย  ท าหน้าท่ี ผู้ช่วย 

๔. นางสาววรณภา  แสนยะบุตร  ท าหน้าท่ี ผู้ช่วย 
๕.นางสาวจินตรา ฐานสมบรูณ์  ท าหน้าท่ี  ผู้ช่วย 
๖. นางสาวจิรัติพร เอี่ยมม ิ  ท าหน้าท่ี ผู้ช่วย 
๗. นายบุญส่ง  สนใจยิ่ง   ท าหน้าท่ี ผู้ช่วย 
๗.นางวรรณเฉลิม   คุ้มรักษา ท าหน้าท่ี ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 

บทบำทและหนำ้ที ่
 เพื่อให้การบริหารงานของการบริหารท่ัวไปด าเนินการไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตาม
ระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการ  โรงเรียนจัดการบริหารท่ัวไปและก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคคล
ดังต่อไปนี ้
๑. คณะกรรมกำรบริหำรท่ัวไป มีหน้าท่ีและรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑  จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง  เพื่อให้ข้อเสนอแนะปัญหา  และวิธีแก้ไขเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
การบริหารท่ัวไป 
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 ๑.๒ ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของการบริหารงานท่ัวไป 
 ๑.๓ ปรับปรุงพัฒนางานของฝ่ายบริหารท่ัวไปให้เจริญก้าวหน้า  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  และมี
ประสิทธิภาพ 
 ๑.๔ จัดท าแผนงานการบริหารท่ัวไป 
๒. นำงบุญเสมอ  ปิตินำนนท์  หัวหน้ำกำรบริหำรท่ัวไป มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๒.๑ เป็นหัวหน้างานการบริหารท่ัวไป 
 ๒.๒  งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  -รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีจะใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  - สนับสนุนข้อมูล  รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  - ด าเนินงานด้านธุรการ ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  - จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ 
ด าเนินการหรือถือ ปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
  - ประสานงานด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ  อนุญาต  ส่ังการ   
เร่งรัด  การด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ 
 ๒.๓  งานนักการภารโรง 
  - ก ากับ  ติดตามการปฏิบัติงานของนักการภารโรง 
 ๒.๔  งานเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง  ยุบรวมสถานศึกษา 
  - ประสานเช่ือมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ของบุคลากร  ชุมชน องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  
 ๒.๕ งานซ่อมแซม  ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
 ๒.๖ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๒.๗  งานสาธารณูปโภค 
  - พัฒนางานสาธารณูปโภคและการประหยัดพลังงาน ตรวจสอบการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้า รณรงค์
การประหยัด รายงานข้อมูลตามท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 
 ๒.๘  ตรวจ ติดตาม ก ากับดูแล ให้การนิเทศ อยู่เสมอ และรายงานผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.๙ จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถ  ในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบท่ีก าหนด
ไว ้
๒.๑๐ งานอาคารสถานท่ี ดูแลอาคาร ๓ 
๒.๑๑ งานดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
  - ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา 
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- บ ารุง  ดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ใน 
สภาพมั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์ 
- ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู ้
 
- สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของ 
สถานศึกษา 
 ๒.๑๒ การจัดกิจกรรมวันส าคัญตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
๒.๑๓ งานการรักษาความปลอดภัย 
  -  จัดท าคู่มือ / ระเบียบ / แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
  -  จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการรักษาความปลอดภัย เช่น วิทยุ ไฟฉาย ฯลฯ                                                   
  -  เสนอค าส่ังการอยู่เวรยาม  
  -  จัดระบบการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย 
๒.๑๔ งานเอกสารของฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 ๒.๑๕ งานสรุปรายงานของฝ่ายบริหารท่ัวไป 
๒.๑๖ งานบริหารท่ัวไปอื่น ๆ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๓.  นำงวรรณเฉลิม  คุ้มรักษำ  ผู้ช่วยกำรบริหำรทั่วไป มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๓.๑ งานอาคารสถานท่ี ดูแลห้องน้ า 
 ๓.๒ งานกิจกรรม ๕ ส 
 ๓.๓ การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคลากร ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
- ก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล  
ชุมชนองค์กร และหน่วยงานอื่น 
- ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัด 
การศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
- ด าเนินการงานธุรการตามระบบท่ีก าหนดไว้โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว 
ประหยัด และคุ้มค่า อ านวยความสะดวก ให้บริการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ 
๓.๔  ประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
 ๓.๕  งานชุมชนสัมพันธ์ 
 ๓.๖ งานเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การศึกษา ทุน สาระน่ารู้ ในช่วงเช้า กลางวัน 
๓.๗ งานห้องเรียนสีขาวฝ่ายสถานท่ี 
๓.๘ งานบริหารท่ัวไปอื่น ๆ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๔. นำงวรรณภำ  แสนยะบุตร  ผู้ช่วยกำรบริหำรทั่วไป มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
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๔.๑ ประชาสัมพันธ์งานการศึกษาและเว็บไซต์โรงเรียน 
  - ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษา 
รวมทั้งความต้องการในการได้รับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 
  - วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน  
องค์กร สถาบนัและส่ือมวลชนในท้องถิ่น 
- จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ 
- พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการ 
ด าเนินการประสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา 
  - สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ  โดยยึดหลักการมีส่วน 
ร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
  - ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ทราบถึงผลท่ีได้รับและน าไปด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป 
  - งานระบบสารสนเทศในโรงเรียน 
 ๔.๓ งานพยาบาล 
 ๔.๓ งานบริหารท่ัวไปอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๕. นำงสำวจินตรำ  ฐำนสมบูรณ์ ผูช้่วยกำรบริหำรท่ัวไป มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๕.๑ การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุด 
  - พัฒนากิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
- งานห้องสมุด ดูแลห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน 
๕.๒ งานบริการสาธารณะ 
๕.๓ ดูและพื้นท่ีโรงอาหาร 
๕.๔ งานห้องเรียนสีขาวฝ่ายกิจกรรม 
๕.๕ งานห้องเรียนสีขาวฝ่ายสถานท่ี 
๕.๖งานบริหารท่ัวไปอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๖. นำงสำวจิรัติพร  เอี่ยมมิ ผู้ช่วยกำรบริหำรท่ัวไป มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๖.๑ งานสารบรรณ 
- รับ – ส่ง  ทะเบียนแยกประเภท  จัดส่งหนังสือเอกสารทางราชการให้งาน/บุคคล 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
- โต้ตอบหนังสือราชการ  รวดเร็วทันเวลาและตรวจสอบความถูกต้อง 
 
- จัดท าบัญชีควบคุมเอกสาร  เก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่สามารถค้นหาได้สะดวก  
 รวดเร็ว 
- ด าเนินการจัดพิมพ์เอกสาร  แบบฟอร์มต่าง ๆ  ท่ีใช้ในราชการ 
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- มีการจัดเก็บรักษา  และท าลายหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบ 
- จัดให้มีสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยม สมุดนิเทศภายใน/ภายนอก สมุดหมายเหตุรายวัน 
สมุดตรวจราชการ ดูแลให้เป็นปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ทันทีท่ีต้องการ 
- รวบรวมข้อมูล  สถิติ  เอกสารหลักฐาน  ระเบียบ  ค าส่ัง  และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้เป็นระบบ เพื่อสะดวก  ในการค้นหา 
- ให้การรับรอง ต้อนรับ และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
  - จัดหา Hardware และ Software  ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตาม
ระบบท่ีก าหนดไว้  เช่น  โทรศัพท์  โทรสาร  วิทยุส่ือสาร คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- ก าหนดระเบียบ และควบคุมการใช้เครื่องมือส่ือสารภายในกลุ่มงาน   
  - จัดพิมพ์เบอร์โทรศัพท์มือถือของบุคลากร ให้เป็นปัจจุบันและประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง 
  - บริหารจัดการห้องส านักงาน ท าเนียบบุคลากร ป้ายประกาศ พัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นระเบียบ 
สวยงาม ได้มาตรฐานและส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ จัดห้องประชุมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จัดตารางการ
ใช้ห้องประชุม ห้องโสตให้เหมาะสม 
 ๖.๒  งานบริการวัสดุอุปกรณ์งานธุรการ 
 ๖.๓  การด าเนินงานธุรการ 
  - ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ี 
เกี่ยวข้อง 
- วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยอาจน า 
ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 
 ๖.๔ งานบริหารท่ัวไปอื่น ๆ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๗. นำยเกษม  มิตรน้อย ผู้ช่วยกำรบริหำรท่ัวไป มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๗.๑ งานสาธารณูปโภค 
 ๗.๒ งานอาคารสถานท่ี ดูแลอาคารเรียนโดยรวม 
๗.๓ งานโสตทัศนศึกษา 
  - งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  - ส ารวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน 
  - วางแผน และก าหนดแนวทางการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- จัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้งานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 
- น านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของ 
โรงเรียน 
 ๗.๔ งานบริหารท่ัวไปอื่น ๆ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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คณะผู้จัดท ำ 

๑. นางสาวรัตนวดี โมรากุล  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานอ านวยการ 
๒. นายสราวุทธ  สินธุโร   ครู     กรรมการ 
๓. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์  ครู     กรรมการ 
๔. นางมนัสนันท์ แสงนาค  ครู   กรรมการ 
๕. นางแววตา    คลังหิรัญ  ครู     กรรมการ 
๖. นางสาววรวลัญช์ จ ารูญหิน  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
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