การมอบหมายและพรรณนางาน
ประจาปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
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พรรณนางานโรงเรี ยนอมก๋ อยวิทยาคม ปี การศึกษา 2563

คํานํา
โครงสรางการบริหารงาน การมอบหมายงานและการพรรณนางานเปรียบเสมือนปายชี้ทางในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแตละตําแหนงงาน ชวยใหเราไดทราบถึงภารกิจ หนาที่ ของตนเอง ทั้งยังชวย
กําหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงาน เปนเอกสารแสดงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ สะดวกใน
การศึกษางานในตําแหนง ชวยในการปรับปรุงวิธีการทํางาน ชวยทบทวนการกําหนดตําแหนงงาน ชวยใน
การบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลใหงายขึ้น
การพรรณนางาน เปนกระบวนการศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และความ
รับผิดชอบในงานที่ศึกษานั้น ผลการวิเคราะหจะไดขอมูลสําคัญเกี่ยวกับงาน 3 ประการ คือ การแสดง
รายละเอียดงาน การระบุลักษณะเฉพาะของงาน และนําไปใชในการประเมินคางานและการแยกประเภท
งาน โดยกําหนดผูรับผิดชอบในการเขียน ซึ่งอาจจะประกอบดวย ผูบังคับบัญชา เปนผูที่รูดีที่สุดเกี่ยวกับ
ลักษณะงานของผูใตบังคับบัญชาในแตละตําแหนง ผูดํารงตําแหนงงาน เปนผูรูรายละเอียดของงาน และ
สามารถใหขอมูลกับผูบังคับบัญชารับทราบหนาที่งานที่รับผิดชอบ แตอาจจะมองเห็นภาพรวมของงานทั้ง
หนวยงานไมชัดเจนเทากับผูบังคับบัญชาและ ฝายบุคคล ที่สําคัญการกําหนดดัชนีความสําเร็จของงาน
(Key Performance Indicators: KPIs) หรือ เครื่องมือที่ใชวัดหรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตาง
ๆ ขององคกร ซึ่งสามารถแสดงในรูปของตัวเลขหรืออัตราสวน เพื่อวัดหรือสะทอนประสิทธิภาพการทํางาน
ขององคกรหรือหนวยงานตาง ๆ
การพรรณนางานทํ า ให ทราบถึงศักยภาพในการบริห ารงาน เปน การเปรีย บเทีย บผลลัพธกับ
เปาหมายที่ตั้งไว สามารถใชในการทบทวนและตั้งเปาหมาย เพื่อทราบจุดออนหรือจุดที่ควรปรับปรุงของ
องคกร เพื่อการตัดสินใจ เพื่อการจัดสรรทรัพยากร เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองคกรและเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันขององคกร

กลุมบริหารงานบุคคล

โรงเรี ยนอมก๋ อยวิทยาคม อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
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พรรณนางานโรงเรี ยนอมก๋ อยวิทยาคม ปี การศึกษา 2563

สารบัญ
เรื่อง
คําสั่งโรงเรียนอมกอยวิทยาคม
คํานํา
สารบัญ
โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนอมกอยวิทยาคม
โครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารวิชาการ
พรรณนางานกลุมบริหารวิชาการ
โครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน
พรรณนางานกลุม บริหารงบประมาณและแผนงาน
โครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารงานบุคคล
พรรณนางานกลุมบริหารงานบุคคล
โครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารทั่วไป
พรรณนางานกลุมบริหารทั่วไป
โครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน
พรรณนางานกลุมบริหารกิจการนักเรียน
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โครงสร้ างการบริหารงานโรงเรียนอมก๋ อยวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คณะกรรมการเครือข่ ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า

หัวหน้ ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
1.กลุ่มงานอานวยการ
-งานสานักงานและปฏิคม
-งานธุรการและประสานงาน
2.กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
-งานนโยบายและการขอตั้งงบประมาณ
-งานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
-งานแผนงาน
-งานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
-งานกากับติดตามประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน
-งานจัดทารายงานประจาปี
-งานพัฒนาระบบควบคุมภายใน
3.กลุ่มงานงบประมาณ
-งานจัดทาแผนการใช้จ่ายเงิน
-งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
-งานเจ้าหน้าที่การเงิน
-งานเจ้าหน้าที่บญั ชี
-งานกองทุนสวัสดิการ
-งานสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจา
4.กลุ่มงานพัสดุและสินทรั พย์
-งานข้อมูลสารสนเทศ สิ นทรัพย์
-งานเจ้าหน้าที่พสั ดุ
5.กลุ่มงานโครงการพิเศษ
-งานบริ การอัดสาเนาเอกสาร
-งานโครงการร้านกาแฟของหนูเชิดชูคุณธรรม
-งานโครงการจัดหาเครื่ องแบบและอุปกรณ์การเรี ยน
6.กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
-งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2.1,2.2,2.4,4

รองผู้อานวยการโรงเรียน

รองผู้อานวยการโรงเรียน

รองผู้อานวยการโรงเรียน

หัวหน้ ากลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้ ากลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้ ากลุ่มบริหารงานบุคคล

1.กลุ่มงานอานวยการ
-งานสานักงานและปฏิ คม
-งานธุรการ-สารบรรณ
-งานประชาสัมพันธ์
2.กลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ ละสาธารณูปโภค
-งานพัฒนาอาคารสถานที่และครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน
-งานพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
-งานพัฒนาภูมิทศั น์
-งานพัฒนาระบบสาธารณู ปโภค
-งานบ้านพักครู
3.กลุ่มงานส่ งเสริ มสุ ขภาพและความปลอดภัย
-งานอนามัยโรงเรี ยน
-งานโภชนาการโรงเรี ยน
-งานรักษาความปลอดภัย
-งานจราจร
4.กลุ่มงานบริ การ
-งานยานพาหนะ
-งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่ อสาร
-งานชุมชนสัมพันธ์
-งานบริ การลูกจ้าง
-งานบริ การสาธารณะ
-งานพัฒนาเว็บไซด์
5.โครงการพิเศษ
-งานโครงการส้วมสุ ขสันต์
-งานโครงการป้ องกันภัยพิบตั ิ
6.กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
-งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2.2.4

1.กลุ่มงานอานวยการ
-งานสานักงานและปฏิ คม
-งานธุรการและประสานงาน
2.กลุ่มงานหลักสู ตรและการเรี ยนรู้
-งานพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
-งานพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
3.กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
-งานกิจกรรมชุมนุม
-งานกิจกรรม ลส, บพ, ยว, นศท
-งานกิจกรรมสาธารณประโยชน์
4.กลุ่มงานทะเบียนวัดผล
-งานทะเบียนนักเรี ยน
-งานวัดและประเมินผลการศึกษา
5.กลุ่มงานพัฒนาสื่ อและแหล่ งเรี ยนรู้
-งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้
-งานห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้
6.กลุ่มงานแนะแนว
-งานแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ
-งานทุนการศึกษาและกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
7.กลุ่มงานนิเทศการศึกษา
-งานนิเทศภายใน
-งานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
8.งานโครงการพิเศษ
-งานโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
-งานโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
9.กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
-งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 1.1.2 , 1.1.4 , 1.1.5, 1.1.6,3.1, 3.3

นักเรียน / ผู้ปกครอง / ชุ มชน

1.กลุ่มงานอานวยการ
-งานสานักงานและธุรการ
-งานปฏิ คมและประสานงาน
2.กลุ่มงานข้ อมูลสารสนเทศ
-งานพัฒนาข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา
-งานข้อมูลการลา
-งานข้อมูลการพัฒนาบุคลการ
-งานข้อมูลเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
-งานข้อมูลเกียรติประวัติบุคลากร
-งานต่อใบประกอบวิชาชีพ
3.กลุ่มงานบุคลากร
-งานสรรหาบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายบุคลากร
-งานวินยั ของบุคลากร
-งานประเมินผลการปฎิบตั ิงานของบุคลากร
-งานเลื่อนตาแหน่งและวิทยฐานะของบุคลากร
4.กลุ่มงานเลขานุการสานักงาน
-งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-งานคณะกรรมการฝ่ ายบริ หาร
-งานการประชุมครู และบุคลกรทางการศึกษา
5.กลุ่มงานโครงการพิเศษ
-งานโครงการธนาคารโรงเรี ยน
6.กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
-งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2.2.2,2.3

หัวหน้ ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1.กลุ่มงานอานวยการ
-งานสานักงานและปฏิ คม
-งานธุรการและวิทยุสื่อสาร
2.กลุ่มงานกิจการนักเรี ยน
-งานบริ หารครู ที่ปรึ กษา
-งานระเบียบวินยั นักเรี ยน
3.กลุ่มงานระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน
-งานข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคล
-งานคัดกรองนักเรี ยนและส่ งต่อ
-งานเครื อข่ายผูป้ กครอง
4.กลุ่มงานส่ งเสริ มกิจกรรมนักเรี ยน
-งานกิจกรรมนักเรี ยน
-งานสภานักเรี ยน
-งานโครงการทูบีนมั เบอร์ วนั
5.กลุ่มงานป้องกันและแก้ ไขปั ญหาสารเสพติด
-งานป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสารเสพติดฯ
-งานโครงการสถานศึกษาสี ขาว
6.กลุ่มงานจริ ยธรรมนักเรี ยน
-งานพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยน
7.กลุ่มงานนักเรี ยนพักนอน
-งานวินยั นักเรี ยนพักนอน
-งานอาคารสถานที่หอพัก
-งานอาหารนักเรี ยนพักนอน
-งานการเงินนักเรี ยนพักนอน
8.กลุ่มงานโครงการพิเศษ
-งานโครงการ กพด.
9.กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
-งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 1.2.1,1.2.2,1.2.3

โครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารวิชาการ
ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ

1.กลุมงานอํานวยการ

2.กลุมงานหลักสูตรและการเรียนรู

3.กลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

1.1 งานสํานักงานและปฏิคม

2.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

3.1 งานกิจกรรมชุมนุม

1.2 งานธุรการและประสานงาน

2.2 งานจัดการเรียนรูรายวิชาการศึกษา

3.2 งานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

1.3 งานบริหารหัวหนากลุมสาระ

คนควาและสรางองคความรู (IS) /

3.3 งานกิจกรรมยุวกาชาด

รายวิชาวิชาโครงงาน

3.4 งานกิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน

2.3 งานจัดการเรียนรูวิชาไรกาแฟฯ

3.5 งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

2.4 งานจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตร

3.6 งานกิจกรรมเตรียมความพรอมฯ

6.1 งานแนะแนวการศึกษา

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.7 งานกิจกรรมสาธารณประโยชน

6.2 งานทุนการศึกษา

2.5 งานจัดตารางการเรียนรู

6.3 งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา

2.6 งานจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

6.กลุมงานแนะแนว

6.4 งานพัฒนานักเรียนและเตรียม

7.กลุมงานนิเทศการศึกษา
7.1 งานนิเทศการศึกษา
7.2 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

พรอมกอนจบการศึกษา

4.กลุมงานทะเบียนและวัดผล
4.1 งานทะเบียน
4.1.1 งานทะเบียนนักเรียน
4.1.2 งานรับนักเรียน
4.1.3 งานเทียบโอนผลการศึกษา
4.1.4 งานเอกสารสําคัญทางการศึกษา
4.2 งานวัดผล

5.กลุมงานพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู
5.1 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
5.2 งานพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู
8.กลุมงานโครงการพิเศษ
8.1 งานโครงการ STEM ศึกษา
8.2 งานโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

4.2.1 งานวัดและประเมินผลฯ

8.3 งานโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง

4.2.2 งานประมวลผลการศึกษา

8.4 งานโครงการหองเรียนสีเขียว

4.2.3 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ

8.5 งานโครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน

9.กลุมงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา

8.6 งานโครงการหองเรียนสื่อสารทางไกลแบบสองทางฯ

งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 1,2 และ 3

8.7 งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
8.8 งานโครงการหลักสูตรโรงเรียนสุจริต
8.9 งานโครงการแกไขปญหาการอาน - เขียน
8.8 งานโครงการกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ

นักเรียน / ผูปกครอง / ชุมชน

กลุ่มบริ หารวิชาการ

1. กลุม่ บริหารวิชาการ
คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
ประกอบด้วย
1. นายสุภวัฒน์
2. ว่าที่ รต.หญิง กันตนา
3. นางกิตติยา
4. นางสาววราภา
5. นายสุชาติ
6. นางกมลชนก
7. นายภัทรพงศ์
8. นายภานุพงศ์
9. นางสาวชนกพร
10. นายณัฐวุฒิ
11. นางวราภรณ์
12. นางสาวสุทิตา
13. นายจิระเดช
14. นางสาววิจิตรา

อัครเศรษฐัง
ธรรมวรรณ์
กันทะ
เลาหเพ็ญแสง
ปันตุ้ย
รูปสูง
วิริยา
วงค์น้อย
คาตาบุตร
อบเชย
จิตสุข
เสนาะเลิศ
เขาคา
แสนวงมา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1.วิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางพัฒนา พร้อมวางแผนงาน โครงการในการแก้ปัญหา
และพัฒนางานในกลุ่มบริหารวิชาการประกอบด้วย กลุ่มงานอานวยการ กลุ่มงานหลักสูตรและการเรียนรู้
กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล กลุ่ มงานพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ กลุ่มงาน
แนะแนว กลุ่มงานนิเทศการศึกษา กลุ่มงานโครงการพิเศษ และกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
2. สนั บ สนุ น ส่งเสริมให้ กลุ่ มงาน/งาน มีการดาเนินไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่องโดย
กาหนดปฏิทินดาเนินงาน
3. กากับ ติดตาม ตรวจสอบและควบคุมให้งานดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
4. ร่วมคิด ร่วมดาเนินงานโดยมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมนาเสนอ
ผู้บริหารทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมสรุปรายงานต่อผู้บริหารเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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1

กลุ่มบริ หารวิชาการ

2

พรรณนางานกลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสุภวัฒน์ อัครเศรษฐัง
ว่าที่ รต.หญิง กันตนา ธรรมวรรณ์
นางสาววิจิตรา แสนวงมา

ที่
1

กลุ่มงาน/งาน
กลุ่มงานอานวยการวิชาการ
1.1 งานสานักงานและปฏิคม
1.2 งานธุรการและประสานงาน
1.3 งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

2

กลุ่มงานหลักสูตรและการเรียนรู้
2.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 งานจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (IS)/รายวิชาโครงงาน
2.3 งานจัดการเรียนรู้วิชาไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม
2.4 งานจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
(ทวิศึกษา)/การจัดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพ
2.5 งานจัดตารางการเรียนรู้
2.6 งานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.1 งานกิจกรรมชุมนุม
3.2 งานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
3.3 งานกิจกรรมยุวกาชาด
3.4 งานกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
3.5 งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
3.6 งานกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
3.7 งานกิจกรรมสาธารณประโยชน์

3

ผู้รับผิดชอบ
ว่ า ที่ รต.หญิ ง กั น ตนา ธรรมวรรณ์
นางสาววิจิตรา แสนวงมา
นางสาววิจิตรา แสนวงมา
นายสุภวัฒน์ อัครเศรษฐัง
ว่าที่ รต.หญิง กันตนา ธรรมวรรณ์
นายสุชาติ ปันตุ้ย
นายสุชาติ ปันตุ้ย
นายจิระเดช เขาคา
นางสาวชนกพร คาตาบุตร
นางกมลชนก รูปสูง
นายจิระเดช เขาคา
นางสาววราภา เลาหเพ็ญแสง
นางสาวชนกพร คาตาบุตร
นางสาวชนกพร คาตาบุตร
นายธีรพงค์ คาปัน
นางวิมล แก้วบุญเรือง
นางสาวธนาภรณ์ ชมชื่น
นางกิตติยา กันทะ
นางวราภรณ์ จิตสุข
นางสาวชนกพร คาตาบุตร
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กลุ่มบริ หารวิชาการ

ที่
4

กลุ่มงาน/งาน
กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
4.1งานทะเบียน
4.1.1 งานทะเบียนนักเรียน
4.1.2 งานรับนักเรียน
4.1.3 งานเทียบโอนผลการศึกษา
4.1.4 งานเอกสารสาคัญทางการศึกษา

4.2 งานวัดผล
4.2.1 งานวัดและประเมินผลทางการศึกษา
4.2.2 งานประมวลผลการศึกษา
4.2.3งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5

6

กลุ่มงานพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
5.1 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
5.2 งานพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
กลุ่มงานแนะแนว
6.1 งานแนะแนวการศึกษา
6.2 งานทุนการศึกษา
6.3 งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
6.4 งานพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนจบการศึกษา

7

กลุ่มงานนิเทศการศึกษา
7.1 งานนิเทศการศึกษา
7.2 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

3

ผู้รับผิดชอบ
นายภัทรพงศ์ วิริยา
นายภานุพงศ์ วงค์น้อย (นายทะเบียน)
นางกิตติยา กันทะ
นายภานุพงศ์ วงค์น้อย
นายณัฐวุฒิ อบเชย
นายภานุพงศ์ วงค์น้อย
นางกิตติยา กันทะ
นายภัทรพงศ์ วิริยา
นายณัฐวุฒิ อบเชย
นายภัทรพงศ์ วิริยา
นายภัทรพงศ์ วิริยา
นายณัฐวุฒิ อบเชย
นางสาวสุทิตา เสนาะเลิศ
นางสาวสุทิตา เสนาะเลิศ
นางสาวสุทิตา เสนาะเลิศ
นางวราภรณ์ จิตสุข
นางวราภรณ์ จิตสุข
นางสาววิจิตรา แสนวงมา
นางวราภรณ์ จิตสุข
นางสาววิจิตรา แสนวงมา
นางวราภรณ์ จิตสุข
นางสาววิจิตรา แสนวงมา
นายสุภวัฒน์ อัครเศรษฐัง
นางวราภรณ์ จิตสุข
นางสาววิจิตรา แสนวงมา
นางสาววราภา เลาหเพ็ญแสง
นางสาววราภา เลาหเพ็ญแสง
นางกมลชนก รูปสูง
ว่าที่ รต.หญิงกันตนา ธรรมวรรณ์
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กลุ่มบริ หารวิชาการ

ที่
8

กลุ่มงาน/งาน
กลุ่มงานโครงการพิเศษ
8.1 งานโครงการ STEM ศึกษา
8.2 งานโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
8.3 งานพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
8.4 งานโครงการห้องเรียนสีเขียว

8.5 งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
8.6 งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
8.7 งานโครงการห้องเรียนสื่อสารทางไกลแบบสองทางฯ
8.8 งานโครงการแก้ไขปัญหาการอ่าน – เขียน
8.9 งานโครงการหลักสูตรโรงเรียนสุจริต
8.10 งานโครงการกิจกรรมสุขภาพ
9

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
9.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กาหนด

ผู้รับผิดชอบ
นางกมลชนก รูปสูง
นายจิระเดช เขาคา
นายสุภวัฒน์ อัครเศรษฐัง
ว่าที่ รต.หญิงกันตนา ธรรมวรรณ์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
(นางสาววีรวรรณ คาน้อย)
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
(นายธีรพงค์ คาปัน
นายอภิชาต นิปุณะ)
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
(นางสาวศิรินันท์ ทะมาตย์)
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
(นางสาววีรวรรณ คาน้อย)
นายภัทรพงศ์ วิริยา
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
(นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล)
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
(นางทับทิม แสนเมืองมา)
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
(นายรัตนผล กรรณิกา)
คณะกรรมการทุกคน

1. กลุ่มงานอานวยการวิชาการ
1.1 งานสานักงานและปฏิคม
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนงานบริหารงานและแผนงานวิชาการจัดทาแผนงาน/โครงการ/งาน
2) ดาเนินการตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
3) จัดทาเอกสารการติดตามและรายงานการเรียนการสอนรายคาบ
4) จั ดทาเอกสารวิช าการจัด อบรม ประชุม สั ม มนา ทัศนศึกษาดูงานเพื่ อพั ฒ นางาน
วิชาการ
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5) ติดตามและประเมินผลงานวิชาการ
6) บริการอัดสาเนาเอกสารสิ่งพิมพ์และจัดทาข้อสอบวัดผล
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานธุรการและประสานงาน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ปฏิบัติหน้าที่สานักงานธุรการสารบรรณการเงินพัสดุวิชาการ
2) บันทึกการประชุมและรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
3) จัดทาสารสนเทศและเอกสารงานบริหารงานและแผนงานวิชาการ
4) บริหารงานคอมพิวเตอร์งานทะเบียนงานวัดผลและงานตารางสอน
5) บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียนครูและผู้ปกครอง
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีระบบการกากับ ติดตามและประเมินผล
2) จัดประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบและปรับปรุงพัฒนางาน
ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มงานหลักสูตรและการเรียนรู้
2.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน
2) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ อกสารหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น
3) วิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อม และประเมิน สถานภาพการศึกษาเพื่ อก าหนดวิสั ยทั ศ น์
ภารกิ จ เป้ า หมายคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ฝ่ า ยรวมทั้ ง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) จั ดทาโครงสร้างหลั กสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ กาหนดให้ มีในหลั กสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
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5) ให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในเรื่องหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
6) ประสานงานในการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ งานมีประสิทธิภาพ
อาทิ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ฯลฯ
7) น าหลั ก สู ต รไปใช้ ในการจั ด การเรีย นการสอน และบริ ห ารจั ด การใช้ ห ลั ก สู ต รให้
เหมาะสม
8) นิเทศการใช้หลักสูตร
9) ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
10) ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
11) สรุปรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารเป็นประจาทุกปี
12) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 งานจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS)/รายวิชาโครงงาน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ทาการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (IS)/รายวิชาโครงงาน เพื่อเปรียบเทียบกับคาอธิบายรายวิชา เนื้อหา และแผนการจัดการ
เรียนรู้ ของรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตร และ/หรือสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
2) สนับสนุนครูผู้สอนให้จัดทาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(IS)/รายวิชาโครงงาน เพื่อบรรจุไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
3) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสามารถ
นาไปใช้จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียน
4) ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าการศึ ก ษาค้ น คว้ า และสร้ า งองค์ ค วามรู้
(IS)/รายวิชาโครงงาน โดยประสานงานระหว่างครูผู้สอนและกลุ่มงานฝ่ายวิชาการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
5) สรุปผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS)/รายวิชา
โครงงานที่ได้เปิดสอนในแต่ละภาคเรียนเพื่อผลในการประกันคุณภาพและการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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2.3 งานจัดการเรียนรู้วิชาไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ส่ งเสริ ม ให้ ค รู ผู้ ส อน ท าการศึ ก ษาและค้ น คว้ าเกี่ ย วกั บ รายวิ ช าไร่ ก าแฟส่ ง เสริ ม
คุณธรรมเพื่อเปรียบเทียบกับคาอธิบายรายวิชา เนื้อหา และแผนการจัดการเรียนรู้ ของรายวิชาที่เปิดสอน
ตามหลักสูตร และ/หรือสอดคล้องกับลักสูตรแกนกลาง
2) สนับสนุนครูผู้สอนให้จัดทาหลักสูตรรายวิชาไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม เพื่อบรรจุไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
3) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม และสามารถ
นาไปใช้จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียน
4) ส่ งเสริ ม การจั ด การเรียนรู้ในรายวิช าไร่ก าแฟส่ งเสริม คุ ณ ธรรม โดยประสานงาน
ระหว่างครูผู้สอนและกลุ่มงานฝ่ายวิชาการอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
5) สรุปผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม ที่ได้เปิดสอนในแต่ละภาค
เรียนเพื่อผลในการประกันคุณภาพและการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 งานจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผู้ ส อน ท าการศึ ก ษาและค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ รายวิ ช าที่ เปิ ด สอน เพื่ อ
เปรียบเทียบกับคาอธิบายรายวิชา เนื้อหา และแผนการจัดการเรียนรู้ ของรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตร
และ/หรือสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
2) สนั บ สนุ น ครู ผู้ ส อนให้ จั ด ท าหลั ก สู ต รรายวิ ช าเพื่ อ บรรจุ ไว้ ในโครงสร้ างหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
3) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสามารถ
นาไปใช้จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียน
4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา โดยประสานงานระหว่างครูผู้สอนและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกลุ่มงานวิชาการอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
5) ประสานงานกับทางสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อดาเนินการเรียนการสอนในรายวิชาอาชีพ
และการจัดทาหลักสูตรเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย การเทียบโอนผลการ
เรียน การวัดผลประเมินผลการเรียนนักเรียน การนิเทศ กากับ ติดตาม การฝึกงานของนักเรียน
6) ประสานงาน อานวยความสะดวก ดูแล ครูผู้สอนที่มาจากสถาบันอาชีวศึกษา ในเรื่อง
การเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน และที่พัก
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5) สรุปผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ได้เปิดสอนในแต่ละภาคเรียนเพื่อผลในการประกัน
คุณภาพและการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.5 งานจัดตารางการเรียนรู้
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดตารางการเรียนการสอน กาหนดเวลาเรียน
2) ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานบริการควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาการทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
4) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
5) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น
ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
6) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงานและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ไว้ในทุกวิชา
7) ส่งเสริมสนับ สนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ ง
ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ
8) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.6 งานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) สารวจ คัดกรอง และส่งต่อ ข้อมูล นักเรียนเรียนร่วม แก่ครูที่ปรึกษา งานแนะแนว
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาแผนการพัฒนาและแผนการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนเรียนร่วมรายบุคคล
3) ส่งเสริมนักเรียนเรียนร่วมในการเรียนและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
4) รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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3. กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.1 งานกิจกรรมชุมนุม
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2) ส่งเสริมสนับ สนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
3) ติดตามและนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สาหรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม
5) รวบรวม และตรวจสอบการให้ผลการเรียนในแต่ละกิจกรรม ก่อนนาส่งงานวัดและ
ประเมินผลโรงเรียน
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2) ส่ งเสริมสนั บ สนุนให้ ผู้ส อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
3) ติดตามและนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม
5) รวบรวมและตรวจสอบการให้ผ ลการเรียนในแต่ล ะกิจกรรมก่อนนาส่งงานวัดและ
ประเมินผลโรงเรียน
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 งานกิจกรรมยุวกาชาด
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2) ส่ งเสริมสนั บ สนุนให้ ผู้ส อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
3) ติดตามและนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม
5) รวบรวมและตรวจสอบการให้ผ ลการเรียนในแต่ล ะกิจกรรมก่อนนาส่งงานวัดและ
ประเมินผลโรงเรียน
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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3.4 งานกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2) ส่ งเสริมสนั บ สนุนให้ ผู้ส อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
3) ติดตามและนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม
5) รวบรวมและตรวจสอบการให้ผ ลการเรียนในแต่ล ะกิจกรรมก่อนนาส่งงานวัดและ
ประเมินผลโรงเรียน
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.5 งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2) ส่ งเสริมสนั บ สนุนให้ ผู้ส อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
3) ติดตามและนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม
5) รวบรวมและตรวจสอบการให้ผ ลการเรียนในแต่ล ะกิจกรรมก่อนนาส่งงานวัดและ
ประเมินผลโรงเรียน
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.6 งานกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2) ส่ งเสริมสนั บ สนุนให้ ผู้ส อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
3) ติดตามและนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม
5) รวบรวมและตรวจสอบการให้ผ ลการเรียนในแต่ล ะกิจกรรมก่อนนาส่งงานวัดและ
ประเมินผลโรงเรียน
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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3.7 งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
2) ส่ งเสริมสนั บ สนุนให้ ผู้ สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อมสื่ อการเรียนและ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
3) ติดตามและนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม
5) รวบรวมและตรวจสอบการให้ผ ลการเรียนในแต่ล ะกิจกรรมก่อนนาส่งงานวัดและ
ประเมินผลโรงเรียน
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุม่ งานทะเบียนและวัดผล
4.1 งานทะเบียน
4.1.1 งานทะเบียนนักเรียน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จั ด ท าแผนงาน/โครงการพั ฒ นางานทะเบี ย นนั ก เรี ย น วิ เคราะห์ งานและจั ด ท า
แผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานการรับนักเรียนโดยประสามงานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
2) ควบคุม ดูแล กากับ ติดตามงานในความรับผิ ดชอบถูกต้องและเป็ นไปตามแผนที่
กาหนด
3) ให้ความรู้ และแนวปฏิบัติแก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องงานทะเบียนฯ
4) ควบคุมดูแล และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกาหนดเวลาและตาม
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
5) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ในงานทะเบียนโดยประสานงานพัสดุโรงเรียน
6) จัดทาสถิติ ข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน
7) ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนนักเรียน
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1.2 งานรับนักเรียน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) กาหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
2) ดาเนินการรับนักเรียนตามที่แผนกาหนด
3) ประเมินผลและรายงานผลรับเด็กเข้าเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
โรงเรี ยนอมก๋ อยวิทยาคม อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34
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4) ดาเนินการรับย้ายนักเรียนตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1.3 งานเทียบโอนผลการศึกษา
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ดาเนิ นการจัดให้ มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอื่นสถานประกอบการ และอื่น ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
2) ประเมินผลและรายงานผลการเทียบโอนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1.4 งานเอกสารสาคัญทางการศึกษา
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดซื้อและตรวจสอบทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(ปพ.4) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ระเบียนสะสม
(ปพ.8)
2) จัดท าเอกสารหลั กฐานทางการศึกษา แบบแสดงผลการพัฒ นาคุณ ลั กษณะอั นพึ ง
ประสงค์ (ปพ.4) แบบบันทึกผลการพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียน (ปพ.5) แบบรายงานผลการพัฒ นาคุณ ภาพ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.6) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ระเบียนสะสม (ปพ.8)
3) บริการเอกสารแบบพิมพ์แก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องแก่ครูและผู้ขอใช้บริการ
4) ดาเนิ นการต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักฐานเอกสารทะเบียนโดยจัดเก็บหลักฐานอย่างเป็น
ระบบและสะดวกในการใช้งาน
5) ดาเนินการออกเอกสารสาคัญทางการศึกษาให้กับนักเรียนหรือผู้มาขอรับบริการ
6) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีการร้องขอให้ตรวจสอบอย่างถูกต้อง
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2 งานวัดผล
4.2.1 งานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) กาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
2) วางแผนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการในเรื่องการประเมิน
(2.1) ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
(2.2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(2.3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรี ยนอมก๋ อยวิทยาคม อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34
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(2.4) การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
(2.5) สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
3) จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น
สถานประกอบการ และอื่น ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
4) จัดทารายงานผลการประเมินผลการเรียน
5) ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจ กรรมการ
เรียนรู้
6) ส่งเสริมให้ครูดาเนินการวัดผล ประเมินการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตาม
สภาพจริงจากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน
7) พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
8) บริการเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผล
9) ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ พร้อมจัดทาบัญชีควบคุมตามระเบียบพัสดุของงาน
วัดผลประเมินผล
10) ควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม และนิ เทศงานให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บของการวั ด และ
ประเมินผล
11) เนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักฐานเอกสารในงานวัดผล โดยจัดเก็บหลักฐานอย่างเป็น
ระบบและสะดวกในการใช้งาน
12) จั ด ท าและกาหนดการสอบ ตารางสอบ ตลอดจนการด าเนิ น การให้ ถูก ต้อ งตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
13) จัดทาสถิติ ข้อมูลสารสนเทศของงานวัดผลและประเมินผลให้เป็นปัจจุบัน
14) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2.2 งานประมวลผลการศึกษา
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จั ด ท าแผนงาน/โครงการพั ฒ นางานทะเบี ย นนั ก เรี ย น วิ เคราะห์ งานและจั ด ท า
แผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานการรับนักเรียนโดยประสามงานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
2) ควบคุม ดูแล กากับ ติดตามงานในความรับ ผิดชอบถูกต้องและเป็นไปตามแผนที่
กาหนด
3) ตรวจสอบทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หลักฐานแสดงวุฒิ การศึกษา (ปพ.4)
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ระเบียนสะสม (ปพ.8)
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4) จัดท าเอกสารหลั กฐานทางการศึกษา แบบแสดงผลการพัฒ นาคุณ ลั กษณะอันพึ ง
ประสงค์ (ปพ.4) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.6) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ระเบียนสะสม (ปพ.8)
5) ให้ความรู้ และแนวปฏิบัติแก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดทา GPA
6) บริการเอกสารแบบพิมพ์แก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องแก่ครูและผู้ขอใช้บริการ
7) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ในงานGPAโดยประสานงานพัสดุโรงเรียน
8) ควบคุมดูแล และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกาหนดเวลาและตาม
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
9) ดาเนิ นการต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักฐานเอกสารทะเบียนโดยจัดเก็บหลักฐานอย่างเป็น
ระบบและสะดวกในการใช้งาน
10) จัดทาสถิติ ข้อมูลสารสนเทศงาน GPA ให้เป็นปัจจุบัน
11) จัดทา GPA ให้ทันกาหนดและมีความถูกต้อง
12) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2.3 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดทาแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน
2) ติดตามตรวจสอบในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้อยู่ในระดับมาตรฐานโดยประสาน
กับงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ พร้อมรายงานความเคลื่อนไหวต่อผู้บริหารตามขั้นตอน
3) เฝ้าระวังการติด 0,ร,มส,มผ ของนักเรียน
4) กาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการติด 0,ร,มส,มผ ของนักเรียน
5) กาหนดแนวทางการขอแก้ไขผลการเรียน และแนวปฏิบัติในการแก้ไขผลการเรียน
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มงานพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
5.1 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็น
เครื่องสนับสนุน
2) พัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาอยู่เสมอ
3) ให้ความรู้และแนวปฏิบัติแก่ครูและนักเรียนในการใช้เทคโนโลยี
4) รณรงค์ ส่งเสริมให้ครู – นักเรียนใช้บริการเทคโนโลยีในการศึกษา
5) พัฒนาสื่อและรวบรวมข้อมูลการใช้สื่อของครูผู้สอนเพื่อใช้ในการเรียนรู้
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6) จัดทาแนวปฏิบัติในการใช้และยืมโดยประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
7) ประเมินผลการพัฒ นาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิด
การใช้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ พร้อมสรุปรายงานผู้บริห ารอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจา ทุกปี
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2 งานพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนงานโครงการในการพัฒนางานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
2) จัดระบบและกาหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการความรู้และการใช้ห้องสมุด
3) จั ด หาหนั งสื อ สื่ อ เทคโนโลยี ในการบริ ก ารให้ ค วามรู้ โดยสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
4) จัดห้องสมุดให้มีชีวิต เป็นที่น่าสนใจของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
5) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และควรเรียนรู้แก่นักเรียนอย่างหลากหลาย ในสาระสาคัญ
ต่างๆ
6) จัดกลุ่มสนใจหรือสมาชิก ให้บริการในการแนะนาค้นคว้าหาความรู้
7) ควบคุ ม ดูแ ล และซ่อ มบ ารุง รัก ษา วั ส ดุ ครุภั ณ ฑ์ ภ ายในห้ องสมุด ให้ มี ส ภาพที่ ดี
สามารถให้บริการได้
8) จัดทาสถิติการใช้บริการของสมาชิก และรวบรวมเป็นข้อมูลสารสมเทศ
9) ประเมินผลการดาเนินงานพร้อมสรุปรายงานผู้บริหาร
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆความที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มงานแนะแนว
6.1 งานแนะแนวการศึกษา
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) สารวจ สภาพปัญหา วางแผนงาน/ โครงการ ในการพัฒนางานในกลุ่มงานแนะแนวให้
มีประสิทธิภาพ
2) ร่วมคิด ร่วมพัฒนา งานในกลุ่มงานแนะแนว
3) ประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร
4) วางแผนงาน/โครงการปฏิบัติงานในการพัฒนางานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ
5) จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในโรงเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
6) ดาเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน
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7) ติ ดตามและประเมิ น ผลการจัด การระบบและกระบวนการแนะแนวการศึก ษาใน
โรงเรียน
8) ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนว
การศึกษากับโรงเรียน หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
9) ควบคุมดูแลการดาเนินงานในหน้าที่ต่าง ๆ ในงานแนะแนวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาและตามนโยบายของโรงเรียน
10) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่จาเป็นในการศึกษาต่อแก่นักเรียนและผู้ปกครอง
11) จัดกิจกรรมหรือดาเนินกิจกรรมอื่นใดที่จะทาให้เกิดผลในการจัดการเรียนการสอน
และการดารงชีวิตอย่างมีความสุข อาทิ จัดปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ฯลฯ
12) ติดตามผลของนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร
13) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.2 งานทุนการศึกษา
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดหา จัดสรร เงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน
2) จัดสรร ควบคุม ดูแล และจัดระบบเงินปัจจัยพื้นฐาน
3) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.3งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดหา จัดสรร เงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน
2) จัดสรร ควบคุม ดูแล และจัดระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
3) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.4 งานพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนจบการศึกษา
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมทักษะชีวิต
2) ส่งเสริมความสามารถผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
3) ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้เรียน
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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7. กลุ่มงานนิเทศการศึกษา
7.1 งานนิเทศการศึกษา
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดทาแผนการนิเทศ กากับ ติดตาม โดยกาหนดเป็นปฏิทินปฏิบัติงาน
2) ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีระบบการนิเทศภายใน การกากับ ติดตาม
และประเมินผล
3) จัดทาแผนปฏิบัติในการนิเทศภายใน การกากับ การประเมินผล
4) กากับติดตามให้งานนิเทศภายใน งานกากับ ติดตามและประเมินผลดาเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง
5) จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบและปรับปรุงพัฒนางาน
ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.2 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดเก็บรวบรวม ดาเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยเพื่อใช้ประกอบการวางแผน
การศึกษาและวางแผนการบริหารโรงเรียน
2) จัดเก็บรวบรวมดาเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อใช้ประกอบการวางแผน
การศึกษา
3) ส่งเสริมให้ครูดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพที่สูงขึ้น
4) นิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม การด าเนิ น การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของครู ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กระบวนการวิจัย
5) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มสาระ
6) ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับองค์กรและสถาบันอื่นๆ
7) จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
8) ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยต่อสาธารณชน
9) จัดทาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรี ยนอมก๋ อยวิทยาคม อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34

17

กลุ่มบริ หารวิชาการ

8. กลุม่ งานโครงการพิเศษ
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ทาการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงการพิเศษของโรงเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
2) สนับสนุนครูผู้สอนให้นาโครงการพิเศษของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไป
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
3) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาพิเศษของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
4) ส่งเสริมการจัดการโครงการพิเศษของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดย
ประสานงานระหว่างครูผู้ รับ ผิดชอบโครงการ กับกลุ่มงาน/ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เกิดการจัดการ
โครงการที่ได้มาตรฐาน
5) สรุปผลการจัดโครงการพิเศษของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อผลใน
การประกันคุณภาพและการประชาสัมพันธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. กลุม่ งานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
9.1 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กาหนด
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนงานโครงการให้เกิดการพัฒนาตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ โดยประสาน
ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2) เป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการโครงการตามมาตรฐาน โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน ตรวจสอบการทางานได้
3) จัดเก็บข้อมูลจากการดาเนินงานอย่างเป็นระบบมีเอกสารหลักฐานชัดเจน
4) จัดประชุมพบปะกันในกลุ่มมาตรฐานเดียวกัน เพื่อร่วมคิดร่วมทาอย่างต่อเนื่อง
เป็นปัจจุบัน
5) ประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐานและเมื่อพบว่ามาตรฐาน ตัวชี้วัดใดยัง
ไม่ได้มาตรฐานให้ประสานผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
6) ประสานงานกับงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อสรุปผลการประเมินและ
จัดทารายงานประจาทุกปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน

1.กลุ่มงำนอำนวยกำร

2.กลุ่มงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ

3.กลุ่มงำนงบประมำณ

4.กลุ่มงำนพัสดุและสินทรัพย์

5.กลุ่มงำนโครงกำรพิเศษ

1.1 งานสานักงานและปฏิคม

2.1 งานนโยบายและการขอตั้งงบประมาณ

3.1 งานธุรการงบประมาณ

4.1 งานข้อมูลสารสนเทศ สินทรัพย์

5.1 งานบริการถ่ายเอกสาร/อัดสาเนา

1.2 งานธุรการและประสานงาน

2.2 งานพัฒนามาตรฐานการศึกษา

3.2 งานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

4.2 งานเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

5.2 งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

2.3 งานแผนงาน

3.3 งานรับงบประมาณ

5.3 งานจัดหาและจัดจาหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

2.4 งานข้อมูลสารสนเทศและ ICT

3.4 งานสวัสดิการข้าราชการ

5.4 งานจัดหาและจัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรียน

2.5 งานกากับติดตามและประเมินผลฯ

3.5 งานรับ/คืน เงินประกันสัญญา หนังสือค้าประกันสัญญา

2.6 งานจัดทารายงานประจาปี

3.6 งานเบิกจ่ายงบประมาณ

2.7 งานพัฒนาระบบควบคุมภายใน

3.7 งานตรวจสอบ/ควบคุมแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ

/เครือข่ายตรวจสอบภายใน

6.กลุ่มงำนพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ

3.8 งานเจ้าหน้าทีบ่ ัญชี

6.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่

3.9 งานกองทุนสวัสดิการโรงเรียน

2.1,2.2,2.4 และ 4

นักเรียน / ผู้ปกครอง / ชุมชน

กลุ่มบริ หารงบประมาณและแผนงาน

2. กลุม่ บริหารงบประมาณและแผนงาน
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
ประกอบด้วย
1. นายวีระพงค์
กล้าแข็ง
2. นางสาวประภาพรรณ สุภา
3. นายธีระเดช
เรือนแก้ว
4. นางสาวรุ่งนภา
จาวอวน
5. นางสาวจรรยา
แดงมูล
6. นางสาวลักษณา
โนกุล
7. นางสาวเกษรา
ซอหนั่นตา
8. นายอานนท์
สุนันทา
9. นายณภัทร
ขุนยาง
10. นายกัมปนาท
อุดมธนวานิช
11. นางสาวสุพรรษา ถาวร
12. นายปรีชา
ฑีฆวัฒน์สกุล
13. นางสาวทาริกา
กันทะตุ่น
14. นางสาวศิรินันท์
ทะมาตร์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1. วิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนาพร้อมวางแผนงานโครงการในการพัฒนางานในกลุ่ม
บริหารงบประมาณและแผนงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานอานวยการ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มงานโครงการพิเศษ และกลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา
2. สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มงาน/งานมีการดาเนินงานตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ร่วมคิด ร่วมทาในการแก้ไขปัญหางานในกลุ่มงานให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
4. ร่วมกันตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กากับ ติดตามและร่วมกันนิเทศงานให้ดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปรายงานเป็นประจาทุกปี
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มบริ หารงบประมาณและแผนงาน

พรรณนางานกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
เลขานุการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
ที่
1

2

กลุ่มงาน/งาน
กลุ่มงานอานวยการ
1.1 งานสานักงานและปฏิคม
1.2 งานธุรการและประสานงาน
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 งานโยบายและการขอตั้งงบประมาณ
2.2 งานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
2.3 งานแผนงาน
2.4 งานข้อมูลสารสนเทศและ ICT
2.5 งานกากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.6 งานจัดทารายงานประจาปี
2.7 งานพัฒนาระบบควบคุมภายใน/เครือข่ายตรวจสอบภายใน

3

กลุ่มงานงบประมาณ
3.1 งานธุรการงบประมาณ
3.2 งานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3.3 งานรับงบประมาณ
1) งบเงินอุดหนุนฯ
2) เงินรายได้สถานศึกษา
3) เงินบริจาดทางการศึกษา/ทุนการศึกษา
4) เงินบารุงการศึกษา
5) เงินระดมทรัพยากร
6) เงินค่าประกันอุบัติเหตุ

นายวีระพงค์ กล้าแข็ง
นางสาวประภาพรรณ สุภา
นางสาวทาริกา กันทะตุ่น
นางสาวศิรินันท์ ทะมาตร์
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวประภาพรรณ สุภา
นางสาวประภาพรรณ สุภา
นางสาวทาริกา กันทะตุ่น
นางสาวศิรินันท์ ทะมาตร์
นายวีระพงค์ กล้าแข็ง
นายวีระพงค์ กล้าแข็ง
นายณภัทร ขุนยาง
นายวีระพงค์ กล้าแข็ง
นางสาวลักษณา โนกุล
นายวีระพงค์ กล้าแข็ง
นางสาวลักษณา โนกุล
นายณภัทร ขุนยาง
นางสาวทาริกา กันทะตุ่น
นายธีระเดช เรือนแก้ว
นายอานนท์ สุกันทา
นางสาวสุพรรษา ถาวร
นายอานนท์ สุกันทา
นายอานนท์ สุกันทา
นายอานนท์ สุกันทา
นายอานนท์ สุกันทา
นายอานนท์ สุกันทา
นางสาวสุพรรษา ถาวร
นางสาวสุพรรษา ถาวร
นางสาวสุพรรษา ถาวร
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กลุ่มบริ หารงบประมาณและแผนงาน

ที่

4

กลุ่มงาน/งาน
7) งบประมาณอื่นๆที่ได้รับจัดสรร
3.4 งานสวัสดิการข้าราชการ
1) สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
2) สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
3.5 งานรับ/คืน เงินประกันสัญญา หนังสือค้าประกันสัญญา

ผู้รับผิดชอบ
นายอานนท์ สุกันทา
นางสาวสุพรรษา ถาวร

3.6 งานเบิกจ่ายงบประมาณ
1) ทะเบียนคุมบัญชีเบิกจ่าย
2) ทะเบียนคุมบัญชีเงินกระแส (เช็ค)
3) ย้ายงบประมาณ
4) เบิกจ่ายงบประมาณ
5) รายงานการเงินประจาวัน
6) ตรวจยอดยอดเงินในบัญชีกระแสรายวันประจาเดือน
7) รับ/นาส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
8) นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน/เงินฝากคลัง
3.7 งานตรวจสอบ/ควบคุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3.8 งานเจ้าหน้าที่บัญชี
3.9 งานกองทุนสวัสดิการโรงเรียน
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์
4.1 งานข้อมูลสารสนเทศสินทรัพย์
4.2 งานเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายธีระเดช เรือนแก้ว

1) งานจัดซื้อจัดจ้าง

2) งานรับ-จ่ายวัสดุครุภัณฑ์
3) บัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ์

5

กลุ่มงานโครงการพิเศษ
5.1 งานบริการถ่ายเอกสาร/อัดสาเนา

นายธีระเดช เรือนแก้ว

นายอานนท์ สุกันทา
นางสาวศิรินันท์ ทะมาตร์
นางสาวประภาพรรณ สุภา
นางสาวรุ่งนภา จาวอวน
นางสาวเกษรา ซอหนั่นตา
นางสาวรุ่งนภา จาวอวน
นางสาวจรรยา แดงมูล
นายกัมปนาท อุดมธนวานิช
นางสาวรุ่งนภา จาวอวน
นางสาวจรรยา แดงมูล
นายกัมปนาท อุดมธนวานิช
นางสาวเกษรา ซอหนั่นตา
นางสาวเกษรา ซอหนั่นตา

นายวีระพงค์ กล้าแข็ง
นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุล

โรงเรี ยนอมก๋ อยวิทยาคม อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

21

กลุ่มบริ หารงบประมาณและแผนงาน

ที่

6

กลุ่มงาน/งาน
5.2 งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวประภาพรรณ สุภา
นางสาวเกษรา ซอหนั่นตา
นางสาวจรรยา แดงมูล

5.3 งานจัดหาและจัดจาหน่ายเครื่องแบบนักเรียน
(ชุดวอร์ม, ชุดพื้นเมือง, กระเป๋านักเรียน, เข็มตราโรงเรียน)
5.4 งานจัดหาและจัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรียน
นางสาวจรรยา แดงมูล
(สมุดตราโรงเรียน, สมุดรายงานตราโรงเรียน, สมุดบันทึกรักการอ่าน,
อุปกรณ์การเรียนอื่นๆ)
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
คณะกรรมการทุกคน
6.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2.1,2.2,2.4 และ 4

1. กลุม่ งานอานวยการ
1.1 งานสานักงานและปฏิคม
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนการพัฒนาห้องสานักงานกลุ่ม
2) พัฒนาปรับปรุงห้องสานักงานกลุ่มให้ถูกหลัก 5 ส. อยู่เสมอ
3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานเพื่อใช้ในการให้บริการต้อนรับ
4) ให้การต้อนรับผู้มาติดต่องานด้วยไมตรีจิต
5) ประเมินผลการพัฒนาห้องสานักงานและการให้บริการของสานักงานกลุ่ม
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานธุรการและประสานงาน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) งานธุรการ /รับ – ส่ง หนังสือ
2) บริการประสานงาน
3) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในสานักงานให้พร้อมในการบริการ
4) ให้การต้อนรับผู้มาติดต่องานด้วยไมตรีจิต
5) รับหนังสือและจัดทาหนังสือส่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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2. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 งานนโยบายและการขอตั้งงบประมาณ
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ศึกษานโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา เพื่อนามาเป็นแนวทางการทาแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยการขยายผลให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษานาไปใช้เป็นแนวทางการทางาน
2) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการและความจาเป็นของสถานศึกษา เน้นการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดทาโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงานตามกิจกรรม โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ พร้อมกับ
กากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
4) ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน กิจกรรม โครงการที่ได้ดาเนินการให้
ผู้บริหารและต้นสังกัดได้รับทราบ
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 งานแผนงาน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดาเนินการดังนี้
1.1) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง
1.2) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ
ผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
1.3) ก าหนดวิธีก ารด าเนิ น งานกิ จกรรม โครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัย หรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุม
การพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒ นาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
มาตรฐานที่กาหนด
1.4) กาหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การสนับสนุน
ทางวิชาการ
1.5) กาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียน
ร่วมรับผิดชอบและดาเนินงานตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.6) ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ แ ละแนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มของบิ ด า มารดา
ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น
1.7) ก าหนดการใช้ จ่ า ยงบประมาณและทรัพ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้
สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ
1.8) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความ
เห็นชอบ
2) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ดังนี้
2.1) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
2.2) ให้กาหนดปฏิทินการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
2.3) เสนอปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ
3) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.1) นาแผนปฏิบัติการประจาปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา และ
กิจกรรมโครงการที่กาหนดไว้
3.2) กากับ ติดตามผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 งานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้
2) พิจารณาสาระสาคัญที่จะกาหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์ และ
มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
3) กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
4) ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพ ภายใน
ของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือ จากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 งานข้อมูลสารสนเทศและ ICT
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดทาโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนา
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ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2) กาหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็น
ปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการหรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
3) นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียน
การสอน
4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตภายในของโรงเรียน เพื่อให้ใช้การได้และทันสมัยอยู่เสมอ
5) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้นาระบบ ICT มาใช้ในการ
บริหารจัดการและการเรียนการสอน เช่น ฐานข้อมูล DMC การคัดกรองนักเรียนยากจน
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.5 งานกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดาเนินการดังนี้
1.1) กาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา โดยมีการประเมินผลกิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้รับผิดชอบได้นาไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา
1.2) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
1.3) รายงานและนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนา
1.4) เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
2) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดาเนินการดังนี้
2.1) ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขื้นทะเบียนไว้ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2) ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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2.6 งานจัดทารายงานประจาปี
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ดาเนินการดังนี้
1.1) สรุปและจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้น
สังกัดกาหนด
1.2) นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ
1.3) เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดาเนินการดังนี้
2.1) ส่งเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการทางานปกติของสถานศึกษา
2.2) นาผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการประเมินตนเองหรือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
2.3) เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิด
การพัฒนา
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.7 งานพัฒนาระบบควบคุมภายใน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา พร้อมทั้งศึกษา
ข้อมูลการควบคุมภายใน
2) จัดหาเครื่องมือการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน
ประกอบด้วย (ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (ข) การประเมินความเสี่ยง (ค) กิจกรมการควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร (จ) การติดตามประเมินผล
3) นาเครื่องมือไปให้คณะกรรมการฯ ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และ
สรุปผลการประเมิน
4) จัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 ระบุว่า ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล และคณะกรรมการ ตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือ ปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงาน
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ครั้งแรกให้กระทาภายในสองร้อยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบ การควบคุมภายในแล้วเสร็จโดยมี
รายละเอียด ดังนี้
(1) ทาความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มี
มาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม่
(2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดรวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(3) จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน พร้อมข้อเสนอแนะและแผนการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในการรายงานตามระเบียบ ฯ ข้อ 6 ให้รายงานภายใน 90 วัน นับจาก
วันที่ 30 กันยายน หรือวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีแล้วแต่
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุม่ งานงบประมาณ
3.1 งานธุรการงบประมาณ
- ลงทะเบียนรับ/ส่งหนังสือ
- ทาบันทึกข้อความรายงานการรับงบประมาณประเภทต่างๆ
- ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกงบประมาณทุกประเภท
- จัดทาบันทึกข้อความขอเบิกงบประมาณ
3.2 งานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณทุกรายการเป็นรายเดือนตลอดทั้งปี โดยอ้างอิงข้อมูล
จากแผนปฏิบัติการประจาปี
- นาแผนการใช้จ่ายงบประมาณแจ้งครูและบุคลากรทราบ เป็นประจาทุกเดือนเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือกากับ ติดตามการดาเนินงาน กิจกรรม โครงการ
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ เดือนละ 1 ครั้ง และสรุปรายงานผลทั้งปี
เมื่อสิ้นสุดการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 งานรับงบประมาณ
1) งบเงินอุดหนุนฯ
- รับหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
- ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณ
- ออกใบเสร็จรับเงินให้กับต้นสังกัด
- ส่งมอบเอกสารให้กับงานบัญชี
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2) เงินรายได้สถานศึกษา
- รับเอกสารต้นเรื่อง
- ตรวจสอบเอกสาร
- ออกใบเสร็จรับเงิน
- ส่งมอบเอกสารให้กับงานบัญชี
3) เงินบริจาคทางการศึกษา/ทุนการศึกษา
- รับเอกสารต้นเรื่อง
- ตรวจสอบเอกสาร
- ออกใบเสร็จรับเงิน/ลงระบบ E-donation
- ส่งมอบเอกสารให้กับงานบัญชี
4) เงินบารุงการศึกษา
- จัดทาโครงการเงินบารุงการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการ
และความจาเป็นของโรงเรียน เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และแจ้งผู้ปกครอง
นักเรียนทราบ
- จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน การเก็บเงินบารุงการศึกษา และดาเนินเก็บเงิน
บารุงการศึกษาจากผู้ปกครองและรายงานผลทุกเดือน
- ประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนางบประมาณที่ได้รับจากโครงการระดมทรัพยากร
และโครงการเงินบารุงการศึกษา ไปใช้บริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ เมื่อสิ้นสุดการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5) เงินระดมทรัพยากร
- จัดทาโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย ความ
ต้องการ และความจาเป็นของโรงเรียน เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุน
- ประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนางบประมาณที่ได้รับจากโครงการระดมทรัพยากร
และโครงการเงินบารุงการศึกษา ไปใช้บริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ เมื่อสิ้นสุดการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6) เงินค่าประกันอุบัติเหตุ
- จัดทาโครงการเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการ
และความจาเป็นของโรงเรียน เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และแจ้งผู้ปกครอง
นักเรียนทราบ
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- ประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนางบประมาณที่ได้รับจากโครงการ ไปใช้บริหาร
โครงการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ เมื่อสิ้นสุดการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7) งบประมาณอื่นๆที่ได้รับจัดสรร
- รับเอกสารต้นเรื่อง
- ตรวจสอบเอกสาร
- ออกใบเสร็จรับเงิน
- ส่งมอบเอกสารให้กับงานบัญชี
3.4 งานสวัสดิการข้าราชการ
1) สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
- รับเอกสารคาร้องขอและตรวจสอบหลักฐาน
- ทาหนังสือส่งต้นสังกัดเพื่อขอเบิกพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2) สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
- รับเอกสารคาร้องขอและตรวจสอบหลักฐาน
- ทาหนังสือส่งต้นสังกัดเพื่อขอเบิกพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3.5 งานรับ/คืน เงินประกันสัญญา หนังสือค้าประกันสัญญา
1) การรับเงินประกันสัญญา
- รับเอกสารต่อจากงานพัสดุ และดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของเอกสาร
- รับเงินค้าประกันสัญญา พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินให้กับเจ้าของเงิน/
ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง
- นาเงินประกันสัญญานาฝากเขตฯ โดยมีหนังสือนาส่ง ใบฝากเงินประกัน
สัญญา 2 ชุดและเงินประกันสัญญา พร้อมทั้งสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- สาเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งฝ่ายบัญชี
- บันทึกการเงินประกันสัญญา ลงในสมุดรายงานการเงินประจาวัน
2) การคืนเงินประกันสัญญา
- รับเอกสารต่อจากงานพัสดุ และดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของเอกสาร
- ดาเนินการขออนุมัติเงินประกันสัญญาคืนให้กับเจ้าของ โดยจัดทาหนังสือขอ
ถอนเงินประกันสัญญา 2 ฉบับ หนังสือนาส่ง และสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง นาส่งเขตพื้นที่
- สาเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งฝ่ายบัญชี
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- บันทึกการเงินประกันสัญญา ลงในสมุดรายงานการเงินประจาวัน
3) การรับหนังสือค้าประกันสัญญา
- รับเอกสารต่อจากงานพัสดุ และดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของเอกสาร
- รับเงินหนังสือค้าประกันสัญญา พร้อมทั้งลงทะเบียนรับหนังสือค้าประกัน
- เก็บรักษาหนังสือค้าประกันสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบ
4) การคืนหนังสือค้าประกันสัญญา
- เมื่อได้รับหนังสือขอคืนหลักค้าประกันหรือหนังสือค้าประกันสัญญาให้
ประสานกับงานพัสดุที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
- รับเอกสารจากฝ่ายพัสดุ และดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของเอกสาร
- ทาบันทึกข้อความขออนุมัติคืนหนังสือค้าประกันสัญญาถึงฝ่ายบริหาร
- ทาหนังสือขออนุมัติคืนหนังสือค้าประกันสัญญาถึงผู้จัดการธนาคาร
(มอบให้ผู้รับ)
- คืนหลักค้าประกันหรือหนังสือค้าประกันสัญญา โดยให้ลงนามในทะเบียนคืน
ด้วยทั้งนี้เอกสารที่เกี่ยวข้องให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน คืนเฉพาะหลักค้าประกันและหนังสือถึงธนาคาร
3.6 งานเบิกจ่ายงบประมาณ
1) ทะเบียนคุมบัญชีเบิกจ่าย
- เมื่อมีการรับ-เบิกจ่ายเงินจากบัญชีใดๆ ให้จัดทารายการเบิกจ่ายในบัญชีนั้นๆ
โดยบันทึกลงในหนังสือควบคุมการเบิกจ่ายบัญชีเงินนั้นๆ ว่าได้เบิกจ่ายตามบันทึกข้อความใด วันที่เท่าไหร่
จานวนเท่าไหร่
- นาเสนอให้ผู้บริหารทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีนั้นๆ ทั้งลงนามรับรอง
- รวบรวมและจัดเก็บหนังสือควบคุมการเบิกจ่ายบัญชีเงินเป็นเดือน/ปี เพื่อรอ
รับการตรวจสอบจากต้นสังกัด
2) ทะเบียนคุมบัญชีเงินกระแส (เช็ค)
- เมื่อมีการเบิกจ่ายเช็ค ต้องมีการจัดทาหนังสือควบคุมการเบิกจ่ายบัญชีเงิน
กระแสรายวัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเบิกจ่ายผิด/เกิน/หรือน้อยกว่าจานวนที่ต้องเบิกจ่าย
- หนังสือควบคุมการเบิกจ่ายบัญชีเงินกระแสรายวันต้องระบุให้ชัดเจนว่า
มีการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ จ่ายให้แก่ใคร ตามเช็คเลขที่อะไร จานวนเงินเท่าไหร่ ชื่อที่ใช้ในการ
เขียนเช็คใช้ชื่ออะไร
- นาส่งให้ผู้บริหารตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรอง
- นาไปจ่ายให้เจ้าหนี้ และให้เจ้าหนี้ลงลายมือชื่อรับเอกสารเพื่อเป็นหลักฐาน
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3) ย้ายงบประมาณ
- รับเอกสารการจัดสรรงบประมาณและสาเนาใบเสร็จรับเงิน
- ทาหนังสือขออนุมัติย้ายงบประมาณและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ทาหนังสือถึงผู้จัดการธนาคารเพื่อขอแจ้งว่าจะมีการย้ายงบประมาณ
- ดาเนินการย้ายงบประมาณ
4) เบิกจ่ายงบประมาณ
การเบิก
- เมื่อได้รับเอกสารให้ดาเนินการแยกเอกสารตามประเภทงบประมาณ
(กจศ., กพร., อาหารนักเรียนพักนอน, อุปกรณ์การเรียน, เครื่องแบบนักเรียน, ฯลฯ...)
- ด าเนิ น การตรวจสอบการจั ด ท าเอกสารด้ า น ความสมบู ร ณ์ ข อง
เอกสาร ความสอดคล้องกับประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับการเบิกจ่าย ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงบประมาณ หากเอกสารไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบไม่ถูกต้อง ให้ส่งคืนเจ้าของเรื่องเพื่อแก้ ไข
ให้ถูกต้องสมบูรณ์
- นาเอกสารที่ถูกต้องดาเนินการตั้งเบิกตามประเภทงบประมาณ โดย
จัดทาบันทึกข้อความ(ฎีกา) ขอเบิกงบประมาณแบ่งตามประเภทงบประมาณ
- จัดทาบันทึกข้อความรวมทุกงบประมาณ พร้อมแนบใบถอนเงิน
ธนาคารที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
- กาหนดวันเบิกจ่ายงบประมาณ (แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบด้วย)
- จัดทาหนังสือควบคุมการเบิกจ่ายบัญชีธนาคาร
- จัดทาหนังสือควบคุมการเบิกจ่ายบัญชีเงินกระแส
- ดาเนินการเขียนเบิกจ่ายเช็คตามรายการบัญชีเงินกระแส
- จัดทาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจ่ายงบประมาณ
- ดาเนินการถอนเงินจากบัญชีโรงเรียนแล้วดาเนินการฝากเข้าบัญชีเงิน
กระแส(เช็ค)
- นาเช็คไปจ่ายตามรายการจัดซื้อจัดจ้างและรับใบเสร็จรับเงินหากมี
รายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้มอบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้
- ตรวจสอบความเรียบร้อยเอกสารอีกครั้ง จากนั้นประทับตราจ่ายเงิน
แล้วพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินให้เรียบร้อย
- นาส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชีโดยนาบันทึกข้อความปะหน้าเอกสารแยก
ตามงบประมาณ
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5) รายงานการเงินประจาวัน
- ดาเนินการบันทึกเงินคงเหลือประจาวัน โดยแตกตามประเภทเงิน เช็ค เงิน
ประกันสัญญา บัญชีธนาคารทุกบัญชี เงินสดในมือ ลูกหนี้เงินยืม โดยกรอกข้อมูลให้ชัดเจนว่ารับเงิน
เท่าไหร่เป็นงบประมาณประเภทอะไร และจ่ายเงินเท่าไหร่ ค่าอะไรบ้าง จากงบประมาณประเภทไหนบ้าง
- นาให้คณะกรรมการตรวจสอบ และลงลายมือชื่อ
- นาบันทึกบัญชีเงินคงเหลือประจาวัน วันสุดท้ายของเดือนทาการสาเนาแนบ
กับเอกสารงานบัญชีรายงานให้ต้นสังกัดทราบ
6) ตรวจยอดยอดเงินในบัญชีกระแสรายวันประจาเดือน
- ทุกสิ้นเดือนให้ดาเนินการขอ Statement มาตรวจสอบความเคลื่อนไหวของ
รายการเช็ค หากมีเช็คที่ค้าง ให้รีบดาเนินการแจ้งเจ้าของเช็คขึ้นเงินให้เรียบร้อย
7) รับ/นาส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- กรณี บุคคลธรรมดา เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 10,000 บาทต้องเสียภาษีหัก
ณ ที่จ่าย 1% คืนให้กับภาครัฐ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการจัดเก็บเงินภาษีและนาส่งสรร
ภากร โดยออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดาให้กับเจ้าหนี้และรับเงินภาษีเพื่อนาส่ง
ต่อไป ในการนาส่งภาษี ให้กรอกรายละเอียดการรับลงในแบบ ภ.ง.ด. 3 แล้วนาส่ง
- กรณี นิติบุคคล เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100 บาทต้องเสี ยภาษีหั ก ณ ที่
จ่าย 7% คืนให้กับภาครัฐ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการจัดเก็บเงินภาษีและนาส่งสรรภากร
โดยออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายนิติบุคคลให้กับเจ้าหนี้และรับเงินภาษีเพื่อนาส่งต่อไป
ในการนาส่งภาษี ให้กรอกรายละเอียดการรับลงในแบบ ภ.ง.ด. 53 แล้วนาส่ง
- ทุกครั้งที่มีการรับเงินและจ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ลงบัญชีการรับเงินด้วย
8) นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน/เงินฝากคลัง
- เงินรายได้แผ่นดินเกิดจาก ดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีธนาคารและเงิน
งบประมาณคงค้างจากการใช้งานเกิน 2 ปี
- เมื่อมีหรือได้รับเงินรายได้แผ่นดินให้จัดทาบันทึกข้อความแจ้งผู้บริหารให้
ทราบ
- ดาเนินการเขียนบันทึกข้อความขอคืนเงินรายได้แผ่นดิน พร้อมแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ในนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน หนังสือนาส่งและเงิน
- จัดส่งเอกสารและเงินคืนให้กับต้นสังกัดเพื่อนาคืนคลังต่อไป
- สาเนาหลักฐานส่งงานบัญชี พร้อมทั้งบันทึกรายงานการเงินประจาวัน
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3.7 งานตรวจสอบ/ควบคุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ เดือนละ 1 ครั้ง และสรุปรายงานผลทั้งปี
เมื่อสิ้นสุดการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.8 งานเจ้าหน้าที่บัญชี
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1. งานตรวจสอบเอกสาร
1) รับเอกสารจากการเงิน และแยกประเภทงบประมาณและเรียงลาดับตาม
วันที่เบิกจ่าย
2) ตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่าย ความสมบูรณ์ของเอกสารและความ
ถูกต้องในการใช้จ่ายเงินในแต่ละงบประมาณ
2. งานจัดทาบัญชี/ทะเบียนคุมเงินทุกประเภทงบประมาณ
1) เขียนรหัสกากับเอกสารตามการเบิกจ่ายในแต่ละวัน
2) จัดทาทะเบียนเอกสารตามที่รับจ่ายเงินโดยเรียงตามวันที่รับจ่าย
3) แยกเอกสารตามประเภทงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายและจัดทาทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมาณตามเงินทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต่างๆทั้งต้นสังกัดและงบสนับสนุน
พิเศษอื่นๆ (ทั้งรับและจ่าย)
4) สรุปยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภท
5) ตรวจสอบยอดงบประมาณแต่ละประเภท กับงานการเงิน
6) เขียนรายการรับ-จ่ายลงในสมุดเงินสด
7) จัดทารายงานการเงินโรงเรียน
3. งานตรวจสอบบัญชี
1) นาเอกสารให้คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีตรวจสอบความถูกต้อง
2) นาเอกสารให้ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง
3) รายงานการเงินให้ผู้บริหารทราบ และจัดทารายงานเงินคงเหลือแต่ละ
ประเภทพร้อมทั้งแนบรายงานเงินคงเหลือประจาวัน (วันสุดท้ายของเดือน) จากฝ่ายการเงินให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัด (ก่อนวันที่ 15ของเดือนถัดไป)
4) นาเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบในที่ๆปลอดภัย เพื่อรอการตรวจสอบจากต้น
สังกัด
5) เมื่อได้รับการตรวจสอบจากต้นสังกัดแล้วต้องเก็บรักษาเอกสารไว้เป็นเวลา
10 ปี
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4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.9 งานกองทุนสวัสดิการโรงเรียน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) เป็นคณะกรรมการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณของโรงเรียน มีอานาจลงนามในการ
เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา
2) รับ จ่ายเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินบริจาค เงินรายได้อื่นๆ เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) จัดทาเอกสารประกอบบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ
4) จัดทารายงานการเงินนอกงบประมาณให้ผู้บริหารทราบเป็นประจาทุกเดือน
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์
4.1 งานข้อมูลสารสนเทศสินทรัพย์
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือสาหรับจัดทาข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
2) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนและนาข้อมูลมาวิเคราะห์
จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ ทั้งในรูปแบบเอกสาร และ ไฟล์ข้อมูล
3) พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง โดยใช้ระบบ ICT เพื่อง่ายต่อการนาไปใช้และ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2 งานเจ้าหน้าที่พัสดุ
4.2.1 งานจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา วัสดุครุภัณฑ์ ตรวจรับลงทะเบียนรับผิดชอบ
เก็บรักษาให้เป็นไปตามระเบียบและรวดเร็วทันเวลา
2) ควบคุมดูแลการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนโดย
ประสานงานกับฝ่ายแผนงาน
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4.2.2 งานรับ-จ่าย วัสดุครุภัณฑ์
หน้าทีห่ รือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดทาบัญชีพัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ และดาเนินการขึ้นที่ราชพัสดุ
ดาเนินให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
2) ติดตามดูแลการปรับซ่อมและการบารุงรักษาพัสดุโดยจัดให้มีการวางแผน
ปฏิบัติการ และ ควบคุมดูแลให้มีการปรับซ่อมบารุงรักษาพัสดุเป็นประจา
3) ดาเนินการให้มีการตรวจสอบประจาปี จาหน่ายพัสดุ ควบคุมดูแลและวัสดุ
ทะเบียนครุภัณฑ์ รายงานการตรวจรับ-จ่ายพัสดุประจาปี รายงานการตรวจสอบวัสดุถาวร หลักฐานการ
อนุมัติจาหน่ายและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามให้มีการดาเนินการตรวจสอบพัสดุประจาปี และ
ตรวจสอบวัสดุถาวร มีการรายงานทันกาหนดการ
4) จัดทาเอกสาร ขั้นตอนวิธีใช้ การปรับซ่อมหรือระเบียนต่าง ๆ ที่จาเป็น
จัดทาแบบรายงาน แบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้าง
5) ให้บริการด้านวัสดุ ครุภัณฑ์แก่บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนได้รวดเร็วทัน
กาหนดการ
6) ควบคุมดูแลการประเมินงานด้านพัสดุมีการจัดทาข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงาน
พัสดุ
7) ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มงานโครงการพิเศษ
5.1 งานบริการถ่ายเอกสาร/อัดสาเนา
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ให้บริการเบิก-จ่าย ให้ยืมพัสดุ และบริการอัดสาเนา
2) บริการส่งเอกสาร
3) ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2 งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ดาเนินงานบริหารสหกรณ์โรงเรียนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกาหนด
2) ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาการดาเนินงานสหกรณ์โรงเรียนที่อาจเกิดขึ้น
3) ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์โรงเรียนเพื่อสมาชิกจากครู นักการภารโรง ตลอดจน
นักเรียนที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกจัดทาบัญชีรายรับ-จ่ายทังหมดในการดาเนินงานสหกรณ์โรงเรียน
4) จัดทามะเบียนรายชื่อสมาชิกสหกรณ์และจานวนหุ้นทังหมดเพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานสมาชิก
โรงเรี ยนอมก๋ อยวิทยาคม อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

35

กลุ่มบริ หารงบประมาณและแผนงาน

5) จัดหาสินค้าที่มีความจาเป็นและเหมาะเพื่อจาหน่ายแก่สมาชิก
6) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เสนอผู้อานวยการโรงเรียนทราบ
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.3 งานจัดหาและจัดจาหน่ายเครื่องแบบนักเรียน
1) จัดหา ชุดวอร์ม, ชุดพื้นเมือง, กระเป๋านักเรียน, เข็มตราโรงเรียน
2) จัดจาหน่าย ชุดวอร์ม, ชุดพื้นเมือง, กระเป๋านักเรียน, เข็มตราโรงเรียน
3) ทาบัญชีในการซื้อและจาหน่ายเครื่องแบบนักเรียน
4) รายงานผลการดาเนินการ
5.4 งานจัดหาและจัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรียน (สมุดตราโรงเรียน, สมุดรายงานตราโรงเรียน,
สมุดบันทึกรักการอ่าน, อุปกรณ์การเรียนอื่นๆ)
1) จัดหา สมุดตราโรงเรียน, สมุดรายงานตราโรงเรียน, สมุดบันทึกรักการอ่าน, อุปกรณ์
การเรียนอื่นๆ
2) จัดจาหน่ายอุปกรณ์การเรียน
3) ทาบัญชีในการซื้อและจาหน่ายอุปกรณ์การเรียน
4) รายงานผลการดาเนินการ
6. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
6.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2.1, 2.2, 2.4 และ 4
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนงานโครงการให้เกิดการพัฒนาตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ โดยประสาน
ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2) เป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการโครงการตามมาตรฐาน โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน ตรวจสอบการทางานได้
3) จัดเก็บข้อมูลจากการดาเนินงานอย่างเป็นระบบมีเอกสารหลักฐานชัดเจน
4) จัดประชุมพบปะกันในกลุ่มมาตรฐานเดียวกัน เพื่อร่วมคิดร่วมทาอย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐานและเมื่อพบว่ามาตรฐาน ตัวชี้วัดใดยัง
ไม่ได้มาตรฐานให้ประสานผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
6) ประสานงานกับงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อสรุปผลการประเมินและ
จัดทารายงานประจาทุกปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มอบหมาย
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการโรงเรียน
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

1.กลุ่มงานอํานวยการ
1.1 งานสํานักงานและธุรการ
1.2 งานปฏิคมและประสานงาน

2.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
2.1 งานพัฒนาข้อมูลครูและบุคลากรฯ
2.2 งานข้อมูลการลา
2.3 งานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
2.4 งานข้อมูลเครื�องราชอิสริยาภรณ์
2.5 งานข้อมูลเกียรติประวัติบุคลกร
2.6 งานต่อใบประกอบวิชาชีพครู

3.กลุ่มงานบุคลากร
3.1 งานสรรหาบรรจุแต่งตั�งโอนย้ายบุคลากร
3.2 งานวินัยบุคลากร
3.3 งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
3.4 งานเลื�อนตําแหน่งและวิทยฐานะของบุคลากร

6.กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที� 2.2.2 , 2.3

นักเรียน / ผู้ปกครอง / ชุมชน

4.กลุ่มงานเลขานุการสํานักงาน
4.1 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
4.2 งานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร
4.3 งานประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.กลุ่มงานโครงการพิเศษ
5.1 งานโครงการธนาคารโรงเรียน

กลุ่มบริ หารงานบุคคล

3. กลุม่ บริหารงานบุคคล
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกอบด้วย
1. นายธัญยรัตน์
พลเดช
2. นายสาราญ
จันทร์แดง
3. นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล
4. นายอภิชาติ
นิปุณะ
5. นางพัชรินทร์พร
ก้อนแก้ว
6. นางวิลาวัลย์
ท้าวมณี
7. นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์ซื่อ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1.วิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนาพร้อมวางแผนงานโครงการในการพัฒนางานในกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ประกอบด้วย กลุ่มงานอานวยการ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร กลุ่มงานบุคลากร
กลุ่มงานเลขานุการสานักงาน กลุ่มงานโครงการพิเศษ และกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
2. ให้การบริหารงานอื่น ๆ จนกระทั่งบรรลุตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่กาหนดไว้
3. ประสานงานและส่งเสริมสนับสนุนอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการทางการศึกษาทุก
รูปแบบ
4. ส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็น
หลักโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้
5. ประสานงานให้บุคคลชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
6. ควบคุม ดูแลรับผิดชอบในการบริหารกลุ่มงานทั่วไปให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตาม
ระเบียบและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้
7. วางแผนและดาเนินการพัฒนาวิชาชีพครู โดยจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ พร้อมทั้ง
สนับสนุน พัฒนาครูให้เป็นแกนนา ครูต้นแบบ และการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมสรุปรายงานต่อผู้บริหารเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนได้รับมอบหมาย
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พรรณนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นายธัญยรัตน์ พลเดช
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอภิชาติ นิปุณะ
เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางวิลาวัลย์ ท้าวมณี
กลุ่มงาน/งาน
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานอานวยการ
นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล
1.1 งานสานักงานและธุรการ
นายสาราญ จันทร์แดง
นายอภิชาติ นิปุณะ
1.2 งานปฏิคมและประสานงาน
นายอภิชาติ นิปุณะ
นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์ซื่อ
นางพัชรินทร์พร ก้อนแก้ว
นางวิลาวัลย์ ท้าวมณี
นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล
นายธัญยรัตน์ พลเดช
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
นายธัญยรัตน์ พลเดช
2.1 งานพัฒนาข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางพัชรินทร์พร ก้อนแก้ว
นายอภิชาติ นิปุณะ
2.2 งานข้อมูลการลา
นางวิลาวัลย์ ท้าวมณี
2.3 งานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล
2.4 งานข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายธัญยรัตน์ พลเดช
2.5 งานข้อมูลเกียรติประวัติบุคลากร
นางพัชรินทร์พร ก้อนแก้ว
2.6 งานต่อใบประกอบวิชาชีพ
นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล
กลุ่มงานบุคลากร
นายธัญยรัตน์ พลเดช
3.1 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายบุคลากร (ข้าราชการ)
นายธัญยรัตน์ พลเดช
3.2 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายบุคลากร (พนักงานราชการ,
นางวิลาวัลย์ ท้าวมณี
ลูกจ้างประจา, อัตราจ้าง)
3.2 งานวินัยบุคลากร
นายสาราญ จันทร์แดง
3.3 งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
นายธัญยรัตน์ พลเดช
3.4 งานเลื่อนตาแหน่งและวิทยฐานะของบุคลากร
นายธัญยรัตน์ พลเดช
นางสาวอัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล
กลุ่มงานเลขานุการสานักงาน
นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์ซื่อ
4.1 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์ซื่อ
4.2 งานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร
นางพัชรินทร์พร ก้อนแก้ว
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6

4.3 งานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มงานโครงการพิเศษ
5.1 งานโครงการธนาคารโรงเรียน
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2.2.2 และ 2.3

นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์ซื่อ
นายอภิชาติ นิปุณะ
นายอภิชาติ นิปุณะ
คณะกรรมการทุกคน

1. กลุ่มงานอานวยการบุคลากร
1.1 งานสานักงานและธุรการ
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนงานโครงการในการพัฒนาสานักงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
2) ใช้กิจกรรม 5 ส. มาพัฒนาสานักงาน
3) ควบคุม ดูแลสานักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและบริการ
บุคลากรในโรงเรียน
4) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในสานักงานให้พร้อมในการบริการ
5) ให้การต้อนรับผู้มาติดต่องานด้วยไมตรีจิต
6) รับหนังสือและจัดทาหนังสือส่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานปฏิคมและประสานงาน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนในการเตรียมการต้อนรับผู้มาเยือนโรงเรียนและในภาระงานของโรงเรียน
2) จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงไว้ให้พร้อม
3) ให้บริการน้าดื่ม เครื่องดื่มและอาหารว่าง ผู้มาเยือนโรงเรียน
4) ให้บริการน้าดื่ม เครื่องดื่มงานกิจกรรม งานเลี้ยงภายในโรงเรียน
5) ประเมินการปฏิบัติงานพร้อมสรุปรายงานเพื่อพัฒนางาน
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7) ให้บริการเก็บค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้าของบ้านพักครูในโรงเรียน
8) ประสานงานหน่วยงานสวัสดิการครูภายนอกเพื่อบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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2. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
2.1 งานพัฒนาข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนโครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
3) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่กลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) เมื่อมีบุคลากรมาเพิ่ม ให้จัดทาบัญชีเพิ่มในหนังสือเวียนผู้อานวยการ
5) ปรับปรุงข้อมูล/ประวัติบุลากรในไฟล์ข้อมูล โดยประสานขอเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
6) ปรับปรุงบอร์ดบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 งานข้อมูลการลา
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ตรวจสอบใบลาที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่น
2) ตรวจสอบจานวนครั้งที่ลาและวันลาครั้งล่าสุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ขอลา เพื่อบันทึกลงในใบลา
3) เสนอผู้บังคับบัญชา
4) บันทึกลงแฟ้มประวัติ
5) สรุปการลาปีงบประมาณละสองครั้ง และส่งผลการสรุปการลาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกครั้ง ไปยังต้นสังกัด
2.3 งานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
การพัฒนาบุคลากร
1) วางแผนงานโครงการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2) จัดปฐมนิเทศแก่ครูบรรจุใหม่และบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่
3) ประสานทุกฝ่ายในการมอบหมายภาระงานและบุคลากรที่มาบรรจุใหม่
4) ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตนของบุคลากรในสถานศึกษา
5) จัดโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
7) ประสานงานการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อจัดส่งครูเข้าร่วมอบรม
8) ประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
1) เมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ไปอบรม/ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมอบรม ให้ประชาสัมพันธ์
หรือแจ้งให้ครูผู้เกี่ยวข้องทราบ
2) หากต้องกรอกข้อมูลและจัดส่งหน่วยงาน ให้รีบดาเนินการโดยส่งโทรสารและจัดส่ง
เอกสาร
3) ตรวจสอบการเขียนคาร้องไปราชการ
4) จัดพิมพ์ข้อมูลการเข้ารับการอบรมครู
5) สรุปการเข้ารับการอบรมครู เป็นปีการศึกษา
2.4 งานข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทางานครบ 5 ปี
ก่อนวันที่ 28 กรกฎาคมของปีนั้นๆ
2) ตรวจสอบชั้นของเครื่องราชฯ ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องการยื่น
ขอ
3) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอ
4) จัดทาหนังสือและเอกสารตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
กาหนด
5) เมื่อได้รับการอนุมัติเครื่องราชฯแล้ว ให้จัดทาเป็นข้อมูลเก็บไว้ โดยจัดพิมพ์ข้อมูลไว้ใน
คอมพิวเตอร์และเก็บสาเนาใส่แฟ้มข้อมูลเครื่องราชฯ
2.5 งานข้อมูลเกียรติประวัติบุคลากร
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) สาเนาเกียรติบัตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) จัดเก็บเกียรติบัตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเรียงตามปี พ.ศ.
และตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในแฟ้มเกียรติประวัติ
3) บันทึกข้อมูลลงใน คอมพิวเตอร์ ในแฟ้มเกียรติประวัติครู
2.6 งานต่อใบประกอบวิชาชีพ
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) สารวจวันหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพครูและแจ้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบล่วงหน้าก่อน 6 เดือนเมื่อใบประกอบวิชาชีพครูจะหมดอายุ
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2) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรอกแบบคาขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ
พร้อมแนบเอกสารที่ระบุไว้ในแบบคาขอ
3) จ่ายค่าธรรมเนียม 200 บาท ณ ที่ทาการไปรษณีย์และนาใบเสร็จรับเงินที่ได้แนบกับแบบ
คาขอ
4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาไปส่งด้วยตนเอง ณ คุรุสภาเขต
(ศาลากลาง ชั้น 5) หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังคุรุสภา กทม. ด้วยตนเอง

3. กลุ่มงานบุคลากร
3.1 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน และย้ายบุคลากร
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา
2) จัดทาแผนอัตรากาลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
3) ขอปรับปรุงตาแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง / ขอ
ตาแหน่งเพิ่ม ตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.กาหนด
4) ประสานในเรื่องการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่ง
/ ขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.
5) ดาเนินการสรรหาเพื่อบรรจุ / คัดเลือก / ทั้งข้าราชการและอัตราจ้างตลอดทั้งการจ้าง
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
6) ดาเนินการเรื่องการย้าย / การโอน บุคลากรในสถานศึกษา
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
1) พิจารณาข้อมูลที่ได้รับจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการ
2) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู โดยค่าตอบแทนของข้าราชการครูบรรจุใหม่ วุฒิ
ปริญญาตรี 4 ปี รับเงินเดือน 15,050 บาท ปริญญาตรี 5 ปี รับเงินเดือน 15,800 บาท พนักงานราชการ
รับเงินเดือนที่อัตรา 18,000 บาท
3) จัดทาเอกสารการประเมินครูผู้ช่วยทั้งนี้ให้แนบคาสั่งบรรจุแต่งตั้งและส่งหนังสือขอ
จัดทาประวัติไปยังสถานีตารวจอาเภออมก๋อย
4) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงและคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
5) ประเมินครูผู้ช่วยทุกๆ 6 เดือน ตามกาหนดการในปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน
6) ส่งเอกสารการประเมินครูผู้ช่วย เมื่อประเมินครบทั้ง 8 ครั้ง
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7) รอรับคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู (หากล่าช้าเกิน 1 เดือนให้รีบติดต่อเขตพื้นที่
การศึกษา)
8) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูโดยตรวจสอบรายละเอียดเรื่องเงินเดือนให้
ถูกต้อง
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน การโอน และย้ายข้าราชการ
1) การเขียนขอย้ายประจาปี
- ส่งคาร้องพร้อมเอกสาร ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มกราคม
โดยให้ รอรับ คาร้องขอย้ายจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 แล้ ว
ตรวจสอบรูป แบบว่ามีการเปลี่ ยนไปจากรูปแบบเดิมหรือไม่ห ากมีให้ บันทึกการเปลี่ ยนแปลงแล้ว บันทึ ก
ต้นฉบับไว้ พร้อมติดต่อขอสาเนา กพ.7 จาก สพม.34 ตามจานวนชุดประกอบคาร้องขอย้าย
2) แจกคาร้องขอย้ ายให้ กับคณะครูที่มีความประสงค์จะย้าย โดยท าหนังสื อเวียนเพื่ อ
สารวจข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับจานวนครู จานวนนักเรียน และระยะทางจากโรงเรียนไปสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
3) ประสานกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประชุม ให้การรับรอง/อนุมัติให้ยื่นคาร้อง
ขอ
4) แนบเอกสารหลักฐานตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กาหนด
และ รวบรวมเอกสารส่งเขต/ พร้อมทาหนังสือส่ง และเก็บสาเนาคาร้องไว้ที่โรงเรียน 1 ชุด
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง พนักงานราชการ
1) ศึกษาข้อมูลอัตรากาลังคน ตาแหน่งว่างของพนักงานราชการที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กาหนด
2) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตามวิชาเอกที่กาหนด
3) ประกาศหลักสูตรการสอบพนักงานราชการ
4) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบพนักงานราชการ
5) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาพนักงานราชการ
6) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและดาเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
7) ประกาศผลการสอบคัดเลือก (โดยประกาศทางเว็บไซด์ www.omkoi.ac.th และติดประกาศ)
จากนั้นออกคาสั่งจ้างพนักงานราชการ กาหนด 5 ปี ต่อหนึ่งสัญญาจ้าง
8. นาส่งเอกสารรายงานผลการสอบคัดเลือก และจัดทาสัญญาจ้าง คาสั่งจ้าง ตรวจสอบ
การเป็นผู้ประกันตน ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
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หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ลูกจ้างชั่วคราว
1) เมื่อลูกจ้างลาออกต้องจัดทาคาสั่งเลิกจ้าง พร้อมกับนาแบบบันทึกข้อความลาออกส่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จานวน 2 ชุด
2) จัดทาหนังสือประกาศสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (ครูอัตราจ้างตามงบต่าง ๆ)ตามเอกวิชาที่
ต้องการ
3) ให้ลูกจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแนบเอกสารตามที่งานบุคลากรกาหนด
4) จัดทาหนังสือค้าประกัน โดยให้ลูกจ้างนาเอกสารของผู้ค้าแนบเอกสารตามที่งาน
บุคลากรกาหนด
5) ตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง สัญญาค้าประกันและเอกสารประกอบการจ้าง โดยให้
ลูกจ้างและผู้ค้าลงนามให้เรียบร้อย
6) จัดทาหนังสือคาสั่งจ้างของโรงเรียน หนังสือนาส่งสัญญาจ้างตามโครงการต่าง ๆ ให้
เรียบร้อย
7) นาสัญญาจ้าง หนังสือคาสั่ง หนังสือนาส่ง ให้ ผอ. ลงนามอนุมัติ
8) นาเอกสารทั้งหมดไปถ่ายสาเนา อย่างละ 3 ชุด คือ
(8.1) นาส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 2 ชุด
(8.2) นาส่งฝ่ายการเงินของโรงเรียน จานวน 1 ชุด
9) นาสัญญาต้นฉบับเก็บไว้ในแฟ้มของครูแต่ละคน
10) จัดเรียงเอกสารตามโครงการต่าง ๆ ส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
11) แจ้งการเลิกเป็นผู้ประกันตน ตามแบบ สป.6-09 ส่งสานักงานประกันสังคม
จังหวัดเชียงใหม่
3.2 งานวินัยครูและบุคลากร
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
กรณีเมื่อครูกระทาผิดวินัย ให้ศึกษา พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องและเรียนปรึกษาผู้บังคับบัญชา
3.3 งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดทาข้อมูลการนับตัวข้าราชการครู โดยตรวจสอบจากเงินเดือน ณ วันที่ 30กันยายน,
31 มีนาคม, 1 เมษายน
2) จัดส่งข้อมูลไปยังสานักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กาหนด
3) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพิจารณาความดีความชอบ
4) มอบคาสั่งให้คณะกรรมการและดาเนินการนัดหมายประชุมพิจารณา
5) เตรียมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ครบตามจานวนรายการและให้คณะกรรมการประเมิน
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6)
7)
8)
9)

บันทึกการประชุมฯ และจัดพิมพ์รายงานและให้คณะกรรมการลงนาม
จัดทาคาสั่งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนและบัญชีแนบท้าย
ตรวจสอบตัวเลขเงินเดือนให้ถูกต้อง
จัดส่งเอกสารตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กาหนด

3.4 งานเลื่อนตาแหน่งและวิทยฐานะครูและบุคลากร
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลื่อนวิทยฐานะ
2) แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลื่อนวิทยฐานะ จัดเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ทา
บันทึกข้อความถึงผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อขออนุญาตรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
3) ตรวจสอบเอกสารของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะให้ถูกต้อง
4) ดาเนินการส่งคาร้อง ไปยังต้นสังกัด
5) ติดตาม ประสานงาน ความคืบหน้าของการขอเลื่อนวิทยฐานะและแจ้งให้ผู้ขอวิทยฐานะ
ทราบเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินวิทยฐานะ
4. กลุ่มงานเลขานุการสานักงาน
4.1 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) วางแผนงานโครงการในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
2) ประสานงานในการจัดประชุมแต่ละครั้ง
3) จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการร่วมคิด ร่วมทาในการปฏิบัติงาน
4) รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้คณะกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
5) ขอความร่วมมือ สนับสนุนในการดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษา
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามวัน เวลา ที่กาหนด
2) เสนอรายงานการประชุมต่อผู้บังคับบัญชา ลงนามรับทราบและส่งรายงานผลไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
3) จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทาวาระการประชุมครั้งต่อไป
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หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงานประสานงานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
1) ประกาศ/รับสมัครคณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมเอกสารประกาศ, เอกสารใบสมัคร,
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
2) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯทาหนังสือถึงสานักงานเขตพื้นที่พร้อมแนบประกาศ
3) ประชุมคณะกรรมการฯ
- เตรียมใบลงทะเบียน
- ทาหนังสือเชิญ
- เตรียมสถานที/่ ของว่าง
- จดบันทึกวาระการประชุม
- รายงานการประชุมต่อหน่วยงานต้นสังกัด
4) กาหนดวัน เวลา และเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุม
4.2 งานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) บันทึกการประชุมครูคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ตามวัน เวลา ที่กาหนด
2) เสนอรายงานการประชุมต่อผู้บังคับบัญชา ลงนามรับทราบ
3) จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทาวาระการประชุมครั้งต่อไป
4.3 บันทึกการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) บันทึกการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวัน เวลา ที่กาหนด
2) เสนอรายงานการประชุมต่อผู้บังคับบัญชา ลงนามรับทราบ
3) จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทาวาระการประชุมครั้งต่อไป
5. กลุ่มงานโครงการพิเศษ
5.1 งานธนาคารโรงเรียน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนการดาเนินงานโครงการธนาคารโรงเรียน
2) เสนอกิจกรรมต่างๆ ของโครงการธนาคารโรงเรียนต่อผู้บังคับบัญชา
3) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของนักเรียนชุมนุมธนาคารโรงเรียน
4) รายงานผลการดาเนินงานโครงการต่อผู้บังคับบัญชา ปีละ 1 ครั้ง
5) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34
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กลุ่มบริ หารงานบุคคล

6) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
6. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
6.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2.2.2 และ 2.3
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนงานโครงการให้เกิดการพัฒนาตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ โดยประสาน
ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2) เป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการโครงการตามมาตรฐาน โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน ตรวจสอบการทางานได้
3) จัดเก็บข้อมูลจากการดาเนินงานอย่างเป็นระบบมีเอกสารหลักฐานชัดเจน
4) จัดประชุมพบปะกันในกลุ่มมาตรฐานเดียวกัน เพื่อร่วมคิดร่วมทาอย่างต่อเนื่อง
เป็นปัจจุบัน
5) ประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐานและเมื่อพบว่ามาตรฐาน ตัวชี้วัดใดยัง
ไม่ได้มาตรฐานให้ประสานผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
6) ประสานงานกับงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อสรุปผลการประเมินและ
จัดทารายงานประจาทุกปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มอบหมาย
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โครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารทั่วไป
ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน
หัวหนากลุมบริหารทั่วไป

1.กลุมงานอํานวยการ

2.กลุมงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 3.กลุมงานสงเสริมสุขภาพและความปลอด

4.กลุมงานบริการ

5.กลุมงานโครงการพิเศษ

1.1 งานสํานักงานและปฏิคม

2.1 งานพัฒนาอาคารสถานที่และครุภัณฑสํ 3.1 งานอนามัยโรงเรียน

4.1 งานยานพาหนะ

5.1 งานโครงการสวมสุขสันต

1.2 งานธุรการ-สารบรรณ

2.2 งานพัฒนาสิ่งแวดลอม

3.2 งานโภชนาการโรงเรียน

4.2 งานโสตทัศนูปกรณและสื่อสาร

5.2 งานโครงการปองกันภัยพิบัติ

1.3 งานประชาสัมพันธ

2.3 งานพัฒนาภูมิทัศน

3.3 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 4.3 งานชุมชนสัมพันธ

2.4 งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

4.4 งานบริหารลูกจาง

2.5 งานบานพักครู

4.5 งานบริการสาธารณะ

6.กลุมงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา

4.6 งานพัฒนาเว็บไซด

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2

นักเรียน / ผูปกครอง / ชุมชน

กลุ่มบริ หารทัว่ ไป

4. กลุ่มบริหารทั่วไป
คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป
ประกอบด้วย
1. นายกิตติพงษ์
2. นายกิติกร
3. นายโกสินทร์
4. นายสุนิรันดร์
5. นายธีรพงค์
6. นายฐานพงษ์
7. นางวิมล
8. นางอัฉริยา
9. นางสาวเนตรชนก
10. นางสาวนิตติญา
11. นายสมเกียรติ
12. นายอัจตราพล
13. นางจรัสพร
14. นางสาวอนัญญา
15. นายประทุม
16. นายดุสิต
17. นายพิษณุ
18. นางสาววนิดา
19. นางสาวเสาวลักษณ์
20. นางสาวนัฐจิรา

คาแหง
ขัดก๋า
ช้างบุญ
รัตนวิไลลักษณ์
คาปัน
ยะวงค์
แก้วบุญเรือง
มงคลวาท
อุทเลิศ
ลอดทองสี
วงศ์แก้ว
อุ่นใจแรม
จันทร์ศิริ
เชอกอง
ฟองตายา
ใจตา
เรืองฤทธิ์
ปะผอ
อัศวาภรณ์
สุปินธรรม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1.วิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนาพร้อมวางแผนงานโครงการในการพัฒนางานในกลุ่ม
บริหารทั่วไป ประกอบด้วย กลุ่มงานอานวยการ กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค กลุ่มงานรักษา
ความปลอดภัย กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานโครงการพิเศษ และกลุ่มงานพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
2. สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มงาน/งานมีการดาเนินงานตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ร่วมคิด ร่วมทาในการแก้ไขปัญหางานในกลุ่มงานให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
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กลุ่มบริ หารทัว่ ไป

4. ร่วมกันตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กากับ ติดตามและร่วมกันนิเทศงานให้ดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปรายงานเป็นประจาทุกปี
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พรรณนางานกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป
ที่
1

กลุ่มงาน/งาน
กลุ่มงานอานวยการ
1.1 งานสานักงานและปฏิคม
1.2 งานธุรการสารบรรณ

1.3 งานประชาสัมพันธ์
2

กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
2.1 งานพัฒนาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์

2.2 งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2.3 งานพัฒนาภูมิทัศน์
2.4 งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

2.5 งานบ้านพักครู

นายกิตติพงษ์ คาแหง
นายกิติกร ขัดก๋า
นางสาวนัฐจิรา สุปินธรรม
ผู้รับผิดชอบ
นายสุนิรันดร์ รัตนวิไลลักษณ์
นางสาวนัฐจิรา สุปินธรรม
นางอัฉริยา มงคลวาท
นางสาวอนัญญา เชอกอง
นางสาวนัฐจิรา สุปินธรรม
นางสาวนิตติญา ลอดทองสี
นายสุนิรันดร์ รัตนวิไลลักษณ์
นางสาวนิตติญา ลอดทองสี
นายกิติกร ขัดก๋า
นายกิติกร ขัดก๋า
นายสมเกียรติ วงศ์แก้ว
นายอัจตราพล อุ่นใจแรม
นางวิมล แก้วบุญเรือง
นายฐานพงษ์ ยะวงค์
นางอัฉริยา มงคลวาท
นางอัฉริยา มงคลวาท
นายกิติกร ขัดก๋า
นายกิติกร ขัดก๋า
นายสมเกียรติ วงศ์แก้ว
นายอัจตราพล อุ่นใจแรม
นายกิตติพงษ์ คาแหง
นางสาวนัฐจิรา สุปินธรรม
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ที่
3

กลุ่มงาน/งาน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
3.1 งานอนามัยโรงเรียน
3.2 งานโภชนาการโรงเรียน

3.3 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร

4

กลุ่มงานบริการ
4.1 งานยานพาหนะ

4.2 งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสาร
4.3 งานชุมชนสัมพันธ์

4.4 งานบริหารลูกจ้าง

4.5 งานบริการสาธารณะ

4.6 งานพัฒนาเว็บไซด์

5

กลุ่มงานโครงการพิเศษ
5.1 งานโครงการส้วมสุขสันต์

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเนตรชนก อุทเลิศ
นางจรัสพร จันทร์ศิริ
นางสาวเนตรชนก อุทเลิศ
นางสาวเนตรชนก อุทเลิศ
นางวิมล แก้วบุญเรือง
นางจรัสพร จันทร์ศิริ
นายอัจตราพล อุ่นใจแรม
นายสมเกียรติ วงศ์แก้ว
นางสาวเนตรชนก อุทเลิศ
นายกิตติพงษ์ คาแหง
นายกิตติพงษ์ คาแหง
นายสุนิรันดร์ รัตนวิไลลักษณ์
นายธีรพงค์ คาปัน
นายธีรพงค์ คาปัน
นายกิติกร ขัดก๋า
นายโกสินทร์ ช้างบุญ
นางวิมล แก้วบุญเรือง
นายกิตติพงษ์ คาแหง
นายสมเกียรติ วงศ์แก้ว
นายกิตติพงษ์ คาแหง
นายโกสินทร์ ช้างบุญ
นายโกสินทร์ ช้างบุญ
นางอัฉริยา มงคลวาท
นายกิตติพงษ์ คาแหง
นายธีรพงค์ คาปัน
นางสาวนิตติญา ลอดทองสี
นายสุนิรันดร์ รัตนวิไลลักษณ์
นายฐานพงษ์ ยะวงค์
นายกิตติพงษ์ คาแหง
นางจรัสพร จันทร์ศิริ
นางอัฉริยา มงคลวาท
นางวิมล แก้วบุญเรือง
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กลุ่มบริ หารทัว่ ไป

ที่

กลุ่มงาน/งาน
5.2 งานโครงการป้องกันภัยพิบัติ

6

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานสถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2

ผู้รับผิดชอบ
นายฐานพงษ์ ยะวงค์
นายอัจตราพล อุ่นใจแรม
นางจรัสพร จันทร์ศิริ
คณะกรรมการทุกคน

1. กลุม่ งานอานวยการ
1.1 งานสานักงานและปฏิคม
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนการพัฒนาห้องสานักงานกลุ่ม
2) พัฒนาปรับปรุงห้องสานักงานกลุ่มให้ถูกหลัก 5 ส. อยู่เสมอ
3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานเพื่อใช้ในการให้บริการต้อนรับ
4) ให้การต้อนรับผู้มาติดต่องานด้วยไมตรีจิต
5) ประเมินผลการพัฒนาห้องสานักงานและการให้บริการของสานักงานกลุ่ม
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานธุรการสารบรรณ
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จาแนกประเภทหนังสือเข้า
2) ลงทะเบียนรับหนังสือพร้อมทั้งตรวจสอบสิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
3) จัดทาบันทึกเสนอผู้อานวยการ
4) จัดส่งหนังสือให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
5) จัดทาบันทึกโต้ตอบกับหน่วยงานต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
6) แจ้งเวียนให้ข้าราชการทราบและติดประกาศ
7) จัดเก็บเอกสารต่างๆเข้าแฟ้มตามประเภทหัวข้อเรื่องเพื่อความสะดวกในการค้นหา
8) ดาเนินการส่งหนังสือถึง สพม.34 และหน่วยงานภายนอก
9) นาแฟ้มเรื่องที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเสร็จแล้วลงทะเบียนหนังสือส่งก่อนส่งให้
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10) สาเนาหนังสือส่งที่มีการลงชื่อผู้รับจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้ผู้รับผิดชอบเก็บไว้ 1
ชุดและกลุ่มงานบริหารทั่วไปเก็บไว้ 1 ชุด
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11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลและผลงานของสถานศึกษารวมทั้ง
การรับข่าวสารทางการศึกษาของชุมชน
2) วางแผนงานโครงการในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษาให้แพร่หลายโดยมี
ส่วนร่วมของชุมชน องค์กร สถาบันและสื่อมวลชน
3) จัดให้มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4) มีการพัฒนาบุคลากรในทีมงานประชาสัมพันธ์ พัฒนารูปแบบการนาเสนอ เช่น แผ่น
พับ วารสาร
5) สร้างกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย
6) ประสานงานกับงานเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์
7) จัดทาวารสาร / จดหมายข่าว / แผ่นพับ / ไวนิลประชาสัมพันธ์งานต่างๆที่หน้า
โรงเรียน ฯลฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามโอกาส
8) ลงข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเว็บไซด์ สพม.34
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุม่ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
2.1 งานอาคารสถานที่และครุภัณฑ์
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) สารวจหรือรับเรื่องการแจ้งซ่อมอาคารสถานที่หรือครุภัณฑ์สานักงาน
2) ตรวจสอบประเภทงาน
3) พิจารณาแยกประเภทงานซ่อมบารุงรักษาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์
4) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ์
5) จัดทาแผนการบารุงรักษาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์เป็นรายเดือน
6) ดาเนินการซ่อมบารุงรักษาตามแผน
7) กากับ ตรวจสอบ งานซ่อมบารุงเพื่อให้ได้มาตรฐาน
8) รายงายผลการซ่อมบารุงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือนาไปใช้งาน
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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2.2 งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) สารวจหรือรับเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2) จัดทาแผนงาน โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3) จัดทาผังเวร เขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนแต่ละห้องเรียน
4) จัดทาผังห้องเรียนหรือห้องโฮมรูมแต่ละห้องสาหรับทาความสะอาด
5) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ทาความสะอาดโรงเรียน สาหรับให้นักเรียนแต่ละห้องเรียน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดแข็ง ถังขยะ แปรงขัดห้องน้า ไม้ถูพื้น เป็นต้น
6) ดาเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามกิจกรรม โครงการ
7) ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น เวรโซน ห้องเรียน
8) รายงานผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ อย่างต่อเนื่อง
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 งานพัฒนาภูมิทัศน์
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) สารวจหรือรับเรื่องการพัฒนาภูมิทัศน์
2) จัดทาแผนงาน โครงการพัฒนาภูมิทัศน์
3) จัดทาผังเวร เขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนแต่ละห้องเรียน
4) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ทาความสะอาดโรงเรียน สาหรับให้นักเรียนแต่ละห้องเรียน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดแข็ง ถังขยะ แปรงขัดห้องน้า ไม้ถูพื้น เป็นต้น
6) ดาเนินการพัฒนาภูมิทัศน์ตามกิจกรรม โครงการ
7) ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น เวรโซน ห้องเรียน
8) รายงายผลการพัฒนาภูมิทัศน์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ อย่างต่อเนื่อง
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) สารวจหรือรับเรื่องการแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค
2) ตรวจสอบประเภทงาน เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต อื่นๆ
3) พิจารณาแยกประเภทงานซ่อมบารุงรักษาสาธารณูปโภค
4) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมบารุงรักษาสาธารณูปโภค
5) จัดทาแผนการบารุงรักษาสาธารณูปโภคเป็นรายเดือน
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6) ดาเนินการซ่อมบารุงรักษาตามแผน
7) กากับ ตรวจสอบ งานซ่อมบารุงเพื่อให้ได้มาตรฐาน
8) รายงายผลการซ่อมบารุงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือนาไปใช้งาน
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.5 งานบ้านพักครู
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดสวัสดิการบ้านพักข้าราชการ ให้กับบุคลากร ภายในโรงเรียน
2) สารวจบ้านพักครูที่มีครูพักอาศัยอยู่จริง และจาเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม
3) จัดทาโครงการพัฒนาบ้านพักครู
4) รายงานผลการดาเนินโครงการ
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
3.1 งานอนามัยโรงเรียน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดทาปฏิทินการดาเนินงานอนามัยประจาปี
2) สารวจและเก็บข้อมูลนักเรียน ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงนักเรียนทุกระดับชั้น
3) ให้การดูแลนักเรียนที่ไม่สบาย เกิดการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุในสถานศึกษา
ตามอาการและส่งต่อในกรณีที่อาการสาหัส
4) ดูแลด้านสุขอนามัยต่างๆภายในโรงเรียน
5) ตรวจเช็คสถิติของนักเรียนในการใช้บริการห้องพยาบาล
6) สารวจจานวนและเวชภัณฑ์ของห้องพยาบาลเพื่อทาการจัดซื้อ
7) รายงานการปฏิบัติกจิ กรรมตลอดปีการศึกษา
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานโภชนาการโรงเรียน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนา โรงอาหาร และสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
2) วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม กฎ กติกา ในการพัฒนาโรงอาหาร และสหกรณ์
ร้านค้าโรงเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู แม่ค้า นักเรียน
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3) มีการประชุมแม่ค้าโรงอาหาร และสหกรณ์ร้านค้า อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อ
ทางานพัฒนาโรงอาหาร สหกรณ์ร้านค้า หรือกาหนดกติการ่วมกัน
4) ประสานงานกับแม่ค้าโรงอาหาร และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้า เพื่อเป็นสื่อกลาง
ระหว่างโรงเรียนกับผู้บริหาร แจ้งการหยุดเรียน แจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาเรียน หรือเพื่อการพัฒนาระบบ
ของโรงเรียนและสหกรณ์ร้านค้า ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
5) ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอาหาร สินค้าและการให้บริการของแม่ค้าโรงอาหาร
และสหกรณ์ร้านค้า
6) รายงานการปฏิบัติกิจกรรม โครงการตลอดปีการศึกษา ให้ผู้บริหารรับทราบ
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดเวรยามดูแลรักษา ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในวันปกติและในหยุด
ราชการและนอกเวลาราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) กากับและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่เวรและยามรักษาความปลอดภัย
3) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
4) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอานวยความสะดวกด้านสถานที่สาหรับผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย
5) จัดเตรียมเอกสารและแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ทาหน้าที่ดูแลรักษาความ
ปลอดภัย
6) จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการรักษาความปลอดภัย
7) ให้ความรู้การป้องกัน การจัดการ เกี่ยวกับอุบัติภัยให้แก่บุคลากรในโรงเรียน
8) ปรับปรุงโรงจอดรถของนักเรียนให้มีความปลอดภัย
9) จัดทาป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโรงเรียน
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มงานบริการ
4.1 งานยานพาหนะ
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) หัวหน้างานยานพาหนะรับใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
2) หัวหน้างานยานพาหนะตรวจสอบผลการพิจารณาของผู้อานวยการ
3) เมื่อเสร็จสิ้นการให้บริการลงบันทึกในบันทึกการใช้รถ
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4) จัดทาเอกสารให้ผู้รับผิดชอบยานพาหนะแต่ละคันทาการตรวจสภาพรถหลังการ
ให้บริการ ตรวจดูของเหลวภายในเครื่องยนต์ (น้ามันเครื่อง,น้ากลั่น) และตรวจสอบในวันเสาร์ทุกสัปดาห์
5) กรณีซ่อมบารุงเขียนรายงานลงในบันทึกข้อความเรื่องการขอแจ้งซ่อมส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
6) นารถไปซ่อมบารุงตามที่ได้รับอนุมัติและส่งเอกสารการซ่อมบารุงไปยังเจ้าหน้าที่พัสดุ
7) ให้ข้อมูลบริการการใช้รถ
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2 งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสาร
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) สารวจข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ สภาพปัญหา เกี่ยวกับ โสตทัศนูปกรณ์และการ
สื่อสาร เช่น เครื่องเสียง ระบบเสียงตามสาย เครื่องโปรเจคเตอร์ ห้องประชุม หอประชุม เป็นต้น
2) จัดทาโครงการ กิจกรรม พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และการสื่อสาร เพื่อเสนอเข้า
แผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
3) ดาเนินการตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม
4) จัดระบบการบริการงานโสตทัศนูปกรณ์และการสื่อสาร แก่คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เมื่อมีการร้องขอ
5) กากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และการสื่อสาร ทุก
รายการ เพื่อให้ได้มาตรฐาน
6) รายงายผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์
และการสื่อสาร ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือนาไปใช้งาน
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3 งานชุมชนสัมพันธ์
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) สารวจข้อมูล สภาพปัญหา เกี่ยวกับ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน เช่น
ปฏิทินงานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ปฏิทินงานของหน่วยงานในพื้นที่ กิจกรรมประจาปีของโรงเรียน
ที่ร่วมกับชุมชน เป็นต้น
2) จัดทาโครงการ กิจกรรม พัฒนางานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน เพื่อเสนอ
เข้าแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
3) ดาเนินการตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม
4) จัดระบบการบริการงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน เมื่อมีการขออนุเคราะห์
มายังโรงเรียน และโรงเรียนให้เข้าร่วมงาน
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5) กากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการให้บริการชุมชน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมเข้าร่วม การนานักเรียนเข้าร่วม คณะครูเข้าร่วม
6) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
วิถีชุมชน ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือนาไปใช้งาน
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4 งานบริหารลูกจ้าง
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดระบบการให้บริการของนักการภารโรงและแม่บ้าน โดยให้ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วม หรือร้องขอมา เช่น การซ่อมแซมอาคารสถานที่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
การซ่อมแซมสาธารณูปโภค การบริการยานพาหนะ การดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องสานักงาน
ความสะอาดห้องน้า เป็นต้น
2) ประชุมร่วมกับนักการภารโรงและแม่บ้านเพื่อวางแผนการทางานเดือนละ 1 ครั้ง โดย
จัดตารางงานทั้ง งานประจา งานพิเศษ งานด่วน
3) สั่งงานพิเศษ งานด่วน ประจาวันให้แก่นักการภารโรงและแม่บ้าน พร้อมทั้งติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผู้บริหารเป็นประจาทุกวัน
4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับการทางานของนักการ
ภารโรงและแม่บ้าน เช่น การซ่อมไฟฟ้า ประปา อาคารสถานที่ โต๊ะเก้าอี้
5) ประสานงานกับงานสถานที่ งานสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ทางานของนักการภารโรงได้สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อการแก้ปัญหา
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.5 งานบริการสาธารณะ
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) รับเรื่องจากการได้รับมอบหมายของผู้บริหาร แยกรายการให้บริการ เช่น สถานที่
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ICT เป็นต้น
2) ประสานกับหน่วยงาน หรือผู้ที่ขอความอนุเคราะห์ เพื่อให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติมให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3) ประสานงานกับงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การให้บริการสาธารณะที่ขออนุเคราะห์
มาได้สมบูรณ์มากที่สุด
4) ปรึกษาหรือเสนอผู้บริหารกรณีการให้บริการบางรายการทาไม่ได้ หรือไม่มี บางกรณี
ต้องใช้งบประมาณ เพื่อขอการสนับสนุนจากผู้บริหาร
โรงเรี ยนอมก๋ อยวิทยาคม อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

57

กลุ่มบริ หารทัว่ ไป

5) ดาเนินการให้บริการสาธารณะตามรายละเอียดที่ขออนุเคราะห์มาให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้ และให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง
6) รายงานผลการให้บริการสาธารณะทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งปัญหา และเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.6 งานพัฒนาเว็บไซด์
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) สารวจสภาพปัญหาความต้องการในการมีเว็บไซต์ร่วมกับชุมชนและโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่าย
2) จัดทาและพัฒนาเว็บไซด์ของโรงเรียน
3) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซด์
4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซด์ของโรงเรียน
5) ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ และดาเนินการบริหารจัดการเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
6) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของเว็บไซต์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มงานโครงการพิเศษ
5.1 งานโครงการส้วมสุขสันต์
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาโครงการส้วมสุขสันต์
2) วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม กฎ กติกา ในการพัฒนาห้องน้า ห้องส้วมของ
โรงเรียนทั้งหมด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แม่ค้า นักเรียน
3) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์หรืออานวยความสะดวกให้กับนักเรียน แม่บ้าน หรือผู้ที่ดูแลความ
สะอาดห้องน้าห้องส้วมของโรงเรียน
4) บริหารจัดการเพื่อดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องน้าห้องส้วมของโรงเรียนทั้งหมด
เช่น จัดเวรให้นักเรียนช่วยทาความสะอาด
5) ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การทาความสะอาดของห้องน้าห้องส้วมของ
โรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6) ตรวจสอบและประเมินผลการทาความสะอาดห้องน้าห้องส้วมของนักเรียนที่
รับผิดชอบ และแม่บ้านที่รับผิดชอบ เพื่อให้ห้องน้าห้องส้วมสะอาดตลอดเวลา
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7) รายงานการปฏิบัติกิจกรรม โครงการตลอดปีการศึกษา ให้ผู้บริหารรับทราบ
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2 งานโครงการป้องกันภัยพิบัติ
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินงานโครงการป้องกันภัยพิบัติภายในโรงเรียน
2) วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม ป้องกันภัยพิบัติภายในโรงเรียน โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง
3) ดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ เช่น ให้ความรู้เรื่องการป้องกันภัยพิบัติ ที่
อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของโรงเรียน (ไฟไหม้ แผ่นไหว ดินถล่ม พายุ )
4) มีการซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติ บางเรื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5) รายงานการปฏิบัติกิจกรรม โครงการตลอดปีการศึกษา ให้ผู้บริหารรับทราบ
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุม่ งานพัฒนามาตรฐานสถานศึกษา
6.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนงานโครงการให้เกิดการพัฒนาตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ โดยประสาน
ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2) เป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการโครงการตามมาตรฐาน โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน ตรวจสอบการทางานได้
3) จัดเก็บข้อมูลจากการดาเนินงานอย่างเป็นระบบมีเอกสารหลักฐานชัดเจน
4) จัดประชุมพบปะกันในกลุ่มมาตรฐานเดียวกัน เพื่อร่วมคิดร่วมทาอย่างต่อเนื่อง
เป็นปัจจุบัน
5) ประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐานและเมื่อพบว่ามาตรฐาน ตัวชี้วัดใดยัง
ไม่ได้มาตรฐานให้ประสานผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
6) ประสานงานกับงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อสรุปผลการประเมินและ
จัดทารายงานประจาทุกปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มอบหมาย
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน

1.กลุ่มงำนอำนวยกำร

2.กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน

3.กลุ่มงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4.กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

5.กลุ่มงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดฯ

1.1 งานสานักงานและปฏิคม

2.1 งานบริหารครูทปี่ รึกษาฯ

3.1 งานจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

4.1 งานกิจกรรมนักเรียน

5.1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด

1.2 งานธุรการ

2.2 งานข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน

3.2 งานคัดกรองนักเรียนและส่งต่อ

4.2 งานส่งเสริมประชาธิปไตย

5.2 งานโครงการสถานศึกษาสีขาว

1.3 งานวิทยุสื่อสาร

2.3 งานระเบียบวินัยนักเรียน

3.3 งานเยี่ยมบ้านนักเรียน

4.3 งานโครงการทูบีนัมเบอร์วนั

2.4 งานสถิติเข้าแถว

3.4 งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

2.5 งานพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริม

3.5 งานยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.)

6.กลุ่มงำนจริยธรรม
6.1 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

7.กลุ่มงำนนักเรียนพักนอน
7.1 งานวินัยนักเรียนพักนอน

8.กลุ่มงำนโครงกำรพิเศษ
8.1 โครงการ กพด.

7.2 งานอาคารสถานทีห่ อพัก

9.กลุ่มงำนพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
9.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 1.2.1

,1.2.2 และ 1.2.3

7.3 งานอาหารนักเรียนพักนอน
7.4 งานการเงินนักเรียนพักนอน

นักเรียน / ผู้ปกครอง / ชุมชน
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5. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ประกอบด้วย
1. นางชนัญญา

พยุงกรพินธุ์

ประธานกรรมการ

2. นางสาววีรวรรณ
3. นางสาวธนาภรณ์
4. นายธนากร
5. นางทับทิม
6. นายรัตนผล
7. นายบุญทวี
8. นายสมวิชัย
9. นายปุณยวีร์
10. นางสาวนันทิยา
11. นางสาวจินดาพร
12. นายกฤษณพงษ์
13. นางสาวพลอยไพลิน

คาน้อย
ชมชื่น
คันใจ
แสนเมืองมา
กรรณิกา
ปัญญาคม
คุ้มครองโชค
บริสุทธิ์
หมูคา
จันทร์แสตมป์
กรรณิกา
วรรณเลิศ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเขลานุการ

หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม และแนวทางการพัฒนางานในกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วยกลุ่มงานอานวยการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มงาน
จริยธรรมนักเรียน กลุ่มงานนักเรียนพักนอน กลุ่มงานโครงการพิเศษ และกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานสถานศึกษา
2) เป็นกรรมการร่วมตัดสิน/ปรึกษาหารือ ในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับงานในกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3) พัฒนาบุคลากรในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4) ประสานการดาเนินงานกับกลุ่มบริหารงานที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาและองค์กร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
5) กากับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมดูแลนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติ และนโยบายของ
สภาพศึกษา
6) ประเมินการปฏิบัติงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบงานของกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียนและสรุปรายงานเพื่อพัฒนางาน
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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พรรณนางานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เลขานุการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ที่
กลุ่มงาน/งาน
1

นางชนัญญา
พยุงกรพินธุ์
นางสาววีรวรรณ
คาน้อย
นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศ
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานอานวยการ

นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศ

1.1 งานสานักงานและปฏิคม

นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศ

1.2 งานธุรการ

นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศ

1.3 งานวิทยุสื่อสาร

นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศ

2.

กลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางสาววีรวรรณ คาน้อย
นางชนัญญา พยุงกรพินธุ์

3

2.1 งานบริหารครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ/เวรจุดเสี่ยง
2.2 งานข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน
2.3 งานระเบียบวินัยนักเรียน
2.4 งานสถิติการเข้าแถว
2.5 งานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา(พสน.)
กลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.1 งานจัดทาระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

นายธนากร คันใจ

3.2 งานคัดกรองนักเรียนและส่งต่อ
3.3 งานเยี่ยมบ้านนักเรียน
3.4 งานเครือข่ายผู้ปกครอง

นายธนากร คันใจ

3.5 งานยานพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน

นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

นายกฤษณพงษ์ กรรณิกา

4.1 งานกิจกรรม

นายกฤษณพงษ์ กรรณิกา

4.2 งานสภานักเรียน

นายกฤษณพงษ์ กรรณิกา

4.3 งานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

นายรัตนผล กรรณิกา

กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

นางชนัญญา พยุงกรพินธุ์

5.1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด

นายบุญทวี ปัญญาคม

4.

5.

นางสาววีรวรรณ คาน้อย
นางสาววีรวรรณ คาน้อย
นางสาววีรวรรณ คาน้อย
นางสาววีรวรรณ คาน้อย
นายธนากร คันใจ

นายธนากร คันใจ
นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศ
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ที่

กลุ่มงาน/งาน

ผู้รับผิดชอบ

5.1.1 คัดกรองสารเสพติด

นายบุญทวี ปัญญาคม

5.1.2 วันต่อต้านยาเสพติด

นางชนัญญา พยุงกรพินธุ์

5.2 งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ

นายสมวิชัย คุ้มครองโชค

อบายมุข
6.
7.

กลุ่มงานจริยธรรมนักเรียน

นางสาวจินดาพร จันทร์แสตมป์

6.1 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

นางสาวจินดาพร จันทร์แสตมป์

กลุ่มงานนักเรียนพักนอน

นายปุณยวีร์ บริสุทธิ
นางสาวธนาภรณ์ ชมชื่น

7.1 งานวินัยนักเรียนพักนอน

นายปุณยวีร์ บริสุทธิ
นางสาวธนาภรณ์ ชมชื่น

7.2 งานอาคารสถานที่พักนอน

นายรัตนผล กรรณิกา
นายสมวิชัย คุ้มครองโชค

7.3 งานอาหารนักเรียนพักนอน

นายปุณยวีร์ บริสุทธิ
นางวิลาวัลย์ ท้าวมณี

8.
9

7.4 งานการเงิน กพด.

นางทับทิม แสนเมืองมา

7.5 งานดูแลและติดตามหอพักในกากับ

นางพลอยไพลิน สิงห์รีวงศ์

กลุ่มงานโครงการพิเศษ

นางสาวนันทิยา หมูคา/นางชนัญญา พยุงกรพินธุ์

8.1 งานโครงการ กพด.

นางสาวนันทิยา หมูคา/นางชนัญญา พยุงกรพินธุ์

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานสถานศึกษา

คณะกรรมการทุกคน

9.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 1.2.1,1.2.2 และ 1.2.3
1. กลุม่ งานอานวยการ
1.1 งานสานักงานและปฏิคม
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนการพัฒนาห้องสานักงานกลุ่ม
2) พัฒนาปรับปรุงห้องสานักงานกลุ่มให้ถูกหลัก 5 ส. อยู่เสมอ
3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์สานักงานเพื่อใช้ในการให้บริการต้อนรับ
4) ให้การต้อนรับผู้มาติดต่องานด้วยไมตรีจิต
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5) ประเมินผลการพัฒนาห้องสานักงานและการให้บริการของสานักงานกลุ่ม
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานธุรการ
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) งานธุรการ /รับ – ส่ง หนังสือ
2) บริการประสานงาน
3) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในสานักงานให้พร้อมในการบริการ
4) รับหนังสือและจัดทาหนังสือส่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3งานวิทยุสื่อสาร
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) กาหนดรายชื่อและรหัสวิทยุสื่อสารของคณะครูที่มีวิทยุสื่อสาร
2) จัดทาตารางการเช็ควิทยุสื่อสารและการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจาวัน
3) จัดอบรมการใช้วิทยุสื่อสารให้กับคณะครู เพื่อให้มีความเข้าใจในระเบียบการใช้งานเพื่อให้การใช้
งานเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์กร
4) รายงานสถิติการเช็ควิทยุสื่อสารประจาวัน
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุม่ งานกิจการนักเรียน
2.1 งานบริหารครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ร่างคาสั่งเพื่อแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับเพื่อเสนอ เมื่อมีการปรับเปลี่ยน
2) ประชุมชี้แจ้งบทบาทหน้าที่ ภาระงานของครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ
3) วางแผนการประชุมและจัดประชุม coaching ระดับชั้น
4) มอบหมายภาระงาน และติดตามงานครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ
6) ช่วยเหลือครูที่ปรึกษาหรือหัวหน้าระดับในการแก้ปัญหานักเรียน
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับเพื่อรายงาน
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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2.2 งานข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดทาแบบแจ้งข้อมูลการกระทาความผิดระเบียบของนักเรียน
2) แจ้งแนวปฏิบัติการการให้ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนแก่ครูทราบ
3) เก็บรวบรวม ประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน
4) รายงานผลข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนให้งานวินัยนักเรียนดาเนินการปรับพฤติกรรม
5) จัดทาบันทึกโฮมรูม
6) เสนอบันทึกการโฮมรูมต่อหัวหน้าระดับและผู้บริหารรายเดือน
7) สรุปผลรายงานการโฮมรูมแก่ผู้บริหาร
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 งานระเบียบวินัยนักเรียน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ร่างประกาศระเบียบวินัยนักเรียนของโรงเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง แล้วเสนอโรงเรียนเพื่อประกาศ
2) ประชุมชี้แจ้งระเบียบวินัยนักเรียนของโรงเรียนให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาได้รับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
3) วางแผนงานโครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานในการดาเนินงาน
4) ประสานงานในการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในและภายนอกสถานศึกษา
5) จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนที่กระทาความผิดวินัยนักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
6) ประสานข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนที่ทาผิดระเบียบวินัย จากงานข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนเพื่อ
ติดตามแก้ปัญหานักเรียน
7) สรุป ประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 งานสถิติการเข้าแถวนักเรียน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ออกแบบใบเช็คสถิตินักเรียนในแต่ละวัน
2) รวบรวมสถิติการขาด ลา ป่วย ของนักเรียนในแต่ละวัน
3) รายงานสถิติการ ขาด ลา ป่วย ของนักเรียนในแต่ละวัน
4) สรุปการขาด ลา ป่วย ของนักเรียนทุกๆเดือน
5) รายงานผลการปฏิบัติงาน
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3. กลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.1 งานจัดทาระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวทางการดาเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
องค์ประกอบหลัก 5 ประการคือรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน ส่งเสริมนักเรียน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน การส่งต่อ
2) จัดทาหรือจัดหาเครื่องมือในการทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
3) ประชุมชี้แจงการจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้ครูที่ปรึกษาทราบ
4) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดาเนินงานของครูที่ปรึกษาในการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล การจัดทาข้อมูลให้เป็นระบบง่ายต่อการนาไปใช้ และเป็นปัจจุบัน
5) ประมวลผลข้อมูล และส่งต่อข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้
6) จัดทาตารางครูเวรประจาวัน แจ้งคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจุดที่ได้กาหนดไว้
7) รายงานการเปลี่ยนแปลงตารางครูเวรประจาวันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานคัดกรองนักเรียนและส่งต่อ
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวทางการดาเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตามองค์ประกอบหลัก 5 ประการ คือรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน ส่งเสริมนักเรียน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน การส่งต่อ
2) วางแผนงานโครงการ กิจกรรม ในการพัฒนางานคัดกรองนักเรียนให้เป็นระบบเพื่อนาเสนอเข้า
แผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
3) จัดทาหรือจัดหาเครื่องมือในการคัดกรองนักเรียน เพื่อนามาใช้ในการคัดกรองนักเรียนอย่างมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ตัวนักเรียน ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง
4) ดาเนินการคัดกรองนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่มดังนี้
4.1) กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา
4.2) กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
ซึ่งโรงเรียนต้องให้การป้องกันและแก้ไขตามกรณี
4.3) กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหา ตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน
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4.4) กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะแสดงออกซึ่ง
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านอย่างเป็นที่ประจักษ์ เมื่อเทียบกับผู้ที่มีอายุในระดับเดียวกัน
ภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษนั้น
จนถึงขั้นสูงสุด
5) รายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนให้ผู้บริหารทราบ และส่งต่อนักเรียนแต่ละกลุ่มให้งานที่
เกี่ยวข้องไปดาเนินการ เช่น ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ฝ่ายวินัยนักเรียน
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 งานเยี่ยมบ้านนักเรียน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวทางการดาเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อนาใช้ในการ
วางแผนงานโครงการ กิจกรรม การเยี่ยมบ้านนักเรียน
2) จัดทาหรือจัดหาเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนักเรียนจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน
3) แต่งตั้งคณะกรรมเพื่อออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยแบ่งเป็น สาย มีตารางเวลา
4) ดาเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและเก็บข้อมูลตามเครื่องมืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ของนักเรียนทั้งหมด
5) สรุป ประมวลผลข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นกลุ่มหมู่บ้าน ระดับชั้น นักเรียนยากจน
มีปัญหาทางบ้าน
6) รายงานข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้ผู้บริหารทราบ และส่งต่อนักเรียนแต่ละกลุ่มให้งานที่
เกี่ยวข้องไปดาเนินการ เช่น ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนงาน/ปฏิบัติงานโดยการร่วมคิดร่วมทาระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
2) ติดตามการดาเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
3) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา
4) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
5) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครองและครู
6) จัดการเลือกตั้งเมื่อคณะกรรมการเครือข่ายมีวาระครบ 1 ปี
7) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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8) จัดทาทาเนียบนักเรียนและผู้ปกครองโดยละเอียด
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.5งานยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนงาน เตรียมเอกสาร เตรียมวัสดุ อุปกรณ์และเตรียมสถานที่จอดรถนักเรียน
2) สารวจข้อมูลยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
3) ลงทะเบียนยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
4) ปรับปรุงสถานที่จอดรถนักเรียน
5) ปรับปรุง จัดสถานที่จอดรถรับส่งนักเรียน
6) ประชุมชี้แจงผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน
7) อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการขับขี่ปลอดภัย
8) กากับ ดูแลความเป็นระเบียบ รายงานข้อมูลเป็นรายเดือน
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
4.1 งานกิจกรรมนักเรียน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจาทุกปี
2) ร่วมประชุมกับคณะกรรมการนักเรียนเพื่อวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจาปี
ภายในโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักเรียนที่ต้องดาเนินการเอง
3) กากับ ดูแลให้คาปรึกษา แนะนาช่วยเหลือคณะกรรมการนักเรียน ให้มีการวางแผนจัดการและ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยนักเรียนในรูปแบบสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านชีวิตและสังคม
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียน
4) ให้คณะกรรมการนักเรียนได้พัฒนากิจการนักเรียนในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยนักเรียน
ช่วยกากับดูแล แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพ
5) จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนกับคณะกรรมการนักเรียน ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ โดยมีครูที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่ปรึกษา
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6) นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานการดาเนินงานกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน
เป็นประจาทุกปี
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2 งานสภานักเรียน (กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย)
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดคณะสีให้กับนักเรียนทุกคน โดยแบ่งเป็น 4 คณะสี คือ คณะสีแดง คณะสีเขียว คณะสีเหลือง
และ คณะสีฟ้า
2) จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะสีทั้ง 4 คณะสี โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ตามขอบข่าย
ภาระงานที่มอบหมายให้ชัดเจน
3) ร่วมประชุมกับคณะกรรมการคณะสี วางแผนงาน โครงการ กาหนดกรอบ แนวทาง รูปแบบการ
จัดกิจกรรมของแต่ละคณะสี โดยมีขอบข่ายงานในคณะสีดังนี้
-งานระเบียบวินัยเช่น การแต่งกาย การมาโรงเรียน การทะเลาะวิวาท
-งานสิ่งแวดล้อมเช่น การทาเวรโซน การปลูกต้นไม้
-งานป้องกันสารเสพติด เช่น วันต่อต้านยาเสพติด
-งานนันทนาการเช่น งานยี่เป็ง งานกีฬาสี
4) กาหนดปฏิทินการประชุมคณะสีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ทุกวันพฤหัสบดี คาบเรียนที่ 9)
เพื่อจัดกิจกรรมตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย
5) กากับ ดูแล นิเทศ และติดตามงานของคณะสีให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน
6) ประเมินผล และสรุปการดาเนินงานแต่ละปีเสนอผู้บริหาร
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
5.1งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนงานโครงการ กิจกรรม ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจาปี
2) ประสานงานในการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในและภายนอกสถานศึกษา
ในเรื่องขออนุเคราะห์ ชุดคัดกรองสารเสพติด วิทยากร หรือ การจัดกิจกรรมร่วมกัน
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3) จัดทาระบบในเรื่องของเอกสาร การติดตาม การตรวจสอบการประเมินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน
4) ดาเนินการคัดกรองนักเรียนด้านสารเสพติด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทุกคน และจัดทาข้อมูลเพื่อดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน หรือส่งต่อ
5) ส่งเสริม หรือจัดกิจกรรม กิจกรรมป้องกันหรือกิจกรรมบาบัด
6) ประสานทุกหน่วยงานดาเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง
7) ประเมินผลการดาเนินงานพร้อมสรุปผลรายงานตามลาดับขั้น
8) นาผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนางาน
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2งานโครงการสถานศึกษาสีขาว
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) กาหนดนโยบาย เป้าหมาย ในการต้านสิ่งเสพติด 5ด้าน คือ มาตรฐานด้านการป้องกัน
มาตรฐานด้านการค้นหา มาตรฐานด้านการรักษา และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
2) กาหนดโครงสร้างองค์กร และแต่งตั้งบุคลากรในการดาเนินงานพร้อมทั้งกาหนด
อานาจ หน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากร
3) วางแผนงาน โครงการ และกิจกรรม โดยกาหนดรูป แบบโครงการกิจกรรม ให้ ส อดคล้ องกั บ
นโยบาย เช่น มาตรฐานด้านการป้องกันจัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติด
โครงการห้องเรียนสีขาวจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม-จริยธรรม มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติดมาตรฐานด้านการค้นหา มีการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นั ก เรี ย นมี ก ารคั ด กรองส ารวจสภาพการใช้ ย าเสพมาตรฐานด้ านการรัก ษาจั ด ท าแผนบริห ารความเสี่ ย งจัด ค่ า ย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีห้องให้คาปรึกษาด้านยาเสพติดมาตรฐานด้านการเฝ้าระวังมีการป้องปรามโครงการตารวจ
ประสานโรงเรียน มีนักเรียนแกนนา หรือจิตอาสาในการดาเนินงานด้านยาเสพติดจัดนักเรียนแกนนาเฝ้าระวัง มีครู
แกนน าจั ดครู เวรประจ าวัน เฝ้ าระวังพื้น ที่ต่ างๆในสถานศึ กษาจัดครูออกตรวจพื้ นที่ เสี่ ยงรอบบริเวณสถานศึกษา
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการมีแผนงานและโครงการ/กิจกรรมมีคณะกรรมการดาเนินงาน
4) ดาเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม โดยต้องดาเนินงานตามวิธีการและระยะเวลาที่กาหนดไว้
มีการประชุมผู้ร่วมงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อจัดเตรียมงานทุกขั้นตอน
5) ประเมินผลและตรวจสอบการดาเนินโดยมีการประเมินผลการดาเนินงาน เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กาหนดแต่ละกิจกรรม และมีการตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอน
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6) วิเคราะห์ผลและกาหนดแนวทางเพื่อการปรับปรุงแก้ไข โดยผู้รับผิดชอบร่วมกับผู้ร่วมงาน เพื่อ
สรุปปัญหาและค้นหาสาเหตุต่างๆ ของปัญหา เพื่อกาหนดวิธีการในการดาเนินงานใหม่ นาเสนอผู้บริหารซึ่งจะ
นาไปใช้ในการวางแผนการดาเนินงานครั้งต่อไป
7) ดาเนินวางโครงการยุวชนอาสาป้องกันฝิ่นและยาเสพติด โครงการเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มงานจริยธรรมนักเรียน
6.1 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนการดาเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน
2) จัดตารางคาบจริยธรรม และติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3) จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนใหม่เป็นประจาทุกปี พร้อมติดตามนักเรียนที่ไม่ผ่านค่ายให้
ซ่อมเสริม ตามนโยบายของโรงเรียน
4) เป็นที่ปรึกษานักเรียนตลอดจนควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมด้านจริยธรรมในวันสาคัญ ต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง
5) ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่จัดขึ้น
6) จัดป้ายนิเทศในวันสาคัญต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา
7) ส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
8) ประสานงานกับกลุ่มงาน/งานในการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. กลุ่มงานนักเรียนพักนอน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) รับสมัครนักเรียนหอพักประจาปีการศึกษา
2) จัดทาระบบสารสนเทศนักเรียนหอพัก ข้อมูล จานวนนักเรียน
3) จัดทาตารางกิจกรรมประจาวันของนักเรียนหอพัก
4) จัดทาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหอพักได้แก่ ครูที่ปรึกษาหอพัก และแกนนาหอพัก
5) จัดระบบกากับติดตามดูแล วินัยนักเรียนหอพัก
6) ตรวจสอบอาคารสถานที่พักนอนของนักเรียนหอพักและจัดซ่อมบารุงเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
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7) ดูแล ตรวจสอบงานอาหารหอพักนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8) ดูแล ควบคุม งานและกิจกรรมต่างๆของนักเรียนหอพัก
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.1 งานวินัยนักเรียนพักนอน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ร่างระเบียบวินัยของนักเรียนหอพัก เสนอผู้บริหารเพื่อประกาศใช้
2) จัดทาตารางกิจกรรมประจาวันของนักเรียนหอพัก
3) ควบคุมการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนหอพัก
4) จัดระบบควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียนหอพัก
5) รายงานผลการดูแลนักเรียนหอพักให้อยู่ในระเบียบวินัยให้ผู้บริหารทราบ
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.2 งานอาคารสถานที่หอพัก
1) จัดระบบการใช้อาคารสถานที่หอพัก
2) ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่บริเวณหอพัก ให้สะอาดเรียบร้อย และปลอดภัยอยู่เสมอ
3) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซม จัดอาคารสถานที่บริเวณหอพักให้สะอาดเรียบร้อยและ
ใช้การได้อยู่เสมอ
4) รายงานผลการดาเนินงานด้านอาคารสถานที่หอพักให้ผู้บริหารทราบ
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.3 งานอาหารนักเรียนพักนอน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) จัดระบบการใช้อาคารสถานที่หอพัก
2) ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่บริเวณหอพัก ให้สะอาดเรียบร้อย และปลอดภัยอยู่เสมอ
3) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซม จัดอาคารสถานที่บริเวณหอพักให้สะอาดเรียบร้อยและ
ใช้การได้อยู่เสมอ
4) รายงานผลการดาเนินงานด้านอาคารสถานที่หอพักให้ผู้บริหารทราบ
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.4 งานการเงินนักเรียนพักนอน
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) เป็นคณะกรรมการรับจ่ายเงินงบประมาณหอพักของโรงเรียน ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา
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2) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการรับ จ่ายเงินงบประมาณหอพักของโรงเรียน ที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหาร
3) จัดทาเอกสารประกอบการรับ จ่ายเงินงบประมาณหอพักของโรงเรียน พร้อมรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ และส่งต่อเอกสารให้เจ้าหน้าที่บัญชี
4) รายงานผลการดาเนินงานด้านการเงินหอพักให้ผู้บริหารทราบ
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. กลุ่มงานโครงการพิเศษ
8.1 งานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.)
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) ศึกษาเอกสาร แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.)
2) วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทิน งานเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในระดับโรงเรียน โดยบูรณาการกับงานประจา
ของโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง 6 ข้อ คือ
2.1) ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
2.3) เสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้วิชาการ
2.4) เสริมสร้างศักยภาพทางการอาชีพ
2.5) ปลูกฝังจิตสานึกและพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6) เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมดาเนินงานตามแผนงาน
และกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยต้องดาเนินงานตามวิธีการและระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีการ
ติดตามผลการดาเนินงาน
4) มีการประเมินผลและตรวจสอบการดาเนินงาน และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบหรือนาเสนอผล
การดาเนินงานให้ทางสานักโครงการได้รับทราบ
5) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเครือข่ายโรงเรียนในโครงการฯ เพื่อดาเนินงานตามกิจกรรม
บางอย่างร่วมกัน
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6) บริหารจัดการงบประมาณของโครงการให้โปร่งใน เป็นประโยชน์สูงสุดกับ
นักเรียนในโครงการ มีการจัดทาบัญชีรายรับ รายจ่ายของโครงการ ให้เป็นปัจจุบัน
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานสถานศึกษา
9.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 1.2.1, 1.2.2 และ 1.2.3
หน้าที่หรือแนวทางการดาเนินงาน
1) วางแผนงานโครงการให้เกิดการพัฒนาตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ โดยประสาน
ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2) เป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการโครงการตามมาตรฐาน โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน ตรวจสอบการทางานได้
3) จัดเก็บข้อมูลจากการดาเนินงานอย่างเป็นระบบมีเอกสารหลักฐานชัดเจน
4) จัดประชุมพบปะกันในกลุ่มมาตรฐานเดียวกัน เพื่อร่วมคิดร่วมทาอย่างต่อเนื่อง
เป็นปัจจุบัน
5) ประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐานและเมื่อพบว่ามาตรฐาน ตัวชี้วัดใดยัง
ไม่ได้มาตรฐานให้ประสานผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
6) ประสานงานกับงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อสรุปผลการประเมินและ
จัดทารายงานประจาทุกปีเมื่อสิ้นปีการศึกษา
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มอบหมาย

โรงเรี ยนอมก๋ อยวิทยาคม อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34
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