
  
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 



วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา มุ่งสร้างคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ใส่ใจส่ิงแวดล้อม  ด าเนินชีวิตตาม
ศาสตร์พระราชา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามตามมาตรฐานการศึกษา  บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยและมีทักษะการ

เรียนรู้ตามการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนในยุค 

THAILAND 4.0 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
5. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบการบริหารงานวงจรคุณภาพ PDCA 
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา 
7. สร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย (Goal) 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด    
2. ผู้เรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์    มีค่านิยมหลัก  12  ประการ   มีจิต

สาธารณะ และมีวิถีชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
3. ผู้เรียนมีทักษะการคิด  การแก้ปัญหา  และการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร  
4. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพ และปลอดสารเสพติด 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น Active Learning ประยกุต์ 

ใช้ระบบเทคโนโลยีและการส่ือสารในการจัดการเรียนรู้ 
6. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
7. โรงเรียนมีส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศท่ีร่มรื่น  สวยงาม ปลอดภัย  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   มีแหล่ง

เรียนรู ้ มีเทคโนโลยีท่ีพร้อมต่อการใช้งาน 
8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบการบริหารงานวงจรคุณภาพ PDCA 
9. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

อัตลักษณ์ของนักเรียน (Character) 

“ รับผิดชอบ  จิตอาสา  พอเพียง ” 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity) 

“ ส่ิงแวดล้อมดี    มีคุณธรรม ” 



แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนด าเนินการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน 
และภายนอก ดังนี้ 

1. เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ อย่าง
เป็นระบบ โดยมีการวางแผนในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการก ากับ ติดตาม สรุปผลเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง 

2. ส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การมีสุนทรียภาพ และสร้างจิตส านึก ในความ
เป็นชาติไทยตามแนววิถีพุทธ และศาสตร์พระราชา  

3. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรท้ังด้านความรู้และคุณธรรม จริยธรรม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

กลยุทธ์ที่  1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  3   ส่งเสริมครูให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

สมรรถนะพ้ืนฐาน 5 ประการ  

1. ความสามารถในการส่ือสาร   
2. ความสามารถในการคิด    
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     
2. ซื่อสัตย์ สุจริต      
3. มีวินัย      
4. ใฝ่เรียนรู้      
5. อยู่อย่างพอเพียง     
6. มุ่งมั่นในการท างาน      
7. รักความเป็นไทย       
8. มีจิตสาธารณะ  



งานด้านการบริหารทั่วไป 
 

  เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน   ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนให้บรรลุตาม
นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนก าหนดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เช่น  การด าเนินงาน
ธุรการ  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   งานพัฒนาระบบและเครือข่าย   ข้อมูล
สารสนเทศ  การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริม  สนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบริหารท่ัวไป  การดูแล
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  การรับนักเรียน  การส่งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ  และ ตามอัธยาศัย  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  งานส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน  การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน  และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  งาน
ประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่น  การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน  งานบริการ
สาธารณะ 
  

  



บทบาทและหน้าที่ของกลุม่บริหารทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  1. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไปของโรงเรียน 
  2. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวโรงเรียน 
  3. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของกลุ่มบริหารท่ัวไปให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ 
  4. ก าหนดหน้าท่ีของบุคลากรในกลุ่มบริหารท่ัวไป และควบคุมการปฏิบัติงานของส านักงานบริหาร
ท่ัวไป   
  5. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. ก ากับ ติดตาม ให้งานแผนงานและบริหารท่ัวไป ประสานฝ่ายต่างๆ  เพื่อด าเนินกิจกรรม งาน 
โครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 
  7. ก ากับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไปให้เป็นปัจจุบัน 
เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา 
  8. ควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหาร
ท่ัวไป อย่างต่อเนื่อง 
  9. ติดตามประสานประโยชน์ของครู  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ  เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 
  10.  วินิจฉัยส่ังการงานท่ีรับมอบหมายไปยังงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  11. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  12.  ก ากับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ด าเนินการติดตามการปฏิบัติงาน
ของทุกงานพร้อมรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
  13.  ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
  14.  ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารท่ัวไป 
  15.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  

 
 

 
 

 
 
 



  
 
 
  
 
 
 
   

นายวิสุทธิ์ ใจยินดี 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1. หน้าที่ทั่วไป 
  ปฏิบัติงานในฐานะรองผู้อ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยาฝ่ายบริการ เป็นท่ีปรึกษาของ
ผู้อ านวยการเกี่ยวกับงานบริการของสถานศึกษา  ติดตามดูแลการบริหารงานด้านบริการท าหน้าท่ีควบคุมการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งดูแลความประพฤติของบุคลากรในฝ่ายบริการ ให้อยู่ในกรอบอันดีงามมีอ านาจวินิจฉัยส่ังการ
ท่ีจ าเป็น  ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาของโรงเรียนแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  2. หน้าที่ประจ า 
  มอบหมายนโยบาย ก ากับ ดูแลติดตามและอ านวยการให้ค าแนะน า  เป็นท่ีปรึกษาวางแผน
พัฒนา และด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย สรุปประเมินผลงานในความรับผิดชอบ  ประกอบด้วย 

กลุ่มกิจการนักเรียน 
๒.๑ งานส่งเสริมคุณธรรม วินัยและความประพฤติ 
๒.๒ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒.๓ งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
๒.๔ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒.๕ งานกิจกรรมนักเรียน 
กลุ่มบริการ 

  2.1 งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 
2.2 งานประชาสัมพันธ ์

  2.3 งานยานพาหนะ 
  2.4 งานพนักงานบริการ 
  2.5 งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
  2.6 งานโสตทัศนูปกรณ์ 
  2.7 งานหอพักนักเรียน 
  2.๘ งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
1. เป็นผู้เสนอการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูในสายงานของฝ่ายบริการ

พนักงานบริการอืน่ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2. เป็นกรรมการท่ีปรึกษาการพิจารณาความดีความชอบของสถานศึกษา 
3. ดูแลสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของข้าราชการครู พนักงานบริการ และเจ้าหน้าท่ี                    

ในฝ่ายบริการ สร้างสรรค์งานให้ก าลังใจและ การบริการแก่สังคม ชุมชน 
4. งานอื่นใดท่ีมีลักษณะเป็นงานบริการและ ยังไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดรับผิดชอบให้เป็นเจ้าหน้าท่ี

ของฝ่ายบริการ 
5. การปฏิบัติงานอื่น  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

กลุ่มกิจการนักเรียน 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิสุทธิ์ ใจยินดี 
หัวหน้างานปกครอง กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. วางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ร่วมจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน 
3. บริหารงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับด้านความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน 
4. ด าเนินการแก้ไขนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรมร่วมกับผู้ปกครองเป็นรายกรณี 
5. เข้าร่วมประชุมกับครูหัวหน้าระดับช้ันเพื่อร่วมกันวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของ

นักเรียน 
6. ประสานความร่วมมือกับครูประจ าช้ันในการดูแลและติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของ

นักเรียน 
7. ก าหนดแนวทาง/วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน 
8. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีผ่านการอนุมัติ 
9. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการด าเนินงานปกครองกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู นักเรียนและ

ผู้ปกครอง 
10. น าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุง พัฒนา แก้ไขระบบการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
11. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานส่งผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
12. จัดท าข้อมูลสารสนเทศและแฟ้มงานของงานปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 



งานส่งเสริมคุณธรรม วินัยและความประพฤติ 
 
 
 
 
 

           นางสาววิมล รอดสุกา 
                    หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม วินัยและความประพฤติ  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      ว่าท่ีร้อยตรีธิติวุฒิ สินสอน 
                      ผู้ช่วยงานส่งเสริมคุณธรรม วินัยและความประพฤติ                              

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. จัดท าแผนงาน โครงการเสริมสร้างระเบียนวินัย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย ได้แก่ การตรงต่อเวลา การรักษาความสะอาด การแต่งกาย การ

เข้าแถว การแสดงความเคารพ  การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน จัดอบรมฝึกมารยาท 
และประกวดมารยาทนักเรียน เป็นต้น 

3. จัดกิจกรรมและปลูกฝังคุณธรรม วินัยและความประพฤตินักเรียน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้   
มีน้ าใจ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู การปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนา การบ าเพ็ญตนให้
ประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาสาธารณสถาน การยกย่องและเชิดชูเกียรติคุณผู้ท่ีควร
ยกย่อง เป็นตัน 

4. รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติการกระท าความดี ของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
5. ประชุมอบรม นักเรียนประจ าสัปดาห์ 
6. จัดปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ และจัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 
7. ประเมินผล และรายงานการด าเนินงานพัฒนา และเสริมสร้างระเบียนวินัย และปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมนักเรียน ต่อรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 



หัวหน้างานคุณธรรม/งานโรงเรียนวิถีพุทธ มีหน้าท่ี  

1. ปรับปรุงบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรืน่ สวยงาม เป็นธรรมชาติ  
2. จัดป้ายนิเทศในการเผยแพร่คุณธรรม  
3. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมศาสนาพุทธ และคุณธรรมจริยธรรมวางแผนปรับปรุง กิจกรรม

พื้นฐานชีวิตในกิจกรรมหน้าเสาธงให้สอดคล้องกับวิถีพุทธ จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และ 
ประเมินผลการด าเนินงาน  

4. จัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการศาสนาพุทธเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างชัดเจนต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ ครู
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นบูรณาการพุทธศาสนา ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

5. ประเมินผลการด าเนินงาน  
6. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานโรงเรียนวิถีพุทธ  
7. จัดท าข้อมูลสารสนเทศในงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
8. รับผิดชอบเอกสารงานโรงเรียนวิถีพุทธ  
9. ด าเนินการในส่วนของงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง  
10. ประสานและร่วมด าเนินงานกับคณะกรรมการและครูท่ีรับผิดชอบงานทุกช้ันเรียน  
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
12. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการงานคุณธรรม/งานโรงเรียนวิถีพุทธเมื่อส้ินปีการศึกษา  



งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
                                            นายพนม เกิดฤทธิ์ 
                             หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 

 

 

 

                                           นางสาวจินตนา ธุระศรี 
ผู้ช่วยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
2. ประสานงานกับครูประจ าช้ันและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
3. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
4. การตรวจค้นหาสารเสพติดและส่ิงผิดกฎหมาย 
5. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
6. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
7. ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
8. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
9. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
10. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
11. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
12. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  



  งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
                                       นายเกรียงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ์ 
                                    หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 

  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1.      จัดท าแผนงาน / โครงการงานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
2.      จัดท าเอกสารช้ีแจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
3.      ให้ความรู้ในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
4.      จัดให้มีหลักฐารการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
5.      ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6.      สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
7.      จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
8.      ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นท่ีปรึกษาในการประชุมตลอดท้ังวางแผนงาน/โครงการ
ส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
9.      จัดต้ังสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 
10.    ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจกรรมของโรงเรียน  เพื่อความสามัคคีการเคารพ
นบนอบของนักเรียนต่อครู 
11.    ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ใน
ขอบข่ายท่ีเหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
12.    ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
13.    จัดท าคู่มือคณะกรรมการนักเรียน 
14.    สรุปผลการด าเนินงาน รายงายให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
15.    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

  



งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
  

นายวิสุทธิ์ ใจยินดี 
 หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

               นายเกรียงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ์                              นางสาวนรินทรา เดชครอบ            
         ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                       ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                    
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานดูแลช่วยเหลือ และเครือข่ายผู้ปกครอง 
2. ด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ระดับช้ันเรียน และระดับ

โรงเรียน 
3. ประสานงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว หัวหน้าระดับ เครือข่าย

ผู้ปกครอง สารวัตรนักเรียน และเจ้าหน้าท่ีต ารวจ เจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง 
4. ดูแล ก ากับ และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของเครือข่ายผู้ปกครองให้มีประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริม สนับสนุน และคัดกรองนักเรียน ให้เป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7. จัดท าเอกสาร และข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
8. ก าหนดช่วงเวลาหรือสัปดาห์การออกเยี่ยมบ้านอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
9. สรุปรายงานการด าเนินการเยี่ยมบ้าน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
10. ประเมินทบทวนระบบงาน สรุป รายงานผลการด าเนินงาน และจัดท าแบบสรุปผลประจ าปี 



งานกิจกรรมนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
  

 นายเกรียงศักดิ์ วงษ์สุวรรณ์                               
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 

 

 
 
 
                                                  ว่าท่ีร้อยตรีธิติวุฒิ สินสอน 

                                   ผู้ช่วยงานกิจกรรมนกัเรียน  
                               

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน รวมถึงกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 
2. ก าหนดกิจกรรมนักเรียน วางแผนการจัดกิจกรรม ด าเนินการจัดกิจกรรมและประเมินผล สรุปเป็น

สารสนเทศ 
3. ก ากับดูแลการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีเกิดปัญหา

เร่งด่วน 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 



 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริการ 
  



งานอนามัยโรงเรยีนและโภชนาการ 
 

 
 

 
 
 
 
 

นางสาวปฐมาวดี อินแพง 
 

งานอนามัยโรงเรียน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้ 
  1. ก าหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
   2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านอนามัย
โรงเรียน 
  3. ควบคุม  ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
  4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
  5. จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
  6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่งโรงพยาบาล
ตามความจ าเป็น 
  7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
  8. จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
  9. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีอนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
  10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
  11. แนะน าผู้ป่วย  ญาติ  ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค ให้ภูมิคุ้มกันโรค 
  12. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
  13. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 
  14. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่
โอกาส 
  15. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดต้ังชมรม 
ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข 
  16. จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของงาน
อนามัย 
  17. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



งานโภชนาการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. ก าหนด  กฎ  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติ  ในการจัดจ าหน่ายอาหารและสินค้า  ในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
2. ก ากับ  ควบคุม  ดูแล  การจัดจ าหน่ายอาหาร และสินค้า ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
3. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และสินค้า ให้ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ าเสมอ 
4. ตรวจสอบสถานท่ีจัดจ าหน่าย ให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย มีการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลให้ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ 
5. จัดให้มีการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้จัดจ าหน่าย และผู้บริโภค  โดยการอบรมเผยแพร่เอกสาร 

รวมทั้งจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ 
6. วางแผนการพัฒนาระบบงาน และรายงานผลการด าเนินงาน  การแก้ปัญหาและ อุปสรรคต่างๆ 
7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
8. ส่ังการ  ก ากับ  ควบคุม  ดูแล  การแก้ไขปัญหา และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
9. จัดท าโครงการ / กิจกรรม  เพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
10. วางแผนสนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานท่ีรับผิดชอบ 
11. วางแผนพัฒนางาน และปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ เพื่อน าไปสู่เป้าประสงค์ 
12. ประเมินผลการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบ  
13. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ  ในการปฏิบัติงาน 
14. ปฏิบัติงานอื่น  ตามท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไปมอบหมาย 

 

  



งานประชาสัมพันธ ์
 

 
 
 

นายศิวะรักษ์ จิตต์อุทัศน์ 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   นางสาวปฐมาวดี อินแพง         นายเฉลิมศักด์ิ ลาภส่งผล              นางสาวอัยลัดดา ตองอ่อน 
   ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์              ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์               ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ ์
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                 นางสาวนันทิดา ครุฑใหญ่       
                                                  ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์                
 
 



มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้  
1. รวบรวมข้อมูลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระมอบให้กับหัวหน้างานประชาสัมพันธ์         

เพื่อจัดท าข้อมูลวารสาร และหนังสือพิมพ์ประจ าเดือนของโรงเรียน 
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 
3. รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นระยะ ๆ           

อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้โรงเรียน บ้าน และชุมชนมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น โดยอาศัยพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู 

นักเรียน และบุคคลในชุมชนเป็นส่ือประสานการประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น 
5. ปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ          

อันดีต่อโรงเรียน และเป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาตลอดไป 
6. ประกาศแจ้งข่าวความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ท้ังทางราชการและสาธารณะ ด้วยวิธีปิดประกาศตามป้าย

ประกาศต่าง ๆ ถ้าเป็นเรื่องด่วนหรือเรื่องส าคัญ จะประกาศก่อนและหลังพิธีการหน้าเสาธง 
 
 
 
 

  



งานยานพาหนะ 
 

 
 
 
 
 

นายวิสุทธิ์  ใจยินดี 
หัวหน้างานยานพาหนะ / ยานยนต์ 

 

 
 

นายธวัช สละส าราญ 
เจ้าหน้าท่ี 

               
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี่ 

1. วางแผนการใช้รถยนต์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียน 
2. ดูแลบ ารุงรักษา ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ทุกคัน 
3. ส่ังการ ก ากับ ควบคุม ดูแล การแก้ไขปัญหา พนักงานขับรถยนต์ และ/หรือผู้ท่ีได้รับหมายให้ขับ

รถยนต์การใช้รถยนต์และ ครุภัณฑ์งานยานยนต์ 
4. ดูแลตรวจซ่อมบ ารุงรถยนต์ / ยานยนต์ เมื่อถึงเวลาก าหนด 
5. วางแผนพัฒนาระบบการใช้รถยนต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
7. จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
8. วางแผนสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานท่ีรับผิดชอบ 
9. วางแผนพัฒนางานและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อน าไปสู่เป้าประสงค์ 
10. ประเมินผลการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบ 
11. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติในการปฏิบัติงาน 
12. ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานท่ัวไปมอบหมาย 

 
 



ประเภทรถยนต์  / หมายเลข และผู้รบัผดิชอบดูแลประจ ารถยนต์ 
 

หมายเลข 1  รถยนต์ โตโยต้า (รถตู้) -สีขาว ทะเบียน  นข 1432 นายธวัช สละส าราญ 
หมายเลข 2  รถยนต์นิสสัน(กะบะ)  สีขาว ทะเบียน ป ๒๘๙๘ นายธวัช สละส าราญ 

 
 
 

ผู้ดแูลประจ ารถยนต ์
มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ล้างท าความสะอาดรถยนต์คันท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ อย่างสม่ าเสมอ (วัสดุ-อุปกรณ์ในการ
ล้างรถยนต์ขอได้ท่ีงานยานพาหนะ / ยานยนต์) 

2. ทุกเช้าในวันปฏิบัติงานให้ตรวจวัดน้ าหม้อน้ า น้ ามันเครื่อง และน้ ามันเบรก ส่วนน้ ากล่ัน                 
หม้อแบตเตอรี่ ให้ตรวจทุกๆ 1 เดือน (หากต้องการน้ ามันเครื่อง น้ ามันเบรก  น้ ากล่ัน  ให้ขอได้ท่ี
ห้องยานพาหนะ / ยานยนต์) 

3. ถ้ารถยนต์ท างานผิดปกติ หรือเสียให้แจ้งท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการและ / หรือหัวหน้างาน
ยานพาหนะ / ยานยนต์  เพื่อด าเนินการตรวจสอบและซ่อม / บ ารุงตามลักษณะท่ีพบ ต่อไป 

4. ผู้ใช้รถยนต์ ต้องน ารถยนต์เข้าจอดในโรงจอดรถยนต์  ตามช่องทุกครั้ง หลังใช้งาน หากช่องจอดไม่
ว่างให้หาท่ีจอดบริเวณด้านหน้าโรงจอดรถยนต์ ให้เรียบร้อยไม่กีดขวางทาง เข้า-ออก 
 
 
 

ข้อควรจ า 

รถยนต์ทุกคัน  ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เราควรช่วยกันดูแลรักษารถยนต์ทุกคัน   
ให้ใช้งานได้ยาวนานท่ีสุด 

 
 

  



งานพนักงานบริการ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 นายวิสุทธิ์ ใจยินดี 
   หัวหน้างาน  

 
 

นางสาวนิตยา สละส าราญ       นายอนุชา หาญสิงห์              นายสมมาด เนื้อนิ่ม  นายธวัช สละส าราญ 
    พนักงานบริการ  พนักงานบริการ       พนักงานบริการ           พนักงานบริการ 

 
 

มหีน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. งานรักษาความสะอาดในอาคาร / ห้องสุขา 
2. งานรักษาความสะอาดห้องสุขานักเรียน 
3. งานเสริมสร้างบรรยากาศในอาคารท่ีรับผิดชอบ 
4. วางแผนพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนการาประสานงานการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การรักษาความสะอาด 
5. ประสานากับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วน 

ท่ีรับผิดชอบ 
6. การส่ังการ  ควบคุม  ดูแล  แก้ไขปัญหา  พนักงานบริการ และลูกจ้างช่ัวคราวที่รับผิดชอบ 

การปฏิบัติงาน 
7. จัดท าโครงการ / กิจกรรม เพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
8. วางแผนสนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานท่ีรับผิดชอบ 
9. วางแผนพัฒนางาน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ เพื่อน าไปสู่ เป้าประสงค์ 
10. ประเมินผลการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบ 
11. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
12. ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไปมอบหมาย 



งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิสุทธิ์ ใจยินดี 
หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

       นายอนุชา หาญสิงห์                 นางสาวนิตยา สละส าราญ                นายธวัช สละส าราญ 
            เจ้าหน้าท่ี                               เจ้าหน้าท่ี                        เจ้าหน้าท่ี 

 
มหีน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. งานซ่อมแซม / บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
2. วางแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการใช้งานด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการ

ประสานงาน  การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การซ่อม / บ ารุง 
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วนท่ี

รับผิดชอบ 
4. การส่ังการ  ควบคุม  ดูแล  แก้ไขปัญหา  พนักงานบริการ และลูกจ้างช่ัวคราวที่รับผิดชอบการ

ปฏิบัติงาน 
5. จัดท าโครงการ / กิจกรรม เพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
6. วางแผนสนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานท่ีรับผิดชอบ 
7. ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานท่ัวไปมอบหมาย 
8. ให้บริการด้านการขอใช้อาคารสถานท่ี ท้ังภายในและภายนอก 
9. งานดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และบริเวณด้านหน้าริมรั้วโรงเรียน 
10. วางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อม  เพื่อรองรับการใช้งานด้านการเรียนการสอน  ตลอดจนการ

ประสานงานการจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์การซ่อม / บ ารุง 



11. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ใหส้อดคล้องกับการใช้งานในส่วนท่ี
รับผิดชอบ 

12. ควบคุม  ดูแล  แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม และมลพิษท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากร 
13. งานซ่อมแซม / บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
14. วางแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการใช้งานด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการ

ประสานงาน  การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การซ่อม / บ ารุง 
15. จัดท าโครงการ / กิจกรรม เพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
16. วางแผนสนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานท่ีรับผิดชอบ 
17. วางแผนพัฒนางาน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ เพื่อน าไปสู่เป้าประสงค์

ประเมินผลการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบ 
  



                              แนวปฏิบัติในการขอใช้ยานพาหนะ 
 

 
*ในเขตจังหวัด 
ให้ท าบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ของโรงเรยีน (ตามแบบบันทึกท่ีห้องฝ่ายบริการ) 
 ให้ท าบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์อย่างน้อยก่อนออกเดินทาง 1 วัน  
ผู้ท่ีร่วมเดินทางควรไม่ต่ ากว่า 3 คน หากต่ ากว่านี้ให้บันทึกเหตุผลเสนอผู้บริหาร 
      สถานศึกษาพิจารณา 

 
*นอกเขตจังหวัด 
 ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารสถานศึกษา ให้ไปราชการก่อน จากนั้น  จึงบันทึก    
      ขออนุญาตใช้รถยนต์ของโรงเรียน (ตามแบบบันทึกท่ีห้องฝ่ายบริการ)และส าเนาเอกสาร 
      ท่ีได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารสถานศึกษา แนบไปพร้อมด้วย 
 ให้ท าบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์อย่างน้อยก่อนออกเดินทาง 2 วัน 

 
*ผู้ท่ีขอใช้ยานพาหนะ(รถยนต์) หรือผู้ท่ีนั่งไปพร้อมกับรถยนต์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
ควบคุมการใช้รถของพนักงานขับรถยนต์ให้ขับอยู่ในเส้นทางตามท่ีได้รับอนุญาต 
ในระหว่างการเดินทาง ต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้น 
ลงช่ือในสมุดบันทึกท่ีอยู่ประจ ารถยนต์  โดยปฏิบัติหน้าท่ี เป็นผู้ควบคุมรถยนต์ 
ควบคุมความประพฤติพนักงานขับรถยนต์ ไม่ให้ด่ืม เครื่องด่ืมของมึนเมา  
      หรือ ส่ิงเสพติดทุกชนิด 
ดูแลพนักงานขับรถยนต์ ตามท่ีเห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แนวปฏิบัติในการขอใช้อาคารสถานที ่
 

 
ให้ท าบันทึกตามแบบค าขอใช้อาคารสถานท่ี  ท่ีห้องฝ่ายบริการ ก่อนการใช้ในช่วง 
       ระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานท่ีได้ทัน  
ในระหว่างการใช้อาคารสถานท่ี ให้ควบคุม ดูแล การรักษาทรัพย์สมบัติของราชการ       
      และการรักษาความสะอาด 
เมื่อเสร็จส้ินการใช้ ให้ตรวจสภาพอุปกรณ์ท่ีมี หากพบอุปกรณ์ท่ีช ารุดให้แจ้งผู้ควบคุม 
     อาคารสถานท่ีได้ทราบ เพื่อจะได้แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อนท่ีจะมีการใช้ 
     ในครั้ง ต่อไป  

 
 

แนวปฏิบัติในการขอซ่อมแซมปรับปรุง 
 

 
 ให้ท าบันทึกตามแบบบันทึกขอซ่อมแซม/ปรับปรุงท่ีห้องฝ่ายบริการ   
 ระบุการขอความอนุเคราะห์ และสถานท่ีท่ีจะซ่อมแซม/ปรับปรุง ให้ละเอียด ชัดเจน   
     ซึ่งอาจจะระบุบุคคลท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีไปพบเพื่อด าเนินการตามท่ีขอ และให้ตรวจงาน  
     การซ่อมแซม/ปรับปรุง ด้วย 
 การซ่อมแซม/ปรับปรุง บางครั้งต้องใช้เวลาเพื่อด าเนินการ ต่างๆ เช่น  การเสนอ 
      ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่มี  ในสต็อก ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว  
      มีภาระงานอื่น  ท่ีเร่งด่วน หากเห็นว่าใช้เวลานาน ให้สอบถาม รองผู้อ านวยการฯ 
      ฝ่ายบริการ   
หลังจากได้ท าบันทึกแล้ว  ไม่มีการด าเนินการใดๆ ให้แจ้งรองผู้อ านวยการฯ                   
    ฝ่ายบริการ ทราบทันที 
 การบันทึกขอซ่อมแซม/ปรับปรุง ท่ีระบุไว้ในแบบ ว่าเป็นหัวหน้าอาคาร/                         
     รองหัวหน้าอาคาร เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการขอ แต่ถ้ามีความจ าเป็น อาจเป็น   
     บุคคลใดก็ได้ท่ีสามารถประสานงาน   การปฏิบัติหน้าท่ี ของลูกจ้างประจ า/ช่ัวคราว 
 
 
 
 
 
 
 

 



งานโสตทัศนูปกรณ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

นายศิระ บุญญานุรักษ ์
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
                      นายธวัช  สละส าราญ                                   นายศิวะรักษ์ จิตต์อุทัศน์                 
                       เจ้าหน้าท่ีงานเทคโนโลยี                                 ผู้ช่วยงานเทคโนโลยีฯ                                    
 

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. ควบคุม  ดูแล  ห้องโสตทัศนูปกรณ์และจัดเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน 
2. ควบคุม  ดูแล  ห้องนิเทศ อาคาร ๑ และจัดเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน 
3. ควบคุม  ดูแล  หอประชุม .อาคาร ๒ ๓ ๔ และจัดเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน 
4. ควบคุม  ดูแล  ระบบเครื่องเสียง.  และจัดเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน 
5. ควบคุม  ดูแล  ระบบเครื่องเสียง การกระจายเสียง ในห้องประชาสัมพันธ์อาคารจรัล-พงษ์เพ็ญ และ

จัดเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน 
6. ควบคุม  ดูแล  ระบบเสียงตามสายบริเวณหน้าเสาธง อาคารต่างๆ และจัดเตรียมความพร้อมในการ

ใช้งานให้เป็นปัจจุบัน 
7. ควบคุม ดูแล ระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี ให้สามารถใช้งานได้ 
8. ควบคุม  ดูแล  ระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียน ให้สามารถใช้งานได้ 
9. จัดระบบการให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์ นอกเหนือจากห้องประจ า 
10. จัดท าข้อมูล / บัญชี ควบคุม  การใช้วิทยุส่ือสารภายในโรงเรียน 



11. ด าเนินการตรวจสอบ  ซ่อม / บ ารุง / จัดหา / จัดซื้อ  วัสดุ-อุปกรณ์ ระบบการท างาน  ในข้อ 1      
ถึง ข้อ 10 อย่างสม่ าเสมอ 

12. ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ใช้โสตทัศนูปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ตอกการเรียนการสอน           
มากท่ีสุด 

13. สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการผลิตส่ือ และน าเทคโนโลยีการศึกษามาใช้จัดการเรียนการสอน 
14. วางแผนพัฒนาระบบการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
15. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานในส่วนท่ี

รับผิดชอบ 
16. จัดท าโครงการ / กิจกรรม  เพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 
17. วางแผนสนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของบุคลากรในงานท่ีรับผิดชอบ 
18. วางแผนพัฒนางาน และปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ เพื่อน าไปสู่เป้าประสงค์ 
19. ส่ังการ / ลงบันทึกการปฏิบัติงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ  เจ้าหน้าท่ี

และลูกจ้างช่ัวคราว 
20. ประเมินผลการด าเนินงานท่ีได้รับผิดชอบ 
21. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติ ในการปฏิบัติงาน 
22. ปฏิบัติงานอื่น  ตามท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไปมอบหมาย 

  



งานหอพักนักเรียน 

 
 
 
 

 
 
 

                                              
นางสาวนรินทรา เดชครอบ 
หัวหน้างานหอพักนักเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         นางสาววิมล รอดสุกา                 นางสาวสมฤทัย ทนทาน    นางสาวปฐมาวดี อินแพง 
        ผู้ช่วยงานหอพักนักเรียน               ผู้ช่วยงานหอพักนักเรียน              ผู้ช่วยงานหอพักนักเรียน
     

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. รับผิดชอบการให้บริการด้านการจัดท่ีพักอาศัย ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการท าความสะอาดหอพัก 
2. ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณหอพัก จัดส่ิงอ านวยความสะดวก จัดสภาพแวดล้อมให้

เอื้อต่อการศึกษาของนักเรียน ตลอดจนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักเรียน 
3. คัดเลือกและจัดนักเรียนเข้าพักในหอพัก จัดท าทะเบียนห้องพัก ทะเบียนประวัติของนักเรียนท่ีพักใน

หอพัก 
4. ควบคุม  ดูแล  และให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน 

 


