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ค าน า 
 
 

โรงเรียนโคราชพิทยาคมได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ปฏิบัติหน้าท่ีครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
กิจกรรม และการท างาน อันน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งรวมไปถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูพัฒนาไปสู่ครูอาชีพท่ีมี
ความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้ครบทุกด้าน ท้ังความดี 
ความเก่ง สุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีความมั่นคงทางอารมณ์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีครูจึงควรมีคู่มือ มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 

โรงเรียนโคราชพิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ  และถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
 

 
 

โรงเรียนโคราชพิทยาคม 
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การจัดการศกึษาของโรงเรียนโคราชพทิยาคม 

โรงเรียนโคราชพิทยาคม เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564  มีนักเรียน 210 คน บุคลากรภายในโรงเรียน  รวมท้ังส้ิน 31 คน  
ได้แก่  ผู้บริหาร 2 คน  เป็นครูประจ าการ จ านวน 21 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 2 คน และ
นักการภารโรง 3 คน 
   

ค าขวัญ 
 “ ขยัน  ประหยัด  มีวินัย ”   

ปรัชญา 
 “ การศึกษาท าให้คนเปล่ียนแปลง”   

สีประจ าโรงเรียน 
 “ แสด – เหลือง ”   

อักษรย่อของโรงเรียน 
 “ คร.พ. ”  

วิสัยทัศน์ 
 “ภายในปี 2565 ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ครูมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความพอเพียง” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสู่สากล และมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
4. สร้างโอกาส ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ 
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนโคราชพิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโคราชพิทยาคม 

 งานส านักงาน 
 งานหลักสูตรสถานศึกษา 
 งานทะเบียนนักเรียน 
 งานวัดผลประเมินผล 
 งานพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน 
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 งานสื่อนวัตกรรมและแหล่ง
เรียนรู้ 
 งานการศึกษาพิเศษ   
เรียนรวม 
 งานส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านผู้เรียน 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม 
นายประเสริฐ  ศรีแสนปาง 

หัวหน้างานงบประมาณ 
นางสุภาพร พรพิมานแมน 

 

ชมรมครูและผู้ปกครองโรงเรียนโคราชพิทยาคม 

ผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนโคราชพิทยาคม 

กลุ่มบริหาร 
งานงบประมาณ 

กลุ่มบริหาร 
งานท่ัวไป 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม 
นายสวรรค์  ดวงมณ ี

กลุ่มบริหาร 
งานกิจการนักเรียน 

 
หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

นายถาวร ภุมรินทร์ 
 

หัวหน้างานบุคคล 
นางสาวศศิวิมล เกิดหมื่นไวย 

 
  งานส านักงาน 

 งานสารบรรณ 
 งานโรงเรียนกับชุมชน  
 งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 
 งานโสตทัศนศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 
 งานปฏิคมโรงเรียน 
 งานโภชนาการและสุขภาพ
อนามัย 
 
 

 งานส านักงาน 
 งานระบบดแูลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 งานวินัยและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรยีน 
 งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
 งานป้องกันและแก้ปัญหา 
ยาเสพติด/เพศศึกษา      
 งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 งานคณะสี 

 งานส านักงาน 
 งานอัตราก าลัง/ทะเบียน
ประวัต ิ
 งานวินัยและการรักษาวินัย 
 งานส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร     
 งานสวัสดิการขวัญก าลังใจ 
 งานเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย 

 งานส านักงาน 
 งานแผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 งานการเงินและบัญช ี
 งานพัสดุและสินทรพัย ์
 งานควบคุมภายใน 
 งานสารสนเทศและ
เครือข่ายเทคโนโลย ี
 งานทุนการศึกษาและ
ปัจจัยพื้นฐาน 

หัวหน้างานวิชาการ 
นางสุภัคสณิี จันทะสิน 

กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
นายอภิฌาณ นาถโกษา  
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พรรณนางานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
 1.1 ผู้อ านวยการ  
 1) วางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดระบบงาน บทบาทวิธีด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ นักเรียนและผู้รับบริการ 
 2) ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของงานบุคลากรทุกฝ่าย 
 3) มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร ติดตามให้คาปรึกษา และให้การ
นิเทศบังคับบัญชาครู พนักงานบริการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ และนักเรียนให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบของราชการ 
 4) จัดสวัสดิการต่างๆ อานวยความสะดวกแก่นักเรียน ครู พนักงานบริการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ช่ัวคราวและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ 
 5) สร้างขวัญ ก าลังใจและบรรยากาศท่ีดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 
 6) สร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในท้องถิ่น 
 7) พัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นสถานศึกษาท่ีน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เป็นท่ีนิยมของ
ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น 
 8) เป็นผู้น าทางความคิด มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 1.2 รองผู้อ านวยการ 

1) บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และ
วัตถุประสงค์ ของสถานศึกษา 

2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
3) จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพฒันาส่ือ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล 
4) ส่งเสริม และจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5) จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6) การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น 
7) วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน วินัย และการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 
8) จัดท ามาตรฐาน และภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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9) ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10) ประสานความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และให้บริการ 

วิชาการแก่ชุมชน 
11) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
12) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
13) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 2.1 คณะกรรมการงานส านักงานกลุ่ม 

1) เป็นคณะกรรมการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคฝ่ายวิชาการ  
2) ด าเนินการทุกวิถีทางท่ีจะยกระดับมาตรฐานทางวิชาการ  
3) วางแผน นิเทศ ติดตาม งานในฝ่ายวิชาการ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการของครูและ 

นักเรียน  
4) จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
5) สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู มีความรู้ ความสามารถในด้านการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี 

ทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
6) ประสานงานและให้ความร่วมมือแก่บุคลากรในฝ่ายวิชาการ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น 

ทันเวลา และประสิทธิภาพสูงสุด 
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.2  คณะกรรมการงานทะเบียน และระบบข้อมูลนักเรียน 
1) ปฏิบัติหน้าท่ีนายทะเบียนของโรงเรียน 
2) จัดท าแผนปฏิบัติการและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติงาน และประเมินผลการ

ด าเนินงาน ของงานทะเบียน/จบหลักสูตร/GPA/เทียบโอน 
3) ท าทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรอกและตรวจทานผลการเรียนให้ถูกต้อง 

และเป็นปัจจุบัน 
4) จัดท าแบบพิมพ์ต่างๆ ท่ีใช้ในงานทะเบียน 
5) ออกเลขประจ าตัว นักเรียน และจัดท ารายช่ือนักเรียนทุกช้ันเรียน จัดท าสถิติจ านวนนักเรียน 
6) รับค าร้องการขอเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน และด าเนินการ เกี่ยวกับ

การแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 
7) ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีท่ีตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการ

เรียน การจบหลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
8) รับค าร้องและด าเนินการเกี่ยวกับการขอพักการเรียน การย้าย และการลาออกของนักเรียน 
9) ออกใบรับรองผลการเรียน  ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรองอื่นๆ ตามท่ีนักเรียน หรือผู้ปกครอง

ต้องการ 
10) ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ส่งมา 
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11) จัดท า ปพ.1 ส าหรับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
12) ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
13) ด าเนินการเทียบ โอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถาน

ประกอบการ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
14) ส ารวจนักเรียนท่ีไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน และขาดการติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อ

ด าเนินการจ าหน่ายในสมุดทะเบียนประวัต ิ
15) ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
16) จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใช้งาน 
17) จัดท าทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1 ,2 ,3 ,4 ,7) ส าหรับผู้ท่ีขอรับเอกสารเป็นฉบับท่ี 2  

หรือฉบับต่อๆไป ท้ังท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Transcript)  
18) ด าเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหาตกค้างโดยเฉพาะนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.3 คณะกรรมการงานประเมินผลและวัดผล 
1) จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานวัดผลและประเมินผล  
2) จัดเตรียมเอกสารและบริการเอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลนักเรียน  
3) จัดท าเอกสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลการเรียนให้นักเรียน และครูอาจารย์ทราบ  
4) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  
5) ประสานงานการสอบกลางภาค ปลายภาค เพื่อจัดตารางสอบและประเมินผลของสถานศึกษา  
6) บริการด้านการบันทึกคะแนนสอบให้กับครูและตรวจสอบความถูกต้อง  
7) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ของสมุด ปพ. 5 เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติผลการเรียน  
8) ติดตามผลและประสานงานการสอบแก้ตัว “0”, “ร”, “มส”,พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

“มผ”  
9) ด าเนินการส่งผลการสอบกลางภาคและปลายภาคให้ผู้ปกครองทราบ  
10) ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการสอบให้พร้อม  
11) เก็บรักษา จ าหน่าย ปพ .5 และข้อสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล  
12) ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ข้อสอบ ด้านความรู้และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ก่อนน าไป

สอบกับนักเรียน  
13) จัดท าคลังข้อสอบให้ได้มาตรฐานโดยประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
14) ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี  
15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.4  คณะกรรมการงานหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.4.1 งานหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน 

1) ศึกษา วิเคราะห์ เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ
การเรียนรู้แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล หลักสูตร
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อาเซียน ศึกษาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

2) ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามองค์ประกอบของหลักสูตรโรงเรียนและ
กระบวนการพฒันาหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 

3) จัดท าโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยบูรณการเนื้อหาสาระท้ัง
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ตามความเหมาะสม 

4) วางแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น โดยด าเนินการร่วมกับ
ครูผู้สอนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5) ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาแก่ครูผู้สอน เพื่อด าเนินการจัดท า
หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6) น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
7) ติดตามการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  
8) นิเทศการใช้หลักสูตร ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมเป็นสารสนเทศ 
9) ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
10) จัดท าตารางสอนครูและตารางเรียนนักเรียน ตารางการใช้ห้อง 
11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

2.4.2 งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู ้
1) จัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลักสูตรรายวิชาร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) จัดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้เป็นแหล่งบริการส าหรับนักเรียน

และผู้สนใจร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3) จัดครูเข้าสอนในรายวิชา ระดับช้ันต่างๆตามวุฒิการศึกษา ความสามารถและนโยบายโรงเรียน 
4) วางแผนการสอนร่วมกับครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ การอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ และผลการเรียนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

5) จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครูประจ าวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มาปฏิบัติราชการ 
6) นิเทศการสอนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เข้าใจหลักสูตร ธรรมชาติวิชา วิธีการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ เข้าสอนเต็มเวลา และเต็มความสามารถ 
7) วางแผนจัดท าส่ือการเรียนการสอนร่วมกับครู ให้การสนับสนุนการผลิต  
8) วางแผนวัดผลร่วมกับครู ดูแลตรวจสอบเครื่องมือวัดผลทุกรายวิชา และด าเนินการให้มีการ

วัดผลประเมินผลการเรียนตามระเบียบการประเมินผลการเรียน 
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9) วางแผนร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน การวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าคลังข้อสอบสาระ
การเรียนรู ้

10) ดูแล ติดตามการแก้ระดับผลการเรียนรู้ 0, ร, มส. และ มผ. ของนักเรียนในรายวิชาท่ีกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ รับผิดชอบร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

11) น าผลการเรียนแต่ละภาคเรียนวิเคราะห์ผลและสรุปผลเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาท่ีกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

12) รับผิดชอบร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หาวิธีการและจัดส่ือสอนเสริมให้กับนักเรียน 
13) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังด้านหลักสูตร    

การจัดการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้ การเรียนการสอนโครงงาน การวัดผล
ประเมินผล การจัดซ่อมเสริม การจัดสอนเสริมประสบการณ์และกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
รายวิชาต่าง ๆ 

14) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ได้ท างานร่วมกนัอย่างเป็น 
กระบวนการและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ อยา่งน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

15) ตรวจการวิเคราะห์หลักสูตร โครงสร้างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้  ส่ือการเรียนการสอน
เครื่องมือวัดผล ป.พ.5 ตามก าหนดการนิเทศงานวิชาการประจ าเดือน 

16) จัดการประชุมหรือนิเทศงานกลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กสัปดาห์ตามเวลาท่ีก าหนดและรายงานผล
การประชุมเสนอต่อผู้บริหาร 

17) วางแผนร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดสายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามความสามารถ มีความรักสามัคคีต่อกัน มีความรับผิดชอบและช่วยกันพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการให้บริการ ความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในการใช้งาน 

18) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยประสานงานกับงานแผนงานและกลุ่มงาน
สารสนเทศ 

19) ร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนงาน/โครงการ กิจกรรม งบประมาณประจ าปี ตาม
ก าหนดเวลาปฏิบัติงานตามแผน ประเมินงาน/โครงการ และสรุปผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

20) ประเมินบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยความยุติธรรม โดยยึดข้อมูล การปฏิบัติงานตาม
แบบประเมินของโรงเรียน 

21) ควบคุมดูแลการจัดทะเบียนให้บริการ การตรวจสอบเอกสาร วัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

22) พิจารณาหนังสือราชการจากหน่วยงานภายนอกท่ีได้รับมอบจากทางโรงเรียน เสนอความ
คิดเห็น ปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามท่ีได้รับมอบหมาย และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ 
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หรือบันทึกข้อความในการเสนองาน การขออนุญาตด าเนินงาน หรือเรื่อง เพื่อพิจารณาต่อ
ผู้บริหาร 

23) จัดการนิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตรภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
24) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.5 คณะกรรมการงานนิเทศการศึกษาและการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน 
1) ส่งเสริมและจัดอบรมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2) ด าเนินการจัดหารูปแบบ วิธีการและแนวทางในการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3) นิเทศ ประเมินผลการด าเนินการในการน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
4) จัดการประชุมแลกเปล่ียนความรู้ และบูรณาการงานวิจัยในช้ันเรียนให้ครูในแต่ละระดับ  
5) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.6 คณะกรรมการงานการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
1) ประสานงานกับหน่วยงานคนพิการ เพื่อจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 
2) ประสานงานและร่วมวางแผนการพฒันาผู้เรียนกบัครูผู้สอนภายในโรงเรียน ตลอดจนการจัดท าส่ือ

นวัตกรรม การจัดท าแบบทดสอบรายจุดประสงค์ กลางภาค ปลายภาค ให้นักเรียน 
3) จัดท าข้อมูล-สถิตินักเรียนพิการเรียนรวมให้เป็นปัจจุบันและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก 
4) สรุปรายงานผลการศึกษาต่อ การได้รับทุนการศึกษา หรืออื่นๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและ

เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.7 คณะกรรมการงานทวิศึกษา 
1) ประชาสัมพันธ์และร่วมมือในการด าเนินการรับสมัครนักเรียนในโครงการทวิศึกษา 
2) ประสานการด าเนินงานภายในและเครือข่ายความร่วมมือภายนอกกับสถานศึกษา  ในด้านการ

จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การโอนผลการเรียน การส าเร็จ การศึกษาและอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

3) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรทวิศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกับวิทยาลัยการ
ท่องเท่ียวนครราชสีมา 

4) ดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านในโครงการทวิศึกษา 
5) น าเสนอปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินงานรวมถึงผู้เรียนในโครงการเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา 
6) ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในโครงการทวิศึกษาเพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจ รายงานผล

การด าเนินการร่วมมือแก้ไข ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 
7) รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 
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8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 2.8 คณะกรรมการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

1) สร้างความเข้าใจหลักการของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับครูผู้สอน  
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ตามบริบทโรงเรียน  
3) จัดท าแผนหรือโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน          

เพิ่มเวลารู้ 
4) รวบรวมแผนการจัดกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม แบบประเมินการจัดกิจกรรมจากครูผู้สอน 

รายงานต่อผู้อ านวยการ  
5) สรุปผลโครงการเมื่อส้ินปีการศึกษา น าปัญหาและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมใน       

ภาคการศึกษาต่อไป 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.9 คณะกรรมการงานโครงการพิเศษ 
  2.9.1 คณะกรรมการการจัดการเรียนการสอน EIS 

1) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษใน 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 

2) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมเช่ือมโยงกันกับนักเรียนห้องเรียนปกติ 
3) ดูแล ให้ค าปรึกษานักเรียนท้ังด้านการเรียนและกจิกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
4) จัดให้มีการศึกษาดูงาน และจัดอบรมครูผู้สอนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนห้องเรียน EIS ให้มีทักษะ

ในด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาหลัก 2 รายวิชา ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5) ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษให้นักเรียนห้องเรียน EIS ในทุกระดับช้ัน 
6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน 
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  2.9.2 คณะกรรมการงานอาเซียนศึกษา 
1) วางแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2) แต่งต้ังคณะกรรมการ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
3) จัดกิจกรรม ท่ีส าคัญตามนโยบายของโครงการศูนย์อาเซียนศึกษา 
4) สรุปผลโครงการรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา เมื่อส้ินปีการศึกษา 
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  2.9.3 คณะกรรมการงานสะเต็มศึกษา 
1) วางแผนงานการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ “สะเต็มศึกษา”ใน 4 วิชา ท้ัง

ด้านวิทยาศาสตร์ (S:Science) เทคโนโลยี(T:Tecnology) คณิตศาสตร์(M:Matermatics) 
ประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กับกระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม(E:Engineering)  

2) ขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง “สะเต็มศึกษา” ในทุกกลุ่มสาระ  
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3) ขยายผลบูรณาการเทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา 6 ขั้นตอน ในทุกกลุ่มสาระ  
4) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม และปฏิทินงาน 

สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน  
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

  2.9.4 คณะกรรมการโครงการโรงเรียนในฝัน 
7) รายงานสารสนเทศ ข้อมูล ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนในฝัน ทางเว็บไซด์ และอื่นๆ                                

ท่ีหน่วยงานจัดให้รายงาน  
8) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของโครงการโรงเรียนใน

ฝัน  
9) จัดต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนในฝัน  
10) จัดท าแผนหรือโครงการท่ีเกี่ยวข้องการโครงการโรงเรียนในฝัน  
11) สรุปผลโครงการเมื่อส้ินปีการศึกษา กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  2.9.5 คณะกรรมการงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
1) จัดท าแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
2) จัดกิจกรรม ท่ีส าคัญตามนโยบายของโครงกาโรงเรียนวิถีพุทธ  
3) ประสานงาน กับครูผู้สอนให้สอดแทรกหลักการตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
4) แต่งต้ังคณะกรรมการ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงาน  
5) สรุปผลโครงการเมื่อส้ินปีการศึกษา  
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.10 คณะกรรมการงานห้องสมุด 
1) ส ารวจความต้องการ การจัดซื้อ จัดหาหนังสือให้บริการข้อมูลข่าวสาร ต าราเรียนให้กับครูและ

นักเรียน 
2) วางแผนและจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีในการสืบค้นหนังสือเรียนให้กับครู 

นักเรียนและบุคลากรอื่นๆ ท่ีสนใจ 
3) ก าหนดระเบียบและข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุด ให้ความรู้การใช้ห้องสมุดแก่ครูและนักเรียน 
4) จัดท าทะเบียนสมาชิก ท าบัตรรายการหนังสือ ดัชนีวารสาร จุลสาร กฤตภาค จัดท าบรรณนิทัศน์

หนังสือและซ่อมแซมปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ของห้องสมุด 
5) ด าเนินการจัดหาหนังสือส่ือการเรียนการสอนอื่นๆ ท้ังส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือเทคโนโลยี เช่นวารสาร 

นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผนท่ี ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง ซีดีรอม ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ 

6) พัฒนาห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ท้ังด้านบรรยากาศ ส่ือนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีให้
ทันสมัย 

7) ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้ทันสมัย ตรงตามมาตรฐานของห้องสมุดของโรงเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องสมุด 3D 
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8) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การสร้างนิสัยรักการอ่าน จัดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด จัดมุม
พิพิธภัณฑ์ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนักเรียนรู้วิธีการใช้ห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่า 

9) ให้บริการและให้ความร่วมมือแก่ครูผู้สอน ในการเลือกใช้หนังสือและส่ือต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน 

10) จัดห้องสมุดเป็นแหล่งวิทยบริการ สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลในรายวิชา IS1, IS2 
11) บันทึก ติดตาม สรุปสถิติ ประเมินผลการใช้ห้องสมุด น าเสนอผลการประเมินต่อฝ่ายบริหารของ

สถานศึกษา ชุมชนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.11 คณะกรรมการงานแนะแนว 
1) จัดท าแผนงานและโครงการงานแนะแนวการศึกษา  
2) จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน 
3) ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคน  
4) ระดมทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
5) ประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับ 

สถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา  
6) จัดท าระเบียนสะสมและเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษานักเรียนรายบุคคล 
7) จัดหาและรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบการสมัคร ประกาศ ใบสมัคร ท่ีเกี่ยวข้องกับ เรื่องส่วนตัว  

การศึกษาต่อและอาชีพ  
8) จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในเรื่องส่วนตัว สังคม การศึกษาและอาชีพ  
9) ให้บริการสารสนเทศด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
10) บริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนท่ีประสบปัญหาด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว  
11) ติดตามผลของนักเรียนท่ีจบช้ัน ม.3 และ ม. 6 และจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  
12) ร่วมมือและประสานงานกับครูประจ าช้ัน ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ในการแกไ้ขปัญหานักเรียน 
13) ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
14) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.12 คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1) ด าเนินการข้อมูลความพร้อม ความต้องการในการจัดกิจกรรมของนักเรียน และครู  
2) จัดประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรม  
3) จัดท าแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม  

งานลูกเสือ - เนตรนารี 
งานนักศึกษาวิชาทหาร 
งานกิจกรรมชุมนุม  
งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ฯ  

4) ให้ค าแนะน าแก่ครูที่ปรึกษากิจกรรม และนักเรียนตามความเหมาะสม  
5) ก ากับ ติดตาม และประสานงานการด าเนินการจัดกิจกรรมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของ

สถานศึกษา  
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6) รวบรวมผลการด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
7) จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการทุกภาคเรียน  
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.13 คณะกรรมการงานรับนักเรียน 
1) ประสานการด าเนินงานแบ่งเขตพื้นท่ีบริการร่วมกบัเตพื้นท่ีการศึกษา  
2) ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนกัเรียนของโรงเรียน  
3) ประสานงานกับคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อทราบข้อมูลและรายละเอียด การรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ของปีการศึกษานั้นๆ  
4) ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการรับ 

นักเรียน จากหน่วยงานต้นสังกัด  
5) จัดท าคู่มือการรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองท่ีสนใจ  
6) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน  
7) จัดนักเรียนเข้าช้ันเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม  
8) รายงานผลการรับนักเรียนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
9) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.14 คณะกรรมการงานก ากับดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
1) ประสานงานกับมหาวิทยาลัยท่ีส่งนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน  
2) วางแผนเกี่ยวกับ การปฐมนิเทศ ช้ีแจงแนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
3) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกบัการ แต่งต้ังครูพี่เล้ียง แต่งต้ังครูนิเทศ 
4) ดูแลติดตามกระบวนการประเมินการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

และประสานงานกับครูพี่เล้ียงให้เป็นไปตามระเบียบ  
5) ติดตาม ดูแลให้การด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัยและโรงเรียน 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 

3. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 3.1 คณะกรรมการงานส านักงานกลุ่ม 

1) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ 
2) จัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปีของกลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ 
3) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ 
4) ดูแล จัดหาพัสดุของกลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ 
5) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ 
6) สรุปผลการด าเนินงานโครงการของกลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ รายงานผู้บริหารโรงเรียน  
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7) จัดส านักงานให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ส  ขั้นพื้นฐานใน
ส านักงาน 

8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 3.2 คณะกรรมการงานแผนงานโรงเรียน 

1) ส ารวจสภาพปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์สภาพโรงเรียน 
2) จัดท าแผนพัฒนาหรือโครงการส าหรับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ 
3) วิเคราะห์และประสานงานการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนและมาตรฐาน
การศึกษา ดังนี ้
3.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน 

4) น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เสนอขอ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5) ประสานงาน ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ 

6) ติดตามการใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ ตลอดจนวิเคราะห์ผลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ สรุป
เสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

7) สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
8) รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ของกลุ่มงานและรวบรวม เสนอ รายงานผลการ

ด าเนินงานในรอบปีต่อโรงเรียน ชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.3 คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
1) จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2) จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3) ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และ

ตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขตพื้นท่ีการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

4) วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา ออกแบบตัวชี้วัดความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

5) ด าเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

6) ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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7) ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

8) ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

9) ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.4 คณะกรรมการงานการเงินและบญัชี 
1) จัดท าทะเบียนคุม รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินรายได้สถานศึกษา  
2) จัดท าบัญชีทะเบียนคุมเงินงบประมาณ พร้อมรายงานการใช้เงินงบประมาณ 
3) รับเงินและเก็บรักษาเงินก่อนน าส่งฝากธนาคาร ท าทะเบียนคุมเช็คเงินรายได้สถานศึกษาและเงิน

งบประมาณ พร้อมท้ังจัดท างบทะเบียนยอดเงินฝากธนาคาร 
4) น าฝาก-ถอน เงินรายได้สถานศึกษาและเงินอื่นๆจากธนาคารและหน่วยงานเบิก  
5) ท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน สมุดคู่ฝาก ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงินและสัญญาการยืมเงิน 
6) รับรายการจัดซื้อ-จัดจ้างจากเจ้าหน้าท่ีพัสดุเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาและงานอื่นๆ 
7) ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน

และส่ิงก่อสร้าง ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ บ าเหน็จบ านาญของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ค่า
การศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน หมวดค่าสาธารณูปโภค และงบประมาณอื่นๆ  

8) ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงินคงเหลือรับจริงของครู ช่างครุภัณฑ์ 3 เกี่ยวกับเงินเดือนและเงินอืน่ๆ
ท่ีจ่ายพร้อมกับเงินในวันส้ินเดือน 

9) ท าใบรับรองหักภาษี ณ ท่ีจ่าย แบบ ภงด.1ก. พิเศษและแบบ ภงด.91  
10) จัดท าบญัชีเงินสด ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุมรายรับ-รายจ่ายเงินนอก

งบประมาณและทะเบียนคุมเงินอื่นๆ พร้อมรายงานผู้อ านวยการเป็นรายวัน อย่างเป็นระบบ 
11) จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย เงินปัจจัยพื้นฐานและเงินอื่นๆ 
12) ประสานงานการเบิกจ่าย การอนุมัติ การโอนเงินงบประมาณต่างๆ กับหน่วยงานอื่นๆ 
13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.5 คณะกรรมการงานพัสดุและสินทรัพย์ 
1) ออกแบบ วางแผนระบบการบริหารการบริการพัสดุ ในโรงเรียนให้ถูกต้องตาม 

ระเบียบ มีความคล่องตัว ตรงความต้องการของบุคคลากร ประหยัด คุ้มค่า และตรวจสอบได้ 
2) ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคารและส่ิงก่อสร้างท้ังหมด 

เพื่อทราบสภาพการใช้งาน 
3) ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ จัดท าบัญชี การเบิกจ่ายพัสดุ ตามระเบียบ ให้สามารถตรวจสอบได้ 

จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบ ในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 
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4) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน ท่ีเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ท้ังท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงิน 
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนท่ีได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุม ไว้โดย
บันทึกทะเบียนคุมราคา วัน เวลาท่ีได้รับสินทรัพย์ 

5) จดทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุส าหรับ ท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ด าเนินการและท่ียัง
ไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน 
และให้จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

6) จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
7) จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
8) จัดซ่อม บ ารุง รักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เรียบร้อย ปลอดภัยและใช้งานได้ดี 
9) ด าเนินการรายงานพัสดุคงเหลือประจ าปีตามระเบียบ 
10) จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการให้ยืม คืนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของสถานศึกษา และเอกสารอื่นๆท่ี

เกี่ยวข้องให้เพียงพอและเป็นไปตามระเบียบ 
11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.6 คณะกรรมการงานสารสนเทศ 
1) จัดท าข้อมูลสารสนเทศ บุคลากร อาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
2) พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลท่ีใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

การส่ือสารให้มีประสิทธิภาพสูง 
3) จัดท าเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวของโรงเรียน และเผยแพร่ข้อมูล

ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
4) จัดท าวีดิทัศน์น าเสนอข้อมูลพื้นฐาน ผลงานและความภูมิใจของโรงเรียนเผยแพร่ต่อผู้มาเยือนและ

เผยแพร่ต่อท่ีประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.7 คณะกรรมการงานควบคุมภายใน 
1) วิเคราะห์ความเส่ียงการด าเนินงานในสภาพปัจจุบันตามภารกิจสถานศึกษา 
2) ก าหนดปัจจัยและจัดล าดับความเส่ียง 
3) ก าหนดมาตรการควบคุมความเส่ียง 
4) วางแผนการจัดระบบควบคุมภายในโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายตามภารกิจงานท่ีรับผิดชอบ 
5) ทบทวนภารกิจหน่วยงาน ก าหนดกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงานท่ีส าคัญของหน่วยงานพร้อม

ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงาน  
6) ด าเนินการควบคุมตามมาตรการ ตามแผนควบคุมภายใน  
7) ประเมินผลการประเมินการควบคุมภายใน 
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8) รายงานผลการประเมินตามแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา นครราชสีมาและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
3.8 คณะกรรมการงานระดมทรัพยากร 

1) ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการรายจ่ายและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณไว้ 
เพื่อจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 

2) ส ารวจข้อมูลนักเรียนท่ีมีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุนทุก
ประเภท ต้ังกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก
พร้อมกับให้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

3) จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา โดยก าหนดวิธีการ แหล่งสนับสนุน 
เป้าหมาย เวลาด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 

4) เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอ
ความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 

5) เกบ็รักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยนอกงบประมาณท้ังตามวัตถุประสงค์และไม่ก าหนด
วัตถุประสงค์ 

6) จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดท าทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

7) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4.1 คณะกรรมการงานส านักงานกลุ่ม 

1) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2) จัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปีของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4) ดูแล จัดหาพัสดุของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6) สรุปผลการด าเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผู้บริหารโรงเรียน  
7) จัดส านักงานให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ส  ขั้นพื้นฐานใน

ส านักงาน 
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 4.2 คณะกรรมการงานอัตราก าลัง ทะเบียนประวติั 
1) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของโรงเรียน 
2) จัดทาแผนอัตรากาลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ท่ี  ก.ค.ศ. ก าหนด 
3) น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
4) น าแผนอัตรากาลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ  
5) ด าเนินการในการก าหนดต าแหน่งและการขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ

ข้าราชการครู 
6) ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว ให้ด าเนินการตามเกณฑ์ของโรงเรียน 

กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์วิธีการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ก าหนด 

7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 4.3 คณะกรรมการงานวินัยและการรกัษาวินัย 

1) จัดท าค าส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบสวนความจริงรายงานผลการด าเนินงานไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องตามแนวปฏิบัติในคู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล 

2) ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง รับเรื่องและ
ด าเนินการกรณีอุทธรณ์ความผิดทางวินัย ร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3) จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวินัยและการรักษาวนิัย  และด าเนินการ
แก้ไขปัญหาบุคลากรท่ีไม่ปฏิบัติตามวินัย 

4) เสริมสร้าง พัฒนา จรรยาบรรณวิชาชีพและป้องกันการกระท าผิดวินัย โดยด าเนินการให้ความรู้ 
ฝึกอบรม  

5) จัดท าหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ใบลา การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา, การขอ
อนุญาตไปราชการ 

6) ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นปัจจุบัน 
รายงานต่อผู้อ านวยการ  

7) จัดท าตารางเวรยาม เวรประจ าวัน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.4 คณะกรรมการงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
1) ด าเนินการพัฒนาครูก่อนมอบหมายหน้าท่ี ระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ี ก่อนเล่ือนต าแหน่ง 
2) ด าเนินการประสานงานกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ และออกค าส่ังให้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเข้ารับการพัฒนาและอบรม 
3) ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากร เล่ือนวิทยฐานะ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
4) ติดตามผลการอบรมมาเผยแพร่ ลงประวัติข้อมูลและสรุปผลเมื่อส้ินปีการศึกษา 
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5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 4.5 คณะกรรมการงานสวัสดิการ ขวัญก าลังใจ 

1) ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ท้ังภายนอกและภายใน
สถานศึกษา 

2) เก็บรวบรวมเกียรติบัตร รายงานผลงานดีเด่นของบุคลากรไว้เป็นหมวดหมู่ 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขอนามัยท่ีดี ด้วยการออกก าลังกายและการตรวจสุขภาพ

ประจ าป ี
4) จัดกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด การเยี่ยมไข้ ร่วมงานมงคล งานศพและอื่นๆ 
5) จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ศึกษาดูงานประจ าปี 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.6 คณะกรรมการงานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
1) จัดเวรยามรักษาการณ์ในสถานศึกษาท้ังของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 
2) ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการอยู่เวรยามรักษาการณ์ 
3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางราชการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ 
4) อ านวยความสะดวกในการรักษาเวรยามรักษาการณ์ 
5) น าเสนอบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามรักษาการณ์ต่อผู้อ านวยการ 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.7 คณะกรรมการงานเล่ือนเงินเดือน 
1) ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติเกี่ยวกับการเล่ือนเงินเดือน ผู้อ านวยการ ข้าราชการครู บุคลากร

ทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า รายงานการนับตัวตน ครั้งท่ี 1 (1 มีนาคม) และครั้งท่ี 2 (1 
กันยายน) ประจ าปีการศึกษาแล้วจัดส่งข้อมูลต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
นครราชสีมา 

2) จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ รวบรวมแบบรายงานการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู จัดการประชุมฝ่ายบริหารของสถานศึกษาเพื่อพิจารณาเล่ือนเงินเดือน
ตามวงเงินท่ีได้รับการจัดสรร บันทึกการประชุม สรุปผลการประเมินเป็นเอกสาร 

3) รายงานผลการพิจารณาเสนอเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ เล่ือนช้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต่อส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

4) แจ้งผลการพิจารณาการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครู และลูกจ้างประจ า เป็นรายบุคคล 
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.8 คณะกรรมการงานดูแลครูต่างชาติ 
1) สรรหาบุคลากร ตรวจสอบคุณสมบัติ จัดสอบสัมภาษณ์ ครูผู้สอนชาวต่างชาติ 
2) จัดท าสัญญาจ้าง ตามหลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ตรวจสอบเอกสาร เก็บหลักฐาน 
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3) ด าเนินการเรื่องเอกสารการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เอกสารใบอนุญาตท างาน เอกสารใบ
ประกอบวิชาชีพครู ของครูชาวต่างชาติ และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4) อ านวยความสะดวกครูชาวต่างชาติด้านต่างๆ  
5) ประสานงาน ส่ือสารข้อปฏิบัติต่างๆในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู

ชาวต่างชาติ 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
5. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 5.1 คณะกรรมการงานส านักงานกลุ่ม 

1) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2) จัดหา จัดซื้อ วัสดุ – อุปกรณ์ท่ีใช้ในส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
3) ปฏิบัติหน้าท่ีงานสารบรรณ แผนงาน งานสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ งาน

ประชาสัมพันธ์ 
4) ดูแล ตกแต่ง ห้องส านักงานกลุ่ม ฯ ให้สะอาดเรียบร้อย 
5) ก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 5.2  คณะกรรมการงานสารบรรณ 
1) จัดท าแผนปฏิบัติการ การท างานสารบรรณ 
2) จัดหา จัดซื้อ วัสดุ - อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานสารบรรณ 
3) รับ - ส่ง หนังสือ และลงทะเบียน หนังสือราชการ 
4) คัดแยกหนังสือและงานเสนอหนังสือ 
5) คัดกรองงานร่างหนงัสือ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
6) เก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือราชการ 
7) แจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าส่ัง ประกาศ ให้กลุ่มงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ 
8) น าแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนามหรือส่ังการ 
9) ค้นหาหนังสือเอกสารต่างๆ 
10) พิมพ์เอกสาร ค าส่ัง และหนังสือราชการต่าง ๆ และการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ 
11) จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม บันทึกผล และรายงานวาระการประชุม  
12) ก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานสารบรรณ 
13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 5.3  คณะกรรมการงานโรงเรียนกับชุมชน ชมรม ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1) จัดท าแผนปฏิบัติการ งานโรงเรียนกับชุมชน ชมรม ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2) จัดหา จัดซื้อ วัสดุ - อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานโรงเรียนกบัชุมชน ชมรม ศิษย์เก่า คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3) รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน  เพื่อน าไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 

และบริการสาธารณะ 
4) จัดการประชุม ตามวาระต่าง ๆ  
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5) ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่าง ๆ ให้คณะกรรมการ ตัวแทน รับทราบ 
6) ก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียนกับชุมชน ชมรม ศิษย์เก่า คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 5.4  คณะกรรมการงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
1) จัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณงานอาคาร

สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
2) จัดหา จัดซื้อ วัสดุ – อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
3) ส ารวจข้อมูลอาคารเรียน ห้องน้ า- ห้องส้วม เพื่อน ามาวิเคราะห์จัดสรรงบประมาณ และปรับปรุง 

ซ่อมแซม 
4) ก ากับดูแลรักษาความสะอาด และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบให้มีสภาพที่ดี

พร้อมใช้งาน 
5) ก ากับการใช้และดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้อยู่

ในสภาพดีพร้อมใช้งาน  
6) ดูแล ปรับปรุงต้นไม้ และตัดแต่งสวนหย่อมตามบริเวณต่าง ๆ 
7) ซ่อมแซม บ ารุงอาคาร โต๊ะ – เก้าอี้ และอุปกรณ์การสอนประจ าอาคารให้อยู่ในสภาพดี 
8) ดูแล รักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
9) ก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 5.5  คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ 
1) จัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณงาน

ประชาสัมพันธ์ 
2) จัดหา จัดซื้อ วัสดุ – อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประชาสัมพันธ ์
3) จัดระบบให้บริการเสียงตามสายภายในโรงเรียน 
4) จัดท าวารสารโคราชสัมพันธ์ แผ่นพับ Website Facebook และระบบ  ICT เพื่อช่วยในการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา 
5) จัดให้มีเครือข่ายประสานงานประชาสัมพันธ์ 
6) สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ 
7) ก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 5.6  คณะกรรมการงานปฏิคมโรงเรียน 
1) จัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณงานปฏิคม

โรงเรียน 
2) จัดหา จัดซื้อ วัสดุ – อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานปฏิคมโรงเรียน 
3) จัดเจ้าหน้าท่ี ดูแล ให้การต้อนรับ ผู้มาใช้บริการให้เกิดความประทับใจ    
4) จัดท าทะเบียนคุมวัสดุ อุปกรณ์งานปฏิคมให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
5) ก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานปฏิคมโรงเรียน 
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6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 5.7  คณะกรรมการงานโสตทัศนศึกษา 

1) จัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน  เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณงานโสตทัศน
ศึกษา 

2) จัดซื้อ  จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
3) จัดระบบและจัดสถานท่ีในการเก็บรักษาให้เหมาะสมสะดวก  ปลอดภัย 
4) ประสานและร่วมงานกับหมวดวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานโสตฯ 
5) จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนูอุปกรณ์ 
6) จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ค าแนะน าวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูอุปกรณ์ 
7) จัดให้มีสถานท่ีส าหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องควบคุมเสียง 
8) จัดให้มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
9) จัดและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรยีน 
10) ใหบ้ริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร 
11) ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ 
12) บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
13) จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน และง่ายต่อการน าออกไปเผยแพร่ 
14) ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ การผลิตส่ือการสอนแก่ครู –อาจารย์ทั่วไป 
15) ช่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
16) ก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
17) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 5.8  คณะกรรมการงานบริการสาธารณะและยานพาหนะ  
1) จัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณงาน งาน

บริการสาธารณะและยานพาหนะ 
2) ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ความรู้ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณาจัดและให้บริการ

พาหนะแก่บุคลากร 
3) ก ากับ ติดตาม จัดท าข้อมูล สถิติการใช้และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
4) ซ่อมบ ารุง เพื่อให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา  
5) ก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ และยานพาหนะ  
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 5.9 คณะกรรมการงานโภชนาการ ร้านค้า น้ าด่ืม 
1) จัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณงาน

โภชนาการ ร้านค้า น้ าด่ืม  
2) จัดโรงอาหารให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวก สะอาดถูกหลักอนามัย และมีท่ีนั่งท่ีเพียงพอต่อ

นักเรียน มีระบบการถ่ายเทอากาศท่ีดี มีระบบการรักษาความสะอาดท่ีดีได้มาตรฐาน 
3) ก าหนดเมนูอาหารที่ให้นักเรียนได้รับอาหาร ครบ 5 หมู่ และเพียงพอต่อนักเรียนในแต่ละวัน  และ

มีความสะอาด ถูกหลักอนามัย 
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4) ก ากับ ดูแลแม่ครัว หรือผู้ประกอบอาหารประกอบอาหารด้วยความสะอาดถูกหลักอนามัย เช่น 
การแต่งกาย สวมชุดกันเป้ือน ใส่ผ้าคลุมผม การล้างถ้วย จาน ชาม ตลอดจนการใช้น้ าใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด 

5) ตรวจตรา ดูแลน้ าด่ืมให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
6) จัดป้ายนิเทศ นิทรรศการการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม 
7) ก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโภชนาการ ร้านค้า น้ าด่ืม 
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 5.10 คณะกรรมการงานอนามัยโรงเรียนและประกันอุบัติเหตุ 
1) จัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณงานอนามัย 
2) จัดหาทรัพยากรท่ีใช้ในงานอนามัย เช่นยา และเครื่องเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นให้เพียงพอตามสภาพและ 

ความจ าเป็น 
3) จัดหาวัสดุ – ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประจ าห้องพยาบาลและส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 

เหมาะสม  
4) จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ 
5) จัดบรรยากาศภายในห้องพยาบาลให้สะอาดเป็นระเบียบ น่าใช้บริการ 
6) จัดท าระเบียบปฏิบัติการขอใช้ห้องพยาบาล 
7) ปฐมพยาบาลนักเรียนท่ีได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ในขณะท่ีอยู่และจัดส่งโรงพยาบาลในกรณีท่ี

จ าเป็น 
8) จัดท าบัตรสุขภาพ รวบรวมสถิติผู้ป่วย บันทึกรวบรวมรายการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากรและ

นักเรียนตลอดจนการตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี 
9) ประสาน ร่วมมือกับงานโภชนาการในด้านสุขาภิบาลอาหาร แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น ดูแล

ความสะอาด น้ าด่ืม น้ าใช้ ห้องส้วม และขยะมูลฝอย 
10) ประชาสัมพันธ์ ด้านสุขภาพ โดยการจัดท าเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์และป้ายนิเทศ 
11) รวบรวมข้อมูลจัดท าสถิติการใช้บริการห้องพยาบาล 
12) ประเมินและสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
13) จัดท าระบบประกันสุขภาพให้แก่นักเรียน 
14) ก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานอนามัย 
15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 5.11 คณะกรรมการงานซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค 
1) จัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณงานซ่อมบ ารุง

ระบบสาธารณูปโภค 
2) จัดซื้อ จัดหา วัสดุ – อุปกรณ์ ท่ีเกี่ยวกับงานด้านสาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพอ 
3) ก าหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
4) จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีมาตรการตรวจสอบ

คุณภาพของน้ าด่ืม น้ าใช้ และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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5) ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีช ารุดเพื่อซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีช ารุดให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและปลอดภัย 

6) ก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค 
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 5.12 คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ 
1) จัดท าแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการ

ขยะ 
2) จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ท่ีใช้ในการก าจัดขยะ   
3) เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานการลด และคัดแยกขยะ 
4) บูรณาการและประสานการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5) ก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะ 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
6. คณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 6.1 คณะกรรมการส านักงานกลุ่ม 

1) จัดระบบงานส านักงาน งานสารบรรณ หนังสือหรือเอกสารทางราชการให้เป็นปัจจุบัน 
2) รับผิดชอบงานด้านแผนงาน ข้อมูลสารสนเทศ การเงินของงาน/โครงการประจ าปีของกลุ่มงาน 

และงบประมาณประจ าปีของกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
3) จัดท าบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์กลุ่ม งานกิจการนักเรียน และอ านวยความสะดวกต่อการ

ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปีของกลุ่มงานบริหารทรัพย์สินของโรงเรียน 
  4)  สรุปผลการด าเนินงานประจ าปเีสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
  5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.2 คณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1) จัดท าแผนหรือโครงการสาหรับกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสมกับสภาพจริงในการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
  3) จัดอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4) จัดประชุมหัวหน้าระดับเพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน 

  5) จัดหาและพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
  กิจกรรมโฮมรูมเสริมทักษะด ารงชีวิต แบบประเมินนักเรียนในด้านต่าง ๆ  
  6) จัดประชุมเพื่อปรึกษา แก้ไขปัญหารายกรณี 
  7) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดทารายงานประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกระดับ 
  เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 
  8) จัดการประเมินทบทวนในการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  9) ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
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  10) ปฏิบัติงานอื่น ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.3 คณะกรรมการงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
  1) ติดต่อ ประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
  2) จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน 
  3) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ 2 ครั้ง 
  4) วางแผน ประสานงานกับระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียน 
  5) จัดท าระเบียบเกี่ยวกับงานเครือข่ายผู้ปกครอง 
  6) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาต่างๆในการเรียน 
  7) จัดกิจกรรมร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์นักเรียนผู้ปกครองอย่างสูงสุด 
  8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 คณะกรรมการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

1) จัดท าแผนหรือโครงการสาหรับกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น โครงการโรงเรียนสี
ขาว โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน โครงการอบรมเกีย่วกับปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

  2) ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3) ประสานครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในการเฝ้าระวังนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด 
  4) ให้ค าปรึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการต่อต้านยาเสพติด  

5) ประสานงานและด าเนินการร่วมกับผู้ปก ครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต้านยาเสพติด 
6) จัดต้ังศูนย์ตรวจและป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษาโดยความร่วม มือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
7) ให้ความร่วมมือกับหน่วย งานราชการ องค์กร เอกชนและชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

  8) ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
  9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.5 คณะกรรมการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

1) วางแผนด าเนินการจัดกิจกรรม และโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางศาสนา 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตลอดปีการศึกษา  

2) ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้ขวัญก าลังใจแก่นักเรียนท่ีมีความประพฤติดี  
3) จัดท าเอกสาร หรือแบบรายงานต่างๆ จัดเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน  
4) จัดท าเอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ แก่

นักเรียน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ  
5) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 6.6  คณะกรรมการงานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมนักเรียน 
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1) ก าหนดแนวทาง วางแผน การเผยแพร่ประชาธิปไตยในโรงเรียนและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
2) ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้การสนับสนุนกิจกรรม เพื่อให้การด าเนินงานลุล่วงเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
3) ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตามการด าเนินกิจกรรมต่างๆและให้ค าปรึกษาแก่ผู้น านักเรียนเพื่อให้เกิด 

ความส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 
4) จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและลุ่มนักเรียนผู้น ากิจกรรม   
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย   

 6.7  คณะกรรมการงานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
1) วางแผน  ก าหนดแนวทาง  มาตรการจัดระเบียบวินัยนักเรียน การป้องกันแก้ไขปัญหาการ

ประพฤติให้ชัดเจน 
2) ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน เพื่อประสานงานกับครู  ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับ

ทราบ 
3) เพื่อความร่วมมือในการดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ 
4) จัดท าเอกสาร และรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
5) ด าเนินการควบคุม ดูแลเกี่ยวกับระเบียบวินัย  การแก้ไขพฤติกรรมของนกัเรียนให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบ วินัย แนวปฏิบัติของโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ 
6) ประสานงานกับ ครูที่ปรึกษาช้ันงานแนะแนว ผู้ปกครอง  ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และหน่วยงานภายนอกใน

การป้องกัน และแก้ไข ปัญหาพฤติกรรมการผิดระเบียบวินัยของนักเรียน 
7) บันทึกรวบรวมข้อมูล การประพฤติผิดระเบียบวินัยของนักเรียน พิจารณาโทษนักเรียนให้เป็นไป

ตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
8) จัดท าสถิติและรายงานข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับ มอบหมาย 

 6.8  คณะกรรมการงานส่งเสริมวินัยจราจร 
  1) จัดท าข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน 
  2) รวบรวมข้อมูลนักเรียนท่ีเดินทางมาด้วยรถโดยสาร 
  3) ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนท้ังไปและกลับของนักเรียน 
  4) ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
  5) จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา 
  6) รณรงค์และอานวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าท่ีสานักงานขนส่งจัดทาใบอนุญาตขับขี่ 
  รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
  7) ก ากับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 

8) ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรยีนร่วมกับครูประจาช้ัน หัวหน้าระดับ และครูเวร
ประจ าวัน 
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  9) ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.9  คณะกรรมการงานส่งเสริมการกีฬา 

1) จัดท าและด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในประเภทกีฬาท่ีคัดเลือกความสามารถ  
2) พัฒนาทักษะ ฝึกซ้อม ต่อยอดนักกีฬา ในประเภทกีฬาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีประจักษ์ของโรงเรียนอย่าง

เป็น 
3) จัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนประจ าปี 
4) สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับ มอบหมาย 

 6.10  คณะกรรมการงานหัวหน้าระดับ 
  1) ดูแล ควบคุมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม พฤติกรรมเบ่ียงเบน หรือพฤติกรรมเส่ียงของ 
  นักเรียนในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ 
  2) เป็นคณะกรรมการด าเนินการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ 

3) พิจารณาตัดสินลงโทษนักเรียนท่ีกระท าความผิดในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบและระหว่างระดับช้ันท่ี
เกี่ยวข้อง 
4) รายงานผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาทราบทุกส้ินเดือน หรือทันทีท่ีเกิดเหตุในกรณีท่ีเป็นเหตุร้าย แรงเพื่อทราบและพิจารณาส่ัง
การ 

  5) จัดประชุมครูท่ีปรึกษาในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ 
  6) ควบคุมดูแล การเข้า แถวเคารพธงชาติประจาวันในตอนเช้า และตรวจสอบยอดจานวนนักเรียนท่ี  

มาเรียนและขาดเรียน ส่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ลงสถิติประจ าวัน เพื่อด าเนินการรายงานให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้ปกครองทราบ 
7) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับทุกฝ่ายในโรงเรียน ในการควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีการจัด
กิจกรรม 

  8) ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
  9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.11 ครูที่ปรึกษา 
  1) เป็นครูที่ปรึกษาและปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียนท่ีได้รับมอบหมาย 
  2) เป็นคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของระดับช้ันและด าเนินการดูแลช่วยเหลือให้ 

ค าปรึกษา ส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีระบบท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

  3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเบ่ียงเบนของนักเรียนในห้องเรียนท่ีได้รับมอบหมายและ 
ส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมท่ีดีงามให้เกิดข้ึนกับนักเรียน ให้ขวัญกาลังใจ ตักเตือนและลงโทษนักเรียนใน
ท่ีปรึกษา 
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4) ดูแลนักเรียน ประกอบพิธีหน้าเสาธง โดยยืนคุมแถวหลังนักเรียนคนสุดท้ายในห้องเรียนท่ีตน 
รับผิดชอบ ส ารวจสถิติการมาเรียน ขาดเรียนในแต่ละวันและพบนักเรียนในท่ีปรึกษาในคาบโฮมรูม 
เพื่อรับทราบปัญหา ให้การอบรมนักเรียน ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีและช่วยเหลือนักเรียน 
5) รายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียนในท่ีปรึกษาต่อหัวหน้าระดับช้ันเพื่อรายงานให้ผู้อ านวยการ
โรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนทราบ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบทุกวัน 
6) ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกายประจาวันและประจาเดือนตามเวลาท่ีกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ก าหนด 

  7) ช้ีแจงเรื่องการเรียนการสอน / ตารางสอน/ การสอบกลางภาค / การสอบปลายภาค/สอบแก้ตัว 
  และติดตามผลการเรียนของนักเรียนเพื่อปรับปรุง พัฒนา 
  8) ดูแลควบคุมนักเรียนเข้าร่วมประชุมระดับช้ันและเข้าร่วมกิจกรรมประชุมนักเรียน 

9) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ในงานท่ีปรึกษาตามท่ีกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ก าหนด 

  10) เป็นเวรประจ าวันตามตารางเวลาและทาหน้าท่ีตามหน้าท่ีก าหนดให้รับผิดชอบ 
  11) ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
  12) ปฏิบัติงานอื่น ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏบิตัิงานของครู 12 ข้อ 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  
 การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพื่อ พัฒนาตนเอง 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีองค์กรหรือ หน่วยงาน หรือสมาคมจัด
ขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ  เป็นต้น ท้ังนี้ต้องมีผลงานหรือรายงาน
ท่ีปรากฏชัดเจน  
มาตรฐานที่ ๒ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผู้เรียน  
 การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การเลือกอย่าง ชาญฉลาด 
ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและ กิจกรรมอื่น ๆ ครูต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก  
มาตรฐานที่ ๓ มุ่งมั่นพฒันาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  
 การมุ่งมั่นพฒันาผู้เรียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ให้มากท่ีสุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัย ปัญหาความต้องการท่ี
แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปล่ียนวิธีการสอนท่ีจะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมท้ังการ ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ  
มาตรฐานที่ ๔ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  
 การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือ สร้างแผนการ
สอน บันทึกการสอน หรือ เตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรม การเรียนการสอน ให้
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๕ พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
 การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น ผลิต เลือกใช้  ปรับปรุง
เครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารส่ิงพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการ เรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๖ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน  
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ประสบ
ผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุป ความรู้
ท้ังหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัว ผู้เรียนตลอดไป  
มาตรฐานที่ ๗ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  
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 การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการ พัฒนาผู้เรียนท่ี
เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการด าเนินงานท่ี เกี่ยวข้อง โดยครูน าเสนอ
รายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้  

 (๑) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนท่ีต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน  
 (๒) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีน ามาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  และ
 ขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ  

  (๓) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอตนตามวิธีการท่ีก าหนดท่ีเกิดกับผู้เรียน  
  (๔) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  
มาตรฐานที่ ๘ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน  
 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในด้าน บุคลิกภาพท่ัวไป 
การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ  ท่ีท าให้ผู้เรียนเล่ือมใส
ศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง  
มาตรฐานที่ ๙ ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  
 การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความส าคัญรับฟัง ความคิดเห็น 
ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อน ร่วมงานด้วยความเต็ม
ใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท า นั้น  
มาตรฐานที่ ๑๐ ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 
 การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักในความส าคัญ รับฟังความ คิดเห็น 
ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของ สถานศึกษา 
ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกนั และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ  
มาตรฐานที่ ๑๑ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
 การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจ า และ รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู  สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์
อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน  และพัฒนาสังคมได้อย่าง
เหมาะสม  
มาตรฐานที่ ๑๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  
 การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหา หรือความ
จ าเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนมา ก าหนดเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนท่ีถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ของครูอีกแบบหนึ่งท่ีจะ
น าเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูจ าเป็นต้องมอง มุมต่าง ๆ  ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหา
ไปในทางการพัฒนา ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพฒันาของผู้เรียน ครูจึง ต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ กล้าท่ีจะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือ
แง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมใน ทุก ๆ โอกาส  มองเห็นแนวทางท่ีน าสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน  
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จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
จรรยาบรรณต่อตนเอง  
 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและ วิสัยทัศน์ 
ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  เป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์กรวิชาชีพ  
 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  
 (๑) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ ก าลังใจแก่ศิษย์ และ
ผู้รับบริการตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า 
 (๒) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยท่ีถูกต้องดี งามแก่ศิษย์
และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
 (๓) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ  
 (๔) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ  
 (๕) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียก รับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ  
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
 (๖) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่น ในระบบ
คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
จรรยาบรรณต่อสังคม 
 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา  ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  
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จิตวิญญาณของการเปน็ครทูีด่ี 
 

ครูดีมีค่ากว่าสิ่งใด 
ครูที่ดีต้องมี  11  ข้อและต้องไม่  12  ข้อ 

จึงถือว่าเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของการเป็นครูที่ดี 
 
11   ข้อที่ครูควรปฏิบัติ 
 1. ต้อง รู้ก่อน    2. ต้อง สอนทวนซ้ า 
 3. ต้อง ท าให้เห็น   4. ต้อง เน้นปฏิบัติ 
 5. ต้อง จัดเสริมก าลังใจ   6. ต้อง ช้ีพิษภัยให้กลัว 
 7. ต้อง ท าตัวใกล้ชิดศิษย์   8. ต้อง กล่อมจิตให้เกิดศรัทธา 
 9. ต้อง รักษากติกาอย่างเคร่งครัด  10. ต้องวัดและประเมินผลอย่างเท่ียงตรง 
 11. ต้อง มั่นคงในอารมณ์ 
 
12   ข้อที่ครูที่ดีไม่ควรปฏิบัติ 
 1.  หน้าบึ้ง หน้างอ   2.   ด่าทอ หยาบคาย 
 3.  มาสอนสายเป็นประจ า  4.   ชักน าให้เช่ือโชคลาง 
 5.  พูดอย่างท าอย่าง   6.   วางท่าหรือเซื่องซึม  
 7.  ลืมเตรียมการสอน   8.   ลืมน าอุปกรณ์มาใช้ 
 9.  แต่งกายหวือหวา   10.  วิ่งหาอบายมุข 
 11.  ก่อทุกข์ให้ผู้อื่น   12.  ฝืนใจเวลาสอน 
 
 


