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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๒)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วย
หลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนนิชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๒)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้



มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
 ๑.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งม่ันในการท างาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  ตามนโยบายของ  คสช. 
 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
 ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 ๔. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลสมีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 ๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทพรรณนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

1. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.1 ก าหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมของกลุ่มบริหารทั่วไป 

  1.2 ก ากับ ดูแล การด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา  
  1.3 พิจารณาจัดสรรงบประมาณของกลุ่มบริหารทั่วไป 
  1.4 ก าหนดบทบาท หน้าที่ และบทพรรณนางานของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป 

1.5 นิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป 
1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มบริหารงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.7 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป เสนอผู้ช่วย/รองผู้อ านวยการ  
      ผู้อ านวยการโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
1.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1 ปฏิบัติหน้าที่ ตามบทพรรณนางานกลุ่มบริหารทั่วไป ข้อที่ 1.1 - 1.6 กรณีหัวหน้ากลุ่ม 

บริหารทั่วไป ไปราชการ ลาป่วย ลากิจ หรือด้วยสาเหตุอื่นๆทีท่ าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
2.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
3.1 ดูแลการรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารทั่วไป 
3.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและงานนักการ ภารโรง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

4.1 ประสานงานและวางแผนการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา 
      สถานศึกษา 
4.2 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ  

การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบ   
ทีเ่กี่ยวข้อง 

4.3 ก ากับ ดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การ
รักษาสภาพแวดล้อมและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษา 

4.4 ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับอาคาร
สถานที่ 

4.5 ประสานงาน บริการและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

4.6 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ 
4.7 ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ผู้ช่วย/ 
      รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



งานนักการ ภารโรง 
4.9  จัดท าแผนงาน/ โครงการ /ปฏิทินปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานนักการภารโรง ให้เป็นไป               
       ตามนโยบายของสถานศึกษา 
4.10 ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ เพื่อมอบหมายงานนักการภารโรงประจ าวัน 
4.11 ก ากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนักการภารโรง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4.12 มอบหมายหน้าที่ ก าหนดขอบข่ายงานของนักการภารโรงเป็นรายบุคคล  
4.13 ประชุม นิเทศงาน และประเมินการปฏิบัติงานนักการภารโรงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
4.14 ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ผู้ช่วย/ 
        รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4.15 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. งานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 งานอนามัยโรงเรียน 
  5.1 จัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียน 
  5.2 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  โดยจัดกิจกรรม     
                   ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น การตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี เป็นต้น 
  5.3 ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง และทันท่วงที ส่งต่อ  
                  นักเรียนที่ป่วย และประสานงานกับผู้ปกครอง 
  5.4 ดูแลห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะและจัดห้องพยาบาลให้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
                  มาตรฐานที่ก าหนด 
  5.5 จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาพยาบาล ให้พร้อมต่อการใช้งาน    
 5.6 ควบคุมและเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์อย่างเป็นระบบ สามารถใช้   
       รักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ทันท่วงที 
  5.7 จัดท าสถิติน้ าหนักและส่วนสูงของนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ประสานงานกับ             
                  ครูที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่อนามัยในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูง 
                  ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
  5.7 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ สิ่งเสพติดทุกชนิด รวมทั้ง 
                  อุบัติเหตุต่างๆ 
  5.8 ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ผู้ช่วย/ 
                   รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  5.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานโภชนาการโรงเรียน 
  5.10 จัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานโภชนาการโรงเรียน       
  5.11 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การสร้างสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับโภชนาการ 
  5.12 ควบคมุ ดูแล การบริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม ส าหรับบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นไปตาม      
          หลักโภชนาการ ถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

  5.13 ควบคุม ดูแล สถานที่ประกอบและจ าหน่ายอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 
  5.14 ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  เสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ผู้ช่วย/ 



         รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  5.15 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
6. งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรยีน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 6.1 จัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานสหการโรงเรียน 
 6.2 ด าเนินงานสหการโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบก าหนด 
  6.3 ประชาสัมพันธ์งานสหการโรงเรียนแก่บุคลากรโรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก  
 6.4 ระดมหุ้น ท าระเบียนรายชื่อสมาชิกสหการและจ านวนหุ้นทั้งหมด  เพ่ือความสะดวกในการ 
                  ติดต่อประสานงานสมาชิก 
 6.5 จัดท าบัญชีรายรับ-จ่ายทั้งหมดในการด าเนินงานสหกรณ์โรงเรียน 
 6.6 จัดหาสินค้าที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือจ าหน่ายแก่สมาชิก 
 6.7 ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
                  ผู้ช่วย/รองผู้อ านวยการ  ผู้อ านวยการโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

6.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
7. งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
             7.1 จัดท าแผนงานพัฒนางาน/โครงการ เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อจัดสรรงบประมาณ 
             7.2 จัดซื้อ จัดหา อุปกรณส์าธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพอตลอดเวลา 
             7.3 ก าหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างประหยัด 
                   และคุ้มค่า 
             7.4 มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ าดื่ม น้ าใช้ เครื่องกรองน้ า หม้อแปลงไฟฟ้า โทรศัพท์ 
                   และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน 
    7.5 จัดท าป้ายค าขวัญ ค าเตือน เกี่ยวกับการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 
    7.6 ร่วมมือกับงานกิจการนักเรียน อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้น้ า การใช้ไฟฟ้า และ   

   การใช้โทรศัพท์ 
             7.7 ส ารวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีช ารุด  ซ่อมแซมสาธารณูปโภคท่ีช ารุด   

    ให้อยู่ในสภาพดี และมีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
               7.8 ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  

      ผูช้่วย/รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
               7.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
8. งานกิจการนักเรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  8.1 ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ วางแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินงานกิจการนักเรียน 
           8.2 ก ากับ นิเทศ ติดตามงานกิจการนักเรียนให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบตามแผนงาน/โครงการ   
                 และระเบียบของทางราชการ 
           8.3 ก ากับ นิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน าด้านพฤติกรรมของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัย 
                 ของโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการกิจการนักเรียน   
           8.4 วางแผนการปฏบิัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย ป้องกัน ควบคุม และแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่   
                 เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

 8.5 วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเก่ียวกับการด าเนินงานกิจการนักเรียน        



       เพ่ือป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
   8.6 ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 

 8.7 ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานกิจการนักเรียนต่อหัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ช่วย/           
       รองผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการโรงเรียน ตามล าดับ 
 8.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 9.1 จัดท าแผนงาน/โครงการ วางแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานระบบดูแล 
        ช่วยเหลือนักเรียน  
 9.2 ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐาน  
       ตวัชี้วัด คุณภาพการศึกษา 
 9.3 นิเทศ ดูแล ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 9.4 จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ประกอบการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 9.5 จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง 

            9.6 สนับสนุนการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
            9.7 สรุป รายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
            9.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
10. งานโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

10.1 จัดท าแผนงาน/โครงการ เสนอผู้บริหารเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
10.2 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
10.3 จัดซื้อ จัดหา จัดท า โสตทัศนูปกรณ์ให้ครบตามเกณฑ์ 
10.4 จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม ปลอดภัย และสะดวกส าหรับ 

ให้บริการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
10.5 จัดท าระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
10.6 จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ค าแนะน าวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
10.7 จัดให้มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลาตามความเหมาะสม 

            10.8 บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
            10.9  ควบคุม ดูแล ระบบแสง เสียง บริการและสนับสนุน การประชุม สัมมนาและการแสดง 

     นิทรรศการในโอกาสต่างๆของโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร 
            10.10 จัดท าทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
            10.11 จัดท าบันทึกและสถิติ ตลอดจนคู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
            10.12 จัดท าแบบฟอร์ม/ตารางการใช้บริการงานโสตฯ และจัดท าสมุดบันทึกการให้บริการ 

       ประจ าวัน 
            10.13 จัดวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ให้สะดวกและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
            10.14 บันทึกสรุปข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานหรือมีการจัดท าสถิติต่างๆ สรุปเป็นรายเดือน 
            10.15 จัดกิจกรรมสนับสนุน การผลิตและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัด 

      นิเทศ แนะน า สาธิต การใช้โสตทัศนูปกรณ์ แก่บุคลากร 
            10.16 รวบรวม จัดหา และจัดท ารายการสื่อต่างๆ ไว้บริการนักเรียน ครูและชุมชน 



            10.17 ตรวจสภาพอุปกรณ์โสตฯ ทุกสิ้นภาคเรียน 
            10.18 ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและ  

      ผู้อ านวยการโรงเรียน 
            10.19 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
11. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

11.1      จัดท าแผนงาน / โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  11.2      จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่ ให้ความรู้เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
           หลักการของประชาธิปไตยในโรงเรียน 
11.3.      จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
11.4   ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้ 
          สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
11.5   สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
11.6   จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
11.7   ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นที่ปรึกษาในการประชุมตลอดทั้งวางแผนงาน/ 
          โครงการส าหรับปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
11.8   จัดตั้งสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 
11.9   ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจกรรมของโรงเรียน  เพ่ือความสามัคคี 
          การเคารพนบนอบของนักเรียนต่อครู 
11.10 ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ 
          ในขอบข่ายที่เหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
11.11 ประสานงาน/สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
11.12 จัดท าคู่มือคณะกรรมการนักเรียน 
11.13  สรุปผลการด าเนินงาน รายงานให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือน าเสนอ 
           ผู้อ านวยการโรงเรียน 
11.14  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและกิจกรรมวันส าคัญแห่งชาติ  
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

12.1    จัดท าแผนงาน / โครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
12.2  จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 
12.3  ประสานงานกับวัดต่างๆ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝึกอบรมด้านศีลธรรม  
         จริยธรรมแก่นักเรียน 
12.4  จัดกิจกรรมยกย่อง / ประกาศเกียรติคุณให้ก าลังใจนักเรียนที่ประพฤติ และเป็นแบบอย่าง 
         ที่ดีกับนักเรียน 
12.5  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดีให้กับนักเรียน 
12.6  จัดให้นักเรียนได้ฝึกและปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนา อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง รวมทั้ง 
         วันส าคัญแห่งชาติ 
12.7  จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 



12.8  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรร 
12.9  ประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของนักเรียน 
12.10 ก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานการปฏิบัติงาน 
12.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 13. งานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียน   
       มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

13.1  จัดท าแผนงาน / โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
13.2  ด าเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 
         ยาเสพติดในโรงเรียน 
13.3  จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ 
13.4  ประสานงานกับทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือช่วยกันป้องกัน  
         และแก้ปัญหายาเสพติด 
13.5  การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
13.6  ตรวจสอบติดตาม บ าบัด เยียวยา ฟ้ืนฟ ูนักเรียนที่เสพยาเสพติด 
13.7  สรุปผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด รายงานให้กลุ่มบริหาร 
         กิจการนักเรียน เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
13.8  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

14. งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  14.1 จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจ าปี และปฏิทินปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 

14.2 วางแผนและด าเนินงานการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา 
14.3 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนรวมทั้งเรื่องท่ีเกี่ยวกับการศึกษาและเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
14.4 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักของชุมชนตามความเหมาะสมตมโอกาส เช่น ทางวิทยุ  
        เสียงตามสาย และสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 
14.5 จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียนให้มีสาระบันเทิงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทั้ง      
        ภาคเช้าและภาคกลางวันตามความเหมาะสม 
14.6 บริการประชาสัมพันธ์ ประกาศ ในเรื่องที่เก่ียวข้องที่เร่งด่วน 
14.7 บริการถ่ายภาพบริการต่างๆ ของโรงเรียน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยการจัดบอร์ด 
        หรือโดยวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
14.8 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายของงานหรือกิจกรรมต่างๆ และพร้อมให้บริการเมื่อมีผู้ 
        ต้องการ 
14.9 ท าหน้าที่พิธีกร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 
14.10 สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

15. ระดมทุนและทรัพยากร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
          15.๑ วางแผนงาน/โครงการ จัดกิจกรรมระดมทุนและทรัพยากรประจ าปี 
          15.๒ ติดต่อ ประสาน เชิญชวนบุคคล ห้างร้าน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมสนับสนุนทุนและ 
                  ทรัพยากรในการจัดการศึกษา เพ่ือคนพิการ 



          15.๓ จัดท าข้อมูลสถิติของบุคคล และหน่วยงานของรัฐที่ให้การสนับสนุนทุนและทรัพยากรใน 
                  การจัดการศึกษา พร้อมท าหนังสือขอบคุณ หรือหลักฐานการรับมอบ (ใบเสร็จ) ให้โดยเร็ว 
          15.๔ จัดหา จัดท า ของที่ระลึกมอบให้บุคคล หน่วยงานที่ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ทุน และ 
                  ทรัพยากรในการจัดการศึกษา เนื่องในโอกาส ส าคัญๆ ตามความเหมาะสม 
          15.๕ สรุป และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
          15.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
16. งานชุมชนสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  16.1 รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลของชุมชน เพื่อน าไปใช้สร้างความสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน 
           16.2 ให้บริการแก่ชุมชนในทุกด้านที่สามารถท าได้ เช่น ด้านข่าวสาร ด้านวัสดุครุภัณฑ์ และ 
                   ด้านวิชาการ เป็นต้น 

16.3 สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย โดยเข้าร่วมใน 
        งานประเพณี ศาสนา และงานเกี่ยวกับชุมชน 
16.4 ด าเนินงานในการที่จะให้ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่างๆ ตามความ 
        เหมาะสม 
16.5 จัดท าข้อมูลสถิติต่างๆ ที่ควรทราบเกี่ยวกับชุมชนในท้องถิ่น เช่น หมู่บ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ 
        บริการ ผู้น าท้องถิ่น บุคคลที่ชุมชนนับถือ หรือสถานที่ส าคัญต่างๆเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ 
        ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน 
16.6 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน 
16.7 จัดเก็บสถิติ ข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับงานสัมพันธ์ชุมชน 
16.8 สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
16.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
   

 


