
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา 

 

วิสัยทัศนโรงเรียน 

เปนโรงเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาคนไทย 4.0 เพิ่มพูนทักษะและ

ความรูคูคุณธรรม สุขภาพชีวิตดีเลิศล้ำ นอมนำเศรษฐกจิพอเพียง 

 

พันธกิจโรงเรียนวัดหนองโพรง 

 จัดการศึกษาใหผูเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดหาและพฒันาครู แหลงเรียนรู 

และอาคารสถานที่ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

เปาประสงคโรงเรยีนวัดหนองโพรง 

ผูเรียนทุกคนเปนคนดี เกง มีความสุข มีทักษะชีวิตและอาชีพ ตามคุณลักษณะคนไทย 4.0 

 

อักษรชื่อยอโรงเรียน ว.ส. 

สีประจำโรงเรียน แดง – ขาว 

      สีแดง หมายถึง ความรู ภูมิปญญา ความรัก ความสามัคคี 

 สีขาว หมายถึง ความบรสิุทธ์ิ มีคุณธรรม จริยธรรม มรีะเบยีบวินัย 

ปรัชญาโรงเรียน การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต  

คำขวัญ ทักษะดี  งานอาชีพเดน  เนนคุณธรรม 

อัตลักษณผูเรียน ย้ิม  ไหว  ทักทาย  ใชเทคโนโลยี 

เอกลักษณโรงเรยีน งานอาชีพเดน  เนนเทคโนโลยี 

คติพจนโรงเรียน สุสสฺูสา สุตวฑฺฒนี  (การศึกษา พัฒนาความรู) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สมรรถนะสำคญัของผูเรียน 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนครูเชียงราย (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562)  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื ่อแลกเปลี ่ยนขอมูล

ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรอง

เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ  การเลือกรับหรอืไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความ

ถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและ

สังคม 

 2. ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด

อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือ

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแกปญหา  เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ที่

เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลีย่นแปลงของเหตุการณตาง ๆ  ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชใน

การปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ

ตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชใน

การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง  การทำงาน และการอยูรวมกัน

ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ  

อยางเหมาะสม  การปรับตัวใหทันกับการเปลี ่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจัก

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดาน

ตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การ

สื่อสาร การทำงาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนครเูชียงราย (ฉบบัปรับปรงุ พทุธศักราช 2562)  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เพื่อใหสามารถอยูรวมกบัผูอื่นในสงัคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังน้ี 

 1.  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 

 2.  ซื่อสัตยสจุริต 



 
 

 3.  มีวินัย 

 4.  ใฝเรียนรู 

 5.  อยูอยางพอเพียง 

 6.  มุงมั่นในการทำงาน 

 7.  รักความเปนไทย 

 8.  มีจิตสาธารณะ 

 

คานิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  ตามนโยบายของ  คสช. 

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิง่ที่ดีงามเพือ่สวนรวม 

 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

 4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม 

 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน 

 7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 

 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

 9. มีสติรูตัว รูคิด รูทำ รูปฏิบัติตามพระราชดำรสัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 10. รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาท สมเด็จ

พระเจาอยูหัวรูจกัอดออมไวใชเมื่อยามจำเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจำหนาย และพรอมที่

จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี 

 11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ หรือกเิลสมีความละอาย

เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

 12. คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งานดานการบริหารท่ัวไป 
 

  เปนภารกิจหน่ึงของโรงเรียนในการสนับสนุน  สงเสริมการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนใหบรรลุตาม

นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกำหนดใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เชน  การ

ดำเนินงานธุรการ  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  งานพัฒนาระบบและเครือขาย  

ขอมูลสารสนเทศ  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  การจัด ระบบการบริหารและพัฒนา

องคกร  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริม  สนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและ

บริหารทั่วไป  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  การจัดทำสำมะโนผูเรียน  การรับนักเรียน  

การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ  และ ตามอัธยาศัย  การระดมทรัพยากรเพือ่

การศึกษา  งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน  การประชาสัมพันธ งานการศึกษา การสงเสริมสนับสนุน  

และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น  การ

จัดระบบการควบคุมในหนวยงาน  งานบริการสาธารณะ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทบาทและหนาท่ีของกลุมบริหารท่ัวไป 

หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 

  มีหนาทีร่ับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

  1. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะรองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไปของโรงเรียน 

  2. เปนที่ปรึกษาของผูอำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกบังานบรหิารทั่วโรงเรียน 

  3. กำกบั ติดตาม การดำเนินงานของกลุมบรหิารทั่วไปใหดำเนินไปดวยความเรียบรอย และมี

ประสิทธิภาพ 

  4. กำหนดหนาที่ของบุคลากรในกลุมบรหิารทั่วไป และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงาน

บรหิารทั่วไป   

  5. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหนาที่ความรบัผิดชอบไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

  6. กำกบั ติดตาม ใหงานแผนงานและบรหิารทั่วไป ประสานฝายตางๆ  เพื่อดำเนินกิจกรรม งาน 

โครงการ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 

  7. กำกบั ติดตาม ประสานงานใหมีการรวบรวมขอมลู สถิติเกี่ยวกับงานบรหิารทั่วไปใหเปน

ปจจุบัน เพือ่นำไปใชเปนแนวทางในการพฒันา และแกไขปญหา 

  8. ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุม

บรหิารทั่วไป อยางตอเน่ือง 

  9. ติดตามประสานประโยชนของคร ู ผูปฏิบัติหนาที่และปฏิบัติหนาที่พเิศษ  เพือ่สรางขวัญและ

กำลังใจ 

  10.  วินิจฉัยสั่งการงานที่รบัมอบหมายไปยังงานที่เกี่ยวของ 

  11. ติดตามผลสมัฤทธ์ิและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรปุปญหา และอปุสรรคในการ

ดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานใหมปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

  12.  กำกับ ติดตาม ใหงานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดำเนินการติดตามการ

ปฏิบัติงานของทุกงานพรอมรายงานผลการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

  13.  ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดนางแกว 

  14.  ติดตอประสานงานระหวางโรงเรียนกับหนวยงานภายนอกในสวนที่เกี่ยวของกบังานบริหาร

ทั่วไป 

  15.  ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

 

 



 
 

งานสำนักงานกลุมบริหารทั่วไป  

  1. งานสารบรรณกลุมบริหารบริหารท่ัวไป  

  มีหนาทีร่ับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

       1.1  จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองกลุมบริหาร

ทั่วไปเพื่อจัดสรรงบประมาณ 

      1.2  จัดหา  จัดซื้อทรัพยากรที่จำเปนในสำนักงานกลุมบรหิารทั่วไป 

       1.3  จัดทำทะเบียนรับ – สง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของ

สำนักงาน ใหเปนหมวดหมูมีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถคนหาเรื่องไดอยางรวดเร็ว 

       1.4  โตตอบหนังสอืราชการ  ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  หลักฐานใหถูกตองตาม

ระเบียบของงานสารบรรณอยางรวดเร็วและทันเวลา 

       1.5  จัดสงหนังสือราชการ  เอกสารของกลุมบรหิารทั่วไป ใหงานทีร่ับผิดชอบและติดตามเรื่อง

เก็บคืนจัดเขาแฟมเรื่อง 

      1.6  จัดพิมพเอกสารและจัดถายเอกสารตาง ๆ ของกลุมบรหิารทั่วไป เชน บันทกึ

ขอความ  แบบสำรวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคำสัง่ 

       1.7  ประสานงานดานขอมลูและรวมมือกบักลุมบริหารงานตาง ๆ ในโรงเรียน เพื่อใหเกิดความ

เขาใจและรวมมืออันดีตอกันในการดำเนินงานตามแผน 

      1.8  ประเมินผลและสรปุรายงานผลปฏิบัติราชการประจำป 

       1.9  ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 

 

2. งานพัสดุกลุมบรหิารท่ัวไป 

        2.1  ประสานงานในกลุมงานบริหารทั่วไป วางแผน จัดซื้อ จดัหาวัสดุ  ครุภัณฑทีจ่ำเปนในการ

ซอมแซมอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและอุปกรณอำนวยความสะดวกที่ชำรุด  โดยประสานงานกับพสัดุ

โรงเรียน    

        2.2  จัดทำบญัชีควบคุมการเบิกจายวัสดุ  ยืมวัสดุใหถูกตองมีระบบและเปนปจจบุัน 

       2.3  จัดทำระเบียบ  แนวปฏิบัติ แบบรายงาน  แบบฟอรมตาง ๆ  ที่จำเปนในการใหบรกิารปรบั

ซอม 

        2.4  ติดตามการปรับซอมและบำรุงรักษาสภาพวัสดุ  ครุภัณฑใหมีอายุการใชงานยาวนาน 

        2.5  ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานประจำปการศึกษาและรายงานตอผูเกี่ยวของ 

        2.6  ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 

 



 
 

3. งานสารสนเทศกลุมบริหารท่ัวไป 

        3.1  วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรพัยากรที่ใชในงานสารสนเทศของกลุมบรหิารทั่วไป 

        3.2  ประสานงานดานความรวมมือเกี่ยวกับขอมลูกบังานตาง ๆ  เพื่อรวบรวมและจัดระบบ

ขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองเหมาะสมและทันสมัยที่จะบงบอกถึงสภาพปญหาความตองการ 

        3.3  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน  เกณฑการประเมินมาตรฐานแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

       3.4  จัดทำเอกสารเผยแพรขอมลูใหกลุมงาน ไดใชประโยชนในการวางแผนแกปญหาหรือพฒันา

งานในกลุมงานตอไป 

       3.5  รวมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน  เผยแพรงานของกลุมบริหารทั่วไป 

       3.6  ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานประจำปการศึกษา 

       3.7  ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 

 

4. งานแผนงานกลุมบริหารท่ัวไป 

      4.1  ประสานงานจัดทำแผนพัฒนางาน  แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุม

บรหิารทั่วไป เสนอผูบริหารเพือ่จัดสรรงบประมาณ 

       4.2  พจิารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุมบริหารทั่วไป ใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน

และเกณฑประเมินมาตรฐานและการปฏิรปูการศึกษา 

      4.3  กำกับ  ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ใหเกิดการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน 

      4.4  ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุมงานตาง ๆ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีมาใชใหมี

ประสิทธิภาพ 

      4.5  ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

      4.6  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

งานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม   

   มีหนาทีร่ับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี         

      1.  วางแผนกำหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานดานอาคารสถานที่และ

สภาพแวดลอมตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แมบานทำความสะอาด         

      2.  วางแผนรวมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสรางอาคาร

เรียน และอาคารประกอบ   เชน  หองเรียน  หองบริการ  หองพเิศษใหเพียงพอ  กับการใชบริการของ

โรงเรียน 

      3.  จัดซื้อ  จัดหาโตะ เกาอี ้ อุปกรณการสอน  อุปกรณทำความสะอาดหองเรียน  หองบรกิาร

หองพเิศษ ใหเพียงพอและอยูในสภาพที่ดีอยูตลอดเวลา 

     4.  จัดเครื่องมือรกัษาความปลอดภัยในอาคาร  ติดต้ังในที่ทีใ่ชงานไดสะดวกใชงานไดทันท ี

     5.  จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน  ตกแตงอยางสวยงาม  เปนระเบียบ  ประตูหนาตางอยูใน

สภาพดี  ดูแลสีอาคารตาง ๆใหเรียบรอย  มปีายบอกอาคารและหองตาง ๆ  

    6.  ประสานงานกับพสัดุโรงเรียนในการซอมแซมอาคารสถานที ่ ครุภัณฑ  โตะ  เกาอี้ และอื่น 

ๆใหอยูในสภาพที่เรียบรอย 

    7.  ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน  หองน้ำ  หองสวม  ใหสะอาด  ปราศจากกลิ่น

รบกวน 

    8.  ติดตาม  ดูแลใหคำแนะนำในการใชอาคารสถานที ่ โดยการอบรมนักเรียนในดานการดูแล

รักษาทรพัยสินสมบัติของโรงเรียน 

     9.  ประสานงานกับพสัดุโรงเรียนในการจำหนายพัสดุเสือ่มสภาพออกจากบัญชีพสัดุ 

    10.  ประสานงานกับหัวหนาอาคาร โดยนำขอเสนอแนะ  มาปรับปรงุงานใหทันเหตุการณและ

ความตองการของบุคลากรในโรงเรียน 

    11.  อำนวยความสะดวกในการใชอาคารสถานที่แกบุคคลภายนอก  รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดทำ

สถิติการใหบริการและรวบรวมขอมูล        

    12.  ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำป

การศึกษา        

    13.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 

  

 

 

 



 
 

งานสาธารณูปโภค    

   มีหนาทีร่ับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

  1. จัดทำแผนงานพฒันางาน/โครงการเพื่อเสนอตอผูบริหาร  เพื่อจัดสรรงบประมาณ         

  2.  จัดซื้อ  จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนใหเพียงพออยูตลอดเวลา 

  3.  กำหนดขอปฏิบัติและติดตามการใชน้ำ  ใชไฟฟาใหเปนไปอยางประหยัด 

  4.  จัดบริการและติดตามการใชสาธารณูปโภคใหเปนไปอยางประหยัดและคุมคา 

  5.  มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ำด่ืม น้ำใช เครื่องกรองน้ำ หมอแปลงไฟฟา ตูโทรศัพท

และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ใหอยูในสภาพที่ไดมาตรฐาน 

  6.  จัดทำปายคำขวัญ  คำเตือน  เกี่ยวกับการใชน้ำ ใชไฟฟา และโทรศัพท 

  7.  รวมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน   อบรมนักเรียนเกี่ยวกบัการใชไฟฟา  ใชโทรศัพท 

  8.  สำรวจ รวบรวม ขอมลูเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ชำรุด 

  9.  ซอมแซมสาธารณูปโภคที่ชำรุดใหอยูในสภาพที่ดี  และปลอดภัยอยูตลอดเวลา 

  10.  ประเมินผลและสรปุรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 

  11.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งานธุรการ และสารบรรณ 

   มีหนาทีร่ับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

  1.    รับ-สงเอกสาร  ลงทะเบียนหนังสอืเขา – ออก จัดสงหนังสือ เขาหรือเอกสารใหหนวยงาน

หรือบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

  2.    จัดทำคำสั่งและจดหมายเวียนเรื่องตาง ๆ เพื่อแจงใหกบัครูและผูเกี่ยวของไดรบัทราบ 

  3.    เกบ็ หรอืทำลายหนังสือ เอกสารตาง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ 

  4.    รวบรวมเอกสาร หลกัฐาน ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของให

เปนปจจบุันอยูเสมอ และเวียนใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

  5.    รางและพมิพหนังสอืออก หนังสอืโตตอบถึงสวนราชการ และหนวยงานอื่น  

  6.    ติดตามเอกสารของฝายตางๆ ทีเ่กี่ยวของกบัทางโรงเรยีนและเกบ็รวบรวมเพื่อใชเปนขอมูล

ในการอางองิ  

  7.    ประสานงานการจัดสงจดหมาย ไปรษณีย พัสดุและเอกสารตาง ๆ ของโรงเรียน 

  8.    เปนที่ปรึกษาของรองผูอำนวยการฝายบรหิารทั่วไปในเรื่องงานสารบรรณ 

  9.   ควบคุมการรบั – สง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 

  10. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพที่มมีาถึงโรงเรียน 

  11. จัดหนังสือเขาแฟมเพื่อลงนาม 

  12. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 งานยานพาหนะ   

  มีหนาทีร่ับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

  1. จัดทำแผนงาน / โครงการ เกีย่วกับการจัดหา   บำรงุรกัษา   การใหบริการยานพาหนะแก

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนตลอดจนกำหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ           

  2. กำหนดหนาที่ความรบัผิดชอบ  ใหความรู พนักงานขับรถ   ตลอดจนพจิารณา จัดและ

ใหบรกิารพาหนะแกบุคลากร 

  3. กำกบั ติดตาม จัดทำขอมลู สถิติ การใช และใหบริการยานพาหนะของโรงเรียน 

  4. กำหนดแผนตรวจสอบ ซอมบำรงุ เพื่อใหพาหนะใชการได และปลอดภัยตลอดเวลาให

คำแนะนำ เสนอผูมีอำนาจอนุมัติ 

  5. ประเมินสรุปผลการดำเนินงานประจำป 

  6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 งานประชาสัมพันธ 

  มีหนาทีร่ับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

  1. กำหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดำเนินการประชาสัมพนัธใหสอดคลองกับ

นโยบายและจุดประสงคของโรงเรียน 

  2. ประสานงาน รวมมือกับกลุมสาระฯ และงานตาง ๆ ของโรงเรียนในการดำเนินงานดาน

ประชาสมัพันธ 

  3. ตอนรบัและบริการผูมาเย่ียมชมหรือดูงานโรงเรียน 

  4. ตอนรบัและบริการผูปกครองหรือแขกผูมาติดตอกับนักเรยีนและทางโรงเรียน 

  5. ประกาศขาวสารของกลุมสาระฯ หรือขาวทางราชการใหบุคลากรในโรงเรียนทราบ 

  6. ประสานงานดานประชาสัมพันธทั้งในและนอกโรงเรียน 

  7. เปนหนวยงานหลกัในการจัดพิธีการหรอืพิธีกรในงานพิธีการตาง ๆ ของโรงเรียน 

  8. เผยแพรกิจกรรมตาง ๆ และช่ือเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน 

  9. จัดทำเอกสาร – จลุสารประชาสมัพันธเพื่อเผยแพรขาวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและ

ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนใหนักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ 

  10. รวบรวม  สรปุผลและสถิติตาง ๆ เกี่ยวกบังานประชาสมัพันธและจัดทำรายงานประจำปของ

งานประชาสัมพันธ 

  11. งานเลขานุการการประชุมครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

  12. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งานพยาบาลและอนามัย   

   มีหนาทีร่ับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

  1. กำหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การดำเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนใหสอดคลอง

กับนโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรียน 

   2. ประสานงานกบักลุมสาระการเรียนรูและงานตาง ๆ ของโรงเรียน ในการดำเนินงานดาน

อนามัยโรงเรียน 

  3. ควบคุม  ดูแล หองพยาบาลใหสะอาด ถูกสุขลกัษณะ 

  4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช และอปุกรณในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลใหพรอมและใชการได

ทันท ี

  5. จัดหายาและเวชภัณฑ  เพื่อใชในการรักษาพยาบาลเบื้องตน 

  6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย และคนงานภารโรงในกรณีเจบ็ปวย และนำสง

โรงพยาบาลตามความจำเปน 

  7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน คร ู– อาจารย นักการภารโรงและชุมชนใกลเคียง 

  8. จัดทำบัตรสุขภาพนักเรียน ทำสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ำหนักและสวนสงูนักเรียน 

  9. ติดตอแพทยหรือเจาหนาที่อนามัยใหภูมิคุมกันแกบุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกลเคียง 

  10. ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บปวย 

  11. แนะนำผูปวย  ญาติ  ประชาชนถึงการปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรค ใหภูมิคุมกันโรค 

  12. ใหคำแนะนำปรึกษาดานสุขภาพนักเรียน 

  13. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครผููสอนเกี่ยวกับนักเรียนทีม่ีปญหาดาน

สุขภาพ 

  14. ใหความรวมมือดานการปฐมพยาบาลแกหนวยงานอื่นหรือกจิกรรมของโรงเรียนตามควรแก

โอกาส 

  15. จัดกจิกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย เชน จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดต้ังชมรม 

ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข 

  16. จัดทำสถิติ ขอมูลทางดานสุขภาพอนามัยและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน ประจำปของ

งานอนามัย 

  17. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

 

 



 
 

งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  มีหนาทีร่ับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

  1. รวบรวมประมวลวิเคราะหและสงัเคราะหขอมลูที่ใชในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 

  2. สนับสนุนขอมูล รบัทราบหรือดำเนินการตามมติทีป่ระชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

  3. ดำเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  4. จัดทำรายงานการประชุมและแจงมติทีป่ระชุมใหผูที่เกี่ยวของเพื่อทราบดำเนินการหรือถือ

ปฏิบัติแลวแตกรณี 

  5. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เรงรัด การ

ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งานชุมชนสัมพันธและบริการสาธารณะ   

  มีหนาทีร่ับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

  1.  วางแผนกำหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานดานชุมชนสัมพันธและบริการ

สาธารณะตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน 

  2.  รวบรวมวิเคราะหขอมลูของชุมชน  เพื่อนำไปใชในงานสรางความสมัพันธระหวางชุมชนกับ

โรงเรียนและบริการสาธารณะ 

  3.  ใหบริการชุมชนในดานขาวสาร  สุขภาพอนามัย  อาคารสถานที ่ วัสดุ  ครุภัณฑ  และ

วิชาการ 

  4.   จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  เชน การบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ใหความรูและจัด

นิทรรศการ  

  5.  การมสีวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย ศาสนาและงานทีเ่กี่ยวกับ

ชุมชน 

  6.  สนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดต้ังองคกรตาง ๆ เพื่อชวยเหลือโรงเรียน เชน สมาคมฯ 

มูลนิธิ            

  7.  ประสานและใหบริการแกคณะครู ผูปกครอง ชุมชน  หนวยงานตางๆทั้งภาครฐัและเอกชน

ในดาน อาคารสถานที ่ วัสดุ ครุภัณฑ  บุคลากร  งบประมาณ 

  8.  รวบรวมขอมูล จัดทำสถิติ           

  9.  ประเมินสรปุ รายงาน ผลการการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปการศึกษา 

  10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งานปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 

  มีหนาทีร่ับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

  1. จัดทำแผนงาน / โครงการ เกีย่วกับการใหความรูเกี่ยวกบัการปองกันอบุัติเหตุและอัคคีภัย 

ของโรงเรียน 

  2. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการปองกันอบุัติเหตุและอัคคีภัย   ใหความรูนักเรียน ครู และ

บุคลากร 

  3. กำกบั ติดตาม จัดทำขอมลู สถิติ ตางๆ เกี่ยวกบัการปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย    

  4. กำหนดแผนตรวจสอบ ซอมบำรงุ เพื่อใหอุปกรณปองกันอัคคีภัยใชการได และปลอดภัย

ตลอดเวลา  ใหคำแนะนำ เสนอผูมีอำนาจอนุมัติ 

  5. ประเมินสรุปผลการดำเนินงานประจำป 

  6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามทีผู่บงัคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


