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1.งานแผนงานและประกัน
คณุภาพ 
 (๗ ภารกิจ ๑๐ ตัวช้ีวัด) 
๑.การวางแผนพฒันา
โรงเรียน 
๑.๑ การก าหนดทิศทางการ
พัฒนาโรงเรียน 
๑.๒ แผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน 
๒.การจัดองคก์ร 
๒.๑ การจัดท าโครงสร้าง
การบริหารโรงเรียน 
๒.๒ การก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและมอบหมาย
งาน 
๓.การจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๓.๑ การด าเนินงานด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.๒ การพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ 
๔.การจัดระบบการประกนั
คณุภาพภายใน 
๕.การค านวณต้นทนุ
ผลผลติ 
๖.การควบคุมภายใน 
๗.การประเมินผลการ
ด าเนนิงานแผนงานและ
ประกนัคณุภาพ 

2.งานวิชาการ  
 (๗ ภารกิจ ๓๖ ตัวช้ีวัด) 
๑.การวางแผนงานวิชาการ 
๑.๑ การรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานวิชาการ 
๑.๒ การจัดท าแผนงานวิชาการ 
๑.๓ การจัดท าสารสนเทศงานวิชาการ 
๑.๔ การรับนักเรียน 
๒.การบริหารงานวิชาการ 
๒.๑ การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
๒.๒ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียน 
๒.๔ การจัดกลุ่มการเรียน 
๒.๕ การจัดตารางสอน/ ตารางเรียน และจัดครูเข้าสอน 
๒.๖ การนิเทศภายใน 
๒.๗ การจัดครูสอนแทน 
๒.๘ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานทางวิชาการ 
๒.๙ การบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ 
๒.๑๐ การสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 
๓.การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
๓.๑ การจัดท าและการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
๓.๒ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๓.๓ การจัดหา จัดท า และพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 
๓.๔ การจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ 
๓.๕ การจัดสอนซ่อมเสริม 
๓.๖ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
๓.๗ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
๓.๘ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
๔.การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
๔.๑ การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ 
๔.๒ การส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ 
๔.๓ การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
๔.๔ การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๔.๕ การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ 
๕.การวัดผล ประเมินผลการเรียน และงานทะเบียน
นักเรียน 
๕.๑ การด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
๕.๒ การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน 
๕.๓ การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลการเรียน 
๕.๔ การด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 
๕.๕ การด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน 
๖.การแนะแนวการศกึษา 
๖.๑ การบริหารจัดการงานแนะแนว 
๖.๒ การให้บริการแนะแนว 
๗.การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
๗.๑ การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
๗.๒ การประเมินผลในด้านคุณภาพนักเรียน 

3.งานกิจการนกัเรียน 
 (๖ ภารกิจ ๑๘ ตัวช้ีวัด และ 1 โครงการพิเศษ) 
๑.การวางแผนงานกิจการนกัเรียน 
๑.๑ การรวบรวมข้อมูลมีระบบการรับฟังเสียง
นักเรียนและจัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงาน
กิจการนักเรียน 
๑.๒ การท าแผนงานกิจการนักเรียน 
๒.การบริหารงานกิจการนกัเรียน 
๒.๑ การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
ก าหนดพันธกิจงานกิจการนักเรียน 
๒.๒ การประสานงานกิจการนักเรียนกับ
เครือข่ายภายนอกโรงเรียน 
๒.๓ การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
๓.การส่งเสริมพฒันาใหน้ักเรียนมีวินัย 
คณุธรรม จริยธรรม 
๓.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความ
ประพฤติและระเบียบวินัย 
๓.๒ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
๓.๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
๓.๔ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
๓.๕  การยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้
ประพฤติดี 
๔.การด าเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 
๔.๑ การจัดระบบช่วยเหลือนักเรียน การเสริม
ทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน 
๔.๒ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๔.๓ การคัดกรองนักเรียน 
๔.๔ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
๔.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
๔.๖ การส่งต่อนักเรียน 
๕.การด าเนนิการสง่เสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
6งานโครงการพเิศษ     
6.1 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
6.2 โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ  
6.๓. ศูนย์ถ่ายทอดการละเล่นพื้นบ้านมังคละ ย 
6.4 ศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธ ขยับกาย
สบายชีวีวิถีพุทธ 
6.๕. ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER 
ONE ประกอบด้วย 
6.6. ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ECO – School และ Zero Waste  
6.7 งานธนาคารโรงเรียน  
6.8 กิจการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียย 
7.การประเมินผลการด าเนินงานกิจการ
นักเรียน 

 

4.งานบคุคล  
(๓ ภารกิจ ๗ ตัวช้ีวัด) 
๑.การบริหารงานบุคคล 
๑.๑ การวางแผนอัตราก าลัง 
๑.๒ การพัฒนาบุคลากร 
๑.๓ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
๑.๔ การบ ารุงขวัญและสง่เสริม
ก าลังใจ 
๒.การบริหารงานทะเบียนและ
สถิติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๒.๑ การจัดท าทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครู และบุคลาการ
ทางการศึกษา 
๒.๒ การจัดท าหลักฐานการ
ปฏิบัติราชการ 
๓.การประเมินผลการ
ด าเนินงานบุคคล 

5.งานธุรการ ชุมชนและ
ภาคีเครอืข่าย  
(9 ภารกิจ ๑8 ตัวช้ีวัด) 
๑.การวางแผนงานธุรการ 
๑.๑ การรวบรวมข้อมูล 
ระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานธุรการ 
๑.๒ การท าแผนงานธุรการ 
๒.การบริหารงานธุรการ 
๒.๑ การก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 
๒.๒ การจัดบุคลากร 
๒.๓ การจัดสถานท่ี 
๓.การบริหารงานสาร
บรรณ 
๓.๑ การลงทะเบียนรับ – 
ส่งเอกสารและหนังสือ
ราชการ 
๓.๒ การโต้ตอบหนังสือ
ราชการ 
๓.๓ การเก็บรักษาและ
ท าลายหนังสือราชการ 
๓.๔ การบริการเกี่ยวกับงาน
สารบรรณ 
๔.การประเมินผลการ
ด าเนนิงานธรุการ 
5.การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
และภาคีเครือข่าย 
5.๑ การรวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน
และภาคีเครือข่าย 
5.๒ การด าเนินงานสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและภาคี
เครือข่าย 
6.การให้บริการชุมชน 
7.การมีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชน 
7.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาชุมชน 
7.๒ โรงเรียนให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
8.การไดร้ับการสนับสนนุ
จากชุมชน 
8.๑ การจัดต้ังองค์กร เพื่อ
สนับสนุนโรงเรียน 
8.๒ โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนจากชุมชน 
9.การประเมินผลการ
ด าเนนิงานชุมชนและภาคี
เครอืข่าย 

6.งานการเงินและพัสด ุ
 (๔ ภารกิจ ๑๓ ตัวช้ีวัด) 
๑.การบริหารการเงนิ 
๒.การบริหารการเงนิและ
บัญช ี
๒.๑ การท าหลักฐานการเงิน
และการบัญชี 
๒.๒ การรับเงิน 
๒.๓ การจ่ายเงิน 
๒.๔ การเก็บรักษาเงิน 
๒.๕ การควบคุมและ
ตรวจสอบ 
๒.๖ การประเมินผลการใช้
จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย 
๓.การบริหารงานพัสดุและ
สินทรพัย ์
๓.๑ การจัดซื้อ จัดจา้ง 
๓.๒ การจัดท าบัญชีวัสดุและ
ทะเบียนครุภัณฑ์ 
๓.๓ การบ ารุงรักษาพสัดุ 
๓.๔ การตรวจสอบพสัดุ
ประจ าปี และการจ าหน่าย
พัสดุ 
๓.๕ การจัดท าทะเบียนท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
๔.การประเมินผลการ
ด าเนนิงานการเงินและพัสด ุ

7.งานบรกิารอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 
 (๑๑ ภารกิจ ๒๗ ตัวช้ีวัด) 
๑.การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 
๑.๑ การพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
๑.๒ การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน 
๒.การบริการอาคารเรียน 
๒.๑ การจัดบรรยากาศอาคาร 
๒.๒ การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน (พิจารณาตาม
เกณฑ์ปริมาณท่ีก าหนด) 
๒.๓ การดูแลบ ารุงรักษาอาคารเรียน 
๒.๔ การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
๓.การบริการห้องเรียน 
๓.๑ การจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
๓.๒ การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน 
๔.การบริการห้องบรกิาร 
๔.๑ การจัดบรรยากาศห้องบริการ 
๔.๒ การใช้และบ ารุงรักษาห้องบริการ 
๕.การบริการห้องพิเศษ 
๕.๑ การจัดบรรยากาศห้องพิเศษ 
๕.๒ การใช้และการดูแลรักษาห้องพิเศษ 
๖.การบริการอาคารประกอบ 
๖.๑ อาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติการ 
๖.๑.๑ การจัดอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติการ 
๖.๑.๒ การใช้และบ ารุงรักษาอาคารฝึกงานหรือ
ห้องปฏิบัติการ 
๖.๒ อาคารโรงอาหาร 
๖.๒.๑ การจัดอาคารโรงอาหาร 
๖.๒.๒ การใช้และบ ารุงรักษาอาคารโรงอาหาร 
๖.๓ อาคารหอประชุม/ ห้องประชุม       
๖.๓.๑ การจัดอาคารหอประชุม/ ห้องประชุม 
๖.๓.๒ การใช้และบ ารุงอาคารหอประชุม/ ห้องประชุม 
๖.๔ การบริหารอาคารพลศึกษา/ ห้องพลศึกษา 
๖.๔.๑ การจัดอาคารพลศึกษา/ ห้องพลศึกษา 
๖.๔.๒ การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์อาคารพลศึกษา/ 
ห้องพลศึกษา 
๖.๕ อาคารห้องน้ า – ห้องส้วม 
๖.๕.๑ การจัดอาคารห้องน้ า – ห้องส้วม 
๖.๕.๒ การใช้และดูแลรักษาห้องน้ า – ห้องส้วม 
๗.การให้บริการน  าดื่ม 
๘.การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
๙.การสื่อสารและการประชาสัมพันธ ์
๙.๑ การจัดการสื่อสาร 
๙.๒ การด าเนินงานด้านการสื่อสาร และ
ประชาสัมพันธ์ 
๑๐.การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 
๑๐.๑ การก าหนดอุดมการณ์ของโรงเรียน เพื่อสร้าง
เสริมคุณธรรม ลักษณะนิสัย และความประพฤติ 
๑๐.๒ การสร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ 
๑๑.การประเมินผลการด าเนินงานอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอ้ม 
 

 


