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ค ำน ำ 

  
 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) ได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด จึงได้ปรับเป ล่ียนโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียนตามแนวทางการกระจายอ านาจของ
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งการบริหารจัดการท่ีโปร่งใส ควบคุมการใช้จ่ายท่ีสมเหตุสมผล มีการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้
ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยิ่งเน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของ             
ทุกฝ่ายท่ีสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และเป็นไปตามหลักการ
ของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งให้มีการจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษาของไทย มีเอกภาพมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ี
การศึกษา การกระจายอ านาจดังกล่าวท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการเป็นไปตาม
หลักการของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management SBM) จากแนวคิดดังกล่าว
เพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระ และมีความเข้มแข็ง รัฐจึงให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลโดยได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 เมื่อโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
โรงเรียนจึงต้องปรับโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาโดยแบ่งขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา
เป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริการงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 โดยแต่ละกลุ่มงานมีขอบข่าย ภารกิจ ตามคู่มือบริการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล ส าหรับการบริหาร
ท่ัวไปได้สร้างความกระจ่างในภาระงานท่ีต้องปฏิบัติให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ตลอดจนบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคล้องกับแนวคิด แนวทางปฏิบัติ และระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้บุคลากรภายในโรงเรียนน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
      คณะกรรมการบริหารงานท่ัวไป 
                                      พ.ศ. 2564 
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วิธีด ำเนินกำร 
 
 กลุ่มงานบริหารท่ัวไปเป็นฝ่ายหนึ่งท่ีมีขอบข่าย และภาระงานการบริหารงานต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับ
งานหลัก ๆ คืองานกิจการนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานลูกเสือ ยุวกาชาด งานอาคารสถานท่ี งานทะเบียน
นักเรียน งานทุนการศึกษานักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานยานพาหนะ งานอนามัยโรงเรียน งานความ
ปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นงานบริการให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานด้านบริหาร
บุคลากร เป็นงานช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น ดังนั้นการบริหารงานทุกงานจึงต้องมี
กระบวนการท างานท่ีชัดเจนสามารถประเมินผลได้ มีผลงานท่ีเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง งานท่ีเกี่ยวข้อง           
ทุกงานจึงต้องมีแผนปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะท างานจึงต้องยึดหลักการ
ท างานอย่างมีขั้นตอนใช้กระบวนการท างานเชิงระบบ PDCA ซึ่งเริ่มจากการวางแผน จัดท าแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
อย่างชัดเจนผ่านการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบตรวจสอบผลการท างานได้ และน า
ผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นตลอดเวลา 
กระบวนกำรท ำงำนของกลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป 
1.ขั้นวำงแผน 

1. โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการตามโครงสร้างกลุ่มงานบริหารท่ัวไปตามค าส่ัง โรงเรียนบ้านหนองบอน  
(นัยนานนท์อนุสรณ์) โดยอาศัยคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล เป็นแนวทาง เพื่อกรรมการได้
รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา แนวทางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพต่องานทุกงานตามท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ซึ่งคณะกรรมการได้ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมโดยเริ่มต้นท่ีการประชุมร่วมกัน 

1.2 การประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบนโยบายและวางแนวทางการจัดการศึกษา รวมท้ังวางแผนการเขี ยน
โครงการ งานเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน 

1.3 เตรียมการประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อประสานแผนและสร้างความกระจ่างในงานท่ีต้อง
ปฏิบัติร่วมกัน 

1.4 จัดหาหรือจัดเตรียมทรัพยากรท้ังท่ีเป็นวัตถุและบุคคลเพื่อสนับสนุนงาน โครงการต่าง ๆ 
2.ขั้นด ำเนินกำร ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
 2.1 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานท่ัวไป ก าหนดไว้เป็นงานหลัก ๆ ดังนี้ คือ 
        -งานกิจการนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -งานลูกเสือ เนตรนารี  
        -งานอาคารสถานท่ี    - งานทะเบียนนักเรียน 
        -งานทุนการศึกษานักเรียน   -งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        -งานยานพาหนะ    -งานอนามัยโรงเรียน 
        -งานความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน 
 กลุ่มบริหารงานท่ัวไปต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ของแต่ละงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและได้ก าหนดไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสาร โครงสร้างการ
บริหารงานกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
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วิสัยทัศน์ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
“ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และให้บริการชุมชน ในการร่วมมือจัดการศึกษา” 
 
พันธกิจฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
“สร้าง และพัฒนาผลงานการให้บริการส่งเสริม สนับสนุน การเรียนการสอนตลอดจนให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เป้ำประสงค์ 

- เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริมงานบริหาร งานวิชาการ งานบุคลากร 
งานงบประมาณ และการด าเนินงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- ให้บริการและอ านวยความสะดวกด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม สาธารณูปโภค ส่ือด้านเทคโนโลยี ด้าน 
สุขอนามัย ประสานองค์กร ชุมชน ประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ 

- พัฒนาองค์กร ระบบบริหารงานบริหารงานท่ัวไป ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- ประชาสัมพันธ์ผลงานต่อสาธารณชน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียน 
กับชุมชน 
 
    กลยุทธ์ กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป 

- พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

- พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพของบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 

- ร่วมมือ ประสานสัมพันธ์กับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

- พัฒนางานเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป 
แนวคิด 
 การบริหารงานท่ัวไปเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการ บริหารงานอื่น ๆ ให้บรรลุ
ตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยให้มีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและการ
อ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริงานท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยขอบข่ายและภารกิจการบริหารงาน
ท่ัวไปตามคู่มือการบริการงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลก าหนดขอบข่ายและภารกิจไว้ 10 งาน ส าหรับ
โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ หากไม่จัดงานท่ีปฏิบัติสอดคล้องกันจะท าให้เกิด
ความซ้ าซ้อน สับสนในเชิงปฏิบัติงานได้ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) จึงได้ระดมความคิดเห็นขึ้น โดย
ให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรหลักของโรงเรียนก าหนดกลุ่มงานให้ชัดเจนขึ้น และได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ
แต่ละกลุ่มงานให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนยิ่งขึ้น 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
 1. งานกิจการนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2. งานลูกเสือ เนตรนารี 
 3. งานอาคารสถานท่ี 
 4. งานทะเบียนนักเรียน 
 5. งานทุนการศึกษานักเรียน 
 6. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 7. งานยานพาหนะ 
 8. งานอนามัยโรงเรียน 
 9. งานความปลอดภัยของบุคลและทรัพย์สิน 
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 
บทบำทหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนบ้ำนหนองบอน (นัยนำนนท์อนุสรณ์) 
กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป 
รองผู้บริหำรโรงเรียนกลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป 
บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 1.จัดระบบการบริหาร และจัดการงานในฝ่ายบริหารงานท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการท่ีปรึกษาบริหารโรงเรียนโดยต าแหน่ง และเป็นประธานกรรมการฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 
 3. ประสานกับทุกกล่มเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 4. จัดระบบการบริหาร ควบคุม ก ากับ ดูแล แบะด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการสารสนเทศของฝ่ายต่าง ๆ 
และงานกรรมการสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทุกฝ่าย 
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 5. จัดระบบการบริหาร ควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกรูปแบบ              
ท้ังภายนอกและภายในโรงเรียน 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 7. จัดระบบการบริหาร ควบคุม ก ากับ ดูแล การใช้พลังงานอย่างประหยัด และการบริหารจัดการงาน
สาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. จัดระบบการบริหาร ควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 9. ร่วมมือประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้งานส าเร็จเป็นผลดี 
 10. จัดการวางแผน และด าเนินการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อพัฒนาด้านกายภาพ และ
ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 11. ให้การต้อนรับ และบริการแก่คณะท่ีมาเย่ียมเยือน หรือดูงานในโรงเรียนด้วยความมีไมตรีจิตอันดี 
 12. เสนอความคิดเห็นในการพิจารณาความดีความชอบ เพื่ อเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 13. จัดระบบควบคุมดูแลการจัดท าสถิติขอ้มูลและงานวิจัยงานบริหารท่ัวไปให้ก้าวหน้า 
 14. ควบคุม ก ากับ ดูแลการจัดท าสถิติข้อมูลและงานวิจัยงานบริหารท่ัวไปให้ก้าวหน้า 
 15. มีหน้าท่ีต้องรับฟังปัญหาความคิดเห็นต่างๆ ภายในโรงเรียน และรับผิดชอบต่อเกียรติคุณและช่ือเสียงของ
โรงเรียนเป็นพิเศษ ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในโรงเรียน 
 16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป 
บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำกลุ่มงำน 

1. เป็นกรรมการฝ่ายบริหารโดยต าแหน่ง 
2.จัดการ ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร นักการ และการจัดส านักงานอาคารเรียนบริเวณ

โรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. ร่วมดูแล และประสานงานเป็นท่ีปรึกษา ร่วมกันแก้ปัญหาทุกงานในฝ่ายท่ีตนรับผิดชอบ 
4. ท าหน้าท่ีแทนในสายงานของผู้บริหารสถานศึกษาของฝ่ายท่ีได้รับมอบหมาย 
5. ท าหน้าท่ีเสมือนแม่บ้านของฝ่ายบริหารท่ัวไป 
6. ให้บริการแบะอ านวยความสะดวกด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ แก่งานในฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนกิจกำรนักเรียน กิจกำรพัฒนำผู้เรียน 
1.จัดท าระเบียบข้อปฏิบัติของโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 
2. จัดการเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียน และเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน 
3. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความมีวินัยให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียน 
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4. ดูแล ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในช้ันเรียน 
5. งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนอำคำรสถำนที่ 
 1. ส ารวจ ตรวจสอบ วางแผน พัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
 2. บ ารุง รักษา ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี และสภาพแวดบ้อมในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีดี สวยงามและมี                 
ความปลอดภัย 
 3. รายงานสภาพอาคารสถานท่ี เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง บ ารุงรักษา 
 4.  ท ารายงานเสนอผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 5. จัดหาบุคลากรในฝ่ายหรือผู้เกี่ยวจ้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 7. งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. ประสานให้มีการคัดกรองนักเรียน (บกพร่อง/ด้อยโอกาส/กลุ่มเส่ียง) ทุกช้ันเรียน 
 2. จัดระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 
 3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 
 4. จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และติดตามรายงานผลการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด ระดับสถานศึกษา) 
 5. งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนอนำมัยโรงเรียน 
 1.ให้บริการการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่นักเรียนท่ีเจ็บป่วยที่โรงเรียน 
 2. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอนามัยและงานพยาบาลท้ังหมด 
 3. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนินการ การพัฒนา เกี่ยวกับงานอนามัยของโรงเรียน 
 4. มีหน้าท่ีก าหนดงาน วางแผน จัดการด าเนินการ และก าหนดรูปแบบการจัดท าโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้อนามัยแก่นักเรียน 
 5. ปฏิบัติงานเป็นแกนน าตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และโครงการอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐ 
 6. ประสานงานกับองค์กรท้ังภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานอนามัย 
 7. ตรวจสอบและประเมินผลงานอนามัย รายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 8. ประสานงานกับบริษัทประกันชีวิตเพื่อดูแลผลประโยชน์ของนักเรียน 
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนโภชนำกำร 
 1. จัดท าโครงการอาหารกลางวัน จัดรายการอาหารขึ้นป้ายในแต่ละวัน 
 2. จัดซื้ออาหารสด ตรวจสอบอาหารแห้งท่ีมีคุณภาพควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุข 
 3. ควบคุม ก ากับ ดูแล การประกอบอาหารของแม่ครัวให้ถูกสุขลักษณะ 
 4. ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 
 5. บริหารจัดการ ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 
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6. จัดระเบียบและดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของนักเรียน 

 7. ปฏิบัติตามแผนและโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการต่าง ๆ ของโภชนาการ 
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนประชำสัมพันธ์ 
 1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ต่างๆ ไปสู่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนโดยผ่านส่ือต่างๆ 
 2. จัดท าสารสัมพันธ์ ส.น.บ. เพื่อสรุปกิจกรรมของโรงเรียนตลอดปีการศึกษาและแจกให้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนสัมพันธ์ชุมชน 
 1. เข้าร่วมกิจกรรมงานในชุมชนและตามท่ีหน่วยงานในชุมชนขอความร่วมมือ   
 2. ประสานงานกับกลุ่มงานบริหารบุคคล และกลุ่มงานวิชาการจัดครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน                  
และหน่วยงานอื่น 
 3. เผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติคุณของโรงเรียนและนักเรียนให้เป็นท่ีประจักษ์แก่ชุมชน 
 4. จัดท าข้อมูลสารสนเทศงานสัมพันธ์ชุมชน และงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. จัดกิจกรรมเพื่ออาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน 
 6. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน 
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนโสตทัศนูปกรณ์ 
 1. ติดต้ัง ควบคุม และอ านวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแสง เครื่องเสียง วีดีทัศน์ ฯลฯ ส าหรับประกอบการเรียนการสอน การประชุม อบรม สัมมนา 
 2. จัดหา จัดเก็บ และบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ ส่ือการสอนและอุปกรณ์ เทคโนโลยีทุกชนิด 
 3. ควบคุมการเบิกจ่าย และการให้ยืม อุปกรณ์ เครื่องเสียง และส่ือทุกชนิด 
 4. ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 5. ควบคุม ก ากับ ดูแล จัดบุคลากรให้บริการและจัดห้องโสตฯ ห้องประชุมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 6. เป็นเจ้าหน้าท่ีแสงเสียงของโรงเรียนในกิจกรรมทุกงานของโรงเรียน 
 7. จัดท าทะเบียนวัสดุ และครุภัณฑ์ของงานเทคโนโลยีทางการศึกษาท้ังหมดให้เป็นไปตามระเบียบงานพัสดุ 
 8. ให้ค าปรึกษา แนะน า และจัดอบรมครูและนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ส่ือทุกประเภท 
 9. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 


