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พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“…ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่จะควรห่วง หันไปห่วงอานาจ ห่วงตาแหน่ง ห่วงสิทธ์ และห่วงรายได้กันมาก
เข้า แล้วจะเอาจิตเอาใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆ
บั่นทอนความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครู
ก็จะมีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาต่อไป...”

พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเผ้าฯ
ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2531
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อุดมการณ์ของการเป็นครู
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับ
การเป็นครูที่แท้ว่า“..... ครูตามแบบฉบับมักจะมิได้เป็นผู้บริบูรณ์ทรัพย์ ด้วยยศศักดิ์อานาจ และอิทธิพลนัก
หากแต่บริบูรณ์ด้วยสมบัติทางคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตาปรานี ความเสียสละ ซึ่งเป็นเหตุ
ทาให้สามารถผูกพันจิตใจผู้เป็นศิษย์ให้รักใคร่ ไว้ใจ และเคารพเชื่อฟัง ได้แน่นแฟูน และสามารถที่จะสั่งสอน
ถ่ายทอดทั้งวิชาความรู้ ทั้งจิตใจและมารยาทที่ดี ให้แก่ศิษย์ได้พร้อมมูล ทาให้ศิษย์ มีความฉลาดรอบรู้ มีความ
นอบน้อม ซึ่งมิใช่นอบน้อมเพียงแต่กับผู้ใหญ่ หากรวมถึงนอบน้อมนับถือในกันและกัน อันจะทาให้เข้าใจและ
เอื้อเฟื้อ สนับสนุนกันเพื่อให้งานส่วนรวมดาเนินไปได้สะดวก ทั้ง รู้จักสร้างสรรค์ สังคมที่ดีต่อไปได้ ดังนั้น
ถ้าพิจารณากันให้ลึกซึ้ง จะเห็นว่าประโยชน์ดังกล่าวแล้ว เป็นประโยชน์ที่แน่นอน ยั่งยืน และทาให้เกิดความสุข
สบาย ได้ดียิ่งกว่าทรัพย์ ยศ และอานาจ หรืออิทธิพลใดหมด.....”
“......งานของครูนั้นเป็นงานพิเศษ ที่จะหวังตอบแทนเหมือนงานอื่น ๆ ได้ยาก ผลตอบแทน
ที่สาคัญย่อมเป็นผลทางใจ ได้แก่ ความปิติ ชุ่มชื่นใจที่ได้ฝึกสอนคนให้ได้ดี มีความเจริญประการหนึ่งกับได้ผูกพัน
จิตใจคนเป็นพันเป็นหมื่นไว้ได้อย่างแน่นแฟูนอีกประการหนึ่ง ผลตอบแทนเช่นนี้เมื่อมองดูให้ลึกซึ้งแล้ว ย่อมจะ
เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและประเสริฐกว่ายศศักดิ์ อานาจและประโยชน์ทางวัตถุอื่น ๆ มากมายนัก ........”
พระราชดารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโสในโอกาสเข้าเฝูาฯ
รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือของมูลนิธิช่วยครูอาวุโสใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2521

คุณธรรม 4 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความดี
3. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่
ของบ้านเมือง
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 ประวัตโิ รงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมเดิม สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อ
ปี พ.ศ. 2502 ได้รับบริจาคที่ดินจากประชาชน ตาบลดงเจนจานวน 11 ไร่ 2 งาน และได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง
โรงเรียนมัธยมสามัญ ชื่อ "โรงเรียนดงเจน (ประชาอุทิศ)" เปิดสอน ม.1 - ม.3 โดยได้รับเงินบริจาค
สร้างอาคารกรมสามัญ จากประชาชน ตาบลดงเจน จานวน 1 หลัง
พ.ศ. 2503 เปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น ป.5 - ป.7 ตามหลักสูตร
พ.ศ.2503
พ.ศ.2519 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายและประกาศตั้ งเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจาตาบลสอนระดับม.ศ. 1 - ม.ศ. 3 มีนักเรียน ม.ศ. 1 จานวน 86 คน และยังมี
ชั้น ป.ปลายอยู่ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนดงเจนวิทยาคม" และได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารแบบ
004 ซึ่ง ทางสภาตาบลดงเจนได้มอบที่ดินสาธารณะของตาบล จานวน 70 ไร่ เป็นสถานที่ตั้ง โรงเรียนใหม่
ซึ่งอยู่ถนนพะเยา – ปุาแดด
พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216 ค. จานวน ครึ่งหลัง และได้เปิดสอน
ชั้น ม.1 ตามหลักสูตร พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้รับการพิจารณาจากกรมสามัญศึกษา ได้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นาชนบท (มพช. 2) ซึ่ ง เริ่ ม ด าเนิ น การตามโครงการตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2526 ไปสิ้ น สุ ด
ในปี ก ารศึ ก ษา 2530 โดยได้ รั บ ความช่ ว ยเหลือ ด้ า นงบประมาณ จากรั ฐ บาล และโครงการเงิ น กู้ จ าก
ธนาคารโลก เพื่อปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ การเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงเงินงบประมาณ
12 ล้านบาท
พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้รับการพิจารณาจากกรมสามัญ ศึกษา อนุมัติให้เปิดทาการสอน ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2537 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม
พ.ศ. 2539 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
พ.ศ.2549 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน "โรงเรียนดีใกล้บ้าน"
พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ผลรวมคะแนน 84.50 ระดับดี
พ.ศ.2550 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (สป.)
พ.ศ. 2553 เข้าร่วมโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Br Number One)
เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สพฐ.)
พ.ศ. 2560 ได้นาเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
แบบ "DK STEP Model" ได้รั บรางวัลระดับดี ตามเกณฑ์ BEIDQM หมวด 6 การมุ่ ง เน้ นการปฏิบั ติ
(Operations Focus)
พ.ศ. 2560 โรงเรียนได้รับยกย่องเป็นหน่วยงานที่สงเสริมการแต่งการด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ใน
สถานศึกษา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. 2561 เป็นโรงเรียนแกนนาที่มีศักยภาพการเรียนการสอนด้านสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์
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พ.ศ. 2560 เป็นสถานศึกษาที่เข่าร่วมโครงการส่งเสริมสังคมเอื้ออาทร ภายใต้การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมพะเยา
พ.ศ.2562 โรงเรียนดงเจนได้รับการคัดสรรผลงานโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจาปีการศึกษา 2561
ระดับภูมิภาค ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน เรื่องบทเรียนแอปพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้ จากเลขาธิการคุรุสภา
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) (สพฐ.)
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class Standard School)
โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
ทรูปลูกปัญญา
โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (สสวท.)
เข้าร่วมโครงการทวิศึกษา
พ.ศ.2563 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ห่างไกลไร้มลพิษ
โรงเรี ย นดงเจนวิ ท ยาคม สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา พะเยา
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 294 หมู่ 13 ตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้รับอนุมัติให้
จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นมั ธ ยมสามั ญ ในปี พุ ท ธศั ก ราช 2502 เดิ ม ชื่ อ “โรงเรี ย นดงเจน (ประชาอุ ทิ ศ )”
ต่ อ มากระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ป ระกาศตั้ ง เป็ น โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาประจ าต าบล และได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
“โรงเรียนดงเจนวิทยาคม” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519
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 ทาเนียบผูบ้ ริหารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
**********************
1. นายอุทิศ วิไลแก้ว
2. นายเล็ก
ธนู
3. นายสุรัตน เจียตระกูล
4. นายสมัย ใจมูลมั่ง
5. นายแสวง จันทร์ถนอม
6. นายพูนชัย มหาวงศ์นันท์
7. นายสุภาพ หงส์ทอง
8. นายชานาญ ม่วงศรีศักดิ์
9. นายอุทร นัดดากุล
10. นางถวิลจิต อินต๊ะวงศ์
11. นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน
12. ดร.วันรักษ์ ขันหอม
11. นายสงกรานต์ บุญมี

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ครูใหญ่
รักษาการครูใหญ่
รักษาการครูใหญ่
ครูใหญ่
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

พ.ศ. 2519 – 2521
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2521 – 2522
พ.ศ. 2522 – 2524
พ.ศ. 2525 – 2537
พ.ศ. 2537 – 2541
พ.ศ. 2541 – 2543
พ.ศ. 2543 – 2553
พ.ศ. 2553 – 2557
พ.ศ. 2557 – 2558
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558 – 2562
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
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 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
*************************

1. นายอภิเชษฐ์
แสงเมือง
2. นายจงรักษ์
ฟักแก้ว
3. นายณรงค์
อุตโม
4. นายบรรดิษฐ์
หล่อวงศ์
5. นายรัชพล
ล้านแปง
6. นายพิทักษ์
สุขแก้ว
7. พระครูวิสุทธิ์ปัญญาภรณ์
8. พระครูวรวรรวิฑูรย์
9. ผศ.มงคลกิตต์
โวหารเสาวภาคย์
10. นายสมศักดิ์
กะทง
11. นายสมัย
ก้อนคา
12. นายสวัสดิ์
ก้อนคา
13. นายศุภชาติ
ฟองจา
14. นางสาวปิยะนันท์ วงศ์วรรณ์
15. นายสงกรานต์
บุญมี
16. นางประภัสสร

เจนใจ

ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ตราสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน
รวงข้าวคู่ชูช่ออยู่เบื้องหน้าดวงอาทิตย์ บรรจุในกรอบรูปเสมาธรรมจักร
หมายถึง ความเจริญงอกงาม มีเมตตา อ่อนน้อมถ่อมตน มีความรู้ที่ไม่มีวันหมดสิ้น

“น้าเงิน – เหลือง”
น้าเงิน หมายถึง
เหลือง หมายถึง

สีประจาโรงเรียน
อันแสดงถึงการมีจิตใจที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอันสูงสุด
ความสามัคคี อดทน หนักแน่น
คุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม
อักษรย่อของโรงเรียน
ด.ค.
วันก่อตั้งโรงเรียน
19 กุมภาพันธ์ 2519

ปรัชญาของโรงเรียน
ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ
ผู้ใดฝึกตนดีแล้ว ย่อมประเสริฐในหมู่มนุษย์
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เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“มารยาทดี มีจิต สาธารณะ” โรงเรียนดงเจนวิ ทยาคม ส่ง เสริม ให้นั กเรีย นมีกิ ริยาวาจาสุภาพ
อ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม “ก้าวนาเทคโนโลยี” ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาและเรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆด้านทั้ง ด้านเศรษฐกิจและสัง คมอันาไปสู่การ
ปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ทุกประเทศทั่วโลกกาลังมุ่งสู่กระแส
ใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สังคมความรู้ (Knowledgesociety)
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนาความรู้ มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานสืบสาน
วัฒนธรรม ก้าวนาเทคโนโลยี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศักยภาพ
2. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งภายในและนอกโรงเรียน
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
4. ส่งเสริมให้นักเรียนทักษะกระบวนการคิด มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. พัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก
7. พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
9. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนา
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เป้าหมาย
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ โรงเรียนมาตรฐานสากล
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสากล
4. นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา
5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต จิตอนุรักษ์ธรรมชาติ และ มีจิตสาธารณะ
6. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่าในการศึกษา และ การดารงชีวิต
7. นักเรียนมีสมรรถนะด้านกระบวนการคิด
8. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. ผู้เรียนมีศักยภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก
10. ผู้บริหาร ครู บุคลากรมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
11. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12. โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6
กลยุทธ์ที่ 7

กลยุทธ์หลักของโรงเรียน
การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
การบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม 12
ประการ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การเสริมสร้างพัฒนา อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ สนับสนุนความสัมพันธ์ความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และ เอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมการ
จัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
**********************
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน
3. ส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สานึกในความเป็นชาติไทย ร่วมอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. ส่งเสริมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
7. ส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเพื่อให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอานาจ ตามหลักธรรมาภิบาล
10. พัฒนาสิ่งแวดล้อม และจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยระดมทรัพยากรจากชุมชนและองค์กร
ส่วนท้องถิ่น
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 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
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หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
 ผูอ้ านวยการโรงเรียน 
************
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริ ห ารโรงเรี ย นให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล
2. กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ระเบียบ และกฎข้อบังคับของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ของครูและนักเรียน
3. เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษา และเป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ตลอดจนพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
5. กาหนดดูแลการบริหารงานกลุ่มบริ หารวิชาการ กลุ่มอานวยการ กลุ่ม ส่ง เสริมกิจ การนักเรีย น
กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มนโยบายและแผนงาน ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน ภาระงานสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
7. ควบคุมและดูแล ให้การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ และวิธีตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากาหนด
8. ดูแลรับผิดชอบ มอบหมายงาน ภารกิจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งกากับ ติดตามและ
ประเมินผลงาน
9. พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน และ
พิจารณาลงโทษในกรณีที่มีการกระทาความผิด
10. ประสานงานกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดผลดีต่อการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียน
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 รองผู้อานวยการโรงเรียน 
***************
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียน ในกรณีผู้อานวยการโรงเรียนไปราชการหรือ
ผู้อานวยการโรงเรียนมอบหมาย
2.ช่ ว ยบริ ห ารโรงเรี ย นให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของสานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล
3. ช่วยกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ระเบียบ และกฎข้อบังคับของโรงเรียนเพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติของครูและนักเรียน
4. เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหาร รองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษา
5. ช่วยประสานการดาเนินงาน พัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
6. ช่วยประสานงานการกาหนดดูแลการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มอานวยการ กลุ่มส่งเสริม
กิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มนโยบายและแผนงานให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ช่วยประสานงาน การดาเนินการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน ภาระงานสาหรับครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน
8. ช่วยควบคุมและดูแล ให้การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากาหนด
9. ช่วยดูแลให้ความร่วมมือ รับผิดชอบ มอบหมายงาน/ภารกิจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้ง
กากับ ติดตามและประเมินผลงาน
10. เป็นคณะกรรมการ ในการพิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน และพิจารณาลงโทษในกรณีที่มีการกระทาความผิด
11. ช่วยประสานงาน ให้บริการกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดผลดีต่อ
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
12. ปฏิบัติงานตามภาระอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
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 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
*******************
1. ผู้อานวยการโรงเรียน
2. รองผู้อานวยการโรงเรียน
3. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
4. หัวหน้ากลุ่มอานวยการ
5. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
6. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
7. หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เป็นที่ปรึกษาผู้อานวยการ เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
2. เป็นที่ปรึกษาด้านการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาโรงเรียน
3. แก้ปัญหา ให้คาแนะนา และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน
4. กากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาเป็นไปตามคู่มือครู
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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 กลุ่มบริหารวิชาการ 
 โครงสร้างการบริหารงานกลุม่ บริหารวิชาการ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ประเมินจุดเน้นฯ และงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (DMC)

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
และสารสนเทศ
งานทะเบียน วัดผล

งานพัฒนาบุคลากร

งานนิเทศการศึกษา

งานแนะแนว
- งานบริการสารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล
- งานบริการสารสนเทศ
- งานบริการให้คาปรึกษา
- งานการจัดวางตัวบุคคล
- งานบริการและติดตามผล

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
- กิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
- กิจกรรมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะโครงงาน ชั้น ม.4
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ชั้นม.5
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ ชั้นม.6
. งานจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม
งานห้องสมุด
เรียนรวม
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

****************
1. ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กรรมการ
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กรรมการ
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กรรมการ
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กรรมการ
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ
11. หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
12. หัวหน้างานแนะแนว
กรรมการ
13. หัวหน้างานวัดและประเมินผล
กรรมการ
14. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. จัดทาระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียน
3. จัดทาแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางและสาระเพิ่มเติมของ รายวิชาต่างๆ
ในแต่ละกลุ่มสาระ โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดทารายวิชา
พร้อมเกณฑ์การประเมิน
4. กาหนดสิ่งที่ต้องการประเมินในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียนพร้อมเกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน
5. กาหนดรายการตรวจสอบและรายงานสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
6. กาหนดวิธีการเทียบโอนผลการเรียน จานวนรายวิชา จานวนหน่วยกิต เพื่อเทียบการโอนผลการ
เรียน
7. กาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมทั้ง
แนวทางวัดและประเมินผล
8. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดประเมินผลการเรียนรู้และตัดสิน
ผลการเรียนตามแนวทางที่กาหนด
9. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ รายปี/รายภาคและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10. ประเมิ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
11. นิเทศ กากับ ติดตาม การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา
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 หัวหน้ากลุม่ บริหารวิชาการ 


***********************
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2. เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
3. กาหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนางานในกลุ่มบริหารวิชาการ
4. นิเทศ กากับ ติดตาม และดูแลให้การบริหารงานในกลุ่มบริหารวิชาการ ดาเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามภาระงานที่กาหนดไว้ในคู่มือ
5. นิเทศ กากับ ติดตาม การจัดการะบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล ตามหลักสูตรสถานศึกษา
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
6 .ประเมิน ผลการปฏิบั ติง านของบุค ลากรในกลุ่ มบริ หารวิ ช าการ และนาผลการประเมิ นการ
ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารวิชาการมาปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
7. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
8. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
9. ให้บริการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ทั้งในงานการเรียนการสอนและ
งานอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับงานวิชาการ
10. วางแผนการจัดชั้นเรียนประจาปี
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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1. งานสานักงานและสารสนเทศ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จั ดห้องวิชาการให้ มีบ รรยากาศที่ส่ง เสริม ความใฝุเ รียนรู้ ของนั กเรีย นและส่ง เสริ มการให้บ ริการ
แก่นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ
2. ปฏิบัติงานตามขอบข่ายงานที่รับผิดชอบของกลุ่มบริหารวิชาการ
3. ควบคุม ดูแลงานพัสดุของกลุ่มบริหารวิชาการ
4. ทาหน้าที่นาเสนอข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ
5. นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การสนับสนุน และอานวยความสะดวก ด้านต่าง ๆ
ให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
6. รับ-ส่งหนังสือและเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
7. ลงทะเบียนและทาทะเบียนคุมหนังสือรับ-ส่ง หนังสือราชการกลุ่มงานวิชาการ
8. จัดทาเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ในกลุ่มบริหารงานวิชาการ
9. บันทึกและจัดทารายงานการประชุมของกลุ่มบริหารวิชาการ
10.จัดทาเอกสารบันทึกการเรียนการสอนจัดทาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายภาคเรียนรายปี
แยกระดับชั้น แยกกลุ่มสาระการเรียนรู้
11. จัดทาข้อ มูลนักเรียน จัดห้องเรียน จัดทาข้อมูลเพื่ อเตรียมสอบ O-NET และสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
12. สรุปรายงานการดาเนินงานของงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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2. งานทะเบียน วัดผล/ งานประเมินจุดเน้น/ งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2.1 งานทะเบียน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทาทะเบียนนักเรียนเข้าใหม่ให้ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
2. จัดเตรียม จัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และจัดทาทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบ
ง่าย (ปพ. 1, ปพ. 2, ปพ. 3, ปพ. 4, ปพ. 6, ปพ. 7)
3. จัดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
4. จัดคาบสอนและจัดตารางสอนแต่ละภาคเรียน
5. จัดทาข้อมูลนักเรียน ครู รายวิชา รหัสวิชา ในโปรแกรม SGS
6. จัดทารายงานข้อมูลนักเรียน ย้ายเข้าย้ายออก ออกกลางคัน
7. จัดทาแผน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียน
8. จัดทาฟอร์มคาร้องต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียนนักเรียน
9. ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงานทะเบียนนักเรียน
10. เป็นคณะกรรมการฝุายบริหารงานวิชาการ
11. เป็นคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนสาหรับนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียนใหม่
12. เป็นคณะกรรมการจัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน
13. จัดทาข้อมูล สถิติ เอกสารรับรอง ผลการเรียน ใบ ปพ. 1 ปพ. 2 นักเรียนที่จบหลักสูตร
14. ตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียนจัดทาแบบรายงานผลการเรียน (ปพ.3) ของผู้จบหลักสูตร
ภายใน 30 วัน
15. ดาเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่จบหลักสูตร
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 งานวัดผล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
2. ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
3. การศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. ส่งเสริมให้ครูดาเนิน การวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพ
จริงจากกระบวนการ การปฏิบัติและผลงาน
5. พัฒนาเครื่องมือและประเมินวัดผลให้ได้มาตรฐาน
6. จัดทาแผน/โครงการ/ปฏิ บัติงานวัดและประเมิน ผล ดาเนิ นการจัดซื้ อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ ต้องใช้ใ น
งานวัดและประเมินผล
7. สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
8. นิเทศ ติดตาม ประสานงานเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลแก่ครูอาจารย์
9. จัดทาเอกสารเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผล
10. รวบรวมผลการเรียนของนักเรียนและผลการสอนของครูเสนอผู้บริหาร
11. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูอาจารย์ผลิตสื่อและเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
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12. การจัดทาข้อมูลในโปรแกรม SGS จัดทาข้อมูล GPA การติดตามและการประสานงานข้อมูล
โปรแกรม SGS (SECONDARY GRADING SYSTEM : SGS)
13. จัดเก็บข้อสอบวัดผลทุกรายวิชา/ทุกภาคเรียน
14. ดาเนินการรับคาร้อง การสอบแก้ตัว และ ผลการสอบแก้ตัวเสนอผู้บริหาร
15. รวบรวมข้อมูล สถิติงานวัดผลให้เป็นปัจจุบนั เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวัดและ
ประเมินผล
16. ดาเนินการสารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรี ยนไม่ครบ 60% 80% เสนอผู้บริหารเพื่อพิ จารณา
สั่งการ
17. ดาเนินการให้มีระบบการวัดและประเมินผลที่รัดกุม เหมาะสมยุติธรรม
18. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 งานประเมินจุดเน้นและงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
( DATA MANAGEMENT CENTER; DMC )
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประเมินจุดเน้นโดยใช้แบบทดสอบของ สพฐ. และรายงานผลการประเมินให้กับ สพฐ.
2. โปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียน
ตลอดปีการศึกษาโดยปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจานวน 3 ครั้ง คือ
2.1 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน)
2.2 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน)
2.3 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม)
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3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการ
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจเปูาหมาย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จัด ทาโครงสร้ างหลัก สู ต รและสาระต่า งๆที่ กาหนดให้ มีในหลั กสูต รสถานศึก ษา ที่ส อดคล้อ งกั บ
วิสัยทัศน์ เปูาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่ม สาระการเรียนรู้
เดียวกัน และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
4. ดูแลการนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรให้เหมาะสม
5. นิเทศการใช้หลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
6. ติดตามและประเมินการใช้หลักสูตร
7. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
8. สรุปรายงานการดาเนินงานของงานเมื่อสิ้นปีกาศึกษา
9 วางแผนการดาเนินงานวิชาการ กาหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา
และ
แนวการจัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
10. จัดทาคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กากับติดตามให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล และการแนะแนวให้สอดคล้อง
และเป็นและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดาเนินการหลักสูตร
12. ประสานความร่วมมือกับ บุคคลหน่วยงาน องค์กรต่างๆและชุมชนเพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
13. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียนผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และนา
ข้อมูลปูอนกลับจากฝุายต่างๆมาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. งานพัฒนาบุคลากร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ศึ ก ษา วิเ คราะห์ วิจั ย การบริห าร การจัด การและการพัฒ นาคุ ณภาพงานวิ ช าการในภาพรวม
ของสถานศึกษา
2. ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการการเรียนการสอน
4. การศึกษาค้นคว้า และทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
5. การให้ความรู้เรื่องวิจัยแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน
6. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทางานวิจัยทางการศึกษา (ทั้งเป็นทีมและรายบุคคล)
7. การสรุป รายงานผล และการนาผลไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไปนี้
8. ประสานงานกับคณะครูและวิทยากรเพื่อจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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5. งานนิเทศการศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดระบบนิเทศวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
2. ดาเนินการนิเทศวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา
3. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
4. .ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศวิชาการและการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา
5. การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษา หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
6. สรุปรายงานการดาเนินงานของงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
7. จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชี้แจงเรื่องใหม่ ๆ รวมทั้งเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ใหม่ ๆ ที่ครู
8. ต้องการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น
- สาธิตการสอน โดยครูในโรงเรียน หรือจากโรงเรียนอื่น ๆ ที่เชิญมา
- การสัมมนาเสนอแผนการสอน แผนงาน โครงงาน ประจาภาคเรียนหรือประจาปีของหมวด
ฝุายงาน
- การสัมมนาเสนอผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝุายงานประจาภาคเรียน หรือประจาปี
- การสัมมนาสรุปผลการเรียนการสอน หรือผลงานใดๆของครู หรือบุคลากรอื่นๆในโรงเรียน
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6. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา
2. ช่วยกลุ่มงานวิชาการในการวิเคราะห์แผนการเรียน และหาทางส่งเสริ มให้นักเรียนได้เรี ยนตาม
แผนการเรียน
3. ควบคุมดูแลติดตามการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง
4. จัดครูเข้าสอนรายวิชาต่างๆ จัดตารางสอน มอบหมายงานกิจกรรมนักเรียน
5. ติดตามให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแผนการสอนทุกคนทุกรายวิชาและให้มีการใช้ปรับปรุงแก้ไ ข
และรายงานการใช้
6. ช่วยวางแผนงานวิชาการ วิเคราะห์นโยบายและมาตรการต่างๆ
7. จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร ก าหนดงบประมาณรายจ่ า ย ก าหนดงานโครงการ สรุ ป รายงาน
โครงการ
กากับติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน จัดทาปฏิทินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทาแผน 3 1 ปี
8. นิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
9. วิเ คราะห์ จุ ดหมาย หลั ก การ หลั กสู ตร และวิ เ คราะห์ผ ลการเรี ยนรู้ใ นกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ที่
รับผิดชอบ
10. จัดให้มีการพัฒนาครูทางด้านวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้
11. ติดตามดูแลการเข้าสอนของครู และจัดสอนแทนกรณีครูขาด
12. จัดให้ครูมีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน
13. ตรวจสอบ ปพ. 5-ต และ ปพ. 5-ป ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
14. ดูแลและดาเนินการเรื่องการวัดผลประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการประเมินผล
15. จัดให้มีการวิเคราะห์เครื่องมือวัดผลทุกรายวิชา
16. จัดให้มีการประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
17. ติดตามดูแลการแก้ปัญหานักเรียนสอบไม่ผ่าน การสอบแก้ตัว ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผล
ประเมินผล และตามกาหนดเวลาที่โรงเรียนกาหนด
18. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การพัฒนานักเรียน สู่มาตรฐานสากล
19 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และแจ้งรายการแข่งขัน และขอเบิก
เงินสนับสนุนการแข่งขันทักษะตลอดจนสรุปการใช้เงินในการแข่งขัน
20. สรุปงาน และรายงานผลการดาเนินงานในรอบ 1 ปี
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7. งานจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนเรียนร่วม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประสานงานร่วมกับต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม
2. สวัสดิการแก่นักเรียน เด็กพิเศษ
3. ดาเนินการจัดทาโครงการสาหรับนักเรียน เด็กพิเศษ
4. สารวจเด็กที่คาดว่าน่าจะมีความผิดปกติ หรือมีปัญหา
5. ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กที่อาจมีความผิดปกติหรือมีปัญหา และประชาสัมพันธ์ถึงความจาเป็นที่
จะต้องพัฒนาเด็กที่มีความผิดปกติ
6. ดาเนินการคัดแยกคัดกรองเบื้องต้นตามแบบคัดแยกคัดกรองของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
7. ส่งต่อนักเรียนเพื่อให้นักจิตวิทยา หรือแพทย์วินิจฉัยความบกพร่องหรือปัญหาดังกล่าว
8. ดาเนินการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
9. จัดทาแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IEP)
10. การประเมินความก้าวหน้า และพัฒนาการของผู้เรียน
11. จัดกระบวนการเรียนการสอนเฉพาะเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษโดยการสอนซ่อมแซมเสริม
12. การสร้างบรรยากาศและการยอมรับซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน กับนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษ
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8. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ทาหน้าที่กาหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและนโยบาย
2. ประสานงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนเช่นเดียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุด
3. จัดกิจกรรมชุมนุมโดยตอบสนองนโยบาย
4. กากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้
5. ประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ตามแผนงาน/โครงการ และจั ด ท าสรุ ป รายงานผล
เสนอสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6. สรุปรายงานผลการดาเนิ นการของกลุ่มงานกิจกรรมพั ฒนาผู้เรียนพร้อมข้อเสนอแนะอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
7 มีแผนงาน/โครงการส่ งเสริม กิจ กรรมนักเรีย น และกิจ กรรมเพื่ อสัง คมและสาธารณประโยชน์
ให้อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
8. จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บาเพ็ญประโยชน์ให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
9. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
10. ส่งเสริมให้ครูประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคาสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรม
นักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
11. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนและการดาเนิ นกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
12.นาผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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9. งานแนะแนว
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดกิจกรรมในชั่วโมงแนะแนว
2. จัดทาระเบียนสะสมนักเรียน และจัดศูนย์บริการแนะแนวให้เป็นแหล่งสืบค้นทางวิชาการสาหรับ
การศึกษาต่อบริการและนาเสนอข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ เกี่ยวกับการศึกษาต่อแก่นักเรียน
3. ให้บริการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
4. ให้คาปรึกษาแก่นักเรียนแบบกลุ่ม และรายบุคคล
5. ติดตามการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบหลักสูตร
6. ร่วมมือ และประสานงานกับกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7. ดาเนินการแนะแนวการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
8. ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
9.ประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนว
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9.1 งานบริการสารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและจัดทาระเบียนสะสมนักเรียน
2. ดาเนินการสารวจนักเรียนเรียนดี ความประพฤติดีแต่ยากจนสารวจพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียน
3. ดาเนินการทดสอบทางจิตวิทยา ความถนัดและความสนใจของนักเรียน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9.2 งานบริการสารสนเทศ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริการสารสนเทศทางด้านทุนการศึกษาและการศึกษาต่อ การจัดสัปดาห์แนะแนวทางศึกษาต่อ
2. บริการสารสนเทศทางด้านอาชีพ การจัดงานวันอาชีพ
3. การจัดปูายนิเทศ การจัดทาเอกสารที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน
4. การจัดอภิปราย บรรยาย ให้ความรู้ในด้านการศึกษาอาชีพ และการปรับตัวในสังคม
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9.3 งานบริการให้คาปรึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้คาปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาด้านส่วนตัว การเรียน และอาชีพ
2. ศึกษาและหาทางช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. เสนอแนะแนวทางปฏิบัติตน เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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9.4 งานการจัดวางตัวบุคคล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ช่วยจัดวางตัวนักเรียนให้เลือกวิชาเรียนตามความถนัดของตนเอง เช่น หลักสูตรมัธยมศึกษา 4-5-6
2. ช่วยจัดวางตัวนักเรียนให้เรียนวิชาตรงตามหลักสูตร เมื่อนักเรียนได้มีโอกาสเลือกวิชาเรียนได้ตาม
3. ความถนัดของตนเอง
4. ช่วยจัดวางตัวนักเรียนเข้าร่วมโครงการและจัดประสบการณ์ในการทางาน
5. คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา
6. คัดเลือกนักเรียนเพื่อกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการงาน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

9.5 งานบริการและติดตามผล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ติดตาม ดูแลพฤติกรรมและพัฒนาการของผู้เรียน
2. ติดตามผลผู้เรียน
3. ประเมินผลการดาเนินงานแนะแนว
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

.
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10. งานห้องสมุด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่การศึกษา และในเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง
2. จัดทาเอกสารเผยแพร่การเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่น ๆ ที่จัดการศึกษาบริเวณใกล้เคียง
3. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในการ
จัดตั้งส่งเสริม พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน
4. ส่งเสริม สนับสนุนครู ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. จัดทาแผนงาน โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
6. วางแผนการจัดการกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
7. คั ด เลื อ กจั ด หาสิ่ ง พิ ม พ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร และความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นและครู
8. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดเก็บข้อมูล และให้บริการต่างๆของห้องสมุด
9. สรุปผลการดาเนินงานในรอบปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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 กลุ่มอานวยการ 
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มอานวยการ
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ

งานสานักงานและสารสนเทศ

งานการเงิน

งานบุคคล

งานการเงิน และ บัญชี

งานสารบรรณ

งานตรวจสอบภายใน

งานพัฒนาระบบเครือข่าย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

งานเก็บรักษาเงิน
โรงเรียน

งานยานพาหนะ
งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

งานพัสดุ และสินทรัพย์

งานสวัสดิการโรงเรียน
และปฏิคมโรงเรียน
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 หัวหน้ากลุ่มอานวยการ 
*************
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2. พัฒนาระบบบริหารของกลุ่มอานวยการให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม
3. จัดบุคลากรรับผิดชอบการดาเนินงานในงานต่างๆ ในกลุ่มอานวยการ
4. กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกลุ่มอานวยการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และเปูาประสงค์ของโรงเรียน
5. วางแผนและดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ให้การดาเนินงานต่างๆของกลุ่มอานวยการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ไ ขปัญ หา และเป็นที่ปรึกษาให้ครูปฏิบัติง านในกลุ่ม
อานวยการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน และครูที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน
8. เป็นผู้นาในการแก้ปัญหาและร่วมในการดาเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริหารอานวยการให้ปฏิบัติงาน
ด้วยความราบรื่น
9. สรุป ประเมินผลการดาเนินงานของกลุ่มอานวยการและจัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงานของ
กลุ่มอานวยการเสนอผู้บริหาร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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1. งานสานักงานและสารสนเทศ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ร่วมวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2. ร่วมวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอ ของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณในโรงเรียน
3. ประสาน และดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา จัดทาแผนปฏิบัติการ
และปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี โดยกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน
4. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล และผลงานของสถานศึกษารวมทั้งความต้องการ
ในการได้รับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ และเครือข่ายให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบัน
และสื่อมวลชนในท้องถิ่น
7. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติภารกิจของ
สถานศึกษา
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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2. งานการเงิน
2.1 งานการเงิน และ บัญชี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดาเนินการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
2. จัดทาแฟูมหลักฐานการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน
3. จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
4. รวบรวมใบ PAY – IN (วันลงทะเบียน) ของนักเรียนทุกระดับชั้น
5. เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้
6. ทารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะต้องจัดทารายงานเพื่อส่งให้ สพม.36
7. จัดทาเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเก็บเงินรายได้สถานศึกษา (จัดทารายการเก็บเงินรายได้สถานศึกษา
ประสานเจ้าหน้าที่ธุรการทาหนังสือแจ้งผู้ปกครองและแจ้งธนาคารเพื่อดาเนินการเก็บเงิน)
8. ทาทะเบียนคุมการชาระเงินรายได้สถานศึกษาของนักเรียนทุกคนในแต่ละภาคเรียน ติดตามการ
ชาระเงินของนักเรียนที่ผ่อนผันค่าเทอม
9. ดาเนินการขอเบิกใบเสร็จรับเงินจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
10. ติดตามและตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 งานตรวจสอบภายใน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักฐานการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก
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3. งานบุคลากร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
2. รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่ –
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
3. จานวนข้าราชการครู จาแนกตามสาขา เช่น จานวนลูกจ้างประจาในสถานศึกษา
จานวนลูกจ้างชั่วคราว จานวนพนักงานราชการ
4. ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และที่ ก.ค.ศ. กาหนด
5. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา
6. สร้างขวัญและกาลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาของโรงเรียน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. งานสารบรรณ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดาวน์โหลดและพิมพ์หนังสือราชการจากระบบ myoffice จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา
2. รับ – ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
3. ร่าง – พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ และทันเวลา
4. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือราชการ เพื่อให้การดาเนินงานทัน
กาหนดเวลา
5. แยกประเภทหนังสือราชการ เอกสาร และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถที่จะค้นหาได้สะดวก
และรวดเร็ว
6. ทาลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
7. จัดทาทะเบียนคุมคาสั่ง และประกาศของโรงเรียน
8. ติดตามประสานงานเกี่ยวกับหนังสือราชการเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ
9. ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน
10. อานวยความสะดวกในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และการบริการการพิมพ์เอกสารแก่คณะครูและ
บุคลากรในโรงเรียน
11. จัดเตรียมวาระการประชุม และเอกสารการประชุมในการประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียน
12. จัดทารายงานการประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมครูและบุคลากรในแต่ละครั้ง
13. จัดทาแบบฟอร์มในการติดต่อทางราชการต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อราชการกับทางโรงเรียน
14. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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5. งานพัสดุ และสินทรัพย์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนพัสดุ ให้ดาเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ
2. การจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ ให้ฝุายที่ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้ดาเนินการ
3. การจัดหาพัสดุถือปฏิบั ติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการและคาสั่งมอบอานาจของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. จัดทาทะเบียนควบคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรือการบริจาค
5. ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน
6. ตรวจสอบพัสดุประจาปี และให้มีการจาหน่ายพัสดุที่ชารุดเสื่อมสภาพหรือไม่ใช้ในราชการ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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6. งานพัฒนาระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
งานการศึกษาของสถานศึกษา
2. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
3. กาหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษา
4. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. ประเมินและประสารงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆ
6. รวบรวมข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูล OBEC รายงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 36
7. เก็บ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาสารสนเทศของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

38

7. งานยานพาหนะ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทาแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนกาหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ
2. จัดทาแบบฟอร์มสาหรับการขอใช้บริหารยานพาหนะส่วนกลาง เพื่อให้สะดวกต่อการรับบริการ
3. กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้แก่ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการ
พาหนะแก่บุคลากร
4. บริหารงานการใช้ยานพาหนะส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ตรวจเช็ค ซ่อมบารุงรักษายานยนต์ ของส่วนกลางของสถานศึกษา ให้มีความปลอดภัยและพร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา
6. ให้บริการรับ – ส่งหนังสือ และเอกสารทางราชการ
7. กากับ ติดตาม จัดทาข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน
8. กากับ ควบคุม ติดตาม การใช้ยานพาหนะ
9. เสนอ ขออนุมัติการใช้ยานพาหนะ
10. บารุงรักษายานพาหนะ
11. พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ
12. จัดทาสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้บริการ เสนอต่อผู้บริหารรับทราบ
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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8. งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนดาเนินการงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
2. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จาหน่าย เสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียน
3. จัดทาบัญชีรับ-จ่าย ของงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
ดาเนินกิจการสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบสหกรณ์
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

9. งานสวัสดิการโรงเรียน และปฏิคมโรงเรียน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนพัฒนางานสวัสดิการโรงเรียน และปฏิคมโรงเรียน
2. จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. วางแผนและประสานงานเพื่อจัดเตรียมการต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ ประชุม อบรม สัมมนา
และศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
4. วางแผนและดาเนินการต้อนรับ รับรองบุคลากรและผู้มาเยี่ยมโรงเรียนในกิจกรรมสาคัญต่างๆที่
โรงเรียนจัดขึ้น
5. จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการต้อนรับ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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 กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
งานสานักงาน แผนงาน
และสารสนเทศ
งานเวรประจาวัน

งานปกครอง
งานครูที่ปรึกษา
งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานจราจรและความปลอดภัย
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

งานประกันอุบัติเหตุ
กิจกรรมชมรม
To Be Number One
ในสถานศึกษา
งานส่งเสริมกีฬา
งานส่งเสริมสภานักเรียน
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 หัวหน้ากลุม่ ส่งเสริมกิจการนักเรียน 
*******************
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ในการช่วย
บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานกลุ่ม
ส่งเสริมกิจการนักเรียน ประสานงานฝุายอื่น ๆ ในอันที่จะเอื้ออานวยต่อการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ควบคุมดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการพัฒนาด้ านการส่งเสริมกิจการ
นักเรียน การแก้ไขพฤติกรรมนักเรีย น การควบคุม ดูแลนักเรียนในด้ านความประพฤติ ดูแลการเยี่ยมบ้าน
นัก เรี ย นให้ทั่ ว ถึง รวมทั้ ง ช่ว ยแก้ ปัญ หานั กเรี ยนชกต่ อยและร่ วมกับ หน่ว ยงานและสถาบั นต่ า ง ๆ ในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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1. งานสานักงาน และสารสนเทศ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ส ภาพระบบงานส านั ก งานของกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม กิ จ การนั ก เรี ย นให้ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบกฎ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนและออกแบบระบบงานสานักงานของกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยนา
ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
3. ดาเนินการจัดระบบงานสานักงานของกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โดยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็ว
เป็นปัจจุบัน อย่างประหยัดและคุ้มค่า
4. กากับดูแลงานผู้ปกครองเครือข่ายจัดวางแผนการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
5. กากับ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงระบบงานสานักงานของกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
6. สรุป รายงานผลการดาเนินงาน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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2. งานเวรประจาวัน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทาเอกสารการบันทึกเวรประจาวันและเก็บเอกสารของครูเวรทุกวัน
2. สรุปและรายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวัน ต่อผู้อานวยการทุกวันศุกร์
3. จัดทาเอกสารและเก็บบันทึกเวรยามและเวรวันหยุดราชการ
4. สรุปและรายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรยามและเวรวันหยุดราชการทุกเดือน
5. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้าเวรประจาวัน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจาวัน
2. จัดครูเวรประจาวันแทนผู้ที่ขาดการปฏิบัติหน้าที่ในจุดรักษาการนั้น ๆ
3. ประสานงานกับครูเวรประตูตอนเย็นให้นักเรียนกลับบ้านเมื่อเวลา 16.30 น.
4. ดูแลไม่ให้นักเรียนกระทาผิดกฎ ระเบียบของโรงเรียน
5. ในกรณีเกิดเหตุร้ายให้ร่วมกับครูเวร ระงับเหตุ หากไม่สามารถระงับเหตุได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ
แล้วรายงานเหตุการณ์ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับขั้น
6. ดูแลความเรียบร้อย บริเวณหน้าโรงเรียนทั้งตอนเช้า และตอนเย็น
7. ถ้าพบนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุให้รีบนานักเรียนไปพบแพทย์ หรือโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง
8. แก้ไขปัญหาในกรณีเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วแจ้งกลุ่มส่งเสริมกิจการ
นักเรียนทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
9. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานแจ้งผล อุปสรรค ปัญหา ในการปฏิบัติหน้าที่
10. ควบคุมการรักษาระยะห่างของนักเรียนและการใส่หน้ากากอนามัยของนักเรียน
ครูเวรประตูโรงเรียน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลการมาและกลับของนักเรียนที่ประตูหน้าโรงเรียน
2. ดูแลการคัดกรองการเดินทางเข้ามาในโรงเรียนของนักเรียน
3. ให้การแนะนาในการทาความเคารพของนักเรียน
4. ตรวจตราความเรียบร้อยของนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่นการแต่งกาย ทรงผม เครื่องประดับ
ของใช้ที่ผิดระเบียบ
5. ตรวจกระเป๋าหนังสือ และการนาหนังสือมาโรงเรียน
6. ตักเตือนนักเรียนที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม และแนะนาแก้ไขให้ถูกต้อง
7. บันทึกชื่อนักเรียนที่ประพฤติผิดกฎระเบียบในสมุดบันทึกเวรหน้าประตู
8. บันทึกรายชื่อนักเรียนที่มาโรงเรียนสาย
9. แก้ไขปัญหาในกรณีเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วรายงานต่อหัวหน้าเวรประจาวัน
10. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานโดยแจ้งผล อุปสรรค ปัญหา ในการปฏิบัติหน้าที่
11. ควบคุมการรักษาระยะห่างของนักเรียนและการใส่หน้ากากอนามัยของนักเรียน
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ครูเวรประจาโรงอาหาร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลการซื้ออาหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ดูแลการรับประทานอาหารของนักเรียน
3. ไม่ให้นักเรียนนาอาหารออกไปรับประทานนอกโรงอาหาร
4. ดูแลให้นักเรียนกวาดเศษอาหารใส่ถังและภาชนะใส่ในที่รองรับไว้
5. ดูแลให้นักเรียนรับประทานอาหารตามสถานที่และเวลาที่โรงเรียนกาหนด
6. อบรมตักเตือนเมือ่ พบนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสม
7. แก้ไขปัญหาในกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และรายงานต่อหัวหน้าเวรประจาวัน
8. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานโดยแจ้งผล อุปสรรค ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ควบคุมการรักษาระยะห่างของนักเรียนและการใส่หน้ากากอนามัยของนักเรียน
ครูเวรดูแลอาคารและห้องนานักเรียน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจตราดูแล ความเรียบร้อยภายในอาคารเรียน หอประชุม อาคารโรงฝึกงาน ห้องน้านักเรียน
2. ดูแลไม่ให้นักเรียนกระทาผิดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน
3. อบรม ตักเตือนเมื่อพบนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสม
4. แก้ไขปัญหาในกรณีเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วรายงานต่อหัวหน้าเวรประจาวัน
5. บันทึก สรุปการปฏิบัติงานโดยแจ้งผล อุปสรรค ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่
6. ควบคุมการรักษาระยะห่างของนักเรียนและการใส่หน้ากากอนามัยของนักเรียน
เวรวันหยุดราชการ เวรกลางวัน เวรกลางคืน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจดูความเรียบร้อย ของอาคารสถานที่ของโรงเรียน
2. ตรวจการอยู่เวรยามของนักการภารโรง
3. เมื่อเห็นว่าจะมีสิ่งผิดปกติ หรืออาจจะเกิดอันตรายเสียหาย หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่เรียบร้อยเกิดขึ้น
จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
4. เวรวันหยุดราชการ เวรกลางวันเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น.
5. เวรกลางคืนเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00 น. ของวันรุง่ ขึ้น
6. เวรกลางวัน มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อ รับโทรศัพท์ รับหนังสือราชการหรือพัสดุ ครุภัณฑ์
7. สรุป รายงานผลการดาเนินงาน
8. ควบคุมการรักษาระยะห่างของนักเรียนและการใส่หน้ากากอนามัยของนักเรียน
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3. งานปกครองระดับ,งานครูที่ปรึกษา และงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
3.1 งานปกครองระดับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ทาหน้าที่คณะกรรมการบริหารฝุายส่งเสริมกิจการนักเรียน
2. ดาเนินการงานปกครองนักเรียนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนและโครงการที่ฝุายส่งเสริมกิจการ
นักเรียนได้วางไว้
3. ประสานงานกับฝุายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและร่วมมือกันแก้ปัญหานักเรียนในระดับ
4. จัดประกวดความสะอาดห้องเรียน และมารยาทของนักเรียนในระดับของตนควบคุมการรักษา
ระยะห่างของนักเรียนและการใส่หน้ากากอนามัยของนักเรียน
5. มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น งานปกครองนั ก เรี ย น ตามก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บการปกครอง
นักเรียนของโรงเรียน
6. ดูแลสวัสดิการนักเรียนในระดับ และนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในวันที่กาหนด
7. ควบคุมดูแลความประพฤติ และระเบียบวินัยของนักเรียนพร้อมกับหาทางปูองกันนักเรียน
ประพฤติหรือกระทาผิดวินัยของโรงเรียน
8. แนะนาตักเตือน และติดตามนักเรียนในระดับให้ทั่วถึง
9. ตรวจสอบระเบียบ ควบคุมความประพฤตินักเรียนในระดับอย่างสม่าเสมอ
11. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานครูที่ปรึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ในระดับให้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
2. จัดประชุมร่วมปรึกษาหารือกับครูในระดับ เพื่อปฏิบัติงานของระดับและแก้ไขปัญหา
3. จัดกิจกรรมโฮมรูม โดยกาหนดหัวข้อโฮมรูมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
4. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูล และสถิติต่าง ๆ รวมทั้งงานเกี่ยวกับ
การควบคุมความประพฤติ และระเบียบวินัยของโรงเรียน
5. ควบคุมการรักษาระยะห่างของนักเรียนและการใส่หน้ากากอนามัยของนักเรียน
6. ประเมินผลงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.3 งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา
2. พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม – อบรมตามโครงการต่าง ๆ
3. ประกาศเกียรติคุณ ความดี ในชั่วโมงเกียรติยศ
4. คัดเลือกนักเรียนตัวอย่างติดบอร์ดทุก ๆ เดือน
5. สรุป รายงานผลการดาเนินงาน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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4. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกระดับชั้นให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน วางแผนและออกแบบระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2. ดาเนินการ และประสานงานจัดระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ
ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน โดยนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานให้เหมาะสม
3. จัดทาเอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน, แบบข้อมูลนักเรียนตามแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,
sdq eq เป็นรูปเล่มและนาส่งให้ครูประจาชั้น
4. จัดทาสมุดบันทึกการรับ – ส่ง เอกสารทุกครั้ง
5. ให้คาปรึกษาแก่ครูประจาชั้นในการเก็บข้อมูล – บันทึกข้อมูล
6. กากับ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
7. สรุป รายงานผลการดาเนินงาน
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผน ปูองกัน – แก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
2. จัดทาโครงการ – กิจกรรมนักเรียนกลุ่มห่วงใย (กลุ่มเสี่ยง)
3. ดาเนินการ และประสานงานการขอรับงบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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6. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
6.1 คณะกรรมการกิจกรรมชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนและดาเนินงานกิจกรรม TO Be Number One ในสถานศึกษาให้ลุล่วงด้วยดี
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา
3. ดาเนินการ และประสานงานการขอรับงบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. สรุป รายงานผลการดาเนินงาน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6.2 งานส่งเสริมกีฬาของโรงเรียน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ศึกษา และวิเคราะห์งานกีฬาทุกประเภทของสถานศึกษา
2. วางแผนและดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภททั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า
3. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงผลการดาเนินงาน
4. สรุป รายงานผลการดาเนินงาน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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 กลุ่มบริหารทัว่ ไป 
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

งานสานักงาน และสารสนเทศ

งานนักการภารโรง คนสวน และแม่บ้าน

งานอนามัยโรงเรียน

งานประชาสัมพันธ์
เรียนรวม

งานอาคารสถานที่

งานโภชนาการโรงเรียน

งานชุมชนสัมพันธ์

งานโสตทัศนศึกษา
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 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
****************
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. การวางแผนการปฏิบัติง าน ควบคุม กากับ ดู แลเกี่ยวกับการบริหารงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
3. ประสานงานฝุ า ยอื่ น ๆ ในอั น ที่ จ ะเอื้ อ อ านวยต่ อ การบริ ห ารงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิดประสิทธิผลรวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
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1. งานสานักงานและงานสารสนเทศ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดาเนินการจัดระบบงานสานักงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นปัจจุบัน อย่างประหยัดและคุ้มค่า
2. กากับ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงระบบงานสานักงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
3. สรุป รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานอาคารสถานที่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กาหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน บารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่ และ สภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย และเหมาะสมพร้อมจะใช้ประโยชน์
2. จัดสถานที่ ตกแต่งเวทีสาหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมผู้ปกครอง วันสาคัญทางศาสนา
วันสาคัญทางราชการและประเพณีของไทย รวมทั้งกิจกรรมพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
3. ติดตาม และตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึ กษาเพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่า และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
4. ประสานงานกับรองผู้อานวยการกลุ่มและคณะกรรมการงานอาคารเพื่อดาเนินการในการพัฒนา
อาคารต่าง ๆ ตลอดจนการจัดการรับแจ้งเกี่ยวกับการซ่อมบารุงวัสดุ อุปกรณ์ที่ชารุดภายในอาคาร ที่รับผิดชอบ
เพื่อที่กลุ่มฯ จะได้เข้าไปดาเนินการแก้ไข
5. สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
6. จัดสิ่ง แวดล้อมที่ เหมาะสมในโรงเรี ยนให้ถูก หลักสุขาภิ บาลให้ความรู้ ปลูก ฝัง ลักษณะนิสัยต่างๆ
ให้แก่เด็กนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน โดยมุ่งนาประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ ในการดารงชีวิต
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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3. งานนักการภารโรง คนสวน และแม่บ้าน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผน แบ่งหน้าที่ และมอบหมายหน้าที่ให้กับนักการภารโรง/ พนักงานขับรถ/ แม่บ้าน
2. ควบคุม ดูแลการทางานของนักการภารโรง/ พนักงานขับรถ/ แม่บ้าน
3. ติดตามผล สรุปและรายงานผลการทางานของนักการภารโรง/ พนักงานขับรถ/ แม่บ้านให้ผู้บริหาร
ได้รับทราบทราบ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. งานโภชนาการโรงเรียน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กาหนดระเบียบปฏิบั ติแ ละเกณฑ์มาตรฐานในการประกอบอาหารตามแนวปฏิบั ติ เกี่ยวกับการ
จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2544 รวมทั้งการทาสัญญาของ
ผู้ขายกับโรงเรียน
2. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ควบคุม กากับ การจาหน่ ายอาหารภายในโรงเรียน ทั้ง ด้านคุณภาพ
ปริมาณและภาชนะต่าง ๆ ให้สะอาดเรียบร้อย
3. ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและตรวจสอบคุณภาพของอาหาร น้าดื่มและการปูองกัน โรคต่าง ๆ
เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
4. ประเมินการจัดจาหน่ายอาหาร น้าดื่ม คุณภาพอาหารของแม่ค้าอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5. ควบคุม ดูแล ประสานงาน ระหว่างผู้จาหน่ายอาหารกับโรงเรียน สรุปการปฏิบัติงานประจาเดือน/
ภาคเรียนให้ผู้บริหารทราบ
6. พัฒนาศักยภาพแกนนาในการทางานคุ้มครองผู้บริโภคภายในโรงเรียน
7. พัฒนาศักยภาพด้านคุ้มครองผู้บริโภคของนักเรียนในโรงเรียน
8. ดาเนินกิจกรรมเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น สหกรณ์ร้านค้า ร้านอาหารในโรงเรียน เป็นต้น
9. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การจัดบอร์ดนิทรรศการ
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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5. งานอนามัย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กาหนดระเบียบปฏิบัติห้องพยาบาล
2. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
3. ดาเนินการจัดสวัสดิการประกันอุบัติเหตุสาหรับนักเรียน
4. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงผลการดาเนินงาน
5. วางแผนการดาเนินการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์และครอบคลุมทุกด้าน
6. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาสุขภาพนักเรียนไทยสุขภาพด
7. ประเมินผลการดาเนินงานโดยการประเมินตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินอย่างสม่าเสมอ
8. นาผลการประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง
9. สรุป รายงานผลการดาเนินงานปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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6. งานชุมชนสัมพันธ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทาแผนงาน โครงการ/ จัดกิจกรรม โดยประสานงานกับชุมชนและคณะศิษย์เก่า
2. ดาเนินกิจกรรมตามประเพณี ได้แก่ วันสาคัญทางศาสนา งานสลากภัตรวมทั้งงานประเพณีท้องถิ่น
วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันครู วันปิยะมหาราช รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย
3. จัดให้มีแบบบริการสาธารณะ
4. จัดแบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา เพื่อให้บริการต่อสาธารณะ
5. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการอื่นๆ แก่สาธารณชนตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา
6. พัฒนาแบบการให้บริการแก่สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ
7. ประเมินความพึงพอใจ งานบริการสาธารณะจากผู้มาขอบริการ
8. นาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขพัฒนาระบบงาน บริการสาธารณะ
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ร่วมกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้านในตาบลนั้น
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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7. งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา
2. ดาเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามแนวทางที่กาหนด
3. ประสานงานในการเก็บข้อมูลของคณะครูและข้อมูลโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ
4. ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์การศึกษาของสถานศึกษา
5. ให้การบริการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในโรงเรียน ตามโอกาสและเวลาที่
เหมาะสมและเร่งด่วน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8. งานโสตทัศนศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดเตรียมสื่อ – อุปกรณ์ระบบแสง สี เสียง ให้เรียบร้อยพร้อมใช้ตลอดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุมพร้อมใช้ตลอดเวลา
3. จัดทาทะเบียน และควบคุม กากับดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกข้อมูล
4. สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลทุกภาคเรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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 กลุ่มนโยบายและแผนงาน 
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผนงาน
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน
งานนโยบายและแผนงาน

งานการจัดทาและเสนอของบประมาณ
งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานการใช้เงินงบประมาณ

งานสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานกาหนดมาตรฐานการศึกษา
บริหารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
งานจัดทารายงานการประเมินตนเอง

งานพัฒนาระบบควบคุมภายใน
สถานศึกษา

งานประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา
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 หัวหน้ากลุม่ นโยบายและแผนงาน 
**************
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พิ จ ารณาก าหนดนโยบาย แนวปฏิ บั ติ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานการบริ ห ารงบประมาณ
ตามโครงสร้างการจัดองค์กรให้สอดคล้องกบนโยบายโรงเรียน
2. เป็นที่ปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานในฝุายนโยบายและแผนงานแก่หัวหน้าฝุาย
บริหารงานนโยบายและแผนงาน
3. ส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ประสานงาน ช่วยแก้ปัญหาเพื่อให้การดาเนินงานบริหาร งบประมาณ
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานฝุายบริหารงานนโยบายและแผนงานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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1. งานนโยบายและแผนงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
2. เป็นคณะกรรมการนโยบายและแผนงาน
3. กากับดูแล และรับผิดชอบงานนโยบายและแผนงาน
4. พิจารณากาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการบริหารงบประมาณ ตาม
โครงสร้างการจัดองค์กร ให้สอดคล้องกบนโยบายโรงเรียน
5. ส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ประสานงาน ช่วยแกปัญหาเพื่อให้การดาเนินงานบริหาร งบประมาณ
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ติ ดตาม ประเมินผลการดาเนินงานฝุายนโยบายแผนงานและงบประมาณดาเนิ นไปด้ว ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
7. จัดให้มีการวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาตามแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้
7.1 วิ เคราะห์ทิศ ทางและยุ ทธศาสตร์ข องหน่ว ยงานเหนือ โรงเรี ยน ได้ แก่ เปู าหมายเชิ ง
ยุทธศาสตร์ ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ แผนปฏิบัติการราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเปูาหมายการให้
การบริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ เปูาหมายการให้บริการสาธารณะ ( Public Service Agreement : PSA )
ข้อตกลงการจัดทาผลผลิต ( Service Delivery Agreement : SDA ) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่
และผลการดาเนินงานของ โรงเรียนทีต้องดาเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่โรงเรียนทากับเขตการศึกษา
7.2 ศึกษาวิเคราะห์วิจัย และการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามกรอบทิศทางของ
เขตพื้นที่การศึกษาและตามความต้องการของโรงเรียน
7.3 วิ เคราะห์ ผลการด าเนิ น งานของโรงเรี ย นตามข้ อ ตกลงที่ ท ากั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนด้านทุน ซึ่งต้องคานวณต้นทุน ผลผลิตขององค์กรและผลผลิตงาน/โครงการ
7.4 จั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศ ผลการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย เพื่ อ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
7.5 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณะชนรับทราบ
8. จัดทาแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน มีส่วนร่วมดาเนินการ ดังนี้
8.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียนและศึกษารายงานข้อมูล สารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง
8.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
8.3 กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ( Mission ) และเปูาประสงค์ (Corporate objective)
ของโรงเรียน
8.4 กาหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน
8.5 กาหนดผลผลิต ( Outputs ) ผลลัพธ์ ( outcomes ) และตัวชี้ วัดความสาเร็จ (Key
Performance Indicators: KPI ) โดยจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศ
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8.6 กาหนดเปูาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิง ประมาณ คุณภาพและผลลัพธ์ ที่
สอดคล้องกบการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่จะทาร่างข้อตกลงกบเขตพื้นที่การศึกษา
8.7 จัดทารายละเอียด โครงสร้าง แผนงาน / โครงการ และกิจกรรมหลัก
8.8 จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและนาเสนอขอความเห็นชอบ ต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
8.9 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
9.1 จัดทาแผนรายละเอียดงบประมาณ แผนงาน งาน / โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับ
ผลผลิต และผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโรงเรียน พร้อมกบวิเคราะห์และจัดลาดับความสา คัญ ของ
แผนงาน งาน / โครงการ เมื่ อเขตพื้น ที่การศึก ษาแจ้ง นโยบาย แผนพัฒ นามาตรฐานการศึก ษาขั้ นพื้น ฐาน
หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ
9.2 จัด ทากรอบงบประมาณรายจ่ ายระยะปานกลาง ( Medium Term Expenditure
Framework : MTEF ) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือทีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานปี งบประมาณที่ผ่านมาของโรงเรียน เพื่อปรับเปูาหมายผลผลิตที่ต้องการดาเนินงานใน ๓ ปี ข้างหน้า
พร้อมกับแผนงาน งาน/โครงการและกิจกรรมหลักให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
9.3 จัดทาขอรับงบประมาณของโรงเรียนและกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกาลาง
( MTEF ) เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย
9.4 จัดทาร่างข้อตกลงบริการผลผลิต ( ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของโรงเรี ยนที่จะต้อง
ทากับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเปูาหมายการให้บริการที่สอดคล้องกบแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ่
10. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน เสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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2. งานสานักงานและงานสารสนเทศ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝุายนโยบายและแผนงาน
2. กากับดูแล และรับผิดชอบงานแผนและสารสนเทศกลุ่มนโยบายและแผนงาน
3. บริหารงานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
4. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
5. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานประจาปี กลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
6. ติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
ติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ 5 ปีกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน สรุปผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มบริหารนโยบายแผนงานและงบประมาณ
7. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 5 ปีกลุ่มบริหารนโยบายแผนงานและงบประมาณ
8. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศไปยังเว็บไซต์
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
3. งานการจัดทาและเสนอของบประมาณ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝุายนโยบายและแผนงาน
2. กากับดูแล และรับผิดชอบงานธุรการกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
3. ติดตามการใช้เงินงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณภายใน
4. เสนอและจัดทางบประมาณตามโครงการภายในตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็น
ปัจจุบัน
6. จัดเก็บเอกสารเข้าและออกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
7. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ เอกสารบันทึกข้อความเสนอผู้อานวยการพิจารณา
8. คัดแยกเอกสารของข้าราชการครูตามโครงการต่างๆที่เสนอเรียบร้อยใส่แฟูมให้เป็นปัจจุบัน
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้เงินงบประมาณ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝุายนโยบายและแผนงาน
2. กากับดูแล และรับผิดชอบงานตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน
ในโครงการ
3. จัดทาสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบ
ผลสาเร็จ เพื่อให้โรงเรียนเร่งแก้ไขปัญหาให้ทันสถานการณ์
4. ประสานแผนและดาเนินการตรวจสอบติดตามและนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
5. ติดตามของโรงเรียนโดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
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5. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ก ากั บ ติ ด ตาม ให้ ค าปรึ ก ษา ข้ อ เสนอแนะแนวทางแก้ ปั ญ หา ตลอดจนส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ก าร
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
6. คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน และกาหนดค่าเปูาหมายที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
7. งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางแผนการประเมิน ดาเนินการ
ประเมิน และสรุปผลการประเมิน หลังการประเมินให้แจ้งผลการประเมิน ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒ นา
คุณภาพการศึก ษา โดยยึ ดหลักการประเมินเพื่อ พัฒนา และสะท้อนคุ ณภาพการดาเนินงานตามเปู า หมาย
ความสาเร็จ และเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษา เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เหมาะสม ข้อมูลมี
ความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา และสะท้อนคุ ณภาพการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน
8. งานพัฒนาระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พัฒนาระบบและปฏิบัติง านตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CONTROL SELF ASSESSMENT : CSA) วางแผนปรับปรุง
แก้ไ ขจุดอ่อนของระบบ ดาเนินการตามแผนการปรับปรุ ง พร้อมทั้ง ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินงาน
2. สรุป และจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปีบงบประมาณ 2563 ต่อต้นสังกัด
ต่อไป
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ภาคผนวก
แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
สายงานการสอน
ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม............................... - ๓1 มีนาคม ........................................ )
ครั้งที่ 2 ( ๑ เมษายน............................. - ๓0 กันยายน ........................................ )
ชื่อผู้รับการประเมิน .............................................................................................................................................
ตาแหน่ง ............................ วิทยฐานะ...................................กลุ่มสาระการเรียนรู้. .............................................
ชื่อผู้ประเมิน ........................................................................................................................................................
ตาแหน่ง ................................................................................................................................................................
ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
(๗๐ คะแนน)
ที่

รายการประเมิน

๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน ( 45 คะแนน)
๑.๑ การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ การจัดการเรียนรู้
๑.๒.๑ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
๑.๒.๒ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล/แผนกรสอนรายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ์
๑.๒.๓ กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
๑.๒.๔ คุณภาพผู้เรียน
๑.๒.๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒.๔.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑.๓ การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้
๑.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน( 10 คะแนน)
๒.๑ การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
๒.๒ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ( 10 คะแนน)
๓.๑ การพัฒนาตนเอง
๓.๒ การพัฒนาวิชาชีพ
4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย(งานพิเศษ) ( 5 คะแนน)
รวมคะแนนตอนที่ 1 (70 คะแนน)

ผลการประเมิน
5 4 3 2 1

63

ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(๓๐ คะแนน)
ผลการประเมิน
ที่
รายการประเมิน
5 4 3 2 1
1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้
อานาจและหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์
การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
การมีจิตสานึกที่ดี มุ่งบริหารต่อกลุ่มเปูาหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม
รวมคะแนนตอนที่ 2 (30 คะแนน)
ตอนที่ ๓ การสรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน
ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแนนรวม
คิดเป็นร้อยละ

คะแนนเต็ม
๗๐
๓๐

คะแนนที่ได้

๑๐๐
๑๐๐

ตอนที่ 4 ผลการประเมิน
๔.1 ผลการประเมิน และความเห็นของผู้ประเมิน
๔.1.๑ ผลการประเมิน มี ๕ ระดับ ดังนี้
ดีเด่น
( ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป )
ดีมาก
( ร้อยละ ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙ )
ดี
( ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ )
พอใช้
( ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ )
ปรับปรุง ( ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา )
๔.๒.๒ ความเห็นของผู้ประเมิน
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................ผู้ประเมิน
(.....................................................)
ตาแหน่ง ……………………………………………
วันที่ .....................................................

