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ค ำสั่งโรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 
 ๐๙๑ /๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจ บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

 
 

อาศัยอ านาจบังคับบัญชาและอ านาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๙ แห่ง 
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ อ านาจมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และอาศัยอ านาจระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  เพ่ือให้บริหารจัดการสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการงานสนับสนุนการสอนให้ข้าราชการครูและลูกจ้างของ 
โรงเรียนบุ่งคล้านครปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร 
  ๑. นายเดชา  แสงจันทร์     ผู้อ านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
   ๒. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว     รองผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางนิศากร  ทองอร่าม    รองผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
  ๔. นายวิศนุ  สุดาทิพย์         หัวหน้างานโรงเรียนกับชุมชน            กรรมการ 
       ๕. น.ส.ณัฐชยา   ยอดเทพ           หัวหน้างานอ านวยการ                                      กรรมการ  
  ๖. นายเชวงศักดิ์  มาตะวงศ์         หัวหน้างานอาคารสถานที่                                    กรรมการ 
  ๗. นางบุษยา  บุญประคม     หัวหน้างานวิชาการ               กรรมการ 

๘. นายวสันต์  ผูพงษ์                 หัวหน้างานบริหารทั่วไป               กรรมการ 
๙. นายอาณัติ  ค ามณี      หัวหน้างานกิจการนักเรียน               กรรมการ 
๑๐. นางพัชราภรณ์  ทัศมาลี         หัวหน้างานบริหารงบประมาณ                      กรรมการ 

  ๑๑. นางพัทธนันท์   สังขะรมย์           หวัหน้างานบุคคล                 กรรมการและเลขาฯ 
 

มีหน้ำที่ 
   ๑. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆเก่ียวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพ่ือให้ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
   ๒. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 
   ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายต่างๆให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
   ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

    
 



๒ 

 

 
๒. แต่งตั้งผู้รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
      ๒.๑ นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว     รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาการล าดับที่ ๑ 
      ๒.๒ นางนิศากร  ทองอร่าม    รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาการล าดับที่ ๒ 
      ๒.๓ นายวิศนุ  สุดาทิพย์    ครู ค.ศ.๓      รักษาการล าดับที่ ๓ 
      ๒.๔ นางสาวณัฐชยา  ยอดเทพ   ครู ค.ศ.๓      รักษาการล าดับที่ ๔ 
    

มีหน้ำที่  
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการโรงเรียน ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
๒. ให้เรียงล าดับการรักษาการในต าแหน่ง ตามรายชื่อข้างต้น 
๓. เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ ให้ผู้รักษาการในต าแหน่งรายงานผลการ 

  ด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายทันที 
 

๓. แต่งตั้งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รับผิดชอบกลุ่มงำน ดังนี้  
       ๓.๑ นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รับผิดชอบ 
        ๑. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
        ๒. กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
        ๓. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
        ๔. กลุ่มงานโรงเรียนกับชุมชน 
     ๓.๒ นางนิศากร  ทองอร่าม ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน รับผิดชอบ 
         ๑. กลุ่มงานอ านวยการ 
        ๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
        ๓. กลุ่มงานแผนงาน งบประมาณ และพัสดุ 
        ๔. กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
   

มีหน้ำที่  
     ๑. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆเก่ียวกับการบริหารงานในกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
     ๒. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามกลุ่มงานต่างๆให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
     ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน 
     ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

               ๒. กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
    ๑. นายเดชา  แสงจันทร์    ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 

๒. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว    รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
๓. นางบุษยา  บุญประคม   หัวหน้างานวิชาการ     กรรมการ 
๔. นายเทิดศักดิ์  จิตรปรีดา   รองหัวหน้างานวิชาการ     กรรมการ 
๕. นายวิศนุ  สุดาทิพย์    ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
๖. น.ส.ณัฐชยา  ยอดเทพ   ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
๗. นายอาณัติ  ค ามณี          ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
๘. นางพัชราภรณ์  ทัศมาลี   ครู ค.ศ.๒       กรรมการ 
๙. นางสาวศิริพร  คงสมบัติ   ครู ค.ศ.๒       กรรมการ 
๑๐. นางกรรณิกา  ฮามวงศ์   ครู ค.ศ.๒       กรรมการ  
๑๑. น.ส.จิราวรรณ  สายวิชัย  ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
๑๒. นายศรชัย  โพนดาแคบ   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
๑๓. นายวสันต์  ศรีลาสิทธิ์   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
๑๔. นายธนาวัฒน์  ค าศิริ   คร ูค.ศ.๑       กรรมการ 
๑๕. นายชัยยศ  วรรณดร   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
๑๖. นายจาตุรนต์  สุดตะมา   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
๑๗. น.ส.พนิดา  ถาหล้า    ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
๑๘. น.ส.นันทา   ศรีอาจ   คร ูค.ศ.๑       กรรมการและเลขาฯ 
๑๙. นางสาวพัชรา ไชยศรี     ครู ค.ศ.๑          กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

    ๒๐. นางสาวศยามล  จั่นกัน    ครู ค.ศ.๑          กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
๒๑. น.ส.คณิตา  ไข่มุก      ครูอัตราจ้าง       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 

มีหน้ำที่ 
   ๑. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการก าหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการด าเนินงานของฝ่าย 
   2. วางแผนน าแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานฝ่ายไปสู่การปฏิบัติ 
   3. ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้ค าปรึกษาหารือใน 
การพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
   4. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้ค าแนะน างานทั่วไปของฝ่าย ด้านต่างๆ 

4.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4.2 การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 
4.3 การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 
4.4 การวัดและการประเมินผลการเรียน 
4.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 
 



๔ 

 

6. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการด าเนินงานของฝ่ายตลอดจน 
เสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินงาน 
ของฝ่ายด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

7. ร่วมจัดท าแผนการเรียนของโรงเรียน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๒. หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
   นำงบุษยำ  บุญประคม  ครู ค.ศ.๓        หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ มีภาระงานด้านการบริหารและอ านวยการตามที่ได้รับ 
มอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน ในการก ากับนิเทศ ติดตาม ดูแลและอ านวยการตามที่ได้รับมอบหมาย 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 

มีหน้ำที่ 
1. วางแผนและบริหารกลุ่มงานงานวิชาการ 
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอาจารย์ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงาน และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   

การนิเทศ การวัดและประเมินผล 
4. ร่วมก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
5. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
6. ปฏิบัติตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย 

กลยุทธ์โรงเรียน 
7. เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
8. เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

๓. งำนส ำนักงำนบริหำรวิชำกำร 
1. นางบุษยา  บุญประคม             ครู ค.ศ.๓  หัวหน้างานส านักงานวิชาการและสารบรรณ 
๒. นางสาวคณิตา  ไข่มุก           ครอัูตราจ้าง  งานธุรการ/งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ 
 

มีหน้ำที่ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน ธุรการ สารบรรณ การเงิน พัสดุวิชาการ 
2. จัดท าสารสนเทศและเอกสารงานบริหารงานและแผนงานวิชาการ 
3. บริการข้อมูล สารสนเทศแก่นักเรียน ครูอาจารย์และผู้ปกครอง 
4. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการวิจัยและการท าผลงานทางวิชาการ 
5. ด าเนินการตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
6. จัดท าเอกสารการติดตามและรายงานการเรียนการสอนรายคาบ 
7. จัดท าเอกสารวิชาการ จัดอบรม ประชุมสัมมนา ดูงานเพ่ือพัฒนางานวิชาการ 
๘. บันทึกการประชุมและรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
9. บริการอัดส าเนาเอกสาร สิง่พิมพ์และจัดท าข้อสอบวัดผล 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการมอบหมาย 
 



๕ 

 

   ๓.๑ งำนวำงแผนงำนวิชำกำร 
    ๑. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว      รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้าคณะท างาน 

๒. นางบุษยา  บุญประคม  ครู ค.ศ.๓      ผู้ช่วย 
 ๓. นายเทิดศักดิ์   จิตรปรีดา          ครู ค.ศ.๓      ผู้ช่วย 

           ๔. นางสาวนันทา  ศรีอาจ             ครู ค.ศ.๑                   เลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท ากรอบงบประมาณประจ าปีของฝ่ายบริหารวิชาการ โดยประสานงานกับกลุ่มงานอื่นทุกกลุ่มงาน 
2. จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
3. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการประจ าปี โดยปรับปรุงและประกาศเป็นรายภาคเรียน ทั้งนี้ให้ 

ประสานความร่วมมือกับฝ่ายบริหารโรงเรียนอ่ืน เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ 
4. สรุปและประเมินผลโครงการทุกโครงการจัดท าเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
5. วางแผนการรับนักเรียนประจ าปี ร่วมกับกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
6. ท าการคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ทั้งนี้ให้ด าเนินการใน

นามคณะกรรมการ 
 

๔. งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๑. นางบุษยา  บุญประคม     ครู ค.ศ.๓  หัวหน้างานวิชาการ     หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นายวิศนุ  สุดาทิพย์                 คร ูค.ศ.๓  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา   ผู้ช่วย   
๓. น.ส.ณัฐชยา   ยอดเทพ             คร ูค.ศ.๓  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ    ผู้ช่วย 
๔. นายเทิดศักดิ์  จิตรปรีดา           ครู ค.ศ.๓   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้ช่วย 
๕. นางพัชราภรณ์   ทัศมาลี           คร ูค.ศ.๒  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์   ผู้ช่วย 
๖. นางกรรณิการ์  ฮามวงค์           ครู ค.ศ.๒  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย     ผู้ช่วย 
๗. น.ส.จิราวรรณ   สายวิชัย          ครู ค.ศ.๑  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ      ผู้ช่วย 

    ๘. นายศรชัย  โพนดาแคบ     ครู ค.ศ.๑   หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ผู้ช่วย 
๙. นายวสันต์  ศรีลาสิทธิ์             ครู ค.ศ.๑   หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ          ผู้ช่วย 
๑๐. น.ส.นันทา  ศรีอาจ    ครู ค.ศ.๑   เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร     เลขานุการ 
๑๑. นางสาวพัชรา ไชยศรี     ครู ค.ศ.๑   เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร     ผู้ช่วยเลขาฯ 
๑๒. นางสาวศยามล  จั่นกัน    ครู ค.ศ.๑   เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร     ผู้ช่วยเลขาฯ 

 

มีหน้ำที่ 
          ๑. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ สาระแกนกลางของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคมชุมชนและท้องถิ่น 

๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 

๓. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

๔. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
๕. นิเทศการการใช้หลักสูตร และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร ตามความเหมาะสม 



๖ 

 
 

๕. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
๑. นางบุษยา  บุญประคม          ครู ค.ศ.๓     หัวหน้าคณะท างาน 
๒.´หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ๘ กลุ่ม /หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ผู้ช่วย 
๓. นายจาตุรนต์  สุดตะมา       ครู ค.ศ.๑      เลขานุการ 
๔. นางสาวพัชรา ไชยศรี       ครู ค.ศ.๑       ผู้ช่วยเลขาฯ 
๕. นางสาวศยามล  จั่นกัน       ครู ค.ศ.๑       ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

มีหน้ำที่ 
1. ติดตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาจากครูผู้สอน ผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระ เพ่ือน าเสนอขออนุมัติ 

ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน และด าเนินการส่งเอกสารคืนให้เรียบร้อย 
2. ร่วมกับงานวัดผล ติดตามการจัดท าเอกสารแบบบันทึกผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล (ปพ.5) 

ของครูผู้สอนทุกคนผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ให้มีการบันทึกให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน น าเสนอผู้อ านวยการ 
โรงเรียนตามระยะเวลาที่ก าหนดและด าเนินการส่งเอกสารคืนให้เรียบร้อย 

3. ตรวจ ติดตามการจัดท าเอกสารแบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.4) ของ
ครูที่ปรึกษาทุกคนผ่านหัวหน้ากลุ่ม น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนตามระยะเวลาที่ก าหนดและด าเนินการส่งเอกสาร
คืนให้เรียบร้อย 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนท าการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
5. รับผิดชอบการฝึกสอน/ฝึกงานของนิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ ติดตามดูแลพร้อมทั้ง 

ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ของนิสิต นักศึกษาดังกล่าว 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูประกวดผลงาน Best Practice และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 

 

๕.๑ งำนจัดกำรเรียนกำรสอน 
๑. นางบุษยา  บุญประคม          ครู ค.ศ.๓      หัวหน้าคณะท างาน 
๒. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ๘ กลุ่ม /หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ผู้ช่วย 
๓. นายจาตุรนต์  สุดตะมา       ครู ค.ศ.๑       เลขานุการ 
๔. นางสาวพัชรา ไชยศรี       ครู ค.ศ.๑        ผู้ช่วยเลขาฯ 
๕. นางสาวศยามล  จั่นกัน       ครู ค.ศ.๑        ผู้ช่วยเลขาฯ 

 

มีหน้ำที่ 
1. จัดครูเข้าสอนตามโครงสร้างหลักสูตรให้ตรงตามความรู้และความสามารถ 
2. ตรวจสอบ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน 
3. จัดท าแบบติดตามการจัดการเรียนการสอน  พร้อมกับสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละเดือนเสนอต่อผู้บริหาร 
4. ตรวจสอบเวลาเรียนของผู้เรียน จัดให้มีการสอนซ่อมเสริม สอนชดเชย และสอนแทน 
5. จัดท าตารางสอนให้สอดรับกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรอื่น ทั้งนี้ให้สามารถประกาศใช้ได้ 

ก่อนเปิดภาคเรียน 
 
 
 
 



๗ 

 

๕.๒ งำนคัดเลือกหนังสือ 
๑. นายเทิดศักดิ์  จิตรปรีดา             คร ูค.ศ.๓      หัวหน้าคณะท างาน 
๒. หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ 8 กลุ่มสาระ       ผู้ช่วย 
๓. นายจาตุรนต์  สุดตะมา       ครู ค.ศ.๑       เลขานุการ 
๔. นางสาวพัชรา ไชยศรี       ครู ค.ศ.๑        ผู้ช่วยเลขาฯ 
๕. นางสาวศยามล  จั่นกัน       ครู ค.ศ.๑        ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

มีหน้ำที่ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายเพ่ือคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน 
2. ประสานงานกลุ่มสาระฯให้ศึกษาและวิเคราะห์คัดเลือกหนังสือเรียนต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้อง 

กับหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแบบเรียนในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละปีการศึกษา 
3. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือก 
4. เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและด าเนินการตามระเบียบ 
5. ประสานงานกลุ่มสาระฯเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดท า หนังสือเรียน หนังสือเสริม 

ประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงานและใบความรู้เพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
6. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียนและหนังสือประกอบการเรียนต่าง ๆ 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
7. สรุปรายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียนประจ าปี 
8. ส่งต่อผลการคัดเลือกหนังสือให้กับงานพัสดุเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

๕.๓ งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๑. นายเทิดศักดิ์  จิตรปรีดา      ครู ค.ศ.๓     หัวหน้าคณะท างาน 

   ๒. น.ส.ณัฐชยา  ยอดเทพ                      ครู ค.ศ.๓               หัวหน้ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
   ๓. ว่าที่ ร.ท.วีระพงษ์  หลักทอง     ครู ค.ศ.๓    หัวหน้ากิจกรรม รด. 

 ๔. นายคมกริช  พรมสุวรรณ                   ครู ค.ศ.๑              หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
 ๕. น.ส.นันทา ศรีอาจ                        ครู ค.ศ.๑               หัวหน้ากิจกรรมเพ่ือสังคม 
 ๖. นายวสันต์  ศรีลาสิทธิ์                     ครู ค.ศ.๑                 เลขานุการ 

 

มีหน้ำที่ 
1. ท าหน้าที่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบาย 
2. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนซึ่งได้แก่ ท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ในรายวิชาแนะแนวการศึกษาให้แก่ 

นักเรียนในทุกระดับชั้นปี กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรม ร.ด. กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมเพ่ือสาธารณะ 
ประโยชน์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุดตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3. ก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 
4. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนและการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีหัวหน้าฝ่ายวิชาการมอบหมาย 
 
 
 
 
 



๘ 

 

๖. งำนหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 ๑. น.ส.ณัฐชยา   ยอดเทพ   ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ  
 ๒. นายวิศนุ สุดาทิพย์          ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
 ๓. นางพัชราภรณ์   ทัศมาลี   ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
 ๔. นางกรรณิกา  ฮามวงค์   ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย     
 ๕. น.ส.จิราวรรณ  สายวิชัย      ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ 
 ๖. นายศรชัย โพนดาแคบ    ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
 ๗. นางบุษยา  บุญประคม   ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
 ๘. นายวสันต์  ศรีลาสิทธิ์   ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ   
 ๙. นายเทิดศักดิ์  จิตรปรีดา   ครู/หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  

มีหน้ำที่ 
๑. ท าหน้าที่เป็นกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการโดยต าแหน่ง 
๒. รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                                            
๓. น าข้อตกลงและนโยบายของฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ 
๔. ควบคุมดูแลและติดตามการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร 

และแผนการจัดการเรียนรู้ 
๕. แบ่งงานรับผิดชอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๖. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๗. เผยแพร่กิจกรรมและควบคุมการปฏิบัติตามโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๘. ประชุมครูในกลุ่มสาระเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๙. จัดตารางสอนร่วมกับฝ่ายบริหารวิชาการและจัดสอนแทนเมื่อครูในกลุ่มสาระไม่มาปฏิบัติหน้าที ่

     ๑๐. ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้  ในรายวิชาที่ รับผิดชอบ  
๑ แผน/๑ ภาคเรียน  
           ๑๑. วิเคราะห์หลักสูตร  แผนการจัดการเรียนรู้  และมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ติดตามดูแลกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

๑๒. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้    เช่น   การจัดนิทรรศการ   กิจกรรม 
วิชาการ  การประกวดแข่งขัน  จัดสอนเสริม  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

๑๓. จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มาปฏิบัติการสอนและจัดรวบรวมเป็นสถิติ 
๑๔. จัดหา  และส่งเสริมให้ครู  ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
๑๕. ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว  และสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “0” “ร” “มส”    

ให้ด าเนินการตามระเบียบวัดผล 
๑๖. ดูแลการด าเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร  สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล  การ 

เรียนควบคุมเรื่องการทดสอบ  ก าหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ติดตามดูแล
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ด าเนินการติดตามดูแลการวัดผลระหว่าง
ภาค  การสอบปลายภาค  และดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา  ให้เป็นตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล 
 
 



๙ 

 

๑๗. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มสาระฯ ด าเนินการติดตาม นิเทศ และรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีแก่ผู้บริหารฯ ประเมินผลงานครูในกลุ่มสาระทุกภาคเรียน เพ่ือเสนอตามล าดับขั้น 

๑๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

๗. กลุ่มงำนทะเบียนวัดผลและประเมินผล 
๑. นางบุษยา  บุญประคม               ครู  ค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน 
๒. น.ส.นันทา  ศรีอาจ      ครู  ค.ศ.๑    เลขานุการ 
๓. น.ส.พนิดา  ถาหล้า      ครู  ค.ศ.๑                 ผู้ช่วยเลขาฯ 

 

มีหน้ำที่ 
1. วางแผนการบริหารงานและจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/งาน ปฏิทินงานกลุ่มงานทะเบียน 
2. ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียน 
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานงานทะเบียน 
4. ด าเนินการ รับมอบตัว ลงทะเบียนประวัตินักเรียน และจ าหน่ายนักเรียน 
5. จัดท า ตรวจสอบและออก เอกสารหลักฐานทางการศึกษา และใบประกาศนียบัตร 
6. บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา แก้ไขหลักฐานต่างๆ และการลาออกของนักเรียน 
7. จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา และงานทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน 
8. จัดท าแบบฟอร์ม สถิติ ข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน 
9. จัดท าระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน 
10. วิเคราะห์งาน รวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 
11. วางแผนการบริหารงานวัดผลและจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/งาน ปฏิทิน งานวัดและประเมินผล 
12. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผล 
13. จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผล 
14. ด าเนินงานพัสดุของงานวัดผล 
15. ประสานงานเกี่ยวกับงานวัดผลกับเจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯ 
16. รับผล ตรวจสอบความถูกต้องกับงานคอมพิวเตอร์และเก็บหลักฐานผลการเรียน 
17. จัดท าตารางสอนและตารางสอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบแก้ตัว 
18. จัดท าแบบฟอร์มงานวัดผล เอกสารการวัดและประเมินผล 
19. จัดสอบวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล 
20. วิเคราะห์งาน รวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 
21. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการมอบหมาย 
 

๗.๑ งำนทะเบียน 
๑. น.ส.นันทา  ศรีอาจ       ครู ค.ศ.๑   หัวหน้างานทะเบียน ระดับ ม.ต้น 
๒. น.ส.พนิดา  ถาหล้า          ครู ค.ศ.๑   หัวหน้างานทะเบียน ระดับ ม.ปลาย 

 

มีหน้ำที่ 
1.จัดท าทะเบียนนักเรียน การลงทะเบียนเรียน การประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา หลักฐานผล 

การเรียน การจบหลักสูตร การเทียบโอนผลการเรียน 
2. ด าเนินการรับมอบตัวลงทะเบียนประวัตินักเรียนภาคเรียนต่อภาคเรียน 
 



๑๐ 

 

3. บันทึกผลการประเมินลงระบบทะเบียนของนักเรียนและประชาสัมพันธ์ผลการเรียนของผู้เรียน 
4. สรุปและรายงานผลสัมฤทธิ์ให้เป็นข้อมูลสารสนเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5. รายงานผลการเรียนแสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน ตามเอกสารหลักฐาน 

ดังนี้         แบบ ปพ.1- ระเบียนแสดงผลการเรียน 
แบบ ปพ.2 - ใบประกาศนียบัตร 
แบบ ปพ.3- แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ออกแบบจัดพิมพ์  

โรงเรียนสั่งซื้อมาใช้งาน 
แบบ ปพ.4 - แบบแสดงผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แบบ ปพ.6 - แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
แบบ ปพ.7- ใบรับรองผลการศึกษา 
แบบ ปพ.9- สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคลสถานศึกษาออกแบบและจัดท า 

ขึ้นใช้งานได้ตามความเหมาะสม 
6. รายงานข้อมูลในระบบ DMC (data center) ผ่านเว็บไซต์ตามปฏิทินให้ถูกต้อง ครบถว้นและทันเวลา 
7. รายงานข้อมูล SGS และ GPA ตามปฏิทินให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา 
8. จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
9. วางแผนการบริหารงานและจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/งาน ปฏิทินงานกลุ่มงานทะเบียน 
10. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาแก้ไขหลักฐานต่างๆที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง รายงานการจ าหน่ายนักเรียน 

และการลาออกของนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
11. จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและงานทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน 
12. จัดท าแบบฟอร์มสถิติข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน 
13. จัดท าระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน 
14. วิเคราะห์งานรวบรวมปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาวางแผนการบริหารงานทะเบียน 
 

๗.๒ งำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
๑. นายเทิดศักดิ  จิตรปรีดา             ครู ค.ศ. ๓                   หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นายธนาวัฒน์    ค าศิริ               ครู ค.ศ. ๑                   เลขานุการ 
๓. นายศรชัย  โพนดาแคบ                      ครู ค.ศ. ๑                   ผู้ชว่ยเลขาฯ 
 

มีหน้ำที่ 
1. ติดตามตรวจสอบเครื่องมือวัดผลเทียบกับแผนการจัดการเรียนรู้ว่าสอดคล้องและ 

ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ ตรงตามตัวชี้วัดและเป็นไปตามสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางและ
หลักสูตรสถานศึกษา 

2. จัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ 
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเมินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ตามหลักสูตร 

3. จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาเพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ในข้อ 2 
4. จัดท าปฏิทินและตารางสอบประจ าภาคเรียน โดยการประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และ 

ประชาสัมพันธ์ 
5. จัดสอบประจ า ภาคเรียน จัดท าตารางสอบกลางภาคสอบปลายภาคสอบแก้ตัว โดยการ 

ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๑๑ 

 

6. ติดตามประสานงานในการสอบประเมินผล LAS, PISA และ O-net พร้อมกับวิเคราะห์ผลเพ่ือ 
น ามาใช้ในหาแนวทางในการยกผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

7. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 
ต่อเนื่อง เพ่ือน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นคลังข้อสอบครบทุกกลุ่มสาระฯ 

8. จัดท าคลังข้อสอบ ควบคุมข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
9. สรุปรายงานผลข้อมูลสารสนเทศงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รายงานผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 

    10. จัดท าระเบียบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
11. ประมาณการและขอจัดซื้อพัสดุที่ต้องใช้ในการด าเนินการวัดผลและประเมินผล 
12. วิเคราะห์งานรวบรวมปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาวางแผนการบริหารงานวัดผล 

และประเมินผล 
13. จัดท าแบบฟอร์มเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวัดผลเอกสารการวัดและประเมินผลจัดท าปฏิทิน เพ่ือ 

ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกผลการเรียนลงใน ปพ.5 ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและ 
ประเมินผล 

14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการมอบหมาย 
 

๘. กลุ่มงำนวิจัยส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๑. นายเทิดศักดิ์  จิตรปรีดา       ครู ค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นายธนาวัฒน์    ค าศิริ               ครู ค.ศ.๑                  ผู้ช่วย 
๓. นายศรชัย  โพนดาแคบ                      ครู ค.ศ.๑                  ผู้ช่วย 
๔. นายจาตุรนต์  สุดตะมา                      ครู ค.ศ.๑                  เลขานุการ 
๕. นางสาวพัชรา ไชยศรี       ครู ค.ศ.๑       ผู้ช่วยเลขาฯ 
๖. นางสาวศยามล  จั่นกัน       ครู ค.ศ.๑       ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

มีหน้ำที่ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการศึกษา 
2. จัดหาจัดท าสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้กับครูและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และหลากหลาย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อและ 

อุปกรณ์การเรียนการสอน 
4. รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูน า 

ผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

  ๘.๑ งำนพัฒนำ และใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
๑. นายจาตุรนต์  สุดตะมา          ครู ค.ศ.๑     หัวหน้าคณะท างาน 

     ๒. นางสาวพัชรา ไชยศรี        ครู ค.ศ.๑       ผู้ช่วยเลขาฯ 
๓. นางสาวศยามล  จั่นกัน       ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วยเลขาฯ 

 

มีหน้ำที่ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่สื่อและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน 
2. จัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรมของครูผู้สอนทุกคน 
3. ติดตาม จัดเก็บและรวบรวมสภาพของปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาและการน าสื่อนวัตกรรม 

ไปใช้จัดการเรียนรู้ และความต้องการในด้านต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าสื่อ นวัตกรรมไปใช้อย่างมี 



๑๒ 

 

4. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้สื่อ นวัตกรรม ของครูทุกคน 
5. ส่งเสริม ก ากับ และดูแลการใช้งานระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ๘.๒ งำนส่งเสริมและพัฒนำงำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
     ๑. นายเทิดศักดิ์  จิตรปรีดา           ครู ค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน 

๒. นายธนาวัฒน์    ค าศิริ               ครู ค.ศ. ๑                 ผู้ช่วย 
๓. นายศรชัย  โพนดาแคบ                      ครู ค.ศ. ๑                 ผู้ช่วย 

 

มีหน้ำที่ 
1. ท าหน้าที่วิจัยและส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนท าการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย 

ครอบคลุมทั้งการวิจัยบริสุทธิ์ การวิจัยเชิงทดลอง และการประเมินโครงการ 
2. จัดรวบรวมผลงานการวิจัย เพ่ือจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มใช้ในการน าเสนอเป็นผลงานประจ าปีของ 

โรงเรียน และเพ่ือการประชาสัมพันธ์งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าปีละ 1 เล่ม และให้มีจ านวนพิมพ์ตาม 
ความเหมาะสมของแต่ละปีไป 

3. สนับสนุนให้ครูจัดท าและรวบรวมผลงาน Best Practice       

 

๙. งำนส่งเสริมกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
๑. นายวิศนุ  สุดาทิพย์         ครู ค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน 

    ๒. นางสาวนันทา ศรีอาจ       ครู ค.ศ.๑     ผู้ช่วย 
     

มีหน้ำที่ 
1.จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและการใช้งานแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมจัดท า/พัฒนา/เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๔. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือการ 

จัดการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี 
 

๑๐. งำนนิเทศกำรศึกษำ 
๑. นายเดชา   แสงจันทร์     ผู้อ านวยการโรงเรียน    หัวหน้าคณะท างาน 

    ๒. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว     รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓. นางนิศากร  ทองอร่าม    รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๔. นายวิศนุ  สุดาทิพย์                  ครู ค.ศ.๓                            ผู้ชว่ย 

   ๕. นางบุษยา  บุญประคม            ครู ค.ศ.๓                            ผู้ชว่ย 
      ๖. นางพัทธนันท์  สังขะรมย์           ครู ค.ศ.๓                            ผู้ชว่ย 

 ๗. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ผู้ช่วย 
 ๘. นายเทิดศักดิ์  จิตรปรีดา    คร ูค.ศ.๓        เลขานุการ 
 ๙. นายธนาวัฒน์  ค าศิริ                   คร ูค.ศ.๑  ผู้ช่วยเลขาฯ 
 ๑๐. นายศรชัย  โพนดาแคบ              ครู ค.ศ.๑                  ผู้ช่วยเลขาฯ 
 
 



๑๓ 

 

มีหน้ำที่ 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ภาระงาน หน้าที่และตัวชี้วัดของงานที่ครูผู้สอนต้องรับผิดชอบร่วมกับ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหารโรงเรียน เพ่ือทราบนโยบาย 
ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาและการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

2. จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มและเครื่องมือส าหรับการนิเทศ 
3. ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานบุคคล เพ่ือทราบข้อมูลป้อนกลับของการประเมินมาตรฐานการ 

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
4. จัดท าตารางนิเทศและแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
5. ด าเนินการประชุมชี้แจงเพ่ือนิเทศงานการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามตารางนิเทศ เพ่ือให้เกิด 

มาตรฐานที่เป็นที่พึงพอใจ อย่างน้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน โดยใช้วิธีการวิพากษ์ 
งานระหว่างกันและกันและข้อมูลป้อนกลับเป็นแนวทางการนิเทศ 

6. เก็บรวบรวมผลการนิเทศจากคณะกรรมการสรุปรายงานผลการนิเทศการศึกษา เสนอ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการนิเทศให้ครูผู้สอน เช่น การบรรยาย การจัดนิทรรศการ 
การเยี่ยมชั้นเรียน การสัมภาษณ์ การสาธิต การระดมสมอง การศึกษาดูงาน การประชุม 
 

๑๑. งำนแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและอำชีพ งำนทุนกำรศึกษำ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) 
๑. นายชัยยศ  วรรณดร         ครู ค.ศ.๑     หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางสาวศิริพร  คงสมบัติ           ครู ค.ศ.๒     เลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
๑. ให้การบริการ ด้านการให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้าน การเรียน , 

การศึกษาต่อ , การประกอบอาชีพ , ทุนการศึกษา , การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 
๒. จัดท าข้อมูลระเบียนสะสมของนักเรียน (ปพ.8) ร่วมกับกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. ประสานงานกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวของในการคัดกรองและ 

ส่งต่อนักเรียนเพ่ือผลในการปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางสมรรถนะร่างกาย สมรรถนะของสมอง 
และสภาวะของจิตใจ ตามความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง 

๔. คัดเลือกนักเรียนเพ่ือการจัดสรรเข้ารับทุนการศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ 
ทั้งนี้รวมถึงทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยความเห็นชอบของฝ่ายบริหารโรงเรียน 
    ๕. รายงานผลนักเรียนรับทุนการศึกษา ข้อมูลสถิติของงานแนะแนวต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

๖. ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆเพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิต 
ของตนเองในการศึกษาต่อในด้านที่ถนัดและสนใจ 
    ๗. ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงิน กยศ. แจ้งหลักการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้ยืม  

๘. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนกู้ กยศ.  
๙. ให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษา ให้กับนักเรียนที่กู้ยืม กยศ. 

    ๑๐. ติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา ในด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
    ๑๑. ประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาเพ่ือคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนปัจจัยพ้ืนฐานตามความเหมาะสม 

 1๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



๑๔ 

 

๑๒. กำรพัฒนำระบบกำรพัฒนำคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ (กลุ่มงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ) 
๑. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว      รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าคณะท างาน 
๒. หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน           ผู้ช่วย 
๓. นายเทิดศักดิ์  จิตรปรีดา    ครู ค.ศ.๓      เลขานุการ 
๔.  นายธนาวัฒน ์ ค าศิริ                   คร ูค.ศ.๑      ผู้ช่วยเลขาฯ 
๕. นายศรชัย  โพนดาแคบ                 ครู ค.ศ.๑                      ผู้ช่วยเลขาฯ 

 

มีหน้ำที่ 
1. วางแผนและบริหารกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา (แผนปฏิบัติการระยะกลาง) 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการ/งาน /กิจกรรมประจ าปีจัดท ามาตรฐานการศึกษามาตรฐานการ 

ปฏิบัติงานและภาระงาน 
๓. ติดตามประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐานการศึกษาภายใน (SAR) 
4. ติดตามประเมินผลและรายงานคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก 
5. จัดท าระบบควบคุมภายในควบคุมประเมินความเสี่ยงส่งเสริมและประเมินผล 
6. ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานบริการควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาการ 
7. จัดท าสารสนเทศกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
8. ด าเนินการตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
9. ประสานงานกับทุกกลุ่มงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน รองรับและน าไปใช้ในการประกัน 

คุณภาพทั้งระดับภายในและภายนอก 
 

๑๓. งำนส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำร 
๑. นางบุษยา บุญประคม          ครู ค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน 
๒. น.ส.นันทา  ศรีอาจ      ครู ค.ศ.๑    เลขานุการ 
๓. น.ส.พนิดา  ถาหล้า      ครู ค.ศ.๑                  ผู้ช่วยเลขาฯ 

 

มีหน้ำที่ 
1. การจัดป้ายนิเทศ 
2. สนับสนุนการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
3. จัดชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ 
 

๑๔. กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำอ่ืน 
    1. นางบุษยา   บุญประคม        ครู ค.ศ.๓     หัวหน้าคณะท างาน 

2. นายเทิดศักดิ์  จิตรปรีดา        ครู ค.ศ.๓     เลขานุการ 
๓. น.ส.นันทา  ศรีอาจ          ครู ค.ศ.๑     ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

มีหน้ำที่ 
1. ประสานความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการให้แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถานศึกษา และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 



๑๕ 

 

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ 
3. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการร่วมกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
4. จัดท าเอกสารสรุปรายงานผลการให้ความร่วมมือและการพัฒนางานทางวิชาการร่วมกับองค์กรอ่ืน 

ประชาสัมพันธ์ผลงานดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

๑๕. กำรส่งเสริมสนับสนุนงำนวิชำกำรฯ 
 

๑๕.๑ กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม เรียนร่วม 
      ๑. นางบุษยา  บุญประคม       ครู ค.ศ.๓       หัวหน้าคณะท างาน 

    ๒. นางกรรณิกา  ฮามวงศ์      ครู ค.ศ.๒       เลขานุการ 
      ๓. น.ส.ศิริพร  คงสมบัติ     ครู ค.ศ.๒    ผู้ช่วยเลขาฯ 

      

มีหน้ำที่ 
1. วางแผนและกระบวนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เรียนร่วม 
2. จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
3. จัดท าปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม ทั้งนี้ให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด 

ความถูกต้อง สมบูรณ์ 
4. สรุปและประเมินผลกิจกรรมทุกกิจกรรมจัดท าเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๑๕.๒ งำนขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑.น.ส.ณัฐชยา   ยอดเทพ    ครู ค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน   
   ๒. หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ    ผู้ช่วย 
   ๓. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          ผู้ช่วย 

             ๔. ว่าที่ ร.ท.วีระพงษ์  หลักทอง      ครู ค.ศ.๓    เลขานุการ 
      ๕. นายสุชาติ   ลักษณะศรี     ครู ค.ศ. ๑    ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

มีหน้ำที่ 
1. วิเคราะห์นโยบายน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2. ด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 

ขับเคลื่อนในการจัดการเรียนการสอน 
3. ประสานงานให้กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการท่ีส่งเสริม 

การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน 
4. ติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่น้อมน าปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงมา ขับเคลื่อนในการจัดการเรียนการสอน 
5. น าผลการติดตามมาพัฒนานโยบาย/แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 

การจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

๑๖. งำนจัดท ำส ำมะโนผู้เรียนและงำนกำรรับนักเรียน 
๑. นางบุษยา  บุญประคม       คร ูค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นายเทิดศักดิ์  จิตรปรีดา     ครู ค.ศ.๓                  ผูช้่วย 
๓. นายวสันต์  ผูพงษ์      ครู ค.ศ.๓                  ผูช้่วย 
๔. น.ส.นันทา  ศรีอาจ      ครู ค.ศ.๑                ผู้ช่วย 
๕. น.ส.พนิดา  ถาหล้า                          ครู ค.ศ.๑                   เลขานุการ 
๖. น.ส.คณิตา  ไข่มุก              ครูอัตราจ้าง                ผู้ชว่ยเลขาฯ 

 

มีหน้ำที่ 
1. ประสานงานกับสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่จะเข้ารับบริการ จัดท าส ามะ 

โนนักเรียน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ รายงานผลด าเนินการ 
2. วิเคราะห์/วิจัยเกี่ยวกับงานส ามะโนผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา 
3. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานการรับนักเรียน/ประสานงานการรับนักเรียน 
4. ก าหนดแผนการรับนักเรียน ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการรับให้สอดคล้องกับนโยบาย/ระเบียบ/ 

แนวปฏิบัติตามที่ส่วนราชการก าหนด 
5. จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพทั้งในและนอกพ้ืนที่บริการ 
6. รายงานผลการรับนักเรียน แจ้งให้นักเรียนทราบ ประเมินผลและน าผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๗. งำนประสำนงำนจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย 
๑. นางบุษยา  บุญประคม       คร ูค.ศ.๓     หัวหน้าคณะท างาน 

    ๒. น.ส.นันทา  ศรีอาจ       ครู ค.ศ.๑    เลขานุการ 
 ๓. น.ส.พนิดา  ถาหล้า                         ครู ค.ศ.๑                  ผู้ช่วยเลขาฯ 

 

มีหน้ำที่ 
1. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน/หนว่ยงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยทั้งในเขต 

และนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
2. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ นอกระบบและ 

ตามอัธยาศัย 
3. ก าหนดแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมการประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
4. ด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วมตามแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมการประสานงานการศึกษาใน 

ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างหลากหลาย 
5. ด าเนินการประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๘. งำนโครงกำรพิเศษ 
    ๑. นายเชวงศักดิ์    มาตะวงศ์       หัวหน้า    โครงการ KKU Smart Learning 
    ๒. น.ส.ณัฐชยา  ยอดเทพ       หัวหน้า   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

๓. นางบุษยา  บุญประคม       หัวหน้า   โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๔. นายวิศนุ  สุดาทิพย์          หวัหน้า   โครงการ Eco School ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
๕. นางพัทธนันท์  สังขะรมย์     หัวหน้า   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๖. นายอภิสิทธิ์  สีหาพล     หัวหน้า   โครงการโรงเรียนสุจริต 



๑๗ 

 

๗. นางกรรณิกา  ฮามวงศ์        หัวหน้า   โครงการโรงเรียนสีขาว 
๘. นายเทิดศักดิ์  จิตรปรีดา     หัวหน้า   โครงการโรงเรียนคุณภาพ 
๙. นางจิราวรรณ  สายวิชัย                   หัวหน้า           โครงการ To be number one 
๑๐. นายจาตุรนต์  สุดตะมา       หัวหน้า   โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

    ๑๑. นางสาวปัณณวีร์  แสนท้าว                หัวหน้า          โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
    ๑๒. นางสาวอุทุมพร  รอดขันเมือง   หัวหน้า   โครงการเสมาพิทักษ์ 
    ๑๓. นายอาณัติ  ค ามณี      หัวหน้า   โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา  
                                     MOE Safety Center 
    ๑๔. นางวาสิฐ ี ผูพงษ์         หัวหน้า   โครงการอาเซียน 
 

มีหน้ำที่ 
1. วางแผนและกระบวนการจัดการศึกษาในโครงการพิเศษ 
2. จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการพิเศษตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 
3. จัดท าปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม ทั้งนี้ให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง  
4. สรุปและประเมินผลกิจกรรมทุกกิจกรรมจัดท าเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 

3. กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ 
1. นายเดชา   แสงจันทร์     ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2. นางนิศากร  ทองอร่าม     รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

   ๓. นางพัชราภรณ์  ทัศมาลี     หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ     กรรมการ 
   ๔. นายวิศนุ  สุดาทิพย์      คร ูค.ศ.๓              กรรมการ 

๕. น.ส.ณัฐชยา  ยอดเทพ     คร ูค.ศ.๓               กรรมการ 
๖. นายวสันต์  ผูพงษ์      คร ูค.ศ.๓               กรรมการ 
๗. นางพัทธนันท์  สังขะรมย์     คร ูค.ศ.๓               กรรมการ 
๘. ว่าที่ ร.ท.วีระพงษ์  หลักทอง    คร ูค.ศ.๓               กรรมการ 
๙. นายอาณัติ   ค ามณี     คร ูค.ศ.๓              กรรมการ 
๑๐. น.ส.ผลิตา  พรมจินดา     ครู ค.ศ.๓                กรรมการ 
๑๑. นางกรรณิกา  ฮามวงศ์     คร ูค.ศ.๒               กรรมการ 
๑๒. นายกันตพงศ์ ศรีโยธี     ครผูู้ช่วย                กรรมการ 
13.นางสาวสาวิตรี  ธงอาษา   ครผูู้ช่วย                กรรมการ 
๑4. นางปิยะพร พรมวัง      ครู ค.ศ.1            กรรมการและเลขานุการ 
๑5. น.ส.โชติกา   ชาวไร่               ครผูู้ช่วย                     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 

มีหน้ำที่ 
1. ควบคุม ดูแล การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ โดยประสานงานกับฝ่าย

บริหารและทุกกลุ่ม/งาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
๒. รายงานผลการด าเนินงานโดยผ่านตามสายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ หากมีปัญหาในการ

ด าเนินงานให้รีบรายงานผู้บริหารทราบเพื่อแก้ปัญหาได้ทันเวลา 



๑๘ 

 

3. วางแผน ก าหนดโครงการ งานหรือกิจกรรมให้กลุ่มงานบริหารงบประมาณ มีการปฏิบัติภารกิจด้วย 
ความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงานในฝ่ายที่รับผิดชอบทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
นำงพัชรำภรณ์   ทัศมำลี   ครู ค.ศ.๒       หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ มีภาระงานด้านการบริหารและอ านวยการตามท่ีได้รับ 

มอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน ในการก ากับนิเทศ ติดตาม ดูแลและอ านวยการตามที่ได้รับมอบหมาย 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 

มีหน้ำที่ 
1. วางแผน ก ากับ ดูแล งานในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
2. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการฯกลุ่มอ านวยการแผนงานและบริหารงบประมาณในส่วนงานที่

เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานอ านวยการในกรณีท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มอ านวยการแผนงานและบริหารงบประมาณ 
3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มอ านวยการแผนงานและบริหารงบประมาณ 

ตรวจสอบ กลั่นกรองภาระงาน ที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้อง เรียบร้อยก่อนน า เสนอรองผู้อ านวยการโรงเรียน
กลุ่มอ านวยการแผนงานและบริหารงบประมาณ 

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. งำนจัดท ำแผนงำนงบประมำณ 
๑. นายวสันต์   ผูพงษ์     คร ูค.ศ.๓     หัวหน้าคณะท างาน 
๒. น.ส.ผลิตา  พรมจินดา    ครู ค.ศ.๓     เจ้าหน้าที่งานแผนฯ 

 
 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
2. งานจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
3. งานขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
4. งานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณ 
7. งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
8. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
๙. งานงบประมาณกองทุนเพ่ือการศึกษา ,งานบริหารทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
1๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

4. งำนบริหำรกำรเงินและบัญชี 
นางพัชราภรณ์   ทัศมาลี   คร ูค.ศ.๒   หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้ำที่ 
1. ควบคุม ดูแล การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ โดยประสานงานกับฝ่าย

บริหารและทุกกลุ่ม/งาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
2. รายงานผลการด าเนินงานโดยผ่านตามสายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ หากมีปัญหาในการ

ด าเนินงานให้รีบรายงานผู้บริหารทราบเพื่อแก้ปัญหาได้ทันเวลา 
3. วางแผน ก าหนดโครงการ งานหรือกิจกรรมให้กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล มีการปฏิบัติ 

ภารกิจด้วยความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินงานในฝ่ายที่รับผิดชอบทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  4.1 งำนบริหำรกำรเงินและบัญชี 
    ๑. นางปิยะพร  พรมวัง       ครู ค.ศ.๑    หัวหน้าการเงิน 
    2. น.ส. สาวิตรี  ธงอาษา     ครูผู้ช่วย    เจ้าที่การเงิน 

 ๓. น.ส.โชติกา  ชาวไร่       ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่บัญชี 
 

หน้ำที ่
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 

คือ ท าหลักฐานการเงินและเอกสารการเงินมีคณะกรรมการตรวจสอบและรักษาเงิน ปฏิบัติถูกต้อง เรียบร้อย 
และปลอดภัย ตามระเบียบแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ ครบทุก
ประเภทของเงิน มีเอกสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินเรียบร้อยและปลอดภัย ส่งรายงานรับจ่ายเงินบ ารุงรักษาถูกต้องตาม
ระเบียบก าหนด ซึ่งรายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 

ก.งำนหลักฐำนกำรเงินและกำรบัญชีที่ก ำหนด    ดังนี้ 
1. เงินนอกงบประมำณ 

1.1 ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
1.2 ใบเสร็จรับเงิน 
1.3 สมุดเงินสด 
1.4 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
1.5 ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา 
1.6 ทะเบียนคุมรายรับเงินรายได้สถานศึกษา 
1.7 หลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท 
1.8 สัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
 

2. เงินงบประมำณ 
2.1 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
2.2 สมุดเงินสด 
2.3 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
 
 



๒๐ 

 

3. เงินรำยได้แผ่นดิน 
3.1 ใบเสร็จรับเงิน 
3.2 สมุดเงินสด 
3.3 ใบน าส่งหรือใบเสร็จรับเงินของผู้เบิก 

4. รำยงำน 
4.1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
4.2 รายงานประเภทเงินคงเหลือ 
4.3 รายงานประเภทเงินคงเหลือ 
4.4 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันสิ้นเดือน 
4.5 รายงานรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาภายใน 30 วันนับตั้งแต่ 

วันสิ้นปีงบประมาณ 
4.6 กรณีท่ีโรงเรียนท าหน้าที่เป็นหน่วยเบิกจะต้องปฏิบัติ/รายงานโดยใช้ระบบ GFMIS 
4.7 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 

ก. การรับเงิน / การจ่ายเงิน 
ข. งานเก็บรักษาเงิน 
ค. งานควบคุมและตรวจสอบ 
ง. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 5. งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 
    1. ว่าที่ ร.ท.วีระพงษ์   หลักทอง     ครู ค.ศ.๓    หัวหน้าพัสดุ 
    2. น.ส.ผลิตา  พรมจินดา       ครู ค.ศ.๓     เจ้าหน้าที่พัสดุ 
    3. นายกันตพงศ์  ศรีโยธี       ครูผู้ช่วย        เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

มีหน้ำที่ 
ควบคุมดูแลการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการ 

พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้ 
1. ควบคุม ดูแล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ตรวจรับลงทะเบียน รับผิดชอบการศึกษา 

ด าเนินการควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนหรือตามค าสั่งของโรงเรียน 
และค านึงถึงความประหยัด ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

2. ควบคุมดูแลการจัดท าบัญชีวัสดุและท าทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต้อง 
ด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ หรือมีการลงทะเบียนเกี่ยวกับท่ีดินและสิ่งก่อสร้างไว้ที่โรงเรียนควบคุมการ 
เบิก-จ่ายพัสดุ การยืมพัสดุด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

3. ติดตาม ดูแล การปรับซ่อมและปรับปรุงรักษาพัสดุ จัดให้มีการวางแผนปฏิบัติการมีงานปรับซ่อม 
ไว้ในแผนปฏิบัติการ มีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับซ่อมและบ ารุงรักษาควบคุมดูแลให้มีการปรับซ่อมและ
บ ารุงรักษาพัสดุเป็นประจ า มีการด าเนินการแนะน าวิธีการใช้และรับซ่อมปรับปรุงพัสดุของโรงเรียน 

๔. ด าเนินการให้มีการตรวจสอบจ านวนพัสดุประจ าปี รายงานการตรวจสอบพัสดุถาวร หลักฐานของ 
การอนุมัติจ าหน่ายและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง ติดตามให้มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและตรวจสอบวัสดุถาวร 
โดยให้รายงานทันตามก าหนดเวลา ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
ควบคุมดูแลการให้บริการด้านวัสดุครุภัณฑ์แก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนได้รวดเร็วทันก าหนดเวลา 
 



๒๑ 

 

5. ควบคุม ดูแล การจัดท าเอกสารแนะน าวิธีใช้ การปรับซ่อม หรือทะเบียนต่างๆที่จ าเป็น จัดท าแบบ 
รายงานแบบฟอร์มในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

6. รับผิดชอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ ทั้งหมดท่ีใช้อยู่ในส านักงาน 
7. รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ จัดจ้างก่อนให้ผู้บริหารลงนามให้ 

ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการสามารถเบิกจ่ายเงินได้ ให้ลงนามก ากับก่อนให้ผู้บริหารลงนาม 
อนุมัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง และจ่ายเงิน 

8. ควบคุม ดูแลและบ ารุงรักษาการใช้ยานพาหนะ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 

9. ควบคุมดูแลด้านการประเมินผลด้านงานพัสดุ มีการจัดท าข้อมูลสถิติเก่ียวกับงานพัสดุ สรุป 
รายงานผลทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. งำนพัฒนำระบบควบคุมภำยใน 
 ๑. นางพัชราภรณ์   ทัศมาลี            คร ูค.ศ.๒    หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒. นายวสันต์   ผูพงษ์             ครู ค.ศ.๓    ผู้ช่วย 
 ๓. นางบุษยา  บุญประคม            คร ูค.ศ.๓   ผู้ช่วย 
 ๔. นางพัทธนันท์  สังขะรมย์                 คร ูค.ศ.๓              ผู้ช่วย 
 ๕. นายอาณัติ  ค ามณี              ครู ค.ศ.๓   ผู้ช่วย 

    ๖. นางปิยะพร  พรมวัง             คร ูค.ศ.๑    เลขานุการ 
 ๗. น.ส.ผลิตา  พรมจินดา            คร ูค.ศ.๓    ผู้ช่วยเลขาฯ 
 
 

มีหน้ำที่ 
1. ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
2. พัฒนา ประสานงาน ติดตาม การจัดท าเอกสารระบบควบคุมภายในของทุกกลุ่ม /งาน 
3. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๗. งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 
 1. นายเดชา  แสงจันทร์      ผู้อ านวยการโรงเรียน   หัวหน้าคณะท างาน 

    ๒. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว       รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓. นางนิศากร  ทองอร่าม      รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๔. นางสาวณัฐชยา  ยอดเทพ     คร ูค.ศ.๓      ผู้ช่วย 
 ๕. นายวิศนุ    สุดาทิพย์       คร ูค.ศ.๓      เลขานุการ 

    ๖. นางบุษยา  บุญประคม       คร ูค.ศ.๓      ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

มีหน้ำที่ 
1. รวบรวมกฎหมาย นโยบาย ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
2. ก าหนดแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และรายงานผล 
3. ด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายและความต้องการจ าเป็น 
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



๒๒ 

 

๘. งำนวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
1. นายวสันต์   ผูพงษ์         คร ูค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้ำที่ 
1. วิเคราะห์/สังเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบันและสภาพความจ าเป็นของโรงเรียน 
2. ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมอย่างหลากหลายเพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ 

แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการ/งาน/กิจกรรมตามล าดับขั้นตอนและเป็นทียอมรับ 
3. ก ากับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบและและประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

๙. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน 
1. นายวสันต์   ผูพงษ์         คร ูค.ศ.๓       หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้ำที่ 
1. รวบรวมนโยบายระดับต่างๆที่เก่ียวข้องและรวบรวมแผนการพัฒนาคุณภาพ /แผนกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาค้นคว้า 
2. ก าหนดกระบวนการประเมินผล/กระบวนการวิจัย 
3. รายงานผลการประเมิน /การวิจัย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
4. ก ากับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบและและประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
5. น าผลการขับเคลื่อนผลการประเมิน/วิจัยไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๐. งำนจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 
 1. นายเดชา  แสงจันทร์      ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว       รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓. นางนิศากร  ทองอร่าม      รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๔. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน         ผู้ช่วย 

      ๕. นางพัทธนันท์  สังขะรมย์     ครู ค.ศ.๓     เลขานุการ 
 ๖. นางสาวภุมรัตน์  ฐานะ     ครู ค.ศ.๑     ผู้ช่วยเลขาฯ 

 

มีหน้ำที่ 
  1. จัดท ำแผนภูมิกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน 

1.1 ท าการวิเคราะห์/สังเคราะห์การจัดท าแผนภูมิการบริหารจัดการโรงเรียนและรวบรวม 
กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

1.2 ด าเนินการการแบบมีส่วนร่วมจัดท าแผนภูมิบริหารจัดการโรงเรียนที่สอดคล้องกับ สพม.,สพฐ, กระทรวง 
1.3 มีการก าหนดงาน รายละเอียดขอบข่ายงาน /ภารกิจ/การพรรณนางาน/คู่มือโรงเรียน 
 

  2. ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรมอบหมำยงำน 
๒.1 จัดท าค าสั่ง บันทึกข้อความ บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การมอบหมายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.2 ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 
๒.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล/ 

มีการรายงายผลการปฏิบัติงานหรือรายงานผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SAR) 
๒.๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 



๒๓ 

 

4. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
1. นายเดชา   แสงจันทร์     ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒. นางนิศากร  ทองอร่าม     รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวณัฐชยา  ยอดเทพ    ครู ค.ศ.๓     กรรมการ 
๔. นายวิศนุ  สุดาทิพย์     ครู ค.ศ.๓     กรรมการ 
๕. น.ส.ยุพิน  มูลผาลา     ครู ค.ศ.๑     กรรมการ 
๖. นางพัทธนันท์  สังขะรมย์     ครู ค.ศ.๓      กรรมการและเลขานุการ 
๗. น.ส.ภุมรัตน์  ฐานะ      ครู ค.ศ.๑                กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
๘. นางสาวบุษกร  สาระธรรม   ครูผู้ช่วย     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 

มีหน้ำที่ 
1. ควบคุม ดูแล การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ โดยประสานงานกับฝ่าย

บริหารและทุกกลุ่ม/งาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
2. รายงานผลการด าเนินงานโดยผ่านตามสายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ หากมีปัญหาในการ

ด าเนินงานให้รีบรายงานผู้บริหารทราบเพื่อแก้ปัญหาได้ทันเวลา 
3. วางแผน ก าหนดโครงการ งานหรือกิจกรรมให้กลุ่มงานบริหารบุคคล มีการปฏิบัติภารกิจด้วยความ 

ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินงานในฝ่ายที่รับผิดชอบทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. หัวหน้ำกลุ่มบริหำรบุคคล 
นำงพัทธนันท์   สังขะรมย์   ครู ค.ศ.๓   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล มีภาระงานด้านการบริหารและอ านวยการตามที่ได้รับ 

มอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน ในการก ากับนิเทศ ติดตาม ดูแลและอ านวยการตามที่ได้รับมอบหมาย 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 

มีหน้ำที่ 
1. วางแผน ก ากับ ดูแล งานในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน 

อ านวยการในกรณีท่ีผู้อ านวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบ กลั่นกรองภาระงาน ที่ได้รับมอบหมายให้มี

ความถูกต้อง เรียบร้อยก่อนน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
4. รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติกลุ่มบริหาร 
5. บุคคล สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

3. งำนส ำนักงำนด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
๑. นางพัทธนันท์  สังขะรมย์      คร ูค.ศ.๓     หัวหน้าคณะท างาน 

    ๒. นางสาวบุษกร  สาระธรรม    ครูผู้ช่วย    เลขานุการ  
 

มีหน้ำที่ 
1. รับ – ส่งหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคล 
2. จัดเก็บและรักษาเอกสารงานฝ่ายบุคคล 
3. จัดท าค าสั่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานฝ่ายบุคคล และท าแบบฟอร์มต่างๆ ของงานบุคคล 
๔. ประสานงานเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในฝ่ายบุคคล 
๕. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและจัดท าสรุปรายงาน การปฏิบัติงาน การจัดหาและการให้บริการ 
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. งำนวำงแผนและจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๑. นางสาวภุมรัตน์  ฐานะ      ครู ค.ศ.๑    หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางสาวบุษกร  สาระธรรม    ครูผู้ช่วย    เลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ด าเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

กรณีได้รับมอบอ านาจ อ.ก.ศ.จ. 
3. ส ารวจ ต าแหน่ง วิชาเอกท่ีต้องการบรรจุตามแผนอัตราก าลัง รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทราบ 
4. การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงิน 

งบประมาณให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
    ๕. การจัดท าสัญญาจ้าง ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ตามระยะเวลาที่โรงเรียนท าการจ้าง  

 ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง งำนเปลี่ยนต ำแหน่งให้สูงขึ้น และงำนกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 

๑. นางพัทธนันท์  สังขะรมย์      คร ูค.ศ.๓     หัวหน้าคณะท างาน 
๒. น.ส.ภุมรัตน์  ฐานะ       ครู ค.ศ.๑    เลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
1. ด าเนินการสรรหาตามมติคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. รายงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น 
5. เสนอค าร้องขอย้ายตามล าดับขั้น เพ่ือขอพิจารณาอนุมัติย้ายและรับย้ายแล้วแต่กรณี 
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6. บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอ่ืนในเขต 
พ้ืนที่การศึกษาหรือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. รายงานการบรรจุแต่งตั้งและส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดท า 
ทะเบียนประวัติ และจัดท าทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 

8. การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
9. เสนอค าร้องขอโอนของพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ 

ด าเนินการต่อไป 
10. บรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ศ.จ. หรือ อ.ก.ศ.จ. ก าหนด 
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. งำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและงำนเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1. นางพัทธนันท์   สังขะรมย์     คร ูค.ศ.๓     หัวหน้าคณะท างาน 
2. น.ส.ภุมรัตน์  ฐานะ      ครู ค.ศ.๑    เลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
1. ประสานและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานน าเสนอผู้บริหาร รับรองผลการปฏิบัติงานและท า 

หนังสือ น าส่งผลการประเมินไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบทุกครั้ง 
๓. การขอเลื่อนขั้นบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบที่ ก.ศ.จ. ก าหนด 
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

7. งำนกำรลำ 
๑. นางสาวยุพิน  มูลผาลา      คร ูค.ศ.๑     หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้ำที่ 
1. แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาให้บุคลากรทราบ 
2. จัดท าเอกสารและจัดเก็บเอกสารการลาทุกประเภท 
3. รายงานและสรุปการลาให้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

8. งำนวินัยและกำรรักษำวินัย 
1. นางพัทธนันท์   สังขะรมย์      คร ูค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน 
๒. น.ส.ยุพิน  มูลผาลา       ครู ค.ศ.๑   เลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนงาน และโครงการงานวินัยและการรักษาวินัย 
2. การด าเนินการทางวินัยกรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
3. การด าเนินการทางวินัยกรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
4. การอุทธรณ์ / การร้องทุกข์ 
๕. การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
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๖. การออกราชการ 
๗. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

9. งำนกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ ( ก.พ.๗ ) 
๑. นางสาวบุษกร  สาระธรรม     ครูผู้ช่วย    หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 

และลูกจ้าง โดยจัดท า 2 ชุด เก็บไว้ที่โรงเรียน 1 ชุด และส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 1 ชุด 

2. บันทึก เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา 

3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

10. งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (งำนพัฒนำบุคลำกร) 
๑. นางพัทธนันท์   สังขะรมย์      คร ูค.ศ.๓      หัวหน้าคณะท างาน 
๒. น.ส.ยุพิน  มูลผาลา       คร ูค.ศ.1    เลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนงาน และโครงการงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร ปฐมนิเทศ นิเทศภายใน จัดหา/จัดท าเอกสารการปฏิบัติงานตาม 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การจัดประชุม อบรมสัมมนา ภายในโรงเรียน การส่งเข้าประชุม อบรม 
สัมมนา ภายนอกโรงเรียน/ศึกษาดูงาน/ศึกษาเพ่ิมเติม 

๓. ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การลาศึกษาต่อทั้งในและ 
นอกเวลาราชการ การขอเพ่ิมวุฒิการศึกษา การเลื่อนวิทยฐานะ 

๔. ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสถานศึกษา 

๕. ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และการรักษาวินัยส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา รวมถึงการด าเนินการพิจารณาโทษทางวินัย 

๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๑. งำนเวรยำมรักษำกำรณ์ 
๑. น.ส.ภุมรัตน์  ฐานะ       คร ูค.ศ.1     หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้ำที่  
๑. เสนอแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ เวรกลางวัน ,เวรกลางคืน และตรวจเวรประจ าวันและวันหยุดราชการ 
๒. ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่เวร ทั้งครูเวร และนักการเวร 

    ๓. เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไมปกติหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้เสนอรายงานต่อหัวหน้าฝ่าย เพื่อน าเสนอ 
ผู้บริหารต่อไป  
    ๔. ดูแลรักษา ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์อยู่เวรยาม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ 
    ๕. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



๒๗ 

 

๑๒. งำนพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. นางนิศากร  ทองอร่าม     รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว      รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองหัวหน้าคณะท างาน 
๓. น.ส.ณัฐชยา  ยอดเทพ     คร ูค.ศ.๓       ผู้ช่วย 
๔. นายวิศนุ   สุดาทิพย์     คร ูค.ศ.๓      ผู้ช่วย 
๕. น.ส.ยุพิน  มูลผาลา     คร ูค.ศ.1      ผู้ช่วย 
๖. นางสาวบุษกร  สาระธรรม   ครูผู้ช่วย      ผู้ช่วย 
๗. นางพัทธนันท์   สังขะรมย์    คร ูค.ศ.๓        เลขานุการ 
๘. น.ส.ภุมรัตน์  ฐานะ     คร ูค.ศ.1      ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

มีหน้ำที่ 
1. จัดตั้งคณะกรรมการงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมในการก าหนด/จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานฯ 
3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ กาพัฒนาตน การพัฒนาผู้ร่วมงานและการพัฒนางาน 
4. ด าเนินการแบบมีส่วนร่วม/คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตนเอง ผู้ร่วมงานอย่างน้อยภาค 

เรียนละ 2 ครั้ง 
5. น าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/การพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา/การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ/การพิจารณาความดีความชอบ/การประเมินวิทยฐานะ/อ่ืนๆ 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๓. งำนขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และงำนส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
๑. นางพัทธนันท์   สังขะรมย์      คร ูค.ศ.๓      หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางสาวบุษกร  สาระธรรม     ครูผู้ช่วย    เลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  
   ๑. ส ารวจผู้มีสิทธิและเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และด าเนินการรวบรวมเอกสารการขอ
เครื่องราชย์ฯ และส่งขอเครื่องราชย์ไปท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

๒. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๓. . ด าเนินการการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา การขอมีบัตร 

ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือขอมีบัตรใหม่ของบุคลากรในโรงเรียน 
 

5. กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
 1. นายเดชา แสงจันทร์    ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว     รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 3. นายวสันต์   ผูพงษ์     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
 ๔. น.ส.ณัฐชยา   ยอดเทพ             ครูค.ศ.๓      กรรมการ 
 ๕. นายเชวงศักดิ์   มาตะวงค์   ครู ค.ศ.๓      กรรมการ 
 ๖. ว่าที่ ร.ท.วีระพงษ์   หลักทอง     ครู ค.ศ.๓        กรรมการ 
 



๒๘ 

 

 ๗. นายอาณัติ   ค ามณี     ครู ค.ศ.๓      กรรมการ 
 ๘. น.ส.ผลิตา  พรมจินดา    ครู ค.ศ.๓      กรรมการ 
 ๙. นางกรรณิกา  ฮามวงศ์    ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
 ๑๐. น.ส.ศิริพร  คงสมบัติ    ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
 ๑๑. นายปัญญาจิตร  ภูสธุรรม   ครู ค.ศ.๒      กรรมการ 
 ๑๒. นายยงยุทธ  แสนค า    ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๑๓. นายศรชัย  โพนดาแคบ   ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๑๔. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์   ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๑๕. นายสุชาติ   ลักษณะศรี   ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 

    ๑๖. นายอภิสิทธิ์  สีหาพล    ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
 ๑๗.นางวาสิฐ ี ผูพงษ์     พนักงานราชการ    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๘. น.ส.ปัณณวีร์  แสนท้าว   ครู ค.ศ.๑      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 

มีหน้ำที่ 
1. ควบคุมดูแลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ภารกิจในกลุ่มงานที่รับผิดชอบโดยประสานงานกับฝ่าย

บริหารและทุกกลุ่ม/งานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
2. รายงานผลการด าเนินงานโดยผ่านตามสายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอหากมีปัญหาในการ

ด าเนินงานให้รีบรายงานผู้บริหารทราบเพื่อแก้ปัญหาได้ทันเวลา 
3. วางแผนก าหนดโครงการงานหรือกิจกรรมให้กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคลมีการปฏิบัติ 

ภารกิจด้วยความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินงานในฝ่ายที่รับผิดชอบทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
 

นำยวสันต์   ผูพงษ์   ครูค.ศ.๓  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปมีภาระงานด้านการบริหารและอ านวยการตามที่ได้รับ 
มอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนในการก ากับนิเทศติดตามดูแลและอ านวยการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 

มีหน้ำที่ 
1. วางแผนก ากับดูแลงานในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตรวจสอบกลั่นกรองภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้มี

ความถูกต้องเรียบร้อยก่อนน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. รวบรวมกฎระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติกลุ่มบริหาร 
๔. บุคคลสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

3. งำนส ำนักงำนด้ำนกำรบรหิำรงำนทั่วไป 
๑. นางวาสิฐ ี ผูพงษ์     พนักงานราชการ    หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าโครงสร้างการบริหารงานมีระบบระเบียบแนวปฏิบัติบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
2. จัดเก็บและรักษาเอกสารจัดท าค าสั่งต่างๆจัดเตรียมและท าแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. ประสานงานกับฝ่าย/หน่วยงานอ่ืนเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
4. นิเทศก ากับติดตามประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาส านักงานจัดเก็บข้อมูล

สารสนเทศและจัดท าสรุปรายงานการปฏิบัติงานการจัดหาและการให้บริการ 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔.งำนพัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
.๑. นายเชวงศักดิ์  มาตะวงค์   ครู ค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นายอาณัติ   ค ามณี     ครู ค.ศ.๓    ผู้ช่วย 
๓. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์   ครู ค.ศ.๑    เลขานุการ 
๔. นายอภิสิทธิ์  สีหาพล    ครู ค.ศ.๑    ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

  4.1 งำนด ำเนินงำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    ๑. นายอาณัติ  ค ามณี     ครู ค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าโครงสร้างงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาในงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. น าเทคโนโลยีมาใช้ในงานพัฒนาระบบและเป็นแหล่งประมวลผลข้อมูลสารสนเทศกลางใน 

สถานศึกษา 
4. จัดการแบบมีส่วนร่วมงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ/การ 

ประมวลผล/การแก้ไข/ปรับปรุง/การพัฒนาข้อมูลด้านต่างๆ 
5. นิเทศติดตามและประเมินผลและน าผลการนิเทศติดตามประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนา 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  4.2 งำนพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศ 
     ๑. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์    ครู ค.ศ.๑    หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้ำที่ 
1. พัฒนาระบบงานส่งเสริมจัดระบบงานอย่างรอบด้านและหลากหลายทั้งภายในและภายนอก 
2. รายงานข้อมูลสารสนเทศ/การให้บริการข้อมูล/เผยแพร่ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 
3. ก ากับนิเทศติดตามประเมินผลและน าผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



๓๐ 

 

  4.3 งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
   ๑. นายเชวงศักดิ์  มาตะวงค์     ครู ค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้ำที่ 
1. ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมหรือการกระจายงานระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ครอบคลุมการใช้ 

เครือข่ายและพ้ืนที่บริการในโรเรียน 
2. จัดระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเป็นเครือข่ายส าหรับบริการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในงาน/ 

ห้อง/ชั้นเรียนและภายนอกโรงเรียน 
3. มีการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัยก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ 
 

๕. งำนประชำสัมพันธ์กำรศึกษำ 
1. นายวสันต์   ผูพงษ์      ครูค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน 
๒. น.ส.ผลิตา  พรมจินดา     ครู ค.ศ.๓    ผู้ช่วย 

    ๓. นายอภิสิทธิ์  สีหาพล      ครู ค.ศ.๑    เลขานุการ 
๔. นางวาสิฐี  ผูพงษ์      พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขาฯ 

 

มีหน้ำที่ 
๑. งานอุปกรณ์สื่อสารและการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
2. ด าเนินงานการด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๓. จัดท าแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมและด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมอย่าง 

หลากหลาย 
    ๕.รวบรวมผลงานการประชาสัมพันธ์ที่เป็นการสะท้อนให้เกิดภาพลักษณ์ของโรงเรียนบุคลากร 
นักเรียนผู้ปกครองชุมชน 
    ๕.ก ากับติดตามและประเมินผลเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 

 

๖.งำนโภชนำกำรและงำนอนำมัยโรงเรียน 
 

๖.๑ งำนโภชนำกำรโรงเรียน 
    ๑. น.ส.ณัฐชยา   ยอดเทพ คร ูค.ศ.๓  หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้ำที่ 
1.จัดท าแผนพัฒนาโครงการ/งานแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนองบประมาณ 

สนับสนุน 
2.จัดโรงอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้บริการมีครุภัณฑ์ประจ าโรงอาหารอุปกรณ์ 

เครื่องดื่มเครื่องใช้และเครื่องอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอมีสภาพการจัดโรงอาหารได้อย่างเหมาะสม 
เช่นมีความสะอาดถูกหลักอนามัยมีความเป็นระเบียบสวยงามมีโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับรับประทานอาหาร 
ส าหรับครูและนักเรียนอย่างเพียงพอมีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดีมีระบบการรักษาความสะอาดที่ดีได้ 

3.ก าหนดวิธีการการคัดเลือกผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารขนมผลไม้น้ าดื่มเช่นการแต่ง 
กายสวมชุดกันเปื้อนใส่ผ้าคลุมผมการล้างถ้วยจานชามให้สะอาดถูกหลักอนามัยและก าหนดราคา 
จ าหน่ายอาหารคุณภาพอาหารสุขภาพผู้ประกอบอาหารตลอดจนการใช้น้ าใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
 
 



๓๑ 

 

๔.รับผิดชอบตรวจตราดูแลการจัดน้ าดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
5.วางแผนและด าเนินการในการบริการอาหารในกรณีที่โรงเรียนมีกิจกรรมในโอกาสต่างๆ 

เช่นงานเลี้ยงสังสรรค์งานต้อนรับผู้มาเยือน 
6.พิจารณาลงโทษผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารที่กระท าผิดระเบียบหรือเงื่อนไขของ 

โรงเรียนเพ่ือเสนอฝ่ายผู้บริหาร 
๗.จัดป้ายนิเทศนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 
8.ส่งเสริมวินัยในการบริโภคอาหาร 
9.มีการตรวจสุขภาพผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารประจ าปี 
10.ประเมินผลและติดตามผลสรุปรายงานประจ าปี 
11.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๖.2. งำนพยำบำลและอนำมัย 
      ๑. น.ส.ปัณณวีร์  แสนท้าว     ครู ค.ศ.๑   หัวหน้าคณะท างาน 
 

มีหน้ำที่ 
๑.ท าแผนพัฒนางาน/โครงการแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารเพื่อ 

จัดสรรงบประมาณ 
๒.จัดทรัพยากรที่ใช้ในงานอนามัยเช่นยาและเครื่องเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นให้เพียงพอตาม 

สภาพและความจ าเป็นของโรงเรียน 
3.มีวัสด ุ– ครุภัณฑ์อุปกรณ์ประจ าห้องพยาบาลและสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 

เหมาะสมจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ 
4.จัดบรรยากาศภายในห้องพยาบาลให้สะอาดเป็นระเบียบจูงใจให้ไปใช้บริการ 
๕.จัดท าระเบียบปฏิบัติการขอใช้ห้องพยาบาล 
๖.ปฐมพยาบาลนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในขณะที่อยู่โรงเรียนและจัดส่ง 

โรงพยาบาลในกรณีท่ีจ าเป็น 
๗.ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วยและติดตามผลการรักษา 
๘.จัดท าบัตรสุขภาพรวบรวมสถิติผู้ป่วยบันทึกรวบรวมรายการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากร 

ในโรงเรียนและตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี 
๙.ร่วมมือกับงานโภชนาการในด้านสุขาภิบาลอาหารแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นดูแล 

ความสะอาดน้ าดื่มน้ าใช้ห้องส้วมและขยะมูลฝอย 
10.ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีครู – อาจารย์ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน 
๑๑.ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพโดยการจัดท าเอกสารแผ่นพับโปสเตอร์และป้ายนิเทศ 
๑๒.รวบรวมข้อมูลจัดท าสถิติการใช้บริการห้องพยาบาล 
13.ประเมินและสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
14.ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

๗.งำนสวัสดิกำร 
1. งำนประกันอุบัติเหตุ 

      ๑. นางสาวศิริพร  คงสมบัติ     ครู ค.ศ.๒   หัวหน้าคณะท างาน 
 
 

มีหน้ำที่ 
1.ประชาสัมพันธ์การประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองและสิทธิ 

ประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นประจ าทุกปี 
2.จัดท าแบบฟอร์มต่างๆเก่ียวกับการรับค่าสินไหมทดแทนของนักเรียนตลอดจนบุคลากร 

ในโรงเรียนเพ่ือเป็นหลักฐานในการให้บริการและรายงานผล 
3.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนทราบโดยทั่วกันเก่ียวกับ 

เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการบริการทั้งท่ีโรงพยาบาล/โรงเรียนรวมทั้งการรับเงินค่าสินไหมกรณีมีอุบัติเหตุ 
4.ประสานงานกับผู้ปกครองและบริษัทประกันภัยเป็นกรณีพิเศษเพ่ือรับเงินค่าสินไหมทดแทน 
5.ประสานงานกับบริษัทประกันภัยหรือวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุแก่ 

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
6.ติดตามการให้บริการของโรงพยาบาลต่างๆคลินิกตามข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย 
7.ประเมินผลและสรุปรายงานผลประจ าปี 
 

๘. งำนยำนพำหนะ 
     ๑. ว่าที่ ร.ท.วีระพงษ์   หลักทอง     ครู ค.ศ.๓      หัวหน้าคณะท างาน 
      ๒. นายยงยุทธ  แสนค า     ครู ค.ศ.๑   เลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนงาน / โครงการเกี่ยวกับการจัดหาบ ารุงรักษาการให้บริการยานพาหนะแก่คณะ 

ครูและบุคลากรของโรงเรียนตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 
2. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ความรู้พนักงานขับรถตลอดจนพิจารณาจัดและ 

ให้บริการพาหนะแก่บุคลากร 
3. ก ากับติดตามจัดท าข้อมูลสถิติการใช้และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
4. ก าหนดแผนตรวจสอบซ่อมบ ารุงเพ่ือให้พาหนะใช้การได้และปลอดภัยตลอดเวลาให้ 

ค าแนะน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
6. ประเมินสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

 

๙. งำนห้องสมุด 
     ๑. นางกรรณิกา   ฮามวงศ์     ครู ค.ศ.๒    หัวหน้าคณะท างาน 
     ๒. นางวาสิฐ ีผูพงษ์      พนักงานราชการ  คณะท างาน 
  

มีหน้ำที่ 
    ๑. วางแผนบริหารงานห้องสมุดให้ด าเนินไปตามนโยบายสู่สากลนิยมและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
    ๒. จัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความรู้ทั่วไป 
    ๓. จัดท าและจัดเก็บสมุดทะเบียนต่างๆ ของห้องสมุดให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
    ๔. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมรักการอ่านให้นักเรียนได้พัฒนานิสัยรักการอ่าน 



๓๓ 

 

    ๕. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ครู ในการเลือกและใช้วัสดุสารนิเทศเพ่ือประโยชน์ในการสอน 
    ๖. ให้ค าแนะน าแก่ครูและนักเรียนในการค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด 
    ๗. ก าหนดระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดเสนอผู้บริหาร เพ่ือขออนุมัติต่อไป 
    ๘. จัดเก็บและรวบรวม จัดหมู่ จุลสารและกฤตภาค 
    ๙. จัดท าการซ่อมแซมหนังสือที่ช ารุดให้เป็นปัจจุบัน 
    ๑๐. รับผิดชอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ของห้องสมุด 
    ๑๑. ควบคุม บ ารุงรักษาห้องสมุด ICT พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ประกอบทั้งระบบ พร้อมใช้งาน  
    ๑๒. เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เก่ียวกับห้องสมุดและรายงานเสนอผู้บริหารทราบ 
    ๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๐. งำนโสตทัศนูปกรณ์ 
    ๑. นายวสันต์  ผูพงษ์       ครู ค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน 

๒. นายเชวงศักดิ์  มาตะวงค์      ครู ค.ศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓. นายอาณัติ  ค ามณี       ครู ค.ศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๔. นายปัญญาจิตร  ภูสุธรรม     ครู ค.ศ.๒    ผู้ช่วย 

๕. นายศรชัย  โพนดาแคบ       ครู ค.ศ.๑    ผู้ช่วย 
๖. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์     ครู ค.ศ.๑    เลขานุการ 
๗. นายอภิสิทธิ์  สีหาพล      ครู ค.ศ.๑    ผู้ช่วยเลขาฯ 

 

มีหน้ำที่  
 

๑. จัดท าแผนงานการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
    ๒. จัดท ารายงานสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
    ๓. จัดท าแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์ 
    ๔. จัดท าระเบียบครุภัณฑ์ และประสานงานกับฝ่ายบริหารพัสดุ 

๕. จัดเก็บ ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
    ๖. ให้บริการวัสดุโสตทัศน์รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน 
    ๗. ดูแลให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน 
    ๘. ให้ค าแนะน าแก่ครู และบุคลากรในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษาชนิดต่างๆ 
    ๙. ร่วมมือกับแผนกบริการและฝึกอบรม ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    ๑๐. รับแจ้งปัญหาการใช้ห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือแก้ไข 

๑๑. ประสานงานการให้บริการกับฝ่ายอื่นๆของโรงเรียน และหน่วยงานอื่น 
๑๒. จัดท ารายงานการให้บริการ และผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือเป็นข้อมูล SAR และISO ประจ าภาคเรียน 

 

๑๑. งำนบันทึกภำพกิจกรรมโรงเรียน 
๑. นายอาณัติ  ค ามณี      ครู ค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นายจิรศักดิ์  ชมภูวัฒนา      ครผูู้ช่วย    เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

มีหน้ำที่ 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
จุดประสงค์ของโรงเรียน 
   2. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ 
   3. ต้อนรับและบริการผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน 

     4. ฝึกซ้อมนักเรียนกล่าวต้อนรับ คณะผู้ประเมิน/นิเทศ/ แขกมาเยี่ยมโรงเรียน  
   5. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
   6. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
   ๗. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางเว็บไซด์โรงเรียน 
    ๘. จัดท าเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและความ
เคลื่อนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ 
   ๙. รวบรวม  สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดท ารายงานประจ าปีของงาน
ประชาสัมพันธ์ 
   1๐. งานช่างภาพในกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน การถ่ายภาพเมื่อมีแขกมาเยี่ยมโรงเรียน มาติดตามงาน และมา
ประเมินในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
        1๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
๖. กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ 

 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
   ๑. นายเดชา  แสงจันทร์     ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

๒. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว     รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๓. นายเชวงศักดิ์  มาตะวงค์    หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่ กรรมการ 
๔. นายปัญญาจิตร  ภูสุธรรม    ครู ค.ศ.๒        กรรมการ 
๕. นายยงยุทธ  แสนค า     ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
๖. นายสุชาติ  ลักษณะศรี     ครู ค.ศ.๑        กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายรัฐพงษ์  ประกายสิทธิ์   พนักงานราชการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 

๒. หัวหน้ำกลุ่มงำนอำคำรสถำนที่  
    นำยเชวงศักดิ์  มำตะวงค์    ครู ค.ศ.๓   หัวหน้ำกลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ 
 

 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่ มีภาระหน้าที่การบริหารและอ านวยการตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียน ในการก ากับนิเทศ ติดตาม ดูแลงานอาคารสถานที่ตามที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ผู้อ านวยการมอบหมาย และคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

    ๒.๑ พัฒนำอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
๑. นายปัญญาจิตร  ภูสุธรรม   ครู ค.ศ.๒    หัวหน้าคณะท างาน 
 

    มีหน้ำที่ 
   1. ก าหนดแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมหรือจัดท าผังบริเวณโรงเรียน 
   ๒. ก าหนดแนวปฏิบัติ/ระเบียบ/การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
   ๓. จัดท าหลักฐานการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรมพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
   4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาอาคารถานที่ 
 

2.๒ งำนจัดบรรยำกำศบริเวณโรงเรียน 
๑. นายปัญญาจิตร  ภูสุธรรม   ครู ค.ศ.๒    หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้ำที่ 
  1. จัดบรรยากาศที่เป็นสัดส่วน อากาศปลอดโปร่ง ร่มเย็น ตกแต่งสวยงาม ไม่เป็นแหล่งมลพิษ 

มีเส้นทางสัญจรเป็นระเบียบ สถานที่ออกก าลังกาย พักผ่อน มีการใช้และบ ารุงรักษาเป็นระเบียบ ปลอดภัย 
มีส่วนร่วมการพัฒนา มีป้ายนิเทศหรือเครื่องหมาย มีสถานที่นั่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  2. ส ารวจความพึงพอใจบรรยากาศและน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
 

 ๒.๓ งำนจัดบรรยำกำศภำยในอำคำรเรียน 
๑. นายสุชาติ  ลักษณะศรี    ครู ค.ศ.๑    หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้ำที่ 
  1. มีแสงสว่างเพียงพอ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ไฟฟ้า น้ า โทรทัศน์อยู่ในสภาพ 

ดี สภาพสีอาคารสะอาดเรียบร้อย มีป้ายนิเทศชื่อห้องต่างๆ วัสดุอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี การมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนา บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  2. ส ารวจความพึงพอใจและน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
 

๒.4 งำนรักษำควำมปลอดภัยอำคำรเรียน 
๑. นายสุชาติ  ลักษณะศรี    ครู ค.ศ.๑    หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้ำที่ 
  ๑. ก าหนดระเบียบ/แนวปฏิบตัิการรักษาความปลอดภัย 
  2. มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร 
  3. มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
  4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและรายงานการรักษาความปลอดภัยเป็นประจ า 
  5. มีการน าผลไปใช้ฝึกอบรมวิธีการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
 

๒.5 งำนจัดกำรห้องเรียน ห้องบริกำรและห้องพิเศษและอำคำรประกอบ อำคำรโรงฝึกงำนหรือห้อง 
ปฏิบัติงำน 

๑. นายสุชาติ  ลักษณะศรี    ครู ค.ศ.๑    หัวหน้าคณะท างาน 
 
 

 



๓๖ 

 

มีหน้ำที่ 
  1. มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท สะอาดเป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี ปลอดภัย 

วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประจ าห้องพร้อมใช้ การมีส่วนร่วมพัฒนา ตกแต่งห้องเรียน มีระเบียบ ข้อบังคับ 
แนวปฏิบัติ มีตารางเรียน ตารางสอน ป้ายนิเทศแสดงแนะน าการใช้ห้อง มีการจัดกิจกรรมในห้องได้อย่าง 
หลากหลาย มีเครื่องอ านวยความสะดวก เช่น พัดลม คอมพิวเตอร์ 

  2. มีผลงาน/รางวัลที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ห้องเรียน 
  3. ส ารวจความพึงพอใจการจัดห้องเรียนและน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 

 

๒.๖ งำนจัดกำรอำคำรโรงอำหำร 
๑. นายรัฐพงษ์  ประกายสิทธิ์    พนักงานราชการ  หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้ำที่ 
  1. มีระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ 
  2. จัดให้มีอากาศถ่ายเท ไม่แออัด มีสัดส่วน ปลอดจากพาหนะน าโรค มีโต๊ะเก้าอ้ี สภาพแข็งแรง 

ตกแต่งสวยงาม มีป้ายนิเทศบอกสุขบัญญัติ ระบบก าจัดน้ าเสีย มีส่วนร่วมพัฒนา มีกิจกรรมต่างๆ มีเทคโนโลยี 
  3. มีผลงาน/รางวัลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ 
  4. มีการตรวจสอบ/ประเมิน /รบัรองจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  5. ส ารวจความพึงพอใจและน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
 

๒.๗ งำนจัดกำรอำคำรหอประชุม/ห้องประชุม 
๑. นายรัฐพงษ์  ประกายสิทธิ์    พนักงานราชการ  หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้ำที่ 
  1. อาคารหอประชุม/ห้องประชุม อากาศถ่ายเท สะอาดเป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพ 

ดี ปลอดภัย วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประจ าห้องพร้อมใช้ การมีส่วนร่วมพัฒนา ตกแต่งห้องเรียน มีระเบียบ 
ข้อบังคับ แนวปฏิบัต ิมีตารางเรียน สถิติการใช้ ตารางการใช้ ป้ายนิเทศแสดงแนะน าการใช้ มีการจัดกิจกรรม 
ในห้องได้อย่างหลากหลาย มีเครื่องอ านวยความสะดวก เชน่ พัดลม คอมพิวเตอร์ 

  2. มีผลงาน/รางวัลที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ห้องเรียน 
  3. ส ารวจความพึงพอใจการจัดห้องเรียนและน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
 

๒.๘ งำนจัดกำรห้องน้ ำห้องส้วม 
๑. นายยงยุทธ  แสนค า    ครู ค.ศ.๑    หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้ำที่ 
   1. มีอุปกรณ์ห้องน้ าที่มีคุณภาพ ได้แก่ โถส้วม ทีก่ดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาดไม่มีคราบสกปรก  อ่างล้างมือ 
ก๊อกน้ าและสายฉีดน้ าที่สะอาด เป็นต้น ควรเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความคงทน มีมาตรฐานส าหรับการใช้งานสาธารณะได้  
  2. มีความปลอดภัย ห้องน้ าในสถานศึกษาอาจถูกใช้เป็นที่ส าหรับการกระท าผิดต่างๆ การดูแลเรื่องความ
ปลอดภัย เช่น แสงสว่างที่เพียงพอ ไม่อยู่ในที่เปลี่ยว เป็นมุมอับหรือไกลเกินไป 
  3. ใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ ายุง ภาชนะเก็บกักน้ า ขันตักน้ า สะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ 
 
 
 



๓๗ 

 

๔. มีระบบระบายน้ าเสีย และการระบายอากาศท่ีดีและการอุดตันของท่อระบายน้ าเป็นปัญหาที่พบบ่อยของ 
ห้องน้ าการออกแบบระบบการระบายน้ าเสียการถ่ายเทอากาศและการใช้มาตรการป้องกันการอุดตัน 

๕. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือ บริเวณใกล้เคียง 
     ๖. มีการระบายอากาศดี และ ไม่มีกลิ่นเหม็น 
     ๗. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือช ารุด 

 

๒.๙ งำนจัดกำรบริกำรน้ ำดื่มและงำนจัดกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
๑. นายยงยุทธ  แสนค า    ครู ค.ศ.๑    หัวหน้าคณะท างาน 

 

มีหน้ำที่ 
  1. มีแหล่งน้ าดื่มที่ได้มาตรฐาน เพียงพอ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง  

จัดบริบทและสิ่งแวดล้อม 
  2. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงพัฒนา 
  ๓. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และน าผลใช้ปรับปรุงพัฒนา 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. งำนห้องพิเศษ (ห้องสิรินธรวัลลี และห้องศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน) 
     ๑. นายเชวงศักดิ์  มาตะวงค์      ครู ค.ศ.๓     หัวหน้าคณะท างาน 
     ๒. นายสุชาติ  ลักษณะศรี        ครู ค.ศ.๑              เลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
    ๑. วางแผนการใช้ห้อง 
    ๒. ควบคุมดูแลความสะอาด และบ ารุงรักษาห้อง 
    ๓. ก าหนดระเบียบการใช้ห้อง 
    ๔. ให้บริการและอ านวยความสะดวกในการใช้ห้อง 
    ๕. ตกแต่งห้องให้เป็นระเบียบและสวยงาม 
    ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. งำนบริกำรสำธำรณะ 
๑. นายเชวงศักดิ์  มาตะวงค์        ครู ค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน 

  ๒. นายปัญญาจิตร  ภูสุธรรม      ครู ค.ศ.๒    ผู้ช่วย 
    ๓. นายสุชาติ  ลักษณะศรี         ครู ค.ศ.๑    ผู้ช่วย 

 ๔. นายยงยุทธ  แสนค า      ครู ค.ศ.๑    เลขานุการ 
 ๕. นายรัฐพงษ์  ประกายสิทธิ์     พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

มีหน้ำที่ 
    ๑. จัดให้มีระบบการบริการ/ สวัสดิการและปฏิคม 
    ๒. จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพ่ือให้บริการต่อสาธารณะ 

 ๓. ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอ่ืน ๆ แก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ 
สถานศึกษา 
 
 



๓๘ 

 

 ๔. พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 
 ๕. จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพและ คุณภาพชีวิต

ของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น 
๖. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ 

ของสถานศึกษาและที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
๗. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น  

    ๘. ประเมินความพึงพอใจงานจากผู้มาขอรับบริการ 
    ๙. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน 

๑๐. ต้อนรับแขกจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับในการต้อนรับแขก และบุคคลทั่วไปที่มา 
เยี่ยมโรงเรียน 

๑๑.จัดสวัสดิการ อาหาร เครื่องดื่มส าหรับบุคลากร และบุคคลทั่วไปในการประชุมอบรม 
สัมมนา หรืออ่ืนๆ ตามโอกาส 

๑๒.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕. งำนนักกำรภำรโรง/ลูกจ้ำง 
  ๑. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว         รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้าคณะท างาน 

๒. นายเชวงศักดิ์  มาตะวงค์    ครู ค.ศ.๓      ผู้ช่วย 
  ๓. นายปัญญาจิตร  ภูสุธรรม    ครู ค.ศ.2      เลขานุการ 

 
 

มีหน้ำที่ 
    ๑. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานนักการภารโรง 
    ๒. มอบหมายงานประจ าและงานอ่ืนๆแก่นักการภารโรง 

๓. ควบคุม ดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานนั้นให้ประสบผลส าเร็จ 
 ๔. ประสานงานกัลป์กลุ่มงานต่างๆเพ่ือการปฏิบัติงานของนักการภารโรง 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการให้สวัสดิการและช่วยเหลือนักการภารโรงด้วยความยุติธรรม 
 ๖. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖. งำนบ้ำนพักครู 
  ๑. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว         รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้าคณะท างาน 

๒. นายสุชาติ  ลักษณะศรี     ครู ค.ศ.๑      เลขานุการ 
 
 

มีหน้ำที่ 
    ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาครูเข้าพักบ้านพักครู 
    ๒. ก าหนดระเบียบการพักอาศัย ในอาคารที่พักอาศัยในโรงเรียน 

๓. ก ากับ ติดตามการอยู่บ้านพักครูให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายควบคุม 
 ๔. จัดท าทะเบียนบ้านพักครูในแต่ละปี 
 ๕. รายงานผลการเข้าพักอาศัยของข้าราชการครู บุคลากรในแต่ละปี ต่อผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 
 



๓๙ 

 

๗. กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
    ๑. นายเดชา  แสงจันทร์     ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

๒. นางนิศากร  ทองอร่าม    รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๓. นายอาณัติ  ค ามณี     หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
๔. นางกรรณิกา ฮามวงศ์     รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
๕. น.ส.จิราวรรณ  สายวิชัย    ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
๖. นายเชวงศักดิ์  บุญเรืองจักษ์   ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
๗. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์   ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
๘. นายอาทิตย์ พรหมแสง    ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
๙. นายอภิสิทธิ์  สีหาพล    ครู ค.ศ.๑      กรรมการ 
๑๐. น.ส.อุทุมพร  รอดขันเมือง    ครู ค.ศ.2        กรรมการและเลขานุการ 
1๑. นายจิรศักดิ์  ชมภูวัฒนา    ครผูู้ช่วย      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 

๒. หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
 

        นำยอำณัติ ค ำมณี    ครู ค.ศ.3  หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน มีภาระงานด้านการบริหารและอ านวยการตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน ในการก ากับนิเทศ ติดตาม ดูแลและอ านวยการตามที่ได้รับมอบหมาย 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 

มีหน้ำที่ 
 

   1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
   2. ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ วางแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
   3. ก ากับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบตามระเบียบ
ของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ 
   4. ก ากับ ดูแล กลั่นกรองเอกสาร ในส านักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพื่อปฏิบัติ
หรือสั่งการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี 
   5. เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับคณะกรรมการกลุ่ม
งานบริหารกิจการนักเรียน 
   6. ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนในบางโอกาส 
   7. ให้ค าแนะน าในด้านความประพฤติของนักเรียน และครู-อาจารย์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และ
ระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี 
   8. วางแผนป้องกัน ควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมกับ
สภาพนักเรียน 
   9. วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
   10. บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบ 
 
 



๔๐ 

 

   11. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
เพ่ือป้องกันและแก้ไข 
   12. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
   13. ออกเยี่ยมบ้าน/ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 
   1๔. จัดท าสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรังปรุงต่อไป 
   1๕. ติดตามและประเมินผลงานฝ่ายกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน 
   1๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. งำนรักษำวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
๑. นายอาณัติ  ค ามณี     ครู ค.ศ.๓      หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางกรรณิกา ฮามวงศ์     ครู ค.ศ.๒      ผู้ช่วย 
๓. น.ส.จิราวรรณ  สายวิชัย    ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วย 
๔. นายเชวงศักดิ์  บุญเรืองจักร   ครู ค.ศ.๑        ผู้ช่วย 
๕. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์   ครู ค.ศ.๑        ผู้ช่วย 
๖. นายอาทิตย์ พรหมแสง    ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วย 
๗. นายอภิสิทธิ์  สีหาพล     ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วย 
๘. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น            ผู้ช่วย 
๙. น.ส.อุทุมพร  รอดขันเมือง    ครู ค.ศ.2        เลขานุการ 
๑๐. นายจิรศักดิ์  ชมภูวัฒนา    ครผูู้ช่วย      ผู้ช่วยเลขาฯ 

 

มีหน้ำที่    
   1. จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
   2. จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
   3. จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่ก าหนด 
   4. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 
   5. ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
   6. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของนักเรียน 
   7. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
   8. จัดท าเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน 
   9. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
   10. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. งำนส่งเสริมประชำธิปไตยและสภำนักเรียน 
   1. นายอภิสิทธิ์ สีหาพล      ครู ค.ศ.๑    หัวหน้าคณะท างาน 
   2. น.ส.จิราวรรณ  สายวิชัย     ครู ค.ศ.๑    เลขานุการ 
   3. นายจิรศักดิ์  ชมภูวัฒนา      ครู ผู้ช่วย    ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

 หน้ำที ่
   1. จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
   2. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 



๔๑ 

 

 
   3. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
   5. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
   6. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการส าหรับ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
   7. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การเคารพนบนอบ ของ
นักเรียนต่อครู 
   8. ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายที่
เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
   9. จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
   10. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา / พระมหากษัตริย์และ
ความเปน็ไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
   11. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
   12. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 

๕. งำนป้องกันแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ 
๑. นายอาณัติ  ค ามณี     ครู ค.ศ.๓      หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางกรรณิกา ฮามวงศ์     ครู ค.ศ.๒      ผู้ช่วย 
๓. น.ส.จิราวรรณ  สายวิชัย    ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วย 
๔. นายเชวงศักดิ์  บุญเรืองจักษ์   ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วย 
๕. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์   ครู ค.ศ.๑        ผู้ช่วย 
๖. นายอาทิตย์ พรหมแสง    ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วย 
๗. นายอภิสิทธิ์  สีหาพล     ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วย 
๘. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น            ผู้ช่วย 
๙. น.ส.อุทุมพร  รอดขันเมือง    ครู ค.ศ.2        เลขานุการ 
๑๐. นายจิรศักดิ์  ชมภูวัฒนา    ครผูู้ช่วย      ผู้ช่วยเลขาฯ 

   

หน้ำที ่
   1. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
   2. ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
   3. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
   4. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
   5. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
   6. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
   7. ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
   8. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
   9. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
   10. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๔๒ 

 

 
   11. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
   12. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
   13. จัดท าข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ 
   14. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
   15. เฝ้าระวังการระบาดของสถานการณ์เอดส์ 
   16. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ 
   17. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันโรคเอดส์ 
   18. การให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
   19. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   20. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

๖. งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. นายอาณัติ  ค ามณี     ครู ค.ศ.๓      หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางกรรณิกา ฮามวงศ์     ครู ค.ศ.๒      ผู้ช่วย 
๓. น.ส.จิราวรรณ  สายวิชัย    ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วย 
๔. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์   ครู ค.ศ.๑        ผู้ช่วย 
๕. นายอาทิตย์ พรหมแสง    ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วย 
6. นายอภิสิทธิ์  สีหาพล     ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วย 
7. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น            ผู้ช่วย 
8. น.ส.อุทุมพร  รอดขันเมือง    ครู ค.ศ.2        เลขานุการ 
9. นายจิรศักดิ์  ชมภูวัฒนา     ครผูู้ช่วย      ผู้ช่วยเลขาฯ 

  

หน้ำที ่
 1. สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและกิจกรรม เช่น 
มอบรางวัลคนดีศรีเพ็ญพิทย์ เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท าความดีด้านต่างๆ 
 2.จัดค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3.ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน เรื่องความ
สะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 4. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนา ของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของชาติ 
 5. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 6. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน และเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
 7. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

๗. งำนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑. นายจิรศักดิ์  ชมภูวัฒนา         ครผูู้ชว่ย      หัวหน้าคณะท างาน     
๒. นายอาณัติ  ค ามณี     ครู ค.ศ.๓      ผู้ช่วย 
๓. นางกรรณิกา ฮามวงศ์     ครู ค.ศ.๒      ผู้ช่วย 
๔. น.ส.จิราวรรณ  สายวิชัย    ครู ค.ศ.๑        ผู้ช่วย 
๕. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์   ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วย 



๔๓ 

 

6. นายอภิสิทธิ์  สีหาพล     ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วย 
7. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น            ผู้ช่วย 
8. น.ส.อุทุมพร  รอดขันเมือง    ครู ค.ศ.2        เลขานุการ 
9. นายอาทิตย์ พรหมแสง    ครู ค.ศ.๑          ผูช้่วยเลขาฯ 

หน้ำที ่
   1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
   2. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา 
  3. ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น 
  5. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  6. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
   7. ประสานครูที่ปรึกษาเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
   8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   9. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๘. งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย To Be  Number One 
 1. น.ส.จิราวรรณ สายวชิัย     ครู ค.ศ.1     หัวหน้าคณะท างาน 
 2. นายอาณัติ ค ามณี      ครู ค.ศ.3    ผู้ช่วย 
 ๓. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น           ผู้ช่วย 
 ๔. น.ส.อุทุมพร รอดขันเมือง     ครู ค.ศ.2    เลขานุการ 
 ๕. นายจิรศักดิ์  ชมภูวัฒนา      ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

มีหน้ำที่ 
 1. จัดตั้งและสนับสนุนก าด าเนินงานชมรม To Be  Number One ในสถานศึกษา 
 2. จัดให้มีการประกวด ชมรม To Be  Number One ในสถานศึกษา ส่งเข้าระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ  
 3. จัดและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา 
 4. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประกวดผลงาน / กิจกรรมในโครงการ To Be  Number One ทั้งระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

๙. กลุ่มงำนป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน จรำจร 
 1. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์     ครู ค.ศ.1    หัวหน้าคณะท างาน 
 2. นายอาณัติ  ค ามณี      ครู ค.ศ.3    เลขานุการ 
 3. นายอาทิตย์  พรหมแสง     ครู ค.ศ.๑    ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

หน้ำที ่  
 1. จัดท าข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน 
 2. รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสาร 
 3. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน 
 4. ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร 



๔๔ 

 

 5. จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา 
 6. รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานขนส่งจัดท าใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ 
  7. ก ากับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 
 8. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจ าชั้น หัวหน้าระดับ และครูเวรประจ าวัน 
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๐. งำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ MOE Safety Center  
๑. นายอาณัติ  ค ามณี     ครู ค.ศ.๓      หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางกรรณิกา ฮามวงศ์     ครู ค.ศ.๒      ผู้ช่วย 
๓. น.ส.จิราวรรณ  สายวิชัย    ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วย 
๔. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์   ครู ค.ศ.๑        ผู้ช่วย 
๕. นายอาทิตย์ พรหมแสง    ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วย 
6. นายอภิสิทธิ์  สีหาพล     ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วย 
7. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น            ผู้ช่วย 
8. น.ส.อุทุมพร  รอดขันเมือง    ครู ค.ศ.2        เลขานุการ 
9. นายจิรศักดิ์  ชมภูวัฒนา     ครผูู้ช่วย      ผู้ช่วยเลขาฯ 

 

หน้ำที ่
 1. ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมกาความปลอดภัยโรงเรียนบุ่งคล้านคร และออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center 
 2. รับเรื่องที่แจ้งเข้ามา ตั้งชื่อเหตุการณ์แบบเป็นทางการ สรุปประเด็นเหตุการณ์ เลือกประเภทของเหตุการณ์ให้
ถูกต้อง  
 3. ส่งเคสให้เจ้าหน้าที่ SC Action เพ่ือด าเนินการแก้ปัญหา สรุปเรื่อง และก าหนดเหตุการณ์ว่าเข้ากับหัวข้อใดใน 
24 กลุ่ม 
 4. ชี้แจงวิธีการใช้งานระบบ และวิธีการแจ้งเหตุให้บุคลากรทางการศึกษาให้รับทราบ 
 5. อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ 
 6. จัดท าคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบุ่งคล้านคร 
 7. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1๑. เวรประจ ำวัน  
 1. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์       ครู ค.ศ.1     หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น             ผู้ช่วย 
 ๓. นายอาณัติ  ค ามณี        ครู ค.ศ.3    เลขานุการ 
 ๔. นายอาทิตย์  พรหมแสง       ครู ค.ศ.๑    ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

 
 
 
 



๔๕ 

 

 
หน้ำที ่

1. ร่วมพิธีกิจกรรมหน้าเสาธง ก ากับดูแล ควบคุมการเข้าแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ การเดินแถวเข้าชั้นเรียน 
ของนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการมาเข้าแถว การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดข้ึนในสมุดส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมทุก ครั้งที่มี
กิจกรรม 
 2. เข้าโฮมรูม อบรมนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการเข้าโฮมรูมของนักเรียน เรื่องที่อบรม แนะน านักเรียนทุกวัน 
 3. จัดท าระเบียนความประพฤติ และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ให้นักเรียนเข้าใจและชัดเจนง่ายต่อ
การปฏิบัติ 
 4. ควบคุม ก ากับดูแล แก้ไข ให้ค าแนะน านักเรียนในชั้นเกี่ยวกับความประพฤติการแต่งกาย การมา เรียน ฯลฯ 
โดยประสานงานกับหัวหน้าระดับ และ ผู้ปกครองในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา 
 5. ดูแลการท าความสะอาดห้องเรียน ของนักเรียนที่เป็นเวรประจ าวัน ตลอดทั้งการจัดโต๊ะ เก้าอ้ีให้เป็น ระเบียบ 
และควบคุม ส่งเสริมการจัดบอร์ด เรื่องที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการศึกษา หรือ วันส าคัญทางราชการ และ ศาสนา 
 ๖. อบรม ตักเตือน และท าโทษนักเรียนตามระเบียบบทลงโทษที่โรงเรียนก าหนด เมื่อนักเรียนประพฤติ ผิด
ระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 ๗. เป็นที่ปรึกษานักเรียนให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรม
ที่ด ี
 ๘. ตรวจตราดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนเช่น ความสะอาดของนักเรียน ความสะอาดของ เครื่องแต่งกาย 
ห้องเรียน การรับประทานอาหาร สุขภาพ อนามัย ความเป็นระเบียบอื่นๆ 
 ๙. อบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีใช้สิ่งของส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ประตู ห้องน้ า ห้องส้วม ฯลฯ ให้ถูกวิธี 
 ๑๐. ตรวจค้น ตรวจหา สิ่งของต้องห้าม ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนนักเรียนในที่ ปรึกษา
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการกระท าผิดหรือไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
 ๑๑. จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้อง และส่งผู้ปกครองให้ทันเวลา 
 ๑๒. จัดท าค าสั่งเวรประจ าวัน สมุดบันทึกเวรประจ าวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลักความเหมาะสม 
 ๑๓. จัดท าบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์ประจ าวัน และให้ความเห็นชอบ อนุญาต
หรือไม่อนุญาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน 
 ๑๔. ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา หรือฝ่าย
ปกครองหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 
 ๑๕. มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันก่อนเวลาเริ่มต้นท าการปกติ และต้องรออยู่จนกว่านักเรียนจะกลับ หมดหรือ
อย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน 10 นาที 
 ๑๖. รับผิดชอบเหตุการณ์ประจ าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานกลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน 
 ๑๗. สรุปเหตุการณ์ประจ าวันลงในสมุดบันเวรประจ าวัน 
 ๑๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

1๒. งำนเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน 
 ๑. นายอาทิตย์  พรหมแสง      ครู ค.ศ.๑    หัวหน้าคณะท างาน 

๒. นายอาณัติ  ค ามณี       ครู ค.ศ.3    เลขานุการ 
๓. นายจิรศักดิ์  ชมภูวัฒนา      ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วยเลขาฯ 

 
 



๔๖ 

 
 

หน้ำที ่
 1. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับคณะ
กรรมการบริหารเครือข่าย 
 2. ก ากับ ติดตาม และประสานงาน เครือข่ายผู้ปกครอง ทั้งดานการท างานและระดมทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษา 
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1๓. งำนส ำนักงำนกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 ๑. นายอาณัติ  ค ามณี       คร ูค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒. นางกรรณิกา  ฮามวงศ์          ครู ค.ศ.2    ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวอุทุมพร  รอดขันเมือง    ครู ค.ศ.2    เลขานุการ 
 4. นายจิรศักดิ์  ชมภูวัฒนา       ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

หน้ำที ่
 1. รับส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ ท าระเบียบวาระและบันทึกการประชุม บันทึกเสนอ เก็บหนังสือราชการ 
 2. ประสานงาน ติดตาม เกี่ยวกับหนังสือที่มาถึงฝ่ายกิจการนักเรียน  
 3. ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ในฝ่ายกิจการนักเรียน 
 4. วางแผนด าเนินการควบคุม ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายกิจการนักเรียน  
 ๕. จัดท าแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ท าหนังสือคู่มือนักเรียน 
 ๖. เก็บรวบรวมสถิติในด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานในฝ่ายกิจการนักเรียน  
 ๗. รวบรวมคะแนน รายงานระเบียบวินัยเกี่ยวกับงานพฤติกรรมนักเรียนที่ตกเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  
 ๘. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน  
 ๙. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้บุคลากรและนักเรียนทราบทั่วกัน 
 ๑๐. ก าหนดแผนภูมิการจัดองค์กรฝ่ายกิจการนักเรียน 
 1๑. จัดท าเอกสารพรรณนางาน จัดท าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 1๒. ออกแบบประเมินงานทุกงาน ในฝ่ายกิจการนักเรียน  
 1๓. วิเคราะห์ผลการน าเนินงานกิจการนักเรียน และรายงานให้รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  
ให้รับทราบ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานกิจการนักเรียน  
 

1๔.งำนโครงกำรโรงเรียนสีขำว 
 

 ๑. นางกรรณิกา ฮามวงศ์     ครู ค.ศ.๒      หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นายอาณัติ  ค ามณี     ครู ค.ศ.๓      ผู้ช่วย 
๓. น.ส.จิราวรรณ  สายวิชัย    ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วย 
๔. นายคมกริช  พรมสุวรรณ์   ครู ค.ศ.๑        ผู้ช่วย 
๕. นายอาทิตย์ พรหมแสง    ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วย 
6. นายอภิสิทธิ์  สีหาพล     ครู ค.ศ.๑      ผู้ช่วย 
7. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น            ผู้ช่วย 

    8. น.ส.อุทุมพร  รอดขันเมือง    ครู ค.ศ.2        เลขานุการ 
 9. นายจิรศักดิ์  ชมภูวัฒนา     ครผูู้ช่วย      ผู้ช่วยเลขาฯ 
 



๔๗ 

 
 

หน้ำที ่  
๑. ศึกษาคู่มือสถานศึกษาสีขาว ร่วมกันวางแผน ด าเนินการคัดกรอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไข 

ปัญหานักเรียนในด้านการเรียน ด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคุ้มครองความปลอดภัยและ
ด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 

 2.  จัดท าปฏิทินการประเมินทั้ง 2๒ ห้อง 
    3.  ด าเนินการประเมินห้องเรียนสีขาว เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
    4.  ประเมินห้องเรียนสีขาวระดับโรงเรียน 
    5.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
           ๖.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
 

๑๕. งำนโครงกำรเสมำพิทักษ์  
    1. น.ส.อุทุมพร  รอดขันเมือง    ครู ค.ศ.2    หัวหน้าคณะท างาน 
    ๒. นายอาณัติ  ค ามณี      ครู ค.ศ.3    ผู้ช่วย 
     ๓. นางกรรณิกา  ฮามวงศ์     ครู ค.ศ.2    ผู้ช่วย 
    ๔. นายอภิสิทธิ์  สีหาพล     ครู ค.ศ.1    เลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
1. ศึกษาคู่มือโครงการเสมาพิทักษ์ วางแผน ช่วยเหลือ ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนที่มี

พฤติกรรมเสี่ยง 
2. จัดท าปฏิทิน และจัดตารางงานเพ่ือลงสู่ชุมชน 
3. ด าเนินการ ประเมิน สรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการในแต่ละปีการศึกษา  
4. เตรียมความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

    5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๖. งำนโครงกำรตำมนโยบำยเร่งด่วน 
    1. นายอาณัติ  ค ามณี      ครู ค.ศ.3    หัวหน้าคณะท างาน 
    ๒. นายเชวงศักดิ์  บุญเรืองจักษ์    ครู ค.ศ.๑    เลขานุการ 
    

มีหน้ำที่ 
1. รับผิดชอบ ด าเนินการ นโยบายจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. เตรียมความพร้อม จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานนั้นๆ 
3. ด าเนินการ ประเมิน สรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ  

    ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 
                                ๘. กลุ่มงำนโรงเรียนกับชุมชน 

 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยโรงเรียนกับชุมชน 
    ๑. นายเดชา  แสงจันทร์     ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

๒. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว     รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๓. นายวิศนุ  สุดาทิพย์     หัวหน้ากลุ่มงานโรงเรียนกับชุมชน กรรมการ 
๔. น.ส.จิราวรรณ  สายวิชัย    ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
๕. น.ส.ปัณณวีร์  แสนท้าว    ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
๖. นายชัยยศ  วรรณดร     ครู ค.ศ.๑        เลขานุการ 
 

๒. หัวหน้ำกลุ่มงำนโรงเรียนกับชุมชน 
    นำยวิศนุ  สุดำทิพย์     ครู ค.ศ.๓  หัวหน้ำกลุ่มงำนโรงเรียนกับชุมชน 
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานโรงเรียนกับชุมชน มีภาระหน้าที่การบริหารและอ านวยการตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการโรงเรียน ในการก ากับนิเทศ ติดตาม ดูแลงานโรงเรียนกับชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 

๓. งำนประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ 
1. นายวิศนุ   สุดาทิพย์        คร ูค.ศ.๓       หัวหน้าคณะท างาน 
๒. น.ส.จิราวรรณ  สายวิชัย    ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
๓. น.ส.ปัณณวีร์  แสนท้าว    ครู ค.ศ.๑        กรรมการ 
๔. นายชัยยศ  วรรณดร     ครู ค.ศ.๑        เลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและภาคีเครือข่ายการศึกษา 
2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่ายการศึกษา 
3. ให้บริการชุมชน 
4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
5. นิเทศ ติดตามและประเมินผล และน าผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนา 
6. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน 

ให้ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน 
7. จัดตั้งองค์กรเพ่ือสนับสนุน จัดตั้งคณะท างาน และประสานงานความร่วมมือ เพ่ือได้รับการ 

สนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร ชุมชน 
8. จัดท าแผนงานให้มีการได้รับบริการด้านวิชาการ อาคารสถานที วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร อ่ืนๆแก่ 

โรงเรียน 
9. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกับชุมชนและภาคีเครือข่าย เผยแพร่/ 

ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานสถานะผู้ให้และผู้รับบริการ และน าผลการประเมินใช้ปรับปรุงพัฒนา 
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



๔๙ 

 
 

๔. งำนส่งเสริม สนับสนุนและประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำนและ 
สถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 

๑. นายวิศนุ  สุดาทิพย์             ครู ค.ศ.๓     หัวหน้าคณะท างาน 
    ๒. นายชัยยศ  วรรณดร     ครู ค.ศ.๑      เลขานุการ 

 

มีหน้ำที่ 
1. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
2. จัดท าแผนงานโครงการ/งาน/กิจกรรม 
3. ด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วมเก่ียวกับการให้ค าปรึกษา การแนะน า การส่งเสริม การสนับสนุน 

การประสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผล/ปรากฏเป็นรูปธรรม 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕. งำนประสำนรำชกำรกับเขตพื้นที่และหน่วยงำนอ่ืน 
1. นายวิศนุ   สุดาทิพย์      คร ูค.ศ.๓       หัวหน้าคณะท างาน 

    ๒. น.ส.จิราวรรณ  สายวิชัย    ครู ค.ศ.๑           งาน To be number one  
     ๓. น.ส.ปัณณวีร์  แสนท้าว    ครู ค.ศ.๑           งานอนามัยโรงเรียน 

๔. นายชัยยศ  วรรณดร     ครู ค.ศ.๑       เลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
๑. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานราชการ/องค์กรส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
2. จัดท าแผนงานโครงการ/งาน/กิจกรรมเกี่ยวกับการประสานราชการกับภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
3. ด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล/ปรากฏชัดเป็นรูปธรรม 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
\ 

๖. งำนกำรกุศลในชุมชน 
๑. นายวิศนุ   สุดาทิพย์     ครู ค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน 
๒. น.ส.ณัฐชยา  ยอดเทพ    ครู ค.ศ.๓    เลขานุการ 
๓. นายชัยยศ  วรรณดร     ครู ค.ศ.๑    ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

มีหน้ำที่ 
 

1. รวมรวมเงินที่เก็บจากครู – อาจารย์ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว จากเจ้าหน้าที่ 
การเงินของโรงเรียนจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบ ก าหนดระเบียบและ 
วิธีการใช้เงินดังกล่าว 

2. จ่ายเงินตามระเบียบ ที่คณะกรรมการฯ ซึ่งคัดเลือกมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร 
/งานเป็นผู้ก าหนด 

3. จัดท าบัญชีรับ – จ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
4. ประเมิน สรุปผล รายงานการด าเนินงานประจ าปี 
 
 
 



๕๐ 

 

 
๙. กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 

 

๑. คณะกรรมกำรงำนอ ำนวยกำร 
    ๑. นายเดชา  แสงจันทร์     ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

๒. นางนิศากร  ทองอร่าม    รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ  
๓. น.ส.ณัฐชยา  ยอดเทพ    หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ  กรรมการ 
๔. นายวิศนุ  สุดาทิพย์     ครู ค.ศ.๓      กรรมการ 
๕. นายรัฐพงษ์  ประกายสิทธิ์   พนักงานราชการ    กรรมการ 
๖. น.ส.ธิดา  ดวงสงค์      ครูธุรการ        กรรมการและเลขานุการ 
๗. น.ส.บุษกร  สาระธรรม                ครผูู้ชว่ย      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 

๒. หัวหน้ำกลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
   น.ส.ณัฐชยำ  ยอดเทพ     ครู ค.ศ.๓      หัวหน้ำกลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ มีภาระหน้าที่การบริหารและอ านวยการตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียน ในการก ากับนิเทศ ติดตาม ดูแลงานอ านวยการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียน
มอบหมาย 
 

๓. งำนด ำเนินงำนธรุกำร สำรบรรณ  
1. น.ส.ณัฐชยา  ยอดเทพ     คร ูค.ศ.๓       หัวหน้า 
๒. น.ส.บุษกร  สาระธรรม                ครผูู้ชว่ย      ผู้ช่วย 
๓. น.ส.ธิดา   ดวงสงค์      ครูธุรการ      ผู้ช่วย 
 

หน้ำที ่
1. ก าหนดโครงสร้าง/แผนภูมิการบริหารงานธุรการโรงเรียน ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ บริการ/การ 

จัดการ และน าเทคโนโลยีมาใช้ในกาบริหารจัดการงานธุรการ และจัดส านักงานธุรการให้มีความเหมาะสมและ 
ปลอดภัย 

2. จัดท าทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชกาหรือหลักฐานเอกสารอื่นให้ถูกต้องตามระเบียบ น าเทคโนโลยี 
มาจัดการให้การปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว ในงานสารบรรณ สามารถตรวจสอบ/ตรวจค้นหรือติดตาม 
หลักฐานได้สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา 

3. จัดท าเอกสารหลักฐาน เอกสารการโต้ตอบตามระบบ/ขั้นตอน/วิธีการโดยระบบ e-office และ 
จัดเก็บหนังสือราชการหรือหลักฐานอื่นถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ ให้บริการและเป็นที่ยอมรับตรวจสอบได้ 

4. รวบรวมแนวปฏิบัติ ก าหนดขั้นตอน/ระเบียบ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเก็บรักษาและท าลายหนังสือ 
ราชการและหลักฐานอ่ืน 

5. ด าเนินการเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการและเอกสารอ่ืนถูกต้องตามระเบียบสารบรรณให้ 
สามารถค้นหาหนังสือราชการและหลักฐานเอกสารอื่นทั้งสภาพเก็บรักษาปัจจุบันและท าลาย 

6. รายงานผลการเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการและหลักฐานเอกสารอ่ืนอย่างถูกต้องตาม 
ขั้นตอน/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ 
7. ประเมินผลการด าเนินงานธุรการระดับโรงเรียน /คณะกรรมการ/ภายนอก ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ 

ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 



๕๑ 

 
 

๔. งำนส่งหนังสือเชิญประชุม ส่งหนังสือรำชกำรให้หน่วยงำนต่ำงๆ 
1. น.ส.ณัฐชยา  ยอดเทพ     คร ูค.ศ.๓     หัวหน้า 
๒. ว่าที่ ร.ท.วีระพงษ์  หลักทอง   คร ูค.ศ.๓    ผู้ช่วย 
๓. นายรัฐพงษ์  ประกายสิทธิ์    พนักงานราชการ  เลขานุการ 
 

หน้ำที ่
1. น าส่งหนังสือเชิญประชุม หนังสือราชการ และเอกสารราชการไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้รถยนต์

เป็นพาหนะในการเดินทาง 
2. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. งำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ๑. น.ส.ณัฐชยา  ยอดเทพ     ครู ค.ศ.๓    หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒. นายวิศนุ   สุดาทิพย์                ครู ค.ศ.๓    ผู้ช่วย 
 ๓. น.ส.บุษกร  สาระธรรม             ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 ๔. น.ส.ธิดา   ดวงสงค์      ครูธุรการ    เลขานุการ     
 ๕. นายรัฐพงษ์  ประกายสิทธิ์    พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขาฯ 
 

มีหน้ำที่ 
๑. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
๒. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    ๓. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔. จดรายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติ 
๕. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการด าเนินการ 

และรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖. งำนปฏิคมโรงเรียน 
1. น.ส.ณัฐชยา  ยอดเทพ      คร ูค.ศ.๓     หัวหน้า 
๒. น.ส.ภุมรัตน์  ฐานะ               ครู ค.ศ.๑    ผู้ช่วย 
๓. น.ส.ปัณณวีร์  แสนท้าว     ครู ค.ศ.๑    ผู้ช่วย 
๔. น.ส.พัชรา  ไชยศรี      ครู ค.ศ.๑    ผู้ช่วย 
๕. นายจิรศักดิ์  ชมภูวัฒนา      ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๖. นายกันตพงศ์ ศรีโยธี       ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๗. นางสาวบุษกร  สาระธรรม    ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๘. นางสาวสาวิตรี  ธงอาสา     ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๙. นางสาวโชติการ  ชาวไร่         ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวคณิตา  ไข่มุก     ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
๑๑. นายรัฐพงษ์  ประกายสิทธิ์    พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
๑๒. น.ส.ธิดา   ดวงสงค์       ครูธุรการ    เลขานุการ 
๑๓. น.ส.ศยามล  จั่นกัน              ครู ค.ศ.๑    ผู้ช่วยเลขาฯ 
 



๕๒ 

 
 
 

มีหน้ำที่ 
1. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ การบริการงานปฏิคม/การต้อนรับบุคลภายนอก /กรรมการประเมินในโครงการ

พิเศษ /ต้อนรับกรรมการประเมิน /นิเทศ/ตรวจเยี่ยม จาก สพม.บึงกาฬ และหน่วยงานอ่ืนๆ   
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

            ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเกิดผลดีแก่ทางราชการ หากเกิดปัญหาหรือ 
อุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 

      ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

          สั่ง  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

  
 ( นายเดชา  แสงจันทร์ ) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร   
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ   งำนห้องสมุด เดิมอยู่ในงำนบริหำรทั่วไป เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ ท่ีปฏิบัติงำนห้องสมุด  
               อยู่ในกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน เพื่อกำรประเมินในรอบปี 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

 
 

   
 

 ค ำสั่งโรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 
เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามภารกิจบริหารจัดการสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบุ่งคล้านคร   
อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 
 
 
 


