
                   



 
 

 
 

สารบัญ 

           หนา 

สารบัญ           

คําส่ังมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนพนมดงรักวิทยา     

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน         

แผนผังการบริหารงานโรงเรียน        ๑ 

๑. กลุมริหารวิชาการ         ๒ 
แผนผังการบริหารงานกลุมบริหารวิชาการ      ๒ 
๑. งานวิชาการ         ๓ 

๒. กลุมบริหารงบประมาณ        ๑๙ 
แผนผังการบริหารงานกลุมบริหารงบประมาณ     ๑๙ 

 ๑. งานธุรการ         ๒๐ 
 ๒. งานการเงินและพัสดุ        ๒๑ 

๓. งานแผนงานและการประกันคุณภาพ      ๒๒  

๓. กลุมบริหารงานบุคคล         ๓๔ 
แผนผังการบริหารงานกลุมบริหารงานบุคคล     ๓๔ 

 ๑. งานบุคคล         ๓๕ 

๔. กลุมบริหารท่ัวไป         ๓๙ 
แผนผังการบริหารงานกลุมบริหารท่ัวไป      ๓๙ 

 ๑. งานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม     ๔๐ 
 ๒. งานกิจการนักเรียน        ๔๗ 
 ๓. งานชุมชนและภาคีเครือขาย       ๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

คําส่ัง โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๔ 

เรื่อง   มอบหมายใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนพนมดงรักวิทยา   
ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา  ๒๕๖๔ 

.............................................................................................. 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานในโรงเรียนพนมดงรักวิทยา  อําเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร                    

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร  เปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  บรรลุผลตามเปาหมายหรือจุดประสงคของทางราชการและโรงเรียน อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  ๓๙(๑) แหงประราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงมอบหมาย
ใหคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีดังเอกสารแนบทายคําสั่งนี ้

ใหผูท่ีไดรับมอบหมายตามคําสั่งนี้ถือปฏิบัติเปนภาระหนาท่ี  และเปนงานท่ีตองปฏิบัติเพ่ือ
ความเจริญกาวหนาและเกิดการพัฒนางานอันเปนผลดีแกทางราชการ  หากมีปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานใหรายงานผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูรักษาราชการแทนทราบ  เพ่ือหาแนวทางแกไขชวยเหลือ
ตอไป 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
                                        

   (นายพศิน  บัวหุง) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายละเอียดแนบทายคําส่ังโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ท่ี  ๑๓๒/๒๕๖๔ 
       ลงวันท่ี   ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย 
    ๑. นายพศิน  บัวหุง      ผูอํานวยการสถานศึกษา          ประธานกรรมการ 

๒. นางจันทรา   สารกิจ   รองผูอํานวยการสถานศึกษา      รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวยุพิณ  ศาลางาม  รองผูอํานวยการสถานศึกษา      รองประธานกรรมการ 
๔. นางอนัญญา  สุขไกร    ครู ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฯ รองประธานกรรมการ 
๕. นายเรืองยศ   สารกิจ     ครู ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฯ รองประธานกรรมการ 
๖. นายธวชัชัย  มีสะอาด  คร ู                     กรรมการ 
๗. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง  คร ู                     กรรมการ 
๘. นายพิษณุ  คําภู     คร ู                     กรรมการ 
๙. นายชัยณรงค   เอ้ือนไธสงค    คร ู                     กรรมการ 
๑๐. นายไพฑูรย   ทวีแสง    คร ู                     กรรมการ 
๑๑. นางสาวนุชจร ี สืบเพ็ง    คร ู                     กรรมการ 
๑๒. นางสาวพัทธธีรา   ทูลดี          คร ู                     กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวณิชกานต   ใจกลา    คร ู                      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

มีบทบาทและหนาท่ีดังตอไปนี้ 
๑. ใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการสถานศึกษา 
๒. ตรวจติดตามการบริหารงานตามแผนงานของโรงเรียน ใหความรวมมือ เสนอแนะ 

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
๓. ปฏิบัติงานประสานกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
๔. พิจารณาดําเนินการพัฒนาบุคลากร ตามกระบวนการปฏิรูปการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียน 
๕. ประชุม วางแผนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาของโรงเรียนใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 
๖. กําหนดแบบประเมินเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือประเมินการปฏิบัติงาน 
     ตามแนวทางท่ีกําหนดและสรางความเขาใจอันดีกับบุคลากร 
๗. พิจารณาผลการดําเนินงานของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขวัญและกําลังใจตามศักยภาพของบุคลากร 
     หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามแนวทางการบริหาร และนโยบายของทางราชการ 
 

๑. บทบาทหนาท่ีของผูอํานวยการสถานศึกษา 
 นายพศิน  บัวหุง   ผูอํานวยการสถานศึกษา   

๑. ควบคุม ดูแล ใหงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. และ ก.ศ.จ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 

๒. พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
๓. สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 
๔. จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 



 
 

 
 

๕. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสนอ  
ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๖. กําหนดกรอบงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามนโยบายของทางราชการ 
๗. นิเทศ ควบคุม กํากับ ติดตาม เพ่ือชวยแกปญหาและพัฒนางาน 
๘. สรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 
๙. ติดตอประสานงานกับชุมชน หนวยงานราชการ หรือองคกรอ่ืน เพ่ือประสานประโยชนในการ

พัฒนา ประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานของโรงเรียนตอสาธารณชน 
๑๐. บริหารงานโดยใชหลักการมีสวนรวมของบุคลากร 
๑๑. บริหารงานดานสิ่งแวดลอมและจัดบรรยากาศในโรงเรียน ใหมีความรมรื่น สวยงามเปน 
      แหลงเรียนรู  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

นายพศิน บัวหุง 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

 

นางจันทรา  สารกิจ 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

นายชัยณรงค   เอื้อนไธสงค  
หัวหนางาน 

กิจการนักเรียน 

นางสาวณิชกานต  ใจกลา 

หัวหนางานธุรการ 
นายไพฑูรย ทวีแสง 
หัวหนางานชุมชน
และภาคีเครือขาย 

นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง 

หัวหนางานบุคคล 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

นางสาวพัทธธีรา  ทูลด ี  

หัวหนางานแผนงานและ 

การประกันคุณภาพ 

นางปานไพลิน  ขอพรกลาง  
หัวหนางานการเงิน 

และพัสดุ 

นางสาวยุพิณ  ศาลางาม 
รองผูอํานวยการกลุมบริหาร

วิชาการ 

นางอนัญญา  สุขไกร 
ครูปฏิบัติหนาท่ี 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

นายเรืองยศ  สารกิจ 
ครูปฏิบัติหนาท่ี 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

นายธวัชชัย มีสะอาด 
หัวหนางานวิชาการกลุม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

นายเรืองยศ  สารกิจ 
หัวหนางานวิชาการกลุม
หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) 
 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

นายพิษณุ  คําภู 
หัวหนางานบริการอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดลอม 



๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 

 

            

                                                               

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารวิชาการ 
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  อําเภอพนมดงรัก   จังหวัดสุรินทร 

 

นายธวัชชัย  มีสะอาด 
หัวหนางานวิชาการกลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

นายเรืองยศ  สารกิจ 
หัวหนางานวิชาการกลุมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
นายพศิน  บัวหุง 

ผูอํานวยการโรงเรียน  

 

นางสาวยุพิณ  ศาลางาม
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

 

๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู    
     ๓.๑ การจัดทํา การใช แผนจัดการเรียนรู    
     ๓.๒ การจัดกระบวนการเรียนรู  
     ๓.๓ การจัดหา จัดทํา และพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรู      
     ๓.๔ การจัดหาแหลงเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรู     
     ๓.๕ การจัดสอนซอมเสริม         
     ๓.๖ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
     ๓.๗ การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู   
     ๓.๘ การจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษผูเรียน  
๔. การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ     
     ๔.๑ การพัฒนาครูทางดานวิชาการ       
     ๔.๒ การสงเสริมพัฒนาครูใหม     
     ๔.๓ การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
     ๔.๔ การสงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 
     ๔.๕ การสงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
๕. การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
     ๕.๑ การดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
     ๕.๒ การสรางและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน 
     ๕.๓ การจัดใหมีเอกสารและแบบฟอรมเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
 

งานวิชาการ 
๑.การวางแผนงานวิชาการ           
     ๑.๑ การรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบ 
          แนวปฏิบัติงานวิชาการ 
     ๑.๒ การทําแผนงานวิชาการ 
     ๑.๓ การจัดทําสารสนเทศงานวิชาการ 
     ๑.๔ การจัดการรับนักเรียน 
๒. การบริหารงานวิชาการ 
     ๒.๑ การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 
     ๒.๒ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียน 
     ๒.๔ การจัดกลุมการเรียน 
     ๒.๕ การจัดตารางสอน 
     ๒.๖ การนิเทศภายใน 
     ๒.๗ การจัดครูสอนแทน 
     ๒.๘ การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการ
ดําเนินงานทางวิชาการ  
     ๒.๙ การบริหารจัดการทดสอบระดับชาติ 
    ๒.๑๐ การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาการ 
 

     ๕.๔ การดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผล
การเรียน 
     ๕.๕ การดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน 
๖. การแนะแนวการศึกษา 
    ๖.๑ การบริหารจัดการงานแนะแนว 
    ๖.๒ การใหบริการแนะแนว 
๗. การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ 
   ๗.๑ การประเมินผลการดําเนินงานวชิาการ 
   ๗.๒ การประเมินผลในดานคุณภาพนกัเรียน 
๘. งานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายกลุมบริหารวิชาการ 
     ๘.๑ งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 
     ๘.๒ งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 
     ๘.๓ งานพัฒนาการอาน คิด วิเคราะหและเขียน 
     ๘.๔ งานพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิน่ 
     ๘.๕ งานสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
     ๘.๖ งานประสานความรวมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองคกรอื่น 
     ๘.๗ งานสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแกบุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษา 
      ๘.๘ งานคัดเลือกหนังสือและแบบเรียน 
     ๘.๙ งานขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



๑. กลุมบริหารวิชาการ 
 

 คณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ประกอบดวย 
๑. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

 ๒. นายธวชัชัย  มีสะอาด  หัวหนางานวิชาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๓. นายเรืองยศ  สารกิจ  หัวหนางานวิชาการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

๔. นายวีระวัฒน  ดวงมณี     ผูชวย 
๕. นางอรอนงค    มีสะอาด     ผูชวย 
๖. นางแคทรียาพร  มีแสวง     ผูชวย 
๗. นางสาวมลทิพย  รูจิต     ผูชวย 
๘. นายพรชัย    สุขแสวง       ผูชวย 
๙. นางสาวสุธาสิน ี  รอดกระโทก                       ผูชวย 

  ๑๐. นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชต ิ    ผูชวย 
 ๑๑. นายวิญู   ศุภนัส      ผูชวย 
 ๑๒. นางสาวสุมิตรา   ดีเลือก       ผูชวย 
 ๑๓. นางสาวเสาวลักษณ  ชอบทอง   ผูชวย 
 ๑๔. นายติกขเวทย  สมยิ่ง    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงาน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ  

 
งานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการ เปนหัวใจของสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนงานท่ีจะตองพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในอนาคต การบริหาร งานวิชาการเปน
การบริหาร ท่ีใหความสําคัญกับผูเรียน และกระบวนการจัดการศึกษาอยางชัดเจน บทบาท สําคัญของ
สถานศึกษาตองยึดหลักตอบสนองตอผูเรียนโดยยึดหลักวา ผูเรียนทุกคน มีความรูความสามารถ และพัฒนา
ตนเองได ถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด การจัดการเรียนการสอน ตองจัดกิจกรรมสงเสริมใหเหมาะสม กับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน มุงเนนประเมินพัฒนาการของผูเรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค การเขารวม
กิจกรรม วัดผลและประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับระดับและรูปแบบ การจัดการ
ศึกษา ดังนั้น การจะบริหารงานวิชาการใหประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพตองมี มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเปนกรอบในการดําเนินการ 
          ๑. งานวางแผนงานวิชาการ 
       ๑.๑ การรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 

๑) กลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบดวย 
     ๑. นายธวชัชัย  มีสะอาด    หัวหนา 

๒. นายวีระวัฒน  ดวงมณี    ผูชวย 
   ๓. นางอรอนงค    มีสะอาด   ผูชวย 

๔. นางแคทรียาพร  มีแสวง   ผูชวย  



๔ 
 

 
 

๕. นางสาวสุธาสินี   รอดกระโทก                      ผูชวย 
    ๖. นายพรชัย    สุขแสวง     ผูชวย 
   ๗. นายวิญู   ศุภนัส     ผูชวย 
   ๘. นางสาวเสาวลักษณ  ชอบทอง   ผูชวย 
   ๙. นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชต ิ   ผูชวย 
   ๑๐. นางสุมิตรา  ดีเลือก    ผูชวย 
        ๒) กลุมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบดวย 
      ๑. นายเรืองยศ  สารกิจ     หัวหนา 
   ๒. นายกรุง   เจริญสุข     ผูชวย 

๓. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด   ผูชวย 
    ๔. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง   ผูชวย 
   ๕. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย    
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลและจัดทํา ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเก่ียวกับ งาน
วิชาการใหเปนระบบ สะดวกในการนําไปใช และเปนปจจุบัน  มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการนําระเบียบและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการไปใชอยางเปนระบบ มีการจัดทําเปนเอกสารคูมือครู / คูมือนักเรียน /  คูมือ
ผูปกครอง และมีการเผยแพรใหครู นักเรียน ผูปกครองและผูเก่ียวของ ทราบดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
       ๑.๒ งานจัดทําแผนงานวิชาการ ประกอบดวย 

  ๑) กลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบดวย 
๑. นายธวชัชัย  มีสะอาด    หัวหนา 

    ๒. นางอรอนงค มีสะอาด       ผูชวย 

    ๓. นายวิญู  ศุภนัส         ผูชวย 

๔. นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชติ   ผูชวย 

    ๕. นางสาวเสาวลักษณ  ชอบทอง   ผูชวย 

    ๒) กลุมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบดวย 
      ๑. นายเรืองยศ  สารกิจ     หัวหนา 
   ๒. นายกรุง   เจริญสุข     ผูชวย 

๓. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด   ผูชวย 
    ๔. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง   ผูชวย 
   ๕. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําและมีแผนงานวิชาการท่ีมีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน และมี
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบปฏิบัติตามแผนอยางครบถวน  ดําเนินการตามแผนงานวิชาการอยางเปนข้ันตอนท่ี
กําหนด มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานวิชาการเปนระยะอยางตอเนื่อง  และ
สรุปวิเคราะหการดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุง พัฒนางานวิชาการ และเผยแพรแกผูเก่ียวของ 
       ๑.๓ งานจัดทําสารสนเทศงานวิชาการ ประกอบดวย 

  ๑) กลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบดวย 
    ๑. นายธวัชชัย  มีสะอาด    หัวหนา 



๕ 
 

 
 

    ๒. นางสาวสุธาสิน ี รอดกระโทก    ผูชวย 
๓. นายพรชัย    สุขแสวง     ผูชวย 

   ๔. นางสาวมลทิพย  รูจิต    ผูชวย 
     ๒) กลุมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประกอบดวย 
      ๑. นายกรุง   เจริญสุข     หัวหนา 
   ๒. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด   ผูชวย 
    ๓. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง   ผูชวย 
    ๔. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย 
   ๕. นายธีรศักดิ์  ชัยสุวรรณ   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลดานวิชาการอยางรอบดาน และจัดทํา
เปนขอมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ ครอบคลุม ขอบขายของงานวิชาการ และเปนสารสนเทศท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน 
สะดวกตอการใชงาน และนําสารสนเทศไปใชประโยชนในการบริหารงาน อยางมีประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยี
มาใชในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง 
       ๑.๔ งานรับนักเรียน ประกอบดวย 
    ๑. นายวีระวัฒน  ดวงมณี     หัวหนา 
    ๒. นางแคทรียาพร  มีแสวง    ผูชวย 
    ๓. นางสาวมลทิพย  รูจิต    ผูชวย 
      ๔. นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง     ผูชวย 

  ๕. นางสาวธนาภรณ  ทัพไทย    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางแผนการรับนักเรียนโดยวิเคราะหขอมูลจากบริบทของโรงเรียนและ 

นโยบายของตนสังกัดมีผูรับผิดชอบ /คณะทํางานในแตละกิจกรรม ของแผนการรับนักเรียนจัดทําประกาศแนว

ปฏิบัติและแผนการรับนักเรียน เผยแพรใหสาธารณชนทราบและมีการสรางความเขาใจให ครู นักเรียน 

ผูปกครอง ชุมชน และผูเก่ียวของทราบอยางชัดเจนสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนา 

 ๒. งานบริหารงานวิชาการ  
       ๒.๑ งานกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ ประกอบดวย 

 ๑) กลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  ประกอบดวย 
๑. นายธวชัชัย  มีสะอาด     หัวหนา 

     ๒. นายวีระวัฒน  ดวงมณี    ผูชวย 

๓. นางอรอนงค มีสะอาด      ผูชวย 

   ๔. นางสาวนวลปรางค  พองนวล    ผูชวย 

   ๕. นายติกขเวทย  สมยิ่ง     ผูชวย 
    ๖. นายวิญู  ศุภนัส     ผูชวย 

  ๒) กลุมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกอบดวย 
      ๑. นายเรืองยศ  สารกิจ    หัวหนา 
   ๒. นายกรุง   เจริญสุข    ผูชวย     



๖ 
 

 
 

    ๓. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด   ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับกําหนดโครงสรางการบริหารงาน และขอบขายงานวิชาการไวอยางชัดเจนจัดทํา
แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานวิชาการ แสดงไวใหครู ผูปกครอง นักเรียน และผูเก่ียวของทราบอยางชัดเจน 
จัดทําพรรณนางานตามโครงสรางการบริหารงานวิชาการ  มีการมอบหมายผูรับผิดชอบงานตามโครงสรางการ
บริหารงานวิชาการอยางครบถวน ประชาสัมพันธเผยแพรใหผูเก่ียวของทราบ 
       ๒.๒ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
             ๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑   ประกอบดวย 
   ๑. นางแคทรียาพร  มีแสวง    หัวหนา 
    ๒. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ ผูชวย  
   ๓. นายวิญู   ศุภนัส         ผูชวย 
             ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกอบดวย 

                     ๑. นายเรืองยศ   สารกิจ     หัวหนา 

                       ๒. นายกรุง  เจริญสขุ    ผูชวย  
   ๓.  นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด   ผูชวย 
   ๔.  นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และจุดเนนของหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและบริบทของโรงเรียน  จัดทําโครงสรางหลักสูตรท่ีสอดคลองกับ
วิสัยทัศน เปาหมาย จุดเนนของหลักสูตรสถานศึกษา และเหมาะกับศักยภาพของผูเรียนนําหลักสูตร
สถานศึกษาไปใชในระดับชั้นเรียน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตร อยางเปนระบบและตอเนื่อง
นําผลการประเมินการใชหลักสูตรไปวิเคราะห วางแผน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

      ๒.๓ งานพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียน  
     ๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑   ประกอบดวย 

๑.  นายธวชัชยั  มีสะอาด     หัวหนา 

     ๒.  นายวีระวัฒน  ดวงมณี   ผูชวย 
๓.  นางแคทรียาพร  มีแสวง   ผูชวย 
๔.  นายวิญู  ศุภนัส     ผูชวย 
๕.  นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง   ผูชวย 

                 ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบดวย 
            ๑. นายเรอืงยศ   สารกิจ     หัวหนา 

   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
   ๓. นายกรุง  เจริญสุข    ผูชวย 
   ๔. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะหจุดเดน และโอกาสของนักเรียนท่ีจะนํามาพัฒนาเปนหลักสูตร 
ความสามารถพิเศษ  จัดทําหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความสามารถพิเศษ ของนักเรียนท่ีเหมาะสม และ
ประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของทราบ นําหลักสูตรความสามารถพิเศษท่ีพัฒนาไปใช โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบ



๗ 
 

 
 

อยางชัดเจน กํากับ ติดตาม การใชหลักสูตรความสามารถพิเศษ เปนระยะอยางตอเนื่อง มีการประเมินผลการ
ใชหลักสูตรความสามารถพิเศษ และ นําไปปรับปรุง / พัฒนาอยางตอเนื่อง 
       ๒.๔ งานจัดกลุมการเรียน ประกอบดวย   
   ๑. นางสาวนวลปรางค  พองนวล     หัวหนา 
   ๒. นายพรชัย    สุขแสวง      ผูชวย 
   ๓. นางแคทรียาพร  มีแสวง    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับจัดกลุมการเรียนอยางหลากหลาย ตอบสนองความตองการของนักเรียน และจัด
กลุมการเรียน โดยวิเคราะหตามศักยภาพผูเรียนและในแตละกลุมการเรียน  มีวิชาเพ่ิมเติมตามความสนใจ ของ
นักเรียนอยางหลากหลาย มีรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีมีความทันสมัย สอดคลองกับทักษะ ของผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑
ประเมินและนําผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนา 
       ๒.๕ งานจัดตารางสอน/ตารางเรียน และจัดครูเขาสอน ประกอบดวย 
     ๑. นางแคทรียาพร  มีแสวง          หัวหนา 

     ๒. นายวิญู   ศุภนสั       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดแนวปฏิบัติของการจัดตารางสอน / ตาราง
เรียน มีตารางสอนรายชั้นเรียน และมีตารางสอน / ตารางเรียน ท่ีคํานึงถึงประโยชนสูงสุด ของนักเรียน จัดครู
เขาสอนอยางครบถวน เหมาะสม ตามบริบท ของโรงเรียน และการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการใช
ตารางสอน / ตารางเรียน และการจัดครูเขาสอน เพ่ือนํามาปรบัปรุงหรือพัฒนา  
             ๒.๖ งานนิเทศภายใน ประกอบดวย 
   ๑. นางอรอนงค มีสะอาด      หัวหนา 
   ๒. นางสาวเสาวลักษณ  ชอบทอง    ผูชวย 

 ๓. นางสุมิตรา  ดีเลือก      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน วางแผน กําหนดปฏิทินการนิเทศภายใน ไว
อยางชัดเจน และมีการปฏิบัติตามแผน และปฏิทินการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามกระบวนการนิเทศภายใน
เปนระยะ อยางตอเนื่อง และมีการสรุปผลการนิเทศภายใน นํามาปรับปรุง /  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
ของครู 
       ๒.๗ งานจัดครูสอนแทน ประกอบดวย 
    ๑. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู     
   ๒. หัวหนากลุมประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 ๓. หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดครูเขาสอนแทนโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความถนัด กํากับ 
ติดตาม การจัดครูเขาสอนแทนอยางสมํ่าเสมอ สรุปรายงาน ประเมินผลการจัดสอนแทนจากกลุมสาระการ
เรียนรู และนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงพัฒนาการจัดการครูเขาสอนแทน 
       ๒.๘ งานนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานทางวิชาการ ประกอบดวย 
    ๑. นางสาวมลทิพย  รูจิต     หัวหนา 
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     ๒. นางสาวสธุาสินี    รอดกระโทก     ผูชวย 
   ๓. นายพรชัย    สขุแสวง      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนางานในระดับกลุมบริหารงานวิชาการ 
และกลุมสาระการเรียนรู และกลุมงานวิชาการอ่ืน ๆ ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดําเนินงาน ทาง
วิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพกํากับ ติดตามการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการดําเนินงานทางวิชาการ  
พัฒนาการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช ในการดําเนินงานทางวิชาการใหมีความทันยุคสมัย                               
       ๒.๙ งานบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ  
          ๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑   ประกอบดวย 
   ๑. นายพรชัย  สุขแสวง      หัวหนา 
   ๒. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ผูชวย 
   ๓. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ผูชวย 
   ๔. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ฯ ผูชวย 
    ๕. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ผูชวย 

๖. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ผูชวย 
                  ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกอบดวย 
                      ๑. นายกรุง  เจริญสุข      หัวหนา 
        ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะหมาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู ของสาระการเรียนรูโดยเชื่อมโยงกับ
แบบทดสอบระดับชาติ วางแผนพัฒนา กําหนดเปาหมาย มอบหมายผูรับผิดชอบ ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
อยางมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย กํากับติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง  นําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมระดับของผลการทดสอบระดับชาติ 
           ๒.๑๐ งานสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาการ (PLC) ประกอบดวย 

        ๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑   ประกอบดวย 
   ๑. นายธวชัชัย  มีสะอาด     หัวหนา 

     ๒. นางอรอนงค  มีสะอาด    ผูชวย    
                      ๓. นายวิญู  ศุภนัส     ผูชวย 
   ๔. นางสุมิตรา  ดีเลือก    ผูชวย 
   ๕. นางสาวเสาวลักษณ  ชอบทอง   ผูชวย 

       ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกอบดวย 
                      ๑. นายเรอืงยศ   สารกิจ     หัวหนา 
   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
   ๓. นายกรุง  เจริญสุข    ผูชวย 
   ๔. นางปานไพลิน ขอพรกลาง   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
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 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ และ
มีกําหนดเปาหมายรวม มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูการปฏิบัติ การนําผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชใน
การพัฒนา การจัดการเรียนรูของนักเรียน  นําผลไปพัฒนาตอยอดเปนวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 
 ๓. งานจัดกิจกรรมการเรียนรู 
       ๓.๑  งานจัดทํา และการใชแผนการจัดการเรียนรู 
                ๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.๒๕๕๑   ประกอบดวย 
   ๑. นายธวชัชัย  มีสะอาด    หัวหนา 

   ๒. นางสาวนวลปรางค  พองนวล     ผูชวย 
   ๓. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ ผูชวย 
                ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกอบดวย 
                      ๑. นายเรืองยศ   สารกิจ     หัวหนา 

   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
   ๓. นายกรุง  เจริญสุข    ผูชวย 
   ๔. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใหครูวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา และวิเคราะหผูเรียน จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชกระบวนการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน  ใชแผนการจัดการ
เรียนรูและบันทึกหลังสอน ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรยีนรู และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู รายวิชาอยางตอเนื่อง        
       ๓.๒  งานจัดกระบวนการเรียนรู ประกอบดวย 
               ๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑   ประกอบดวย 
   ๑. นางอรอนงค มีสะอาด     หัวหนา 
   ๒. นางสาวนวลปรางค  พองนวล   ผูชวย 
   ๓. นางแคทรียาพร  มีแสวง   ผูชวย 

๔. นายติกขเวทย  สมยิ่ง    ผูชวย 
    ๕. นางสุมิตรา   ดีเลือก        ผูชวย 

              ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบดวย 
                      ๑. นายกรุง  เจริญสุข      หัวหนา 
   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
   ๓. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสงเสริมใหครูมีการจัดกระบวนการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย และ
จัดกระบวนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน  ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และผลการเรียนรู จัดกระบวนการเรียนรูท่ี
สอดคลองกับสมรรถนะหลัก ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ใชรูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ท่ีสอดคลอง กับทักษะผู เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ และมีการ
กระบวนการวิจัยมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเรียนรู 
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       ๓.๓ งานจัดหา จัดทํา และพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 
     ๑. นางสาวสธุาสินี   รอดกระโทก      หัวหนา 
     ๒. หวัหนากลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ  ผูชวย 
    ๓. หวัหนากลุมประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับมีการจัดหา จัดทํา และพัฒนาสื่ออุปกรณการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ สาระ
การเรียนรู จัดทําบัญชีสื่อ และอุปกรณการจัดการเรียนรู ทุกกลุมสาระการเรียนรู และนําสื่อและอุปกรณการ
จัดการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู และบํารุงรักษา จัดเก็บสื่อและอุปกรณการ
เรียนรู ไวอยางเปนระบบ และประเมินผลกระบวนการจัดหา จัดทําและพัฒนา สื่อการจัดการเรียนรู       
      ๓.๔  งานจัดหาแหลงเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 
    ๑. นายติกขเวทย  สมยิ่ง    หัวหนา 
    ๒. นายสุทธิพงษ  ปนะถา    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสํารวจ รวบรวมขอมูลและจัดทําบัญชีแหลงเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

และสงเสริมใหใชแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนรูในทุกกลุมสาระ จัดใหนักเรียนไปศึกษาและฝกประสบการณ 

การเรียนรู ณ แหลงเรียนรู กํากับ ติดตาม การใชแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ และรายงานผลการใชแหลง

เรียนรู เพ่ือนํามาปรับปรุง / พัฒนา 

       ๓.๕ งานจัดสอนซอมเสริม ประกอบดวย 
     ๑. นายพรชัย  สุขแสวง     หัวหนา 

     ๒. หวัหนากลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู ผูชวย 
    ๓. หวัหนากลุมประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสํารวจขอมูลการจัดสอนซอมเสริม และมีแนวปฏิบัติการจัดสอนซอมเสริม และ
ดําเนินการสอนตามแนวปฏิบัติการสอนซอมเสริม และนําผลการสอนซอมเสริมมาวิเคราะห  รายงาน รวมท้ัง
นําผลการวิเคราะหมาใชปรับปรุงและ พัฒนากระบวนการสอนซอมเสริม       
       ๓.๖ งานจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
                ๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑   ประกอบดวย 
   ๑. นายติกขเวทย  สมยิ่ง      หัวหนา 

   ๒. นางสาวสุธาสิน ี   รอดกระโทก     ผูชวย 
   ๓. นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง   ผูชวย 
                ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกอบดวย 
                      ๑. นายกรุง  เจริญสุข    หัวหนา 

                     ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
๓. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง    ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามโครงสรางของหลักสูตร  จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนใหสอดคลองกับกับหลักสูตรโรงเรียน  มีการสํารวจความตองการ  ความสนใจและความถนัดของ
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นักเรียน  เปดโอกาสใหนักเรียนเลือกเขากิจกรรมและมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น มีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
        ๓.๗  งานจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู๑    ประกอบดวย    
     ๑. นายติกขเวทย  สมยิ่ง        หัวหนา 

     ๒. หวัหนากลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู ผูชวย 

    ๓. หวัหนากลุมประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ผูชวย 

     ๔. นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง     ผูชวย  
    ๕  นางสาวธนาภรณ ทัพไทย    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูไดตามบริบทของโรงเรียน และ
แผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูครอบคลุม ทุกกลุม /งาน โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนและ
นักเรียนสวนใหญเขารวมจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู และ
นําผลการประเมินไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัด กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
***หมายเหตุ กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู๑ หมายถึงกิจกรรมท่ีจัดเสริมประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ 
ท่ีนอกเหนือจาก กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร เชน การจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรม
คาย กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ฯลฯ 
       ๓.๘  งานจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษ              

๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  ประกอบดวย 
     ๑. นายพรชัย     สุขแสวง    หัวหนา 
     ๒. นางสาวนวลปรางค  พองนวล    ผูชวย   
     ๓. นางแคทรียาพร  มีแสวง      ผูชวย 
     ๔. นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง      ผูชวย 
                ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบดวย 
                        ๑. นายเรืองยศ   สารกิจ      หัวหนา 

             ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด     ผูชวย 
   ๓. นายกรุง  เจริญสุข       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสรางกระบวนการคัดเลือก จัดกลุม ความสามารถพิเศษของนักเรียนแตละ
ประเภท และกําหนดผูรับผิดชอบในแตละประเภทความสามารถ พิเศษของนักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนตามความสามารถพิเศษ และจัดเวทีใหนักเรียนแสดง / แขงขัน ความสามารถ พิเศษในแตละประเภท 
ท้ังในและนอกโรงเรียน รายงานผลและเผยแพรผลงานความสามารถพิเศษ ของนักเรียน 
 ๔. งานพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ 
       ๔.๑ งานพัฒนาครูทางดานวิชาการ   
   ๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑   ประกอบดวย 

    ๑. นางอรอนงค มีสะอาด    หัวหนา 

      ๒. นางสาวนวลปรางค  พองนวล      ผูชวย 
       ๓. นายพรชัย     สุขแสวง       ผูชวย 

       ๔. นางสาวเสาวลักษณ  ชอบทอง   ผูชวย 
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                ๒)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบดวย 
                        ๑. นายเรืองยศ   สารกิจ      หัวหนา 

             ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด     ผูชวย 
   ๓. นายกรุง  เจริญสุข       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้   
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสํารวจความตองการ จําเปนและวิเคราะหสมรรถนะครูรายบุคคล นํามา

กําหนดเปนแผนหรือโครงการในแผนปฏิบัติ การประจําป ดําเนินการตามแผนหรือโครงการท่ีกําหนดไว และ
ประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินการตามแผน หรือโครงการ นําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาครู อยางตอเนื่อง 
       ๔.๒ งานสงเสริมพัฒนาครูใหม ประกอบดวย 
    ๑. นางอรอนงค มีสะอาด      หัวหนา 
    ๒. นางสาวนวลปรางค  พองนวล     ผูชวย 
    ๓. นายพรชัย  สขุแสวง      ผูชวย 
    ๔. นางสาวเสาวลักษณ  ชอบทอง   ผูชวย 
 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาครูใหม โดยจําแนกครูบรรจุ ครูยาย และครูอัตราจาง จัดครูพ่ี
เลี้ยงใหคําแนะนํา ปรึกษา ใหมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) กํากับติดตาม และประเมินผลครูใหม 
จัดใหมีการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูใหม 
***หมายเหตุ  ครูใหม๑ หมายถึง ขาราชการครูท่ีบรรจุใหม ครูยายมาปฏิบัติราชการ ครูอัตราจาง    
       ๔.๓ งานจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน๑  ประกอบดวย 
     ๑. นายพรชัย   สุขแสวง       หัวหนา 

     ๒. หวัหนากลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู ผูชวย 

     ๓. หวัหนากลุมประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ผูชวย 

  ๔. นายวิญู  ศุภนัส     ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสํารวจและวิเคราะหขอมูลการจัดบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน และ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศทาง วิชาการในทุกกลุม / งานท่ีเก่ียวของ จัดบรรยากาศการเรียนรู 
ท้ังในหองเรียนและ นอกหองเรียน และกํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดบรรยากาศ ทางวิชาการ และมีการ
นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา บรรยากาศทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
***หมายเหตุ การจัดบรรยากาศทางวิชาการ๒ หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ังในหองเรียน และนอก
หองเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพ่ือสงเสริมการเรียนรูสนับสนุนทางวิชาการท่ีจะทําใหนักเรียนไดรับความรู
และประสบการณ 
       ๔.๔ งานสงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ประกอบดวย 
     ๑. นางสาวสธุาสินี    รอดกระโทก      หัวหนา 

  ๒. นางสาวพรทิพย  โตสงวน    ผูชวย 

    ๓. นางสาวมลทิพย  รูจิต       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
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 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสงเสริมใหครูมีความรูในเรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และ
จัดการใหครูใชกระบวนการวิจัยไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู จัดใหครูนําผลการวิจัยไปใช
แกปญหาและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู คุณภาพผูเรียนท่ี
เปนผลจากกระบวนการวิจัย และเผยแพรผลการวิจัย ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
       ๔.๕ งานสงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ประกอบดวย 
     ๑. นางสาวสธุาสินี    รอดกระโทก      หัวหนา 

  ๒. หวัหนากลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู ผูชวย 
     ๓. หวัหนากลุมประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ผูชวย 

  ๔. นางสาวมลทิพย  รูจิต       ผูชวย 
     ๕. นางสาวพรทิพย  โตสงวน     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสงเสริมใหครูใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู  จัดหาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูไปใช  มีการประเมินผล นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูและมีการเผยแพรแกผูเก่ียวของ 
***หมายเหตุ การจัดบรรยากาศทางวิชาการ๑ หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ังในหองเรียน และนอก
หองเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพ่ือสงเสริมการเรียนรูสนับสนุนทางวิชาการท่ีจะทําใหนักเรียนไดรับความรู
และประสบการณ 
 ๕. งานวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
       ๕.๑ งานดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน  
                ๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบดวย 

๑. นายพรชัย    สุขแสวง      หัวหนา 

   ๒. นางแคทรียาพร  มีแสวง   ผูชวย 

    ๓. นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชติ   ผูชวย 

                ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ประกอบดวย 
                      ๑. นายกรุง  เจริญสุข     หัวหนา 
   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
   ๓. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย 
   ๔. นายธีรศักดิ์  ชัยสุวรรณ   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรวบรวมระเบียบเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนและกําหนดแนว
ปฏิบัติและจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานเก่ียวกับ การวัดผลและประเมินผลการเรียน ดําเนินการตามแนวปฏิบัติและ
ปฏิทินท่ีกําหนด มีผลการปฏิบัติอยางถูกตอง ครบถวนตาม ระเบียบวาดวย การวัดผลและประเมินผลการเรียน 
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียน 
       ๕.๒ งานสรางและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน  
                ๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบดวย 
    ๑. นางสาวนิชาพร   สวุรรณโชติ    หัวหนา 
    ๒. นายพรชัย      สุขแสวง     ผูชวย 
                ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบดวย 



๑๔ 
 

 
 

                      ๑. นายกรุง  เจริญสุข     หัวหนา 
   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
   ๓. นายธีรศักดิ์  ชัยสุวรรณ   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสรางเครื่องมือในการวัดผลท่ีเปนไปตามมาตรฐาน การเรียนรูรายวิชาครบทุก
รายวิชาท่ีเปดสอน  มีการวิเคราะหและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลครบทุกกลุมสาระการเรียนรู  จัดใหมี
คลังขอสอบทุกกลุมสาระการเรียน มีการนําผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวัดผล การเรียนมาใชใน
การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือทุกกลุมสาระการเรียนรู 
       ๕.๓ งานเอกสารและแบบฟอรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน  
                ๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบดวย 
    ๑. นายพรชัย   สุขแสวง      หัวหนา 

   ๒. นายวีระวัฒน   ดวงมณี   ผูชวย   
 ๓. นางสาวนิชาพร   สวุรรณโชติ     ผูชวย                -    
      ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบดวย 

                      ๑. นายกรุง  เจริญสุข     หัวหนา 
   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
   ๓. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย 

๔. นายธีรศักดิ์  ชัยสุวรรณ   ผูชวย 
 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารวัดและประเมินผลการเรียนรู  มี
เอกสารและแบบฟอรมเก่ียวกับการวัดและประเมินผลอยางครบถวนและเพียงพอ  มีการจัดเก็บอยางเปน
ระบบ มีการปรับปรุงใหเหมาะสมและสะดวกตอการใชงาน   มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ
เก่ียวกับการวัดและประเมินผล 
       ๕.๔ งานหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน  
                ๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบดวย 
    ๑. นายพรชัย     สุขแสวง       หัวหนา 

 ๒. นายวีระวัฒน  ดวงมณี     ผูชวย 

    ๓. นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชติ   ผูชวย 

   ๔. นางสุมิตรา ดีเลือก     ผูชวย 
                ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบดวย 
                      ๑. นายกรุง  เจริญสุข     หัวหนา 
   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
   ๓. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน และหลักฐาน
การวัดผลและประเมินผลอยางถูกตองครบถวน รายงานผลการเรียนตามระเบียบวัดผลและประเมิน ผลการ



๑๕ 
 

 
 

เรียนและจัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผล การเรียนอยางเรียบรอย และปลอดภัย และนํา
เทคโนโลยีมาใชในงานอยางเหมาะสม 
       ๕.๕ งานทะเบียนนักเรียน   ประกอบดวย 
    ๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบดวย 
    ๑. นายวีระวัฒน   ดวงมณี   หัวหนา 

    ๒. นางสาวสุธาสิน ี   รอดกระโทก      ผูชวย 

   ๓. นางสาวมลทิพย  รูจิต    ผูชวย 
   ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบดวย 

                      ๑. นายกรุง  เจริญสุข     หัวหนา 

   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจุด    ผูชวย 
๓. นางสาวกนกศิลป   แผนทอง     ผูชวย 

    

มีหนาท่ีดังตอไปนี้  
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียนมีขอความครบถวน 
ถูกตอง ชัดเจนและเปนปจจุบัน  มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและใหบริการไดทันตามกําหนดเวลา  มีการเก็บรักษาท่ี
ดีและปลอดภัย มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานอยางเหมาะสม 
 ๖. งานแนะแนวการศึกษา ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง    หัวหนา 

  ๒. นางสาวธนาภรณ  ทัพไทย    ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
            ๖.๑ งานบริหารจัดการงานแนะแนว 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําโครงสรางการบริหาร มีขอบขายงาน และมีการกําหนดผูรับผิดชอบ และ
มีคูมือการปฏิบัติงานแนะแนว มีเครือขายท่ีเก่ียวของกับงานแนะแนวท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน และมี
การดําเนินการแนะแนวท้ังดานการศึกษาตอ การอาชีพ สังคมและสวนตัว อยางเปนระบบและมีคุณภาพ และ
มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง  พัฒนางาน 
แนะแนวใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
       ๖.๒ งานใหบริการแนะแนว  
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับมีการกําหนดขอบขายงานท้ัง ๕ บริการ๑ ของงานแนะแนว และกําหนด
ผูรับผิดชอบ และมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีครอบคลุม การใหบริการของงานแนะแนว และมีคูมือ
การจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีเนน การจัดประสบการณตรงกับนักเรียน และมีการดําเนินการตามแนวทางท่ี
กําหนดอยางเปนระบบ ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุม ทุกระดับชั้น มีการสํารวจความพึงพอใจ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลของงานแนะแนว และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการใหบริการ แนะแนว 
 ๗. งานประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ  
                  ๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบดวย 
     ๑. นางอรอนงค มีสะอาด        หัวหนา 

     ๒. นายวีระวัฒน  ดวงมณี    ผูชวย 

    ๓. นายพรชัย   สุขแสวง     ผูชวย 

                  ๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบดวย 



๑๖ 
 

 
 

            ๑. นายกรุง  เจริญสขุ     หัวหนา 
   ๒. นายฉัตรดนัย     ลําดับจดุ    ผูชวย  

 ๓. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้        
 ๗.๑ งานประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ  
     ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงานวิชาการจากหนวยงานยอยภายใน
โรงเรียน และมีการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ ประเมินผลระดับโรงเรียน วิเคราะหผลการ
ประเมินการดําเนินงานวิชาการ และนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนา การดําเนินงานวิชาการ 
และมีการเผยแพรผลการดําเนินงานท้ังภายในและ ภายนอกโรงเรียน 
        ๗.๒ งานประเมินผลในดานคุณภาพนักเรียน   
     ปฏิบัติงานเก่ียวกับการกําหนดแนวทางปฏิบัติ และมีการชี้แจงสรางความเขาใจในการ
ดําเนินการ ของการประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค การคิดวิเคราะห อาน เขียน และ
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และจัดใหมีเครื่องมือการประเมินท่ีมีคุณภาพ และครอบคลุม ทุกรายการ และ
ดําเนินการประเมินผลตามแนวทางท่ีกําหนด และกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน  เปนระยะอยาง
ตอเนื่อง และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางาน  การประเมินผลคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง 

๘. งานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายกลุมบริหารวิชาการ 
          ๘.๑ งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบดวย 
   ๑. นายเรืองยศ    สารกิจ      หัวหนา 
       ๒. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด     ผูชวย 
       ๓. นายกรุง  เจริญสุข      ผูชวย 
       ๔. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง     ผูชวย 
   ๕. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ การจัดกระบวนการเรียนรู และอ่ืน ๆให
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุมเปาหมายพิเศษ  เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  และ
รายงานผลใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 
      ๘.๒ งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ประกอบดวย 
      ๑. นางสาวสุธาสินี    รอดกระโทก      หัวหนา 
  ๒. นางสาวมลทิพย  รูจิต     ผูชวย 

  ๓. นายกรุง  เจริญสุข     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดทําแบบประเมิน/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ/ข้ันตอนเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
       ๘.๓ งานพัฒนาการอาน คิด วิเคราะหและเขียน ประกอบดวย 
      ๑. นางอรอนงค   มีสะอาด     หัวหนา 
          ๒. นายพรชัย    สุขแสวง       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 



๑๗ 
 

 
 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดทําแบบประเมิน/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ/ข้ันตอนเก่ียวกับการอาน คิด 
วิเคราะหและเขียน 
         ๘.๔ งานพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น  ประกอบดวย 
   ๑. นางแคทรียาพร  มีแสวง    หัวหนา 
   ๒. นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชติ     ผูชวย 
  ๓. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ทุกกลุมสาระ  ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน โดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
       ๘.๕ งานสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  ประกอบดวย 
   ๑. นายธวัชชัย  มีสะอาด      หัวหนา 
   ๒. นายพรชัย   สุขแสวง      ผูชวย 
   ๓. นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดกระทําขอมูลสารสนเทศของชุมชนท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการของ
โรงเรียน  จัดกระทําขอมูลสารสนเทศสถาบันการศึกษาตาง ๆ ท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน  
ดําเนินการจัดกิจกรรม/การมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
     ๘.๖ งานประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกร อ่ืน  
ประกอบดวย 
   ๑. นายธวัชชัย  มีสะอาด                     หัวหนา 
   ๒. นายพรชัย   สุขแสวง      ผูชวย 
    ๓. นางแคทรียาพร  มีแสวง    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดกระทําขอมูลสารสนเทศสถาบันการศึกษาและองคกรอ่ืน ท้ังในเขตพ้ืนท่ี
บริการและนอกเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน  ดําเนินงานประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองคกรอ่ืนประเมินผลและนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงพัฒนางานประสานความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน  
       ๘.๗ งานสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  ประกอบดวย 
   ๑. นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง     หัวหนา 

๒. นางสาวธนาภรณ  ทัพไทย    ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการสํารวจ การวิเคราะหความตองการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  กําหนดแผนงาน/โครงการ/
งานสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบัน
อ่ืนท่ีจัดการศึกษา ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/งานสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก
บุคคล ครอบครวั องคกร หนวยงานสถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
 



๑๘ 
 

 
 

      ๘.๘ งานคัดเลือกหนังสือและแบบเรียน  ประกอบดวย 
   ๑. นายวิญู  ศุภนัส      หัวหนา          
   ๒. หัวหนากลุมสาระทุกกลุมสาระการเรียนรู   ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดทําขอมูลสารสนเทศหนังสือและแบบเรียน  รวบรวมกฎหมาย กฎกระทรวง 
ประกาศ ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการคัดเลือกหนังสือและแบบเรียน  จัดทํา จัดหา หนังสือเรียน 
หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ แบบฝกหัด ใบงาน ใบความรู เพ่ือใชประกอบการเรียนการ
สอน 
      ๘.๙ งานขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบดวย 
   ๑. นายวญิู  ศุภนัส     หัวหนา 
   ๒. นางแคทรียาพร  มีแสวง    ผูชวย 
   ๓. หัวหนากลุมสาระทุกกลุมสาระการเรียนรู  ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการสรางความตระหนัก(Awareness) และมีแนวทางการปฏิบัติตน/องคกร/
โรงเรียน เพ่ือการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ใหกับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พัฒนาหลักคิดและพัฒนาวิถีชีวิตอยูอยางพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายพศิน  บัวหุง 

ผูอํานวยการโรงเรียน  

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

นางจันทรา  สารกิจ
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ  

 

นางปานไพลิน  ขอพรกลาง 
หัวหนางานการเงินและพัสด ุ

 

นางสาวณิชกานต  ใจกลา 
หัวหนางานธุรการ 

 

นางสาวพัทธธีรา  ทูลดี 
หัวหนางานแผนงานและการประกันคุณภาพ 

 

           งานการเงินและพัสด ุ

๑. การบริหารการเงิน           
๒. การบริหารหลักฐานการเงินและบัญชี               
     ๒.๑ การทําหลักฐานการเงินและบญัชี                
     ๒.๒ การรับเงิน                  
     ๒.๓ การจายเงิน                 
     ๒.๔ การเก็บรักษาเงิน  
     ๒.๕ การควบคุมและตรวจสอบ 
     ๒.๖ การประเมินผลการใชจายเงินตามแผนการใช
จาย  
๓. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย  
    ๓.๑ การจัดซ้ือ จัดจาง  
    ๓.๒ การจัดทําบัญชวีัสดุและทะเบียนครุภัณฑ 
    ๓.๓ การบํารุงรักษาพัสดุ 
     ๓.๔ การตรวจสอบพัสดุประจําป และการจําหนาย
พัสดุ 
     ๓.๕ การทําทะเบียนที่ดินและส่ิงปลูกสราง 
๔.การประเมินผลการดําเนินงานการเงินและพัสดุ 

 

งานธุรการ 

๑. การวางแผนงานธุรการ 
    ๑.๑ การรวบรวมขอมูล ระเบยีบและแนว   
          ปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ 
    ๑.๒ การทําแผนงานธุรการ 
๒. การบริหารงานธุรการ 
    ๒.๑ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 
    ๒.๒ การจัดบุคลากร 
    ๒.๓ การจัดสถานที ่
๓. การบริหารงานสารบรรณ 
    ๓.๑ การลงทะเบียนรับ-สงเอกสารและหนังสือ
ราชการ 
    ๓.๒ การโตตอบหนังสือราชการ 
    ๓.๓ การเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ 
    ๓.๔ การบริการเกีย่วกับงานสารบรรณ 
๔. การประเมินผลการดําเนินงานธุรการธุรการ 
๕. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

    
 

งานแผนงานและการประกันคุณภาพ 
๑. การวางแผนพัฒนาโรงเรยีน 

๑.๑ กําหนดทิศทางการพัฒนา  
   ๑.๒ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
๒. การจัดการองคกร  
   ๒.๑ การจัดทําโครงสรางการบริหารโรงเรียน 
   ๒.๒ การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
         หมอบหมายงาน 
๓. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๑ การดําเนินงานดานระบบเทคโนโลย ี
      โรงเรียนสารสนเทศ 

๓.๒ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ  

๔. การจัดการระบการประกันคุณภาพภายใน 

๕. การคํานวณตนทุนผลผลิต  

๖. การควบคุมภายใน 

  
 

งานอ่ืนตามที่ไดรบัมอบหมายกลุมบรหิารงบประมาณ 

๔.๑ งานจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพื่อ  
      เสนอตอ สพฐ. ประกอบดวย  
๔.๒ งานจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายตามที่ไดรับจัดสรร     
      งบประมาณจาก สพฐ. 
๔.๓ งานขออนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดจัดสรร 
๔.๔ งานขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
๔.๕ งานรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 
๔.๖ งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 
๔.๗ งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชผลผลิตจาก 
      งบประมาณ 
๔.๘ งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
๔.๙ งานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๔.๑๐ งานเบิกเงินจากคลัง 
๔.๑๑ งานจัดทําและจัดหาแบบพิมพบญัชี 
๔.๑๒ งานวางแผนพัสดุ 
๔.๑๓ งานกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของ 
       ครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางที่ใชเงินงบประมาณเพื่อเสนอ   
        สพฐ. 
๔.๑๔ งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อจัดทําและ  
         จัดหาพัสดุ 
๔.๑๕ งานจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
๔.๑๖ งานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
๔.๑๗  งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน ๔.๑๘ งานสํานักงานฯ 



๒๐ 
 

 
 

๒. กลุมบริหารงบประมาณ 

  
   คณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 
         ๑. นางจันทรา        สารกิจ  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
 ๒. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง   หัวหนางานการเงินและพัสดุ 
 ๓. นางสาวณิชกานต   ใจกลา  หัวหนางานธุรการ 
 ๔. นางสาวพัทธธีรา  ทูลด ี  หัวหนางานแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

๕. นางสาวสุพิน       สุมิตดี   ผูชวย 
 ๖. นางสาวศศิเพ็ญ  คงสุข    ผูชวย 
 ๗. นายสุทธิพงษ  ปนะถา    ผูชวย 
 ๘. นายวิทยา  ศิริดํารง    ผูชวย 

๙. นางสาวพลอยไพลิน  สาระปญญา  ผูชวย 
๑๐. นางสาวสุพิชญานันทย  นิสสัยกลา  ผูชวย 

 ๑๑. นางนภาลัย  บุรวีัฒน    ผูชวย 
๑๒. นางสาวปาริฉัตร  ผิวสรอย   ผูชวย 

 ๑๓. นายณัฐพงษ     นะราประโคน  ผูชวย          
 ๑๔. นางสาวเยาวลักษณ  สมพิศ                    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
           ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือ การบริหารราชการท่ัวไป  ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   
 
๑. งานธุรการ  ประกอบดวย 

๑. นางสาวณิชกานต  ใจกลา      หัวหนา 
   ๒. นายณัฐพงษ   นะราประโคน       ผูชวย 
  งานธุรการ เปนหนวยงานท่ีสงเสริมสนับสนุนในดานสารบรรณ ลงทะเบียน รับ – สงหนังสือ การ
โตตอบหนังสือราชการกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ใหเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ ท่ีเก่ียวของกับ
งานดานธุรการ 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
       ๑.๑ งานวางแผนงานธุรการ  
 ๑) การรวบรวมขอมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับ การรวบรวมขอมูล ระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานธุรการเปนลายลักษณ
อักษรท่ีเปนปจจุบัน จัดทําเอกสาร แบบพิมพตางๆ ท่ีใชในงานธุรการไวใชในโรงเรียน จัดทําเอกสารคูมือการ
ปฏิบัติงานธุรการ  เผยแพรใหผูท่ีเก่ียวของทราบ  
  ๒) การทําแผนงานธุรการ  
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการแตงตั้งผูรับผิดชอบ จัดทําแผนงานธุรการเปนลายลักษณอักษร ประเมินผลการ
วางแผนงานธุรการ และนําผลมาปรับปรุงแกไขและพัฒนา โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชบริหาร
จัดการ 



๒๑ 
 

 
 

 
๑.๒ งานบริหารงานธุรการ ประกอบดวย 

   ๑) การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการกําหนดงาน ขอบขายงานธุรการ จัดทําแผนภูมิการบริหาร พรรณนางานธุรการ 
มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบครบทุกงานมีการประชาสัมพันธเผยแพร   

   ๒) การจัดบุคลากร  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการกําหนดแนวทางการจัดบุคลากรท่ีเหมาะสมตามลักษณะงานเปนลายลักษณ
อักษร ประเมินและพัฒนาบุคลกรทางดานธุรการ 

   ๓) การจัดสถานท่ี  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับท่ีทํางานธุรการ มีการจัดสถานท่ีปฏิบัติงานภายในหองธุรการเปน สัดสวน และ
สะดวกแกการใหบริการ มีหองธุรการท่ีมีความเหมาะสมม่ันคงและปลอดภัย มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบริการและ นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารจัดการ 
          ๑.๓ งานบริหารงานสารบรรณ   

      ๑) การลงทะเบียนรับ-สงเอกสารและหนังสือราชการ   
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทะเบียนรับ-สงเอกสารและหนังสือราชการ ใหถูกตองตามระเบียบงานสาร
บรรณ จัดระบบประสานงานท่ีรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบและติดตามเรื่องไดสะดวก นําเทคโนโลยี
สารสนเทศใชในการบริการจัดการ 

     ๒) การโตตอบหนังสือราชการ  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการโตตอบหนังสือราชการใหถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ และจัดเก็บ
หลักฐานการโตตอบหนังสือราชการ นําเทคโนโลยีสารสนเทศใชในการบริการจัดการ ประเมินผลและนําผลการ
ประเมินผลมาปรับปรุงและพัฒนา 

     ๓) การเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ ประกอบดวย 
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ และมีการกําหนดแนวปฏิบัติใน
การดําเนินการไวเปนลายลักษณอักษร มีการเก็บรักษาและการทําลายหนังสือราชการถูกตอง ตามระเบียบงาน
สารบรรณ มีการคนหาหนังสือราชการหรือหลักฐานตาง ๆ  ไดสะดวกและรวดเร็ว นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในการบริหารจัดการ มีการประเมินผลและนําผลมาชวยปรับปรุงและพัฒนา  
      ๔) การบริการเก่ียวกับงานสารบรรณ 
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบดานบริการงานสารบรรณ และมีการนําวัสดุครุภัณฑ บุคลากรในการ
ใหบริการไดเพียงพอ มีการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑปรับปรุงการบริการ ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ มีการประเมินผลและนําผลมาปรับปรุงและพัฒนา 
   ๑.๔ งานประเมินผลการดําเนินงานธุรการ  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงานธุรการ โดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได  และยังมีการ

ประเมินผลในระดับหนวยงานยอยของงานธุรการ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ และมี

การนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานธุรการ และมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานธุรการอยาง

ตอเนื่อง    

 



๒๒ 
 

 
 

 
 
๒. งานการเงินและพัสดุ ประกอบดวย 
 ๑. นางจันทรา  สารกิจ       หัวหนา          
  ๒. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง     ผูชวย 
 ๓. นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข      ผูชวย 
 ๔. นางสาวณิชกานต  ใจกลา     ผูชวย 
 ๕. นางสาวปาริฉัตร  ผิวสรอย     ผูชวย 

งานการเงินและพัสดุ เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุนใหการบริหารการจัดการศึกษาและ การ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนเปนไปตามแผนปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถูกตอง
ตามระเบียบ ขอปฏิบัติของทางราชการเปนไปดวยความถูกตอง คุมคา ประหยัด โปรงใส ตรวจสอบได  ตาม
หลักธรรมมาภิบาล และเกิดประโยชนทางราชการสูงสุด 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ งานบริหารการเงิน  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางแผนการใชจายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณใหเหมาะสมสอดคลอง
และถูกตองกับระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ มีการเบิกจายเงินใหแกผูมีสิทธิ์หรือเจาหนาท่ี เบิกจายเงินตาม
ระเบียบ ภายในเวลาท่ีกําหนด อีกท้ังมีการกํากับ เรงรัด ติดตามการใชจายเงินตามแผน และบริหารการเงินให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน พรอมท้ังนําผล ไปปรับปรุงและพัฒนา 
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
 ๒.๒ งานบริหารการเงินและบัญชี   
  ๑) การทําหลักฐานการเงินและบัญชี  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําหลักฐานการเงินใหครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน จัดเก็บหลักฐานเปน
ระเบยีบและปลอดภัยและมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ ตามหลักการการเงินและ
บัญชีท่ีกําหนด คือ  
           ๑. (เงินนอกงบประมาณ) ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน สมุดเงินสด ทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุมรายไดสถานศึกษา  หลักฐานการจายเงินนอกงบประมาณแตละประเภท 
สัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 

๒. (เงินงบประมาณ) ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก สมุดคูมือเบิกเงินเพ่ือจายเงินงบประมาณ  
สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ หลักฐานการจาย 

๓. (เงินรายไดแผนดิน) ใบเสร็จรับเงิน สมุดเงินสด ใบนําสง หรือใบเสร็จรับเงินผูของผูเบิก 
๔. (รายงาน)   รายงานเงินคงเหลือประจําวัน   รายงานรับ-จายรายไดสถานศึกษา   

รายงาน 
ประเภทเงินคงเหลือ     รายงานเงินคงเหลือประจําวัน  ณ วันสิ้นเดือน  รายงานรับ-จายรายไดสถานศึกษาตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ   กรณีท่ีโรงเรียนทําหนาท่ีเปนหนวยเบิก
จะตองปฏิบัติ/รายงานโดยใชระบบ GFMIS  

***การบริหารการเงิน หมายถึง การจัดการเก่ียวกับการเงินทุกประเภทของโรงเรียน 
           ๒) การรับเงิน  



๒๓ 
 

 
 

          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเงินทุกประเภท มีการออกใบเสร็จรับเงิน/มีการลงบัญชีในสมุดเงินสดอยาง

ถูกตอง เปนปจจุบันและมีการตรวจสอบหลักฐานการรับเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน มีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

***ระเบียบการเก็บรักษาเงิน หมายถึง ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังในหนาท่ีของอําเภอ
และก่ิงอําเภอ พ.ศ.๒๕๒๐ ขอ ๒๐ 
  ๓) การจายเงิน  
           ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจายเงินอยูภายในวงเงินท่ีไดรับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีหลักฐานในการจาย การลงบัญชีในสมุดเงินสดอยางถูกตอง เปนเปนปจจุบันและมี

การตรวจสอบหลักฐานการจายเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

บริหารจัดการ 

***ระเบียบการเก็บรักษาเงิน หมายถึง ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังในหนาท่ีของอําเภอ
และก่ิงอําเภอ พ.ศ.๒๕๒๐ ขอ ๒๐   
   ๔) การเก็บรักษาเงิน ประกอบดวย 
           ปฏิบัติงานเก่ียวกับแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบ มีการเก็บรักษาเงิน เอกสารแทน
ตัวเงิน มีการปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบอยาง
สมํ่าเสมอ และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

 ๕) การควบคุมและตรวจสอบ  
           ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดใหมีระบบควบคุมการรับ-จายเงินประจําวัน มีการตรวจสอบความถูกตอง 
ตรงกันระหวางยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันโดยผูบริหารสถานศึกษา
ดําเนินการเก่ียวกับรายงานการเงินตามท่ีระเบียบและกฎหมายกําหนดอยางครบถวน และมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
  ๖) การประเมินผลการใชจายเงินตามแผนการใชจาย  
           ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดใหมีแผนการใชจายเงิน และมีการใชจายเงินตามแผนปฏิบัติการ มีหลักฐาน
การควบคุมการใชจายเงินตามแผนปฏิบัติการ มีการนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาแผน การใช
จายเงิน และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

   
 ๒.๓ งานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย   ประกอบดวย 
    ๑. นางสาวสุพิน   สุมิตดี       หัวหนา  
   ๒. นางสาวสุพิชญานันทย  นิสสัยกลา    ผูชวย   
  ๓. นางนภาลัย  บรุีวฒัน     ผูชวย 
  ๔. นางสาวเยาวลักษณ  สมพิศ                           ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
           ๑) การจัดซ้ือ จัดจาง  
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจางและมีการจัดซ้ือ จัดจาง ปฏิบัติครบตามข้ันตอนและมีการ
ดําเนินการถูกตองตามระเบียบทุกข้ันตอน และมีการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางอยางรวดเร็ว ทันเวลาและมีการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 



๒๔ 
 

 
 

  ๒) การจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการ มีการจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ และมีการจัดทําบัญชีวัสดุและ
ทะเบียนครุภัณฑถูกตองและ เปนปจจุบัน และมีการจัดระบบการจัดเก็บรักษาบัญชีวัสดุและทะเบียน ครุภัณฑ  
และมีการกํากับ ติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรุง และพัฒนา และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการบริหารจัดการ   
 ๓) การบํารุงรักษาพัสดุ 
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร และมีการจัดสรร
งบประมาณไวเปนคาบํารุงรักษาพัสดุและมี แนวปฏิบัติการบํารุงรักษาพัสดุ และมีการชี้แจงและแนะนําแนว
ปฏิบัติในการบํารุงรักษาพัสดุ  มีการบํารุงรักษาพัสดุใหพรอมตอการใชงาน และมีการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลและนําผลมาปรับปรุง และพัฒนา   
 ๔) การตรวจสอบพัสดุประจําป และการจําหนายพัสดุ  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบฯ และมีการตรวจสอบการรับ 
– จาย พัสดุประจําป ตามระเบียบฯ และมีการรายงานและผลการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบพัสดุ  และมีการ
กํากับติดตามประเมินผลและนําไปปรับปรุงและ พัฒนา และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร
จัดการ 
 ๕) การจัดทําทะเบียนท่ีดินและส่ิงปลูกสราง  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําทะเบียนท่ีดินและสิ่งปลูกสรางครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน มีการทํา
ประวัติท่ีดิน อาคารและสถานท่ี จัดเก็บรักษาหลักฐานเรียบรอยปลอดภัย 
*** การทําทะเบียนท่ีราชพัสดุ  หมายถึง ท่ีดินท่ีเปนท่ีราชพัสดุ(ท่ีดินท่ีไดมาจากการรับรับบริจาคหรือการ
จัดซ้ือ) อาคาร หรือสิ่งปลูกสรางในท่ีดินซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุ หรือในท่ีดินอ่ืนท่ีไมใชราชพัสดุ ตองข้ึนทะเบียนท่ี
ราชพัสดุ สําหรับท่ีดินท่ีไมใชราชพัสดุ เชน ท่ีดินสาธารณประโยชน หรือท่ีดินของวัด ไมตองข้ึนทะเบียนท่ีราช
พัสดุ แตมีการลงทะเบียนเก่ียวกับท่ีดินและสิ่งกอสรางไวท่ีโรงเรียน 
 
 ๒.๔ งานประเมินผลการดําเนินงานการเงินและพัสดุ ประกอบดวย 
  ๑. นางปานไพลิน    ขอพรกลาง        หัวหนา 
 ๒. นางสาวสุพิน  สุมิตดี         ผูชวย 
 ๓. นางสาวศศิเพ็ญ   คงสุข     ผูชวย 

๔.  นางนภาลัย  บรุวีัฒน      ผูชวย 
 ๕. นางสาวณิชกานต  นิสัยกลา     ผูชวย 
 ๖. นางสาวปาริฉัตร  ผิวสรอย     ผูชวย 
 ๗. นางสาวสุพิชญานันทย  นิสัยกลา    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงานการเงินและพัสดุโดยมีหลักฐานท่ีตรวจสอบได มีการ
ประเมินผลในระดับงานยอยของงานการเงินและพัสดุ มีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานการเงินและพัสดุ  
พัฒนาการดําเนินงานการเงินและพัสดุ รวมท้ังมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
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๓. งานแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบดวย 
 ๑. นางสาวพัทธธีรา   ทูลด ี       หัวหนา                   
  ๒. นายสุทธิพงษ       ปนะถา       ผูชวย   

๓. นายวิทยา  ศิริดํารง    ผูชวย 
๔.  นางสาวพลอยไพลิน  สาระปญญา  ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงาน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ  

 แผน คือ สิ่งท่ีแสดงถึงความต้ังใจลวงหนาท่ีจะดําเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาหนึ่งเพ่ือใหบรรลุ 
วัตถุประสงคมาตรฐานท่ีวางไว ผลท่ีเกิดจากการวางแผนสวนหนึ่งจะปรากฏในรูปเอกสารเพ่ือใชเปนหลักฐาน 
ยืนยันการตัดสินใจ ซ่ึงจะระบุถึงสิ่งท่ีจะกระทํา เหตุผลท่ีเลือกทําวิธีการดําเนินการ ผูดําเนินงาน และสถานท่ี 
ดําเนินงานดานการศึกษา การวางแผน หมายถึง การกําหนดความตองการ วิธีการดําเนินการและผลท่ีคาดวา 
จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยใชหลักวิชา เหตุผล มีขอมูลประกอบ มีการนําเสนอปญหาเพ่ือขจัดอุปสรรค  ท่ีจะเกิด
กับเปาหมายขางหนา ทําใหผูปฏิบัติรูวาจะทําอะไร ท่ีไหน เม่ือใด กับใคร ทําอยางไร และ ทําเพ่ืออะไรอยาง
ชัดเจน ซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง และบรรลุวัตถุประสงคมาตรฐานตัวชี้วัด การวางแผนจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งเปรียบเสมือนกับเข็มทิศ แผนท่ีเดินทาง หรือพิมพเขียว (Blue Print) เปนยานพาหนะท่ี
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางมีระบบ หากปราศจากการวางแผนท่ีดีระบบก็ไมสามารถ ปรับเปลี่ยนตัวใหเขา
กับอิทธิพลของสิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกันได จึงมีคํากลาววา “การวางแผนท่ีดียอมนํา ไปสูความสําเร็จกวาครึ่ง 
(Well begun is half done)” หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาการวางแผนท่ีดี มีความสําคัญอยางยิ่งตอ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรในประการตาง ๆ เชน การทํางานของ บุคลากรเกิดการประสานงาน
ซ่ึงกันและกัน ชวยใหเกิดการประหยัดทางการบริหาร ท้ัง คน เงิน วัสดุ และ การจัดการ ชวยใหการปฏิบัติงาน
สําเร็จลุลวงไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เปนการกระจายงาน  แบงเบาภาระความรับผิดชอบของ
ผูบริหาร สามารถระดมสรรพกําลังทรัพยากร (Mobilization of  resources) ไดตามความตองการอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูบริหาร สามารถทราบปญหาอุปสรรคท่ีเกิด จากการปฏิบัติงานตามข้ันตอนของแผนไดอยาง
ชัดเจน (Plan Implementation) สามารถดําเนินการแกไข ปรับปรุงไดทันตอเหตุการณ คุมคา และลดความ
สูญเปลา 

     ๓.๑  การวางแผนพัฒนาโรงเรียน   ประกอบดวย 
  ๑. นายสุทธิพงษ       ปนะถา        หัวหนา                   
   ๒.  นางสาวพัทธธีรา   ทูลด ี        ผูชวย   
  ๓.  นายวิทยา  ศิริดํารง     ผูชวย 
  ๔.  นางสาวพลอยไพลิน  สาระปญญา    ผูชวย                   
มีหนาท่ีดังตอไปนี้     

๑) การกําหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน  
           ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาของโรงเรียนและมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาประสงคของโรงเรียนและเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาประสงคของโรงเรียนและนําวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของโรงเรียน มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ



๒๖ 
 

 
 

การศึกษาระยะ ๓ - ๕ ป และจัดทําตัวชี้วัดและมีการผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
เผยแพรใหผูเก่ียวของทราบและนําสูการปฏิบัติ 
    ๒) แผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
           ปฏิบัติงานเก่ียวกับแผนปฏิบัติการของโรงเรียน กําหนดผูรับผิดชอบและมีแผนปฏิบัติการเปนลาย
ลักษณอักษร และมีแผนปฏิบัติการยังตอบสนองทิศทางการพัฒนาโรงเรียน ท่ีกําหนดไวในขอ ๑) และมีการ
กําหนดการใชเงินในแผนปฏิบัติการอยางถูกตอง เหมาะสม คุมคาและตรวจสอบได มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนและมีการกํากับ ติดตามและประเมินผล  
  
 ๓.๒ งานจัดองคกร         ประกอบดวย   
                     ๑. นางสาวพัทธธีรา   ทูลดี        หัวหนา                   
    ๒. นางสาวพลอยไพลิน  สาระปญญา    ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้    

๑) การจัดทําโครงสรางการบริหารโรงเรียน  
           ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดองคกรหรือจัดทําโครงสรางการบริหารโรงเรียนและมีหนวยงานตาม
โครงสรางท่ีโรงเรียนกําหนด มีการกําหนดขอบขายของงานแตละงานใหสอดคลอง กับสภาพปจจุบันและบริบท
ของโรงเรียนและมีการประชาสัมพันธใหผูท่ีเก่ียวของทราบและมีการดําเนินงานเปนไปตามโครงสรางท่ีโรงเรียน
กําหนด 
          ๒) การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและมอบหมายงาน  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบครบทุกงาน ตามโครงสรางการบริหารท่ีโรงเรียน
กําหนดไว เปนลายลักษณอักษรติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผูท่ีไดรับมอบหมาย 
  
 ๓.๓ งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    ประกอบดวย 
  ๑. นายวิทยา  ศิริดํารง      หัวหนา                   
  ๒. นางสาวพลอยไพลิน  สาระปญญา    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี ้ 
 ๑) การดําเนินงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและแตงตั้งผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร
รวบรวม วิเคราะหขอมูลอยางถูกตองเปนปจจุบัน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหบริการขอมูล สารสนเทศ
และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชเพ่ือการบริหารและ การจัดการเรียนรู และเผยแพรสารสนเทศให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสาธารณชนทราบ 
  ๒) การพัฒนางานระบบงานสารสนเทศ  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการดําเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียนและมีการพัฒนา
เจาหนาท่ีดําเนินงานดานสารสนเทศ นําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานจัดตั้งศูนยสารสนเทศภายในโรงเรยีน
และจัดและพัฒนาระบบเครือขายงานสารสนเทศของโรงเรียน 
  
 ๓.๔ งานจัดการระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวพลอยไพลิน  สาระปญญา      หัวหนา                   

๒. นางสาวพัทธธีรา   ทูลด ี        ผูชวย 
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  ๓. นายวิทยา  ศิริดํารง         ผูชวย 
 ๔. นายสุทธิพงษ  ปนะถา      ผูชวย 
 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบและแผนการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร 
จัดทํามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและสอดครองกับมาตรฐานของหนวยงานตนสังกัด ดําเนินการพัฒนาสู
มาตรฐานท่ีกําหนด  ประเมินคุณภาพภายใน และจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ประจําป เผยแพรตอสาธารณชน นําผลการประเมินคุณภาพภายในไปใชในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
  
 ๓.๕ งานคํานวณตนทุนผลผลิต ประกอบดวย           
  ๑. นายสุทธิพงษ       ปนะถา           หัวหนา                   
  ๒. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง     ผูชวย 
 ๓. นางสาวศศิเพ็ญ  คงสุข        ผูชวย    
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
           ปฏิบัติงานเก่ียวกับการคํานวณตนทุนผลผลิต แตงตั้งผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร นําเทคโนโลยี
มาใชในการคํานวณตนทุนผลผลิต วิเคราะหความคุมคาของตนทุนผลผลิต ทําผลการวิเคราะหไปใชปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
  
 ๓.๖ งานควบคุมภายใน ประกอบดวย 
  ๑. นายสุทธิพงษ   ปนะถา           หัวหนา     
 ๒. นางสาวพัทธธีรา   ทูลด ี                    ผูชวย 
  ๓. นายวิทยา  ศิริดํารง      ผูชวย 
 ๔. นางสาวพลอยไพลิน  สาระปญญา      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบควบคุมภายใน แตงตั้งคณะกรรมการใหเปนลายลักษณอักษร
ดําเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ มาตรการและวิธีการท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดอยางเปนระบบมีหลักฐานท่ีตรวจสอบได รายงานผลการควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ 
และมติคณะรัฐมนตรีกําหนดและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  
 ๓.๗ งานประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวพัทธธีรา   ทูลด ี         หัวหนา    
  ๒. นายสุทธิพงษ       ปนะถา           ผูชวย                                  
 ๓. นายวิทยา  ศิริดํารง      ผูชวย 
 ๔. นางสาวพลอยไพลิน  สาระปญญา      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
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           ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงานและการประกันคุณภาพ โดยมีหลักฐานให
ตรวจสอบไดในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียน การประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ วเิคราะหประ
ผลการดําเนินงานแผนงานและการประกันคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด นําผลการวิเคราะหไปใชในการ
ปรับปรุง พัฒนา งานแผนงานและการประกันคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 
๔. งานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายกลุมบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 
 ๑. นางสาวสุพิน  สุมิตดี         หัวหนา 
  ๒. นางนภาลัย  บรุวีฒัน      ผูชวย 
 ๓. นางสาวสุพิชญานันทย  นิสัยกลา    ผูชวย 
 ๔. นางสาวเยาวลักษณ  สมพิศ     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้     

๔.๑ การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอตอ สพฐ.  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการ จัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ใหมีความ
เชื่อมโยง 
กับผลผลิตและผลลัพธ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษา พรอมกับวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญ

ของแผนงาน งาน/โครงการ เม่ือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจงนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ จัดทํา กรอบประมาณ โดยวิเคราะห

นโยบายหนวยเหนือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะหผลการดําเนินงานปงบประมาณท่ีผานมาของ

สถานศึกษา เพ่ือปรับเปาหมายผลผลิตท่ีตองการดําเนินการใน ๓ ปขางหนา พรอมกับปรับแผนงาน งาน/

โครงการ และกิจกรรมหลัก ใหสอดคลองกับประมาณรายไดของสถานศึกษาท้ังจากเงินงบประมาณ และเงิน

นอกงบประมาณ จัดทําคําขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง 

(MTEF) เสนอตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคลองเชิง นโยบาย จัดทํารางขอตกลง

บริการผลผลิต (รางขอตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาท่ีจะตองทํากับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเม่ือไดรับ

งบประมาณ โดยมีเปาหมายการใหบริการท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษา โดยผานความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

     ๔.๒ การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.  

 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําขอตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเม่ือไดรับ
งบประมาณ ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแจงผานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา แจงใหสถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
หลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจากหลักเกณฑ
และวิธีการจัดสรรท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีไดจากแผนการระดม
ทรัพยากร วิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจงานท่ีจะตองดําเนินการตามมาตรฐานโครงสรางสายงาน และตาม
แผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ และกําหนด งบประมาณ ทรัพยากรของแต
ละสายงาน งาน/โครงการ ใหเปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผน
ระดมทรัพยากร ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF) ใหสอดคลองกับกรอบวงเงินท่ี
ไดรับ จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประปงบประมาณ ซ่ึงระบุแผนงาน งาน/โครงการท่ีสอดคลองวงเงิน



๒๙ 
 

 
 

งบประมาณท่ีไดรับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีไดตามแผนระดมทรัพยากรจัดทําขอรางตกลงผลผลิตของ
หนวยงานภายในสถานศึกษา และกําหนดผูรับผิดชอบ นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และราง
ขอตกลงผลผลิต ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาแจงจัดสรรวงเงินและจัดทําขอตกลงผลผลิตให
หนวยงานภายในสถานศึกษารับไปดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

๔.๓ การขออนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดจัดสรร  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําแผนการใชงบประมาณรายไตรมาสโดยกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานราย 
เดือนใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณแลวสรุปแยกเปนรายไตรมาสเปน งบบุคลากร  
งบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเปนคาครุภัณฑ และคากอสราง) และงบดําเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ) เสนอ
แผนการใชงบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจํางวดเปนรายไตรมาสผานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปยัง
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวบรวมเสนอตอสํานัก งบประมาณ  เบิกจายงบประมาณประเภทตาง ๆ 
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปและอนุมัติการใชงบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการ
ตามท่ีไดรับงบประมาณ 
     ๔.๔ การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ใหเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 
     ๔.๕ งานรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประกอบดวย 
   ๑. นางปานไพลิน   ขอพรกลาง     หัวหนา          
   ๒. นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข       ผูชวย 
   ๓. นางสาวณิชกานต   ใจกลา    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณ จัดระบบเก็บหลักฐานใหถูกตอง
ครบถวน เปนระเบียบและตรวจสอบงาย 
     ๔.๖ งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชงบประมาณ ประกอบดวย 
  ๑. นางปานไพลิน   ขอพรกลาง     หัวหนา 
   ๒. นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข      ผูชวย 
  ๓. นางสาวณิชกานต  ใจกลา    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการ จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนการใชงบประมาณราย
ไตรมาส จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส จัดทําแผนการ
กํากับตรวจสอบติดตามและปองกันความเสี่ยงสําหรับโครงการท่ีมีความเสี่ยงสูง ประสานแผนและดําเนินการ
ตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการท่ีมี
ความเสี่ยงสูง จัดทําขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พรอมท้ังเสนอขอปญหาท่ีอาจทําใหการ
ดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ เพ่ือใหสถานศึกษาเรงแกปญหาไดทันสถานการณรายงานผลการดําเนินการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรุปขอมูลสารสนเทศท่ีไดและจัดรายงานขอมูลการใช
งบประมาณผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนรายไตรมาส ตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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     ๔.๗ งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ ประกอบดวย 
   ๑. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง                  หัวหนา 
  ๓. นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข     ผูชวย 

๓. นางสาวปาริฉัตร   ผิวสรอย      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลงการใหบริการ
ผลผลิตของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนการใชงบประมาณรายไตร
มาส จัดทําแผนการกํากับตรวจสอบติดตามและปองกันความเสี่ยงสําหรับโครงการท่ีมีความเสี่ยงสูง ประสาน
แผนและดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา 
โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเสี่ยงสูง จัดทําขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พรอมท้ังเสนอขอ
ปญหาท่ีอาจทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ เพ่ือใหสถานศึกษาเรงแกปญหาไดทันสถานการณรายงาน
ผลการดําเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรุปขอมูลสารสนเทศท่ีไดและจัดรายงาน
ขอมูลการใชงบประมาณผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนรายไตรมาส ตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     ๔.๘ งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ประกอบดวย 
   ๑. นางจันทรา  สารกิจ     หัวหนา 
   ๒. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง                  ผูชวย 

๓. นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข      ผูชวย 
   ๔. นางสาวปาริฉัตร   ผิวสรอย      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับ วิเคราะหกิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปาน
กลาง (MTEF) และแผนปฏิบัติการประจําป  สํารวจขอมูลนักเรียนท่ีมีความตองการไดรับการสนับสนุน  จัดทํา
แผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา การจัดหารายไดและผลประโยชน จัดกองทุนสวัสดิการ
เพ่ือการศึกษาเก็บรักษาเงินและดําเนินการตามระเบียบการเงิน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหเปนไปตาม
ระเบียบการเงินประเมินผล รายงานผลการดําเนินงาน 
     ๔.๙ งานบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ประกอบดวย 
   ๑. นางจันทรา  สารกิจ     หัวหนา 
   ๒. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง                  ผูชวย 

๓. นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข      ผูชวย 
   ๔. นางสาวปาริฉัตร   ผิวสรอย      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาทราบรายการสินทรัพยของสถานศึกษาเพ่ือใชทรัพยากรรวมกัน วางระบบการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน สนับสนุนใหบุคลากรและสถานศึกษารวมมือ
กันใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

    ๔.๑๐ งานเบิกเงินจากคลัง ประกอบดวย 
     ๑. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง       หัวหนา 
     ๒. นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข     ผูชวย 

   ๓. นางสาวณิชกานต  ใจกลา         ผูชวย      
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   ๔. นางสาวปาริฉัตร  ผิวสรอย    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
           ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเบิกเงินจากคลังอยูภายในวงเงินท่ีไดรับมอบอํานาจจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีหลักฐานในการจาย การลงบัญชีในสมุดเงินสดอยางถูกตอง เปน
ปจจุบันและมีการตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงินจากคลัง  
     ๔.๑๑ งานจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ประกอบดวย 
   ๑. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง                  หัวหนา 
   ๒. นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข      ผูชวย 
   ๓. นางสาวปาริฉัตร   ผิวสรอย      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําและจัดหารแบบพิมพข้ึนใชเองเวนแตเปนแบบพิมพกลางท่ีเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของจัดทําข้ึนเพ่ือจําหนายจายแจก 

๔.๑๒ งานวางแผนพัสดุ ประกอบดวย 
     ๑. นางสาวสุพิน   สุมิตด ี          หัวหนา 
     ๒. นางนภาลัย  บรุีวฒัน     ผูชวย 

   ๓.  นางสาวสุพิชญานันทย  นสิัยกลา   ผูชวย 
      ๔. นางสาวเยาวลักษณ  สมพิศ                           ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห วางแผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจัดทํากรอบรายจายลวงหนาระยะปาน
กลางเพ่ือตรวจดูกิจกรรมท่ีตองใชพัสดุท่ียังไมมีตามทะเบียนคุมทรัพยสิน และเปนไปตามเกณฑความขาดท่ี
กําหนดตามมาตรฐานกลาง จัดทําแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุท้ังในสวนท่ีสถานศึกษาจัดหาเองและท่ี
รวมมือกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนจัดหา 
     ๔.๑๓ งานกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางท่ีใชเงิน
งบประมาณเพ่ือเสนอ สพฐ. ประกอบดวย 
    ๑. นางสาวสุพิน   สุมิตด ี          หัวหนา 
     ๒. นางนภาลัย  บรุวีฒัน     ผูชวย 

   ๓.  นางสาวสุพิชญานันทย  นสิัยกลา   ผูชวย 
      ๔. นางสาวเยาวลักษณ  สมพิศ                           ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ สิ่งกอสราง
ในกรณีท่ีเปนแบบมาตรฐาน ตั้งคณะกรรมการข้ึนกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม
เปนแบบมาตรฐานโดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบจัดซ้ือจัดจาง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด 
เกณฑ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ จาย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดย
คณะกรรมการ จัดทําสัญญา และเม่ือตรวจรับงานใหมอบเรื่องแกเจาหนาท่ีการเงินวางฎีกาเบิกเงิน เพ่ือจายแก
ผูขาย/ผูจาง 
     ๔.๑๔ งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือจัดทําและจัดหาพัสดุ ประกอบดวย 
    ๑. นางสาวสุพิน   สุมิตด ี          หัวหนา 
     ๒. นางนภาลัย  บรุีวฒัน     ผูชวย 



๓๒ 
 

 
 

   ๓.  นางสาวสุพิชญานันทย  นสิัยกลา   ผูชวย 
      ๔. นางสาวเยาวลักษณ  สมพิศ                           ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรข้ึนสํารวจวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน อาคาร และ
สิ่งกอสรางท้ังหมดเพ่ือทราบสภาพการใชงาน จําหนาย บริจาค หรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามระเบียบใน
กรณีท่ีหมดสภาพหรือไมไดใชประโยชน จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินท่ีเปนวัสดุ ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน ท้ังท่ีซ้ือ
หรือจัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนท่ีไดจากการบริจาคท่ียังไมไดบันทึกคุมไว โดย
บันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาท่ีไดรับสินทรัพย จดทะเบียนเปนท่ีราชพัสดุสําหรับท่ีดิน อาคาร และ
สิ่งกอสรางในกรณีท่ียังไมดําเนินการ และท่ียังไมสมบูรณใหประสานกับกรมธนารักษ หรือสํานักงาน ธนารักษ
จังหวัดเพ่ือดําเนินการใหเปนปจจุบัน และใหจัดทําทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน จัดทําระบบ
ฐานขอมูลทรัพยสินของสถานศึกษา ซ่ึงอาจใชโปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพยก็ได ถาสถานศึกษามีความ
พรอมจัดทําระเบียบการใชทรัพยสินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ๔.๑๕ งานจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน ประกอบดวย 
    ๑. นางจันทรา  สารกิจ     หัวหนา 
    ๒. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง                  ผูชวย 

  ๓. นางสาวศศิเพ็ญ  คงสุข     ผูชวย 
  ๔. นางสาวณิชกานต  ใจกลา     ผูชวย 

    ๕. นางสาวปาริฉัตร   ผิวสรอย      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษาท่ีดําเนินการจัดหารายไดและสินทรัพยใน
สวนท่ีจะนํามาซ่ึงรายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาเพ่ือจัดทําทะเบียนขอมูลจัดทําแนวปฏิบัติหรือ
ระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได และบริหารรายไดและผลประโยชนตามแตสภาพของสถานศึกษาโดย
ไมขัดตอกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ จัดหารายไดและผลประโยชน และจัดทําทะเบียนคุมเก็บเงินรักษา
เงินและเบิกจายใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ  
        ๔.๑๖ งานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ประกอบดวย  
    ๑. นางนภาลัย   บุรวีัฒน        หัวหนา 

๒. นางสาวเยาวลักษณ  สมพิศ     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้   

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการดําเนินการเก่ียวกับการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาของนักเรียนตามข้ันตอนระเบียบ
ของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  จัดสงขอมูลเก่ียวกับยอดเงินคาเลาเรียนและ /หรือคาใชจายท่ีเก่ียวเนื่อง
กับการศึกษาไดรับจริงจากผูกูยืมเงินแตละรายใหกับกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  
       ๔.๑๗ งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประกอบดวย  
    ๑. นางนภาลัย   บุรวีัฒน        หัวหนา 

๒. นางสาวเยาวลักษณ  สมพิศ     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้   



๓๓ 
 

 
 

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการดําเนินการติดตอประสานงานกับสํานักงานประกันอุบัติเหตุ  แนะนํา/ใหความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการทําประกันอุบัติเหตุตลอดจนการเบิกคาสินไหมทดแทนแกนักเรียน จัดสงขอมูลเก่ียวกับ
การรับสินไหมทดแทนแกสํานักงานประกัน 

 
       ๔.๑๘  งานสํานักงานผูอํานายการสถานศึกษา ประกอบดวย 

   ๑. นางสาวณิชกานต  ใจกลา     หัวหนา 
       ๒. นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข     ผูชวย 

   ๓. นายณัฐพงษ  นะราประโคน       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้   

ปฏิบัติการเ ก่ียวกับการจัดการขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา ประสานงาน 
ประชาสัมพันธ อํานวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง 

หัวหนางานบุคคล 
 

                                                                                 งานบุคคล 

๑. การบริหารงานบคุคล         

    ๑.๑ การวางแผนอัตรากําลัง       

    ๑.๒ การพัฒนาบุคลากร 

    ๑.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

    ๑.๔ การบํารุงขวัญและสงเสริมกําลังใจ     

๒. การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

   ๒.๑ การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

   ๒.๒ การจัดทําหลักฐานการปฏิบัติราชการ 

๓. การประเมินผลการดําเนินงานบคคล    

๔. งานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายกลุมบริหารงานบุคคล 

    ๔.๑ งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    ๔.๒ งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

    ๔.๓ งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

    ๔.๔  งานสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการ   

    ๔.๕. งานอุทธรณและการรองทุกข 

    ๔.๖ งานการออกจากราชการ  

    ๔.๗ การลงเวลาปฏิบัติหนาท่ี 

    ๔.๘ ใบรับรองทุกประเภท 

 

นางอนัญญา  สุขไกร 

ครู ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
นายพศิน  บัวหุง 

ผูอํานวยการโรงเรียน  

 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อําเภอพนมดงรัก   จังหวดัสุรินทร 



๓๕ 
 

 
 

๓. กลุมบริหารงานบุคคล 

 
คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล  ประกอบดวย 

๑. นางอนัญญา  สุขไกร      ครู ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
 ๒.  นางสาวนุชจร ี สืบเพ็ง   หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 
 ๓. นางสาวเนาวรัตน เจริญสขุ      ผูชวย 
 ๔. นางสาวศิรลิักษณ  ราษี                                  ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงาน  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   
 
๑. งานบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 
 ๑. นางอนัญญา  สุขไกร      หัวหนา 

๒.  นางสาวนุชจร ี สืบเพ็ง      ผูชวย  
  ๓. นางสาวเนาวรัตน  เจริญสขุ      ผูชวย 
  ๔. นางสาวศิริลักษณ  ราษี                              ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
    ๑.๑ การวางแผนอัตรากําลัง  
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะหอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทําแผนอัตรากําลัง  
(ระยะ๓-๕ป) กําหนดวิธีการท่ีแกปญหาท่ีสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ประสานงานขอความรวมมือจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประเมินผลการดําเนินการวางแผนอัตรากําลัง 
    ๑.๒ การพัฒนาบุคลากร  
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาบุคลากร อยางนอย ๓ รายการ นําความรูท่ีไดมาขยาย
ผลมีการประเมินกิจกรรมและนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
    ๑.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง วิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรและนําผลการวิเคราะหไป
ใชในการพัฒนาบุคลากร   
    ๑.๔ การบํารุงขวัญและสงเสริมกําลังใจ  
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําแผนการบํารุงขวัญและสงเสริมกําลังใจ ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน สํารวจ
ความพึงพอใจ ประเมินผลการจัดกิจกรรม นําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการ
บํารุงขวัญและสงเสริมกําลังใจบุคลากร 
 
๒. งานบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย 

๑. นางสาวศิริลักษณ  ราษี      หัวหนา 
  ๒.นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง                 ผูชวย 
 ๓. นางสาวเนาวรัตน  เจริญสขุ      ผูชวย 



๓๖ 
 

 
 

 มีหนาท่ีดังตอไปนี้     
๒.๑ การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  

 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครู ลูกจาง และบุคลากรทางการศึกษา มี
เจาหนาท่ีรับผิดชอบเฉพาะ และจัดทําทะเบียนประวัติไหถูกตองเปนปจจุบัน เก็บรักษาทะเบียนประวัติอยาง
ปลอดภัย สะดวกแกการคนหา นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชในการดําเนินการ 
     ๒.๒  การจัดทําหลักฐานการปฏิบัติราชการ  
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติราชการของบุคลากรและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ
โดยเฉพาะ รวบรวมหลักฐานใหเรียบรอยเปนปจจุบัน จัดทําสถิติ  นําผลไปใชประโยชนและนํานวัตกรรม
เทคโนโลยีเขามาใชในการดําเนินการ 
***หลักฐานการปฏิบัติราชการ หมายถึง หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ ใบลา การบันทึกเวรยามในเวลา
และนอกเวลาราชการ หรือหลักฐานการขออนุญาตตาง ๆ ฯลฯ  
 
๓. งานประเมินผลการดําเนินงานบุคคล ประกอบดวย 

๑. นางอนัญญา  สุขไกร      หัวหนา 
๒. นางสาวเนาวรัตน  เจริญสขุ      ผูชวย  
๓. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง       ผูชวย 
๔. นางสาวศิริลักษณ  ราษี          ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงานบุคคลโดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได ประเมินผลใน
ระดับหนวยงานยอยในรูปแบบของคณะกรรมการ วเิคราะหผลการประเมินและนําผลการวิเคราะหไปใชในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานบุคคล 
 

๔. งานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายกลุมบริหารงานบุคคล 

    ๔.๑ งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย   
๑. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง       หัวหนา  
๒. นางสาวเนาวรัตน  เจริญสขุ      ผูชวย 
๓. นางสาวศิริลักษณ  ราษี     ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําทะเบียนรายนามคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ติดตอประสาน
งานกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จัดทําระเบียบวาระการประชุมคระกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จดรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงรายงานการประชุมใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
 
    ๔.๒ งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร ประกอบดวย 

๑.  นางสาวเนาวรัตน เจริญสขุ      หัวหนา  
๒.  นางสาวนุชจร ี สืบเพ็ง     ผูชวย 
๓.  นางสาวศิริลักษณ  ราษี      ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 



๓๗ 
 

 
 

  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะหจัดทําแผนกลยุทธพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการพัฒนา
สถานศึกษา  กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารจัดการ  จัดระบบการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาให
เปนองคกรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
    ๔.๓ งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

๑. นางสาวเนาวรัตน เจริญสขุ      หัวหนา  
๒. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง       ผูชวย 
๓. นางสาวศิริลักษณ  ราษี      ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ผลการปฏิบัติงานแตละดานของสถานศึกษา 
เผยแพรมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของทราบ ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาท้ังมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
ระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
    ๔.๔  งานส่ังพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการ   
  ๑. นายเรืองยศ  สารกิจ      หัวหนา 

๒. นางอนัญญา  สุขไกร        ผูชวย 
๓. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง       ผูชวย   

   
มีหนาท่ีดังตอไปนี้  
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเม่ือมีการสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีทําผิดวินัยอยางรายแรงและมี
เหตุสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน  ใหดําเนินการภายในขอบเขตอํานาจตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  ในกรณีตําแหนงครูผูชวยและตําแหนงครูท่ียังไมมีวิทยฐานะ 
    ๔.๕. งานอุทธรณและการรองทุกข  
   ๑. นายเรืองยศ  สารกิจ      หัวหนา 

๒. นางอนัญญา  สุขไกร        ผูชวย 
๓. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้  
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องอุทธรณ เรื่องรองทุกข คําสั่งลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและ
บุคลากรทาง การศึกษาในสถานศึกษา แลวเสนอไปยังผูมีอํานาจตามกฎหมายกําหนดเพ่ือพิจารณาในกรณีท่ี
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณผานผูบริหารสถานศึกษา 
 
    ๔.๖ งานการออกจากราชการ  
   ๑. นายเรืองยศ  สารกิจ      หัวหนา 

๒. นางอนัญญา  สุขไกร        ผูชวย 
๓. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้      
          ปฏิบัติงานเก่ียวกับการยื่นเรื่องเสนอขออนุญาตการลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑ  ออกคําสั่งใหขาราชการครูและบุคลากร



๓๘ 
 

 
 

ทางการศึกษาออกจากราชการในฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง หรือเสนอให อ. ก. ค. ศ.  เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพิจารณาแลวแตกรณี 
    ๔.๗ งานลงเวลาปฏิบัติหนาท่ี  ประกอบดวย  

๑. นางสาวศิริลักษณ  ราษี          หัวหนา 
๒. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง      ผูชวย 
๓. นางสาวเนาวรัตน  เจริญสขุ     ผูชวย 

 มีหนาท่ีดังตอไปนี้   
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการลงเวลา การมาปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการครูและบุคลาการทาง
การศึกษา เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบและ บันทึก สรุปเปนสถิติเวลาของการมาปฏิบัติงาน  
    ๔.๘ งานใบรับรองทุกประเภท ประกอบดวย  

๑. นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง       หัวหนา 
 ๒. นางสาวเนาวรัตน  เจริญสุข      ผูชวย 
  ๓. นางสาวศิริลักษณ  ราษี          ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้      
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกใบรับรองการปฏิบัติงาน ฯลฯ ของขาราชการครูและบุคลาการทาง
การศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

นายชัยณรงค   เอ้ือนไธสงค 
หัวหนางานกิจการนักเรียน 

 

งานกิจการนักเรียน 
๑. การวางแผนงานกิจการนักเรียน 
    ๑.๑ การรวบรวมขอมูลมีระบบรับฟงเสียงนักเรียนและจัดทําระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกบังานกิจการนักเรียน 
    ๑.๒ การทําแผนงานกิจการนักเรียน 
๒. การบริหารกิจการนักเรียน 
    ๒.๑ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและกาํหนดพันธกิจงานกิจการนักเรียน 
    ๒.๒ การประสานงานกิจการนักเรียนกับเครือขายภายนอกโรงเรียน 
    ๒.๓ การสงเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 
๓. การสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมวีนิัย คุณธรรมจริยธรรม 
    ๓.๑ การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบยีบวินยั 
    ๓.๒ การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม 
    ๓.๓ การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม 
    ๓.๔ การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
    ๓.๕ การยกยองใหกาํลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี 
๔. การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
    ๔.๑ การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนการเสริมทักษะและคุมครองนักเรียน 
    ๔.๒ การรูจักนักเรียนรายบุคคล      ๔.๕ การปองกันและแกไขปญหานักเรียน 
    ๔.๓ การคัดกรองนักเรียน        ๔.๖ การดําเนินสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    ๔.๔ การสงเสริมและพัฒนานักเรียน  
    ๔.๗ การประเมินผลการดําเนินงานกิจการนกัเรียน 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

นายไพฑูรย  ทวแีสง 
หัวหนางานชุมชนและภาคีเครือขาย 

 

งานชุมชนและภาคีเครือขาย 

๑. การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน 

   กับชุมชนและภาคีเครือขาย 

    ๑.๑ การรวบรวม และวิเคราะหขอมูลของ 

          ชุมชนและภาคีเครือขาย 

    ๑.๒ การดําเนินงานสรางความสัมพนัธ   

         ระหวางโรงเรียนกับชุมชนและภาคี   

         เครือขาย 

๒. การใหบริการชุมชน 

๓. การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 

    ๓.๑ โรงเรียนจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 

    ๓.๒ โรงเรียนใหความรวมมือในการพัฒนา 

           ชุมชน 

๔. การไดรับการสนับสนุนกบัชุมชน 

    ๔.๑ การจัดต้ังองคกร เพื่อสนับสนุน 

         โรงเรียน 

       ๔.๒ โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจาก 

           ชมชน 

งานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายกลุม
บริหารท่ัวไป 
๔.๑ งานยานพาหนะ 
๔.๒  งานสํานักงานผูอํานายการ
สถานศึกษา 
๔.๓ งานรักษาความปลอดภัยอาคาร
เรียน   
๔๔ งานเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
การจัดต้ังยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
๔๕ งานปองกันและแกไขยาเสพติด   
๔.๖ งานคณะสี   
๔.๗ งานแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน 
๔.๘  งานประสานราชการกับสวน
ภูมิภาคและสวนทองถิ่น 
๔.๙ งานทัศนศึกษา   
๔.๑๐ งานลูกจางประจํา 

 

งานบริการอาคารสถานทีแ่ละ
สภาพแวดลอม 
๑. การบริการอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม 
๒. การบริการอาคารเรียน 
๓. การบริการหองเรียน 
๔. การบริการหองบริการ 
๕. การบริการหองพิเศษ 
๖. การบริการอาคารประกอบ 
๗. การใหบริการน้ําด่ืม 
๘. การสงเสริมสุขภาพอนามัย 
๙. การส่ือสารและการ
ประชาสัมพันธ 
๑๐. การสรางและเผยแพรเกียรติ
ประวัติของโรงเรียน 
๑๑. การประเมินผลการดําเนินงาน
บริการอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม 
 
 
 

นายพิษณุ  คําภ ู
หัวหนางานบริการอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอม 

 

นายพศิน  บัวหุง 

ผูอํานวยการโรงเรียน  

นายเรืองยศ   สารกิจ 
ครู ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบรหิารท่ัวไป 

 



๔๐ 
 

 
 

๔. กลุมบริหารท่ัวไป 
 

คณะกรรมการกลุมบริหารท่ัวไป ประกอบดวย 
๑. นายเรืองยศ  สารกิจ    ครู ปฏบิัติงานหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

๒. นายพิษณุ  คําภู    หัวหนางานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
๓.  นายชัยณรงค   เอ้ือนไธสงค   หัวหนางานกิจการนักเรียน 
๔.  นายไพฑูรย   ทวีแสง    หัวหนางานชุมชนและภาคีเครือขาย 
๕. นายปฏิวัติ   นรสาร       ผูชวย 
๖. นางสาวเกศรินทร ดัดธุยาวัตร     ผูชวย 

   ๗. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา       ผูชวย 
๘. นายธนบดี   สอนสระคู      ผูชวย 
๙. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ      ผูชวย 
๑๐. นายบรรจง  ทองกระจาย     ผูชวย  
๑๑. นายสันติ  ประภาสัย      ผูชวย 
๑๒. นายกรวีย  คงตน      ผูชวย 
๑๓. นางสาวปพิชญา  ยงเพชร     ผูชวย 

 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงาน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 
๑. งานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

๑. นายพิษณุ   คําภู        หัวหนา 
๒. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด     ผูชวย 
๓. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ                ผูชวย 
๔. นางสาวเกศรินทร ดัดธุยาวัตร     ผูชวย 
๕. นายบรรจง  ทองกระจาย      ผูชวย  
๖. นายศิริชัย   หม่ืนเจริญ                  ผูชวย 
๗.  นายกรงุ    เจริญสุข                ผูชวย 
๘. นายทองเบิ้ม   ก่ิงแกว                ผูชวย 
๙. นายธีรศักดิ์   ชัยสุวรรณ                                ผูชวย 

 ๑.๑ งานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม  ประกอบดวย 
    ๑. นายพิษณุ   คําภู        หัวหนา 
    ๒. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด     ผูชวย 
    ๓. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ     ผูชวย 
    ๔. นางสาวเกศรินทร ดัดธุยาวัตร    ผูชวย 
    ๕. นายบรรจง  ทองกระจาย      ผูชวย  
    ๖. นายศิริชัย   หม่ืนเจริญ      ผูชวย 



๔๑ 
 

 
 

    ๗.  นายกรุง    เจริญสุข     ผูชวย 
    ๘. นายทองเบิ้ม   ก่ิงแกว      ผูชวย 
    ๙. นายธีรศักดิ์   ชัยสุวรรณ                            ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ๑) การพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม  
   ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการกําหนดแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของ
โรงเรียน หรือจัดทําผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ดูแล พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของ
โรงเรียนใหอยูในสภาพท่ีม่ันคง ปลอดภัย เหมาะสม พรอมท่ีจะใชประโยชน ติดตามและตรวจสอบการใช
อาคารและสถานท่ี และสภาพแวดลอมของโรงเรียน เพ่ือใหเกิดความคุมคา และเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู 
สํารวจความพึงพอใจจากผูท่ีเก่ียวของ สรุปประเมินผลและรายงานการใชอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม
ของโรงเรียน  
 ๒) การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน  
  ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการการจัดบริเวณโรงเรียน มีความสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัยและสะดวก 
๗ เรื่องข้ึนไป(พิจารณาในเรื่องตอไปนี้) ๑. มีการจัดบริเวณเปนสัดสวน   ๒. มีความรมรื่น ๓. มีการตกแตง
บริเวณสวยงาม  ๔. มีสถานท่ีเลน ออกกําลังกาย และพักผอน ๕. มีอากาศปลอดโลง ๖. ไมเปนแหลงมลพิษ    
๗. มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู๘. มีทางสัญจรเปนระเบียบ ๙. มีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต  
๑๐. มีการใชและบํารุงรักษาใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย 
 ๑.๒.  งานบริการอาคารเรียน ประกอบดวย 

    ๑.นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด    หัวหนา 
    ๒. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ    ผูชวย 

       ๓. นายกรุง    เจริญสุข    ผูชวย 
    ๔. นายศิริชัย  หม่ืนเจริญ    ผูชวย 
    ๕. นายทองเบิ้ม    ก่ิงแกว     ผูชวย 
                         ๖. นายธีรศักดิ์   ชัยสุวรรณ                           ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   ๑) การจัดบรรยากาศอาคารเรียน  
    ปฏิบัติงานเก่ียวกับ การจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน อาคารเรียนมีความสะอาดบรรยากาศ
ในอาคารเรยีน ๖ เรื่องข้ึนไป (พิจารณาในเรื่องตอไปนี้)  ๑. มีการตกแตงท่ีสวยงาม  ๒. มีแสงสวางท่ีเพียงพอ 
๓. ประตูหนาตางอยูในสภาพท่ีดีมีอุปกรณยึดม่ันคง ๔. ระบบไฟฟาฟาประปา โทรศัพทอยูในสภาพเรียบรอย
และใชการไดดี  ๕. มีการดูแลสภาพสีของอาคารใหอยูในสภาพท่ีสะอาดเรียบรอย ๖. มีปายชื่อบอกอาคารและ
หองตางๆ  ๗. มีความเปนระเบียบ ๘. มีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู 
   ๒) การใชประโยชนจากอาคารเรียน  
    ปฏิบัติงานเก่ียวกับ การใชประโยชนจากอาคารเรียน จัดหองไดเพียงพอหรือมีการแกปญหาการ
ขาดแคลนไดอยางเหมาะสมและยังจัดหองบริการและหองพิเศษในอาคารเรียนไดมากกวารอยละ ๗๕ ของ
เกณฑมาตรฐาน 
   ๓) การดูแลบํารุงรักษาอาคารเรียน  
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับ การดูแลบํารุงรักษาอาคารเรียน ใหคงสภาพมีระเบียบ ม่ันคง แข็งแรง สวยงาม ใชการ
ไดเอ้ือตอการเรียนรู มีการซอมแซมปรับปรุงใหดีข้ึนและแตงตั้งผูรับผูรับชอบในการดูแลเปนลายลักษณอักษร 



๔๒ 
 

 
 

   ๔) การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน ประกอบดวย 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับ แตงตั้งผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร มีเครื่องมืออุปกรณในการปองกัน และ
รักษาความปลอดภัยท่ีใชการได มีการควบคุม ติดตามรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน และมีการฝกอบรม
วิธีการรักษา 
ความปลอดภัยใหแกผูปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
 ๑.๓. งานบริการหองเรียน ประกอบดวย 

 ๑. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ     หัวหนา 
  ๒. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด    ผูชวย 
 ๓. นายกรุง    เจริญสุข     ผูชวย 
  ๔. นายทองเบิ้ม  ก่ิงแกว     ผูชวย  
          ๕. นายธีรศักดิ์   ชัยสุวรรณ                               ผูชวย 
 ๖. นายอุเทน  หอมหวล      ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   ๑) การจัดบรรยากาศในหองเรียน  
    ปฏิบัติงานเก่ียวกับ การจัดบรรยากาศและความสะอาดในหองเรียน ๕ เรื่องข้ึนไป (พิจารณาใน
เรื่องตอไปนี้) ๑. มีแสงสวางเพียงพอ ๒. มีอากาศถายเทสะดวก ๓. มีการตกแตงท่ีสวยงามและมีบรรยากาศ
ทางวิชาการ ๔. ไมแออัด ๕. โตะเกาอ้ีและอุปกรณประจําหองมีสภาพดี ๖. มีสื่อและอุปกรณการสอนท่ีจําเปน
ประจําหอง ๗. มีเครื่องอํานวยความสะดวกสบาย ความจําเปน เชน พัดลม คอมพิวเตอร ฯลฯ 
   ๒) การใชและการดูแลรักษาหองเรียน 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําแผนและระเบียบการใชและการดูแลรักษาหองเรียน ๕ เรื่องข้ึนไป 
(พิจารณาในเรื่องตอไปนี้) 
๑. มีแผน และระเบียบการใชหองเรียน  ๒. มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ  ๓. มีการใชหองตามแผนท่ี
กําหนด ๔. มีการดูแลรักษาใหอยูในสภาพท่ีดี   ๕. มีการติดตามประเมินอยางเปนระเบียบ  ๖. มีการจัด
งบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ  ๗. มีการประกวดเพ่ือยกยองชมเชย 
 ๑.๔. งานบริการหองบริการ ประกอบดวย 
    ๑. นายศุภชัย  ผูกเกษร       หัวหนา 

๒. นายกรุง    เจริญสุข     ผูชวย 
๓. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด    ผูชวย 

    ๔. นางสาวโกสุม   ทิวคู         ผูชวย 
                     ๕.  นายศิริชัย  หม่ืนเจริญ     ผูชวย 
                     ๖. นายศิริชัย  หม่ืนเจริญ      ผูชวย 
    ๗. นายอุเทน  หอมหวล      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   ๑) การจัดบรรยากาศหองบริการ  

 ปฏิบัติงานเก่ียวกับ การจัดบรรยากาศหองบริการใหมีความสะอาดและเรียบรอย ๕ เรื่องข้ึนไป 
(พิจารณาในเรื่องตอไปนี้) ๑. มีแสงสวางท่ีเพียงพอ ๒. มีการตกแตงท่ีสวยงาม   ๓. มีเครื่องอํานวยความ
สะดวก เชน พัดลม คอมพิวเตอร ๔. มีอากาศถายเทสะดวก  ๕. ไมแออัด  ๖. มีปายนิเทศคําแนะนําการใชหอง 
ระเบียบปฏิบัติ และสถิติขอมูล 



๔๓ 
 

 
 

 ๒) การใชและการบํารุงรักษาหองบริการ   
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําแผน ตาราง และระเบียบการใชและการบํารุงรักษาหองบริการ  ๖ เรื่อง
ข้ึนไป (พิจารณาในเรื่องตอไปนี้ ) ๑. มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอง  ๒. มีการมอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร  ๓. มีการใชหองตามแผนและตารางท่ีกําหนด ๔. มีการดูแลรักษาใหอยูใน
สภาพท่ีดี  ๕. มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ  ๖. มีการบันทึกสถิติ
การใชหอง  ๗. มีการติดตามประเมินอยางเปนระบบ ๘. มีการเก็บรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ 
***หองบริการ หมายถึง หองท่ีโรงเรียนจัดเพ่ือเปนสถานท่ีทํางานของกลุมบริหารงานและงานตางๆ รวมท้ัง
ใหบริการและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู การศึกษาเพ่ิมเติมแกนักเรียน เชน หอง
ผูบริหารโรงเรียน หองบริหารวิชาการ หองสมุด หองแนะแนว หองพยาบาล หองศูนยวิทยบริการ เปนตน  
 ๑.๕ งานบริการหองพิเศษ ประกอบดวย 
  ๑.นางสาวเกศรินทร  ดัดถุยาวัตร    หัวหนา 

   ๒.นางสาวโกสุม  ทิวคู           ผูชวย   

  ๓. นายทองเบิ้ม  ก่ิงแกว      ผูชวย 
  ๔. นายอุเทน  หอมหวล      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ๑) การจัดบรรยากาศหองพิเศษ  
    ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดบรรยากาศหองพิเศษใหมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย ๖ เรื่องข้ึน
ไป (พิจารณาในเรื่องตอไปนี้) ๑. มีแสงสวางท่ีเพียงพอ  ๒. มีการตกแตงท่ีสวยงามและมี บรรยากาศ ท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู   ๓. มีเครื่องอํานวยความสะดวก เชน พัดลม คอมพิวเตอร ๔. มีอากาศถายเทสะดวก  ๕. ไมแออัด  
๖. มีปายบอกวิธีทํางานแนะนําเทคนิควิธีการใชเครื่องมือ  ๗. มีปายเตือนเรื่องความปลอดภัย  ๘. มีอุปกรณ
รักษาความปลอดภัย  ๙. มีปายแนะนําการบํารุงรักษาเครื่องมือ 
  ๒) การใชและการดูแลรักษาหองพิเศษ  
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําแผน ตาราง และระเบียบการใชและการดูแลรักษาหองพิเศษ ๖ เรื่องข้ึน
ไป(พิจารณาในเรื่องตอไปนี้) ๑. มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอง  ๒. มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ
เปนลายลักษณอักษร  ๓. มีการใชหองตามแผนและตารางท่ีกําหนด ๔. มีการดูแลรักษาใหอยูในสภาพท่ีดี  ๕. 
มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ  ๖. มีการบันทึกสถิติการใชหอง  ๗. 
มีการติดตามประเมินอยางเปนระบบ ๘. มีการประกวดการดูแลรักษาการพัฒนาเพ่ือยกยองชมเชย  ๙. มีการ
เก็บรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ 
***หองพิเศษ หมายถึง หองท่ีโรงเรียนจัดเพ่ือเปนสถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนพิเศษเพ่ิมเติมจาก
การเรียนการสอนตามปกติ โดยมีสื่อและอุปการณการสอนเพ่ือการทดลอง ฝกปฏิบัติงาน ไวสําหรับ นักเรียน 
เชน หองปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา ฟสิกส และศูนยการเรียนรูตางๆ 
 ๑.๖. งานบริการอาคารประกอบ  
   ๑.๖.๑ งานอาคารฝกงานหรือหองปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

  ๑. นายกรุง    เจริญสุข                 หัวหนา 
   ๒. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ    ผูชวย 
            ๓. นายศิริชัย  หม่ืนเจริญ              ผูชวย 
    ๔. นายทองเบิ้ม   ก่ิงแกว      ผูชวย 
                     ๕. นายธีรศักด์ิ   ชัยสุวรรณ                     ผูชวย 



๔๔ 
 

 
 

๖. นายอุเทน  หอมหวล     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
     ๑) การจัดอาคารฝกงานหรือหองปฏิบัติการ  
   ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดใหมีอาคารโรงฝกงานหรือหองปฏิบัติงานไดครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน
อยางนอยรอยละ ๗๕ 
     ๒) การใชและบํารุงรักษาอาคารฝกงานหรือหองปฏิบัติการ ประกอบดวย 
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทํา แผน ตารางการใชและระเบียบการใชและบํารุงรักษาอาคารโรง
ฝกงานหรือหองปฏิบัติงานใหเปนระเบียบ ๕เรื่องข้ึนไป(พิจารณาในเรื่องตอไปนี้) ๑. มีแผน ตาราง และระเบียบ
การใชอาคาร ๒. มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร  ๓. มีการใชหองตามแผนและตารางท่ี
กําหนด  ๔. มีการจัดสภาพอาคารประกอบตามหลักการจัด และมีการดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี ๕. มีการจัด
งบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ  ๖. มีการบันทึกสถิติการใชหอง  ๗. มีการ
ติดตามประเมินอยางเปนระบบ ๘. . มีการเก็บรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ 
   ๑.๖.๒ งานอาคารโรงอาหาร ประกอบดวย 
      ๑. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ     หัวหนา 
      ๒. นางสาวโกสุม  ทิวคู    ผูชวย 
      ๓. นายทองเบิ้ม  ก่ิงแกว    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
     ๑) การจัดอาคารโรงอาหาร  
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดใหโรงอาหารมีครุภัณฑประจําโรงอาหาร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 
และเครื่องอํานวยความสะดวก และมีสภาพการจัดใหบริการอยางใหเหมาะสม 
     ๒) การใชและบํารุงรักษาอาคารโรงอาหาร  
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชและบํารุงรักษาอาคารโรงอาหาร ๓ เรื่องข้ึนไป(พิจารณาในเรื่องตอไปนี้) 
๑. มีแนวปฏิบัติวาดวยการใชโรงอาหาร   ๒. มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร  ๓. มีการ
ดูแลรักษาใหถูกสุขลักษณะ และอยูในสภาพท่ีดี  ๔. มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องโดยกําหนดใน
แผนปฏิบัติการ ๕. มีการติดตามประเมินอยางเปนระบบ 
***สภาพท่ีดี หมายถึง ๑. มีความถูกหลักอนามัย  ๒. มีความเปนระเบียบ  ๓. มีแสงสวางเพียงพอ  ๔. มีการ
ตกแตงท่ีสวยงาม   ๕. มีโตะเกาอ้ีใหนักเรียนและครูใหรับทานอาหาร  ๖. มีเครื่องอํานวยความสะดวก เชน พัด
ลม คอมพิวเตอร  ๗. มีอากาศถายเทสะดวก  ๘. มีท่ีรองรับขยะและเศษอาหารอยางถูกหลักและเพียงพอ   
๙. มีระบบทําความสะอาดและบําบัดน้ําเสียท่ีดี  ๑๐. ปราศจากเสียงรบกวน 
   ๑.๖.๓ งานอาคารหอประชุม/หองประชุม ประกอบดวย 
      ๑. นายศิริชัย  หม่ืนเจริญ    หัวหนา 
      ๒. นายทองเบิ้ม  ก่ิงแกว    ผูชวย 
                             ๓. นายธีรศักดิ์   ชัยสุวรรณ                      ผูชวย  
      ๔. นายอุเทน  หอมหวล     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้      
     ๑) การจัดอาคารหอประชุม/หองประชุม  
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดอาคารหอประชุม/หองประชุม มีครุภัณฑอุปกรณอํานวยความสะดวก
ประจําหอง มีบุคลากรผูรับผิดชอบ และมีการจัดการตามสภาพใหบริการอยางเหมาะสม 



๔๕ 
 

 
 

     ๒) การใชและบํารุงรักษาอาคารหอประชุม/หองประชุม  
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําแผน ตาราง และระเบียบการใชหอประชุม/หองประชุมและบํารุงรักษา
อาคารหอประชุม/หองประชุม ๕ เรื่องข้ึนไป(พิจารณาในเรื่องตอไปนี้)  
๑. มีแผน ตาราง และระเบียบการใชหอประชุม/หองประชุม   ๒. มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเปนลาย
ลักษณอักษร  ๓. มีการใชหอประชุม/หองประชุมตามแผนและตารางท่ีกําหนด  ๔. มีการดูแลรักษาใหอยูใน
สภาพดี ๕. มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ  ๖. มีการบันทึกสถิติการ
ใชหอประชมุ/หองประชุม  ๗. มีการติดตามประเมินอยางเปนระบบ  
   ๑.๖.๔ งานบริหารอาคารพลศึกษา/หองพลศึกษา ประกอบดวย 
      ๑. นางสาวโกสุม  ทิวคู        หัวหนา 
      ๒. นายทองเบิ้ม  ก่ิงแกว    ผูชวย 
      ๓. นายอุเทน  หอมหวล     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
     ๑) การจัดอาคารพลศึกษา/หองพลศึกษา  
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดอาคารพลศึกษา/หองพลศึกษา มีอุปกรณ เครื่องใชประกอบ อุปกรณอํานวย
ความสะดวกครบถวนสมบรูณ ใหมีผูรับผิดชอบ และมีสภาพเหมาะสมในการจัดกิจกรรมและการใหบริการ 
     ๒) การใชและดูแลรักษาอุปกรณอาคารพลศึกษา/หองพลศึกษา  
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําแผน ตารางการใชและระเบียบการใชอาคารใชและดูแลรักษาอุปกรณ
อาคารพลศึกษา/หองพลศึกษา  มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร  มีการใชอาคารตาม
แผนและตารางท่ีกําหนด    การดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี มีการติดตามประเมินอยางเปนระบบ 
 
   ๑.๖.๕ งานอาคารหองน้ํา-สวม ประกอบดวย 
      ๑. นายบรรจง  ทองกระจาย   หัวหนา 
      ๒. นางสาวโกสุม ทิวคู     ผูชวย 
      ๓. นายทองเบิ้ม  ก่ิงแกว    ผูชวย 
      ๔. นายอุเทน  หอมหวล     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
     ๑) การจัดอาคารหองน้ํา-หองสวม  
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดอาคารหองน้ํา-สวมท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีปริมาณเพียงพอ มีการจัด
บุคลากรดูแลรับผิดชอบ จัดสภาพหองน้ําใหบริการอยางเหมาะสม 
     ๒) การใชและดูแลรักษาอาคารหองน้ํา-หองสวม 
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชดูแลรักษาหองน้ํา-หองสวม มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ มีระบบดูแล
รักษาใหอยูในสภาพท่ีดี มีแผนการบํารุงรักษาใหสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการกํากับ 
ควบคุมดูแลอยางเปนระบบ 
 ๑.๗ งานใหบริการน้ําดื่ม ประกอบดวย 

      ๑. นายศิริชัย   หม่ืนเจรญิ     หัวหนา 
      ๒. นายทองเบิ้ม   ก่ิงแกว       ผูชวย 
 ๓. นายอุเทน  หอมหวล      ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 



๔๖ 
 

 
 

 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดชุดอุปกรณกรองน้ําเพ่ือ ผลิตน้ําด่ืม ท่ีถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับจํานวน
ผูบริโภค มีการตรวจสอบถังบรรจุน้ํา ชุดอุปกรณผลิตน้ําดื่ม มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําเปนประจํา และมีการ
รณรงคใหความรูและเห็นคุณคาของการผลิตและบริโภคน้ําดื่มท่ีสะอาด  
 ๑.๘ งานสงเสริมสุขภาพอนามัย ประกอบดวย 

      ๑. นางสาวโกสุม   ทิวคู          หัวหนา 
                ๒. นายบรรจง  ทองกระจาย     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําแผน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย มีการตรวจสุขภาพอนามัยประจําป 
มีการประสานการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัยอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอมีการสงตอไป
ยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการสงเสริมสุขภาพอนามัยอยางตอเนื่อง 
 ๑.๙ งานส่ือสารและการประชาสัมพันธ ประกอบดวย 
  ๑. นายศุภชัย  ผูกเกษร      หัวหนา 
   ๒. นายศิริชัย  หม่ืนเจริญ     ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ๑) การจัดการส่ือสาร ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางแผนงานและโครงการประชาสัมพันธ ของ
สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนองคกร  สถาบันและสื่อมวลชนในทองถ่ิน ศึกษาความตองการ
ในการเผยแพรขาวสารขอมูล  และผลงานของสถานศึกษา 

๒) การดําเนินงานดานการส่ือสาร และประชาสัมพันธ  
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบสื่อสาร และประชาสัมพันธในโรงเรียน ทําแนวปฏิบัติ และใหบริการ
การสื่อสารและประชาสัมพันธ ประเมินผลการจัดการสื่อสาร และประชาสัมพันธ และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุง พัฒนาการจัดการสื่อสาร และประชาสัมพันธ 

๑.๑๐ งานสรางและเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรียน   ประกอบดวย 
   ๑. นายศุภชัย  ผูกเกสร     หัวหนา 

๒. นายศิริชัย  หม่ืนเจริญ     ผูชวย 
๓. นายกรวีย  คงตน     ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ๑) การกําหนดอุดมการณของโรงเรียน เพ่ือสรางเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัย และความ
ประพฤติ  
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการกําหนดยุทธศาสตรตามอุดมการณท่ีเปนรูปธรรม กําหนดวิธีการ และ
แนวปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามอุดมการณ เผยแพรใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวไป และเก็บหลักฐานท่ีปรากฏใหเห็นผล
การปฏิบัติตามอุดมการณนั้น 

๒) การสราง และเผยแพรเกียรติประวัติ  
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสงเสริมใหสราง และเผยแพรเกียรติประวัติ ๕ดาน ดังตอไปนี้ ๑) ดาน
วิชาการ ๒) ดานคุณธรรมจริยธรรม ๓) ดานกีฬา ๔) ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ๕)ดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชมุชน 
 ๑.๑๑ งานประเมินผลการดําเนินงานบริการอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม  ประกอบดวย 

        ๑. นายพิษณุ  คําภู      หัวหนา 
        ๒. นายกรุง  เจริญสุข     ผูชวย 



๔๗ 
 

 
 

        ๓. นายฉัตรดนัย  ลําดบัจุด     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงานบริการอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม โดยมีหลักฐาน
ใหตรวจสอบได  มีการประเมินผลในระดับหนอยงานยอยภายในโรงเรียน  มีการประเมินในรูปแบบของ
คณะกรรมการ  มีการวิเคราะหและนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานบริการอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดลอม        

 
๒. งานกิจการนักเรียน 

๑. นายชัยณรงค   เอ้ือนไธสง      หัวหนา 
๒. นายไพฑูรย   ทวีแสง        ผูชวย 
๓. นายปฎิวัติ   นรสาร        ผูชวย 
๔. นายบรรจง  ทองกระจาย       ผูชวย 
๕. นายธนบดี    สอนสระคู       ผูชวย 
๖. นายสันติ   ประภาสัย       ผูชวย 
๗. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา     ผูชวย 
๘. นายกรวีย  คงตน      ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน/ โครงสราง/งาน/กิจการนักเรียน กําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

จัดทําขอบขายภารกิจ งานกิจการนักเรียนตามโครงสรางกิจการงานนักเรียน 
๒.๑ งานวางแผนงานกิจการนักเรียน ประกอบดวย 

  ๑. นายชัยณรงค เอ้ือนไธสง     หัวหนา 
   ๒. นายไพฑูรย    ทวีแสง      ผูชวย 
   ๓. นายปฏิวัติ  นรสาร      ผูชวย 
  ๔. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 
   ๕. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

๑) การรวบรวมขอมูลมีระบบการรับฟงเสียงนักเรียน และจัดทําระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับงาน 
กิจการนักเรียน  
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติทางราชการเก่ียวกับงานกิจการ
นักเรียนท่ีเปนปจจุบัน รวบรวมขอมูลจากระบบหรือชองทางการรับฟงเสียงของนักเรียนอยางเปนข้ันตอน 
จัดทําเอกสารคูมือครูหรือคูมือนักเรียนข้ึนใชในโรงเรียน มีการเผยแพรใหผูเก่ียวของทราบ มีการปรับปรุง
ระเบียบและแนวปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ 
              ๒) การทําแผนงานกิจการนักเรียน  

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําขอมูล แผนงานกิจการนักเรียนเปนลายลักษณอักษร จัดใหผู มี
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน มีการดําเนินการตามแผน และมาการติดตามประเมินผล 
      ๒.๒  งานบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบดวย 
  ๑. นายชัยณรงค  เอ้ือนไธสงค    หัวหนา 

  ๒. นายไพฑูรย  ทวีแสง     ผูชวย 



๔๘ 
 

 
 

  ๓. นายปฎิวัติ  นรสาร        ผูชวย 
  ๔. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 
  ๕. นายสันติ  ประภาสัย       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
             ๑) การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและกําหนดพันธกิจงานกิจการนักเรยีน  

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน มีการทําแผนภูมิ พรรณนา
งานใหครบทุกงานตามแผนภูมิงานกิจการนักเรียน และมีการประชาสัมพันธเผยแพร ทบทวนประสิทธิภาพการ
ทํางานตามระบบ 
              ๒) การประสานงานกิจการนักเรียนกับเครือขายภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย 

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประสานงานกิจการนักเรียนตางๆภายในโรงเรียน เครือขายผูปกครองและ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเยาวชน อยางตอเนื่องและมีการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
              ๓) งานสงเสริมงานกิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย 
  ๑. นายสันติ  ประภาสัย     หัวหนา 

 ๒. นายไพฑูรย  ทวีแสง     ผูชวย 
 ๓. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา     ผูชวย 

๔. นายบรรจง  ทองกระจาย    ผูชวย 
 ๕. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสงเสริมงานกิจการนักเรียน วางแผน กําหนดแนวทางการสงเสริมการจัด

กิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน มีการดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูท่ีหลากหลายตามความ
ถนัดและความสนใจของนักเรียน  มีการนิเทศกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาจัดกิจกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง 
      ๒.๓ งานสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
              ๑) งานจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ประกอบดวย 
   ๑. นายชัยณรงค   เอ้ือนไธสงค    หัวหนา 

  ๒. นายไพฑูรย  ทวีแสง     ผูชวย 
  ๓. นายพิษณุ   คําภู       ผูชวย 
  ๔. นายปฏิวัติ  นรสาร      ผูชวย 
 ๕. นายธนบดี    สอนสระคู    ผูชวย 
 ๖. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 
 ๗. นายบรรจง  ทองกระจาย    ผูชวย 
 ๘. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย มีหลักฐานการจัด

กิจกรรมเปนประจําและตอเนื่อง มีผลท่ีเดนชัด และเผยแพรผลงานใหเปนท่ีปรากฏ 
***กิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ไดแก การตรงตอเวลา ความสะอาด การแตง
กาย การเขาแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียน 



๔๙ 
 

 
 

              ๒) งานจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวย 
  ๑. นายธนบดี    สอนสระคู     หัวหนา 
  ๒. นายสันติ   ประภาสัย       ผูชวย 
  ๓. นายปฏิวัติ  นรสาร      ผูชวย 
 ๔. นายชัยณรงค   เอ้ือนไธสงค    ผูชวย 

 ๕. นายไพฑูรย  ทวีแสง     ผูชวย 
 ๖. นายพิษณุ   คําภู       ผูชวย 
 ๗. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 
 ๘. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม มีหลักฐานการจัดกิจกรรมท่ี
เปนลายลักษณอักษร  มีการจัดกิจกรรมเปนประจําและตอเนื่อง มีผลท่ีเดนชัด และเผยแพรผลงานใหเปนท่ี
ปรากฏ 
***กิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก กิจกรรมท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค 
๘ ประการตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ. ศ. ๒๕๕๑ คือ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ชื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ 
              ๓) การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม  
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม มีหลักฐานการจัด
กิจกรรมท่ีเปนลายลักษณอักษร  มีการจัดกิจกรรมเปนประจําและตอเนื่อง มีผลท่ีเดนชัด และเผยแพรผลงาน
ใหเปนท่ีปรากฏ 
***กิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแกการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  การพัฒนาสาธารณสถาน ฯลฯ 
              ๔) งานกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  ประกอบดวย 
  ๑. นายสันติ  ประภาสัย      หัวหนา 
  ๒. นายบรรจง  ทองกระจาย    ผูชวย 
  ๔. นางสาวโกสุม  ทิวคู     ผูชวย 
  ๕. นายกรวีร  คงตน     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  มีหลักฐานการจัด
กิจกรรมท่ีเปนลายลักษณอักษร  มีการจัดกิจกรรมเปนประจําและตอเนื่อง มีผลท่ีเดนชัด และเผยแพรผลงาน
ใหเปนท่ีปรากฏ 
              ๕) การยกยองใหกําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี  
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใหกําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี มีหลักฐาน แนวปฏิบัติ การใหกําลังใจท่ีเปน
ลายลักษณอักษร  มีเผยแพรเกียรติประวัติของนักเรียนประพฤติดีใหปรากฏและมีการบันทึกเกียรติประวัติของ
นักเรียนใหเปนหลักฐานและเปนปจจุบัน 
      ๒.๔ งานดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย 
  ๑. นายปฏิวัติ   นรสาร     หัวหนา 

  ๒. นายไพฑูรย   ทวีแสง      ผูชวย 



๕๐ 
 

 
 

  ๓. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 
๔. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

๕. นายชัยณรงค เอ้ือนไธสงค     ผูชวย 
 ๖. ครูท่ีปรึกษาทุกคน     ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
              ๑) การจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน การเสริมทักษะและคุมครองนักเรียน  

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานมี
แผนงาน โครงสราง เปนลายลักษณอักษร มีการดําเนินงานตามแผน  มีการประเมินผลการดําเนินงานและนํา
ผลการประเมินไปใชในการพัฒนางาน และมีการดําเนินงานการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกับ
เครือขายท่ีเก่ียวของ 
              ๒) การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล  

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล มีการมอบหมายใหครูดูแลผูรับผิดชอบกลุมนักเรียน
เปนลายลักษณอักษร  ครูดําเนินการศึกษานักเรียนครบทุกคน  มีเอกสารหลักฐานขอมูลนักเรียนท่ีสามารถ
ตรวจสอบได และมีการวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดกลุมนักเรียน 
              ๓) งานคัดกรองนักเรียน ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    หัวหนา 

๒. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

๓. นายชัยณรงค เอ้ือนไธสงค     ผูชวย 

 ๔. ครูท่ีปรึกษาทุกคน     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการคัดกรองนักเรียน มีการใชเครื่องมือสําหรับใชในการคัดกรองนักเรียน  มีการ
ประชุมชี้แจงเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรองนักเรยีน  ครูคัดกรองตามแนวปฏิบัติ  จัดตั้งคณะกรรมการรวม
พิจารณาผล มีการจําแนกนักเรียนอยางชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุม 
              ๔) งานสงเสริมและพัฒนานักเรียน ประกอบดวย  
  ๑. นายสันติ  ประภาสัย     หัวหนา 
  ๒. นายชัยณรงค  เอ้ือนไธสง     ผูชวย 
  ๓.  นายปฏิวัติ  นรสาร     ผูชวย 
  ๔. นายไพฑูรย  ทวีแสง     ผูชวย 

 ๕. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 
๖. นายบรรจง  ทองกระจาย    ผูชวย 

๗. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน  มีขอมูลนักเรียนท่ีควรสงเสริมและพัฒนา  
มีการกําหนดและดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดําเนินงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  มีการติดตาม
ประเมินผลและนําผลการประเมินไปใชปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน 
              ๕) งานปองกันและแกไขปญหานักเรียน  ประกอบดวย 
  ๑. นายชัยณรงค เอ้ือนไธสงค    หัวหนา 



๕๑ 
 

 
 

  ๒. นายปฏิวัติ   นรสาร     ผูชวย 
 ๓. นายไพฑูรย  ทวีแสง     ผูชวย 
 ๔. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 
 ๕. นายบรรจง  ทองกระจาย    ผูชวย 

๖. นายศิริชัย  หม่ืนเจริญ     ผูชวย 
๗. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

๘. ครูท่ีปรึกษาทุกคน     ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการดําเนินงานปองกันการแกไขปญหานักเรียน  มีขอมูลเก่ียวกับนักเรียนท่ีมีปญหา
ท่ีเปนกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา กําหนดแนวทาง วิธีปองกันและแกไข  มีหลักฐานการปองกันและแกไขตามวิธี
ท่ีกําหนดไว  มีการแกปญหารวมกับบุคคลท่ีเก่ียวของ  ติดตามประเมินผล นําผลการประเมินไปใชปรับปรุง 
และพัฒนาการดําเนินการแกไขปญหา 
              ๖) งานสงตอนักเรียน ประกอบดวย 
  ๑. นายปฏิวัติ    นรสาร     หัวหนา 

  ๒. นายชัยณรงค เอ้ือนไธสงค    ผูชวย 
 ๓. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 

๔. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสงตอนักเรียน  มีขอมูลนักเรียนท่ีควรไดรับการสงตอ มีแนวปฏิบัติในการสงตอ
นักเรียนท้ังภายในและนอกโรงเรียน  มีการสงตอนักเรียนตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว ประสานความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ   มีการติดตามประเมินผลและนําผลการประเมินไปใชปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน 
      ๒.๕ งานดําเนินสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประกอบดวย 
   ๑. นายสันติ   ประภาสัย       หัวหนา 

  ๒. นางสาวเกศรินทร  ดัดถุยาวัตร     ผูชวย 
 ๓. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 

๔. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้  
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการชี้แจงเผยแพรประชาธิปไตยในโรงเรียน  มีการจัดทําแผนงาน/โครางการ

สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเปนประจํา  มีการนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผลและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
และจัดบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอยางเดนชัดเปนแบบอยางแกโรงเรียนอ่ืนได 
      ๒.๖ งานประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน ประกอบดวย 
   ๑. นายชัยณรงค  เอ้ือนไธสงค    หัวหนา 

  ๒. นายปฏิวัติ    นรสาร     ผูชวย 
  ๓. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 
  ๔. นายบรรจง  ทองกระจาย    ผูชวย 
  ๕. นายสันติ  ประภาสัย       ผูชวย 
 ๖. นายไพฑูรย  ทวีแสง     ผูชวย 



๕๒ 
 

 
 

๗. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได  มีการ
ประเมินผลในระดับหนอยงานยอยภายในโรงเรียน  มีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ  มีการ
วิเคราะหและนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานกิจการนักเรียน 
 
๓. งานชุมชนและภาคีเครือขาย  

๑. นายไพฑูรย  ทวีแสง      หัวหนา 
๒. นายธนบดี  สอนสระคู        ผูชวย 
๓. นายศิริชัย   หม่ืนเจริญ        ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน วิเคราะหมูลสภาพแวดลอมของชุมชนและภาคีเครือขาย 
แตงตั้งผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร 
      ๓.๑ การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือขาย 
              ๑) การรวบรวม และวิเคราะหขอมูลของชุมชนและภาคีเครอืขาย  
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน วิเคราะหมูลสภาพแวดลอมของชุมชนและภาคีเครือขาย 
แตงตั้งผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร จัดระบบฐานขอมูล สารสนเทศ พัฒนาขอมูลใหครบถวนและเปน
ปจจุบัน 
              ๒) การดําเนินงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือขาย   
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุน วางแผน สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและ
ภาคีเครือขาย ใหชุมชน ภาคเครือขายและผูมีสวนเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการวางแผน ดําเนินการตาม
แผน ประเมินและติดตามผล 
      ๓.๒ งานใหบริการชุมชน ประกอบดวย 
  ๑. นายไพฑูรย  ทวีแสง      หัวหนา 

 ๒. นายชัยณรงค  เอ้ือนไธสง      ผูชวย 
  ๓. นายบรรจง  ทองกระจาย    ผูชวย 
 ๔. นายธนบดี   สอนสระคู    ผูชวย 

๕.  นายกรวีย  คงตน     ผูชวย 
 ๖. นายศิริชัย   หม่ืนเจริญ       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใหบริการชุมชนอยางนอย ๔ ดานข้ันไป และชุมชนมีความพึงพอใจในการรับ

บริการ(พิจารณาจากเรื่องตอไปนี้)  ๑. การใหบริหารดานวิชาการ(การใหความรู การจัดกิจกรรม การจัดนิเทศ
หองสมุด หรือการใหขอมูลขาวสารทางวิชาการสาขาตางๆ)  ๒. การใหบริการดานอาคารสถานท่ี ๓. การ
ใหบริการดานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ   ๔. การใหบริการดานบุคลากร    ๕. การใหบริการดานอ่ืนๆ 
      ๓.๓ งานมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ประกอบดวย 

 ๑. นายไพฑูรย  ทวีแสง         หัวหนา 
  ๒. นายธนบดี   สอนสระคู    ผูชวย 



๕๓ 
 

 
 

  ๓. นายบรรจง  ทองกระจาย    ผูชวย 

๔. นายศิริชัย   หม่ืนเจริญ       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
              ๑) โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน  

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริการขาวสารแกชุมชน จัดทําหลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ชุมชนให
ความสนใจและมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน 
              ๒) โรงเรียนใหความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาชุมชน  

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใหความรวมมือและสรางหลักฐานการรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนและ
มีผลงานปรากฏ โรงเรียนเขารวมกิจกรรมกับชุมชนอยางตอเนื่อง สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
      ๓.๔ งานสนับสนุนกับชุมชน  ประกอบดวย 

 ๑. นายธนบดี   สอนสระคู     หัวหนา 
  ๒. นายไพฑูรย     ทวีแสง       ผูชวย 
  ๓. นายชัยณรงค  เอ้ือนไธสง    ผูชวย 
 ๔. นายศิริชัย   หม่ืนเจริญ       ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
              ๑) การจัดตั้งองคกร เพ่ือสนับสนุนโรงเรียน  

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดตั้งองคกร สรางหลักฐานการจัดตั้งองคกรท่ีไมใชนิติบุคคล และนิติบุคคล 
เพ่ือสนับสนุนโรงเรียน สรางผลงานท่ีสนับสนุนโรงเรียนและองคนั้นยังไดรับความรวมมือ สนับสนุนจากชุมชน 
***องคกร หมายถึง กลุมบุคคลท่ีทํางานอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือชวยเหลือโรงเรียน เชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ 
ฯลฯ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับการสนับสนุนเก่ียวกับชุมชน โดยมีหลักฐานท่ีตรวจสอบไดและสอดคลองกับ
ความตองการของโรงเรียน ชุมชนใหความรวมมือ สนับสนุนอยางหลากหลายและตอเนื่อง 
              ๒) โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากชุมชน  
 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเก็บหลักฐานการรับการสนับสนุนจากชุมชน และการรวมมือกับชุมชน ในดาน
วิชาการ ดานทรัพยากร ดานบริการ  
      ๓.๕ งานประเมินผลการดําเนินงานชุมชนและภาคีเครือขาย ประกอบดวย 

  ๑. นายไพฑูรย    ทวีแสง         หัวหนา 
  ๒. นายธนบดี   สอนสระคู       ผูชวย 
  ๓. นายชัยณรงค  เอ้ือนไธสง     ผูชวย 
  ๔. นายศิริชัย   หม่ืนเจริญ        ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงานชุมชนและภาคีเครือขายโดยมีหลักฐานท่ีตรวจสอบ

ได ประเมินผลในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการ วิเคราะหผลการประเมิน 
นําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุง พัฒนาดําเนินงาน ชุมชนและภาคีเครือขาย 
 
๔. งานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายกลุมบริหารท่ัวไป 
      ๔.๑ งานยานพาหนะ ประกอบดวย  

  ๑. นายพิษณุ     คําภู        หัวหนา 
  ๒. นายทองเบิ้ม   ก่ิงแกว       ผูชวย 



๕๔ 
 

 
 

  ๓. ๔. นายอุเทน  หอมหวล      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้   

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมดูแลรถยนตโรงเรียนใหปลอดภัยแกผูขับข่ี ควบคุมการเบิกจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงรถยนตและรถตัดหญา จัดทําทะเบียนการใชรถยนตโรงเรียน ซอมแซมบํารุงรถยนตใหอยูในสภาพท่ี
พรอมจะใชงานอยูตลอดเวลา  
 ๔.๒ งานไฟฟาในโรงเรียน  ประกอบดวย 
    ๑. นายกรุง  เจริญสุข      หัวหนา 
             ๒. นายธีรศักดิ์  ชัยสุวรรณ                                     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการบํารุงรักษา  ซอมแซมงานไฟฟาในโรงเรียน 
 ๔.๓  งานลูกจางประจํา  ประกอบดวย 
   ๑. นายพิษณุ  คําภู      หัวหนา 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการกําหนดภาระงานของงานลูกจางประจํา 
      ๔.๔ งานเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 

 ๑. นายเรอืงยศ  สารกิจ      หัวหนา 
 ๒. นายไพฑูรย   ทวีแสง      ผูชวย 
 ๓. นายพิษณุ  คําภู      ผูชวย 
 ๔. นายชัยณรงค  เอ้ือนไธสงค     ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติการเก่ียวกับการเสนอขอมูลและความตองการในการยุบรวมเลิกหรือเปลี่ยนสภาพสถานศึกษา

ไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      ๔.๕ งานปองกันและแกไขยาเสพติด  ประกอบดวย 
 ๑. นายไพฑูรย  ทวีแสง       หัวหนา 
 ๒. นายปฏิวัติ   นรสาร        ผูชวย 
 ๓. นายพิษณุ   คําภู      ผูชวย 
  ๔. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด      ผูชวย 
  ๕. นายชัยณรงค   เอ้ือนไธสงค      ผูชวย 
  ๖. นายธนบดี   สอนสระคู       ผูชวย 
  ๗. นางสาวโกสุม   ทิวคู           ผูชวย 
   ๘. นายสันติ  ประภาสัย      ผูชวย 
 ๙. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา     ผูชวย 
 ๑๐. นายบรรจง  ทองกระจาย     ผูชวย 
 ๑๑. นายกรวีย  คงตน        ผูชวย 
  ๑๒. ครูท่ีปรึกษาทุกคน       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 



๕๕ 
 

 
 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับการกําหนดแผนงานเพ่ือแกปญหายาเสพติดในโรงเรียน  ประสานงานและ
รวมมือกับหนวยงานตางๆ เพ่ือกําหนดแผนงานเพ่ือแกปญหายาเสพติดในโรงเรียน  กําหนดกิจกรรมตางๆ เพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน 
      ๔.๖ งานคณะสี  ประกอบดวย 
 ๑. นางสาวโกสุม  ทิวคู         หัวหนา 

  ๒. นายไพฑูรย  ทวีแสง      ผูชวย 
 ๓. นายชัยณรงค   เอ้ือนไธสงค      ผูชวย 
 ๔. นายปฏิวัติ  นรสาร      ผูชวย 
  ๕. นายสันติ  ประภาสัย      ผูชวย  
   ๖. นางสาวศิริลักษณ  ราษี      ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดแบงนักเรียน / คณะครูเพ่ือแยกออกเปนคณะ เพ่ือสะดวกในการทํากิจกรรม

ตาง ๆ จัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับนักเรียนไดทํารวมกันเพ่ือสงเสริมใหเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ เก็บ
รวบรวมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีไดทําเพ่ือเปนขอมูลของโรงเรียนตอไป 
      ๔.๗ งานแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน ประกอบดวย 
 ๑. นายชัยณรงค  เอ้ือนไธสงค       หัวหนา 

  ๒. นายปฏิวัติ   นรสาร        ผูชวย 
  ๓. นายพิษณุ   คําภู      ผูชวย 

  ๔. นายไพฑูรย  ทวีแสง      ผูชวย  
 ๕. นายกรวีย  คงตน      ผูชวย 

 ๖. ครูท่ีปรึกษาทุกคน          ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดกิจกรรม สงเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ลงโทษนักเรียนตามระเบียบ วาดวยการลงโทษนักเรียน ประสานงานระบบดูแลชวยเหลื่อนักเรียน 
และครูท่ีปรึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
      ๔.๘ งานทัศนศึกษา  ประกอบดวย 
          ๑. นายบรรจง  ทองกระจาย     หัวหนา 

      ๒. นางสาวกาญจนา  จติใจกลา    ผูชวย 
      ๓. นางสาวเกศรินทร  ดัดถุยาวัตร    ผูชวย     

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
ปฏิบัติการเก่ียวกับการแผนการดําเนินการทัศนศึกษาและการศึกษาแหลงเรียนรู โดยการศึกษาขอมูล 

และความคุมคาท่ีมีตอการพัฒนาการศึกษาของผูเรียน 
 ๔.๙  งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ประกอบดวย 

      ๑. นายธนบดี   สอนสระคู     หัวหนา 
      ๒. นายไพฑูรย    ทวีแสง      ผูชวย 

มีหนาท่ีดังตอไปนี้ปฏิบัติการเก่ียวกับการประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการสวนภูมิภาคในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดและพัฒนาการศึกษารวมกัน 



๕๖ 
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