
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ไดกําหนดโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน และโครงสรางการบริหารกลุมงาน
ตาง ๆ ออกเปน 4 กลุมงาน ไดแก กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล  และ
กลุมบริหารทั่วไป โดยกําหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ของสํานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งน้ีเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถดําเนินงานของโรงเรียนใหสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จึง
ไดจัดทําคําสั่งแมบท เพื่อมอบหมายงาน หนาที่รับผิดชอบ ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2565 ใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดผลดีแกโรงเรียนและประโยชนแกทางราชการ
ตอไป 
 
 
 

      (นายพศิน  บัวหุง)  
      ผูอํานวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

เรื่อง           หนา 

คํานํา 
สารบัญ 
คําสั่งมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนพนมดงรักวิทยา     
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน         
แผนผังการบริหารงานโรงเรียน         

1. กลุมบริหารวิชาการ         1-16 
2. กลุมบริหารงบประมาณ       17-34 
3. กลุมบริหารงานบุคคล        35-45 
4. กลุมบริหารทั่วไป        46-63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนพนมดงรกัวิทยา  
ท่ี  64/2565 

เรื่อง แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ี  ภาคเรียน 1 ปการศึกษา 2565 
 

ดวยโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ไดมีการกําหนดบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความรูความสามารถ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาสอดคลองกับหลักเกณฑ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหการปฏิบัติงานตางๆ ดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ แหงชาติที่ 16/2560 
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 คําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 19 /2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 
3 เมษายน 2560  

จึงแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 ดัง
เอกสารแนบทาย 

ใหผูที่ไดรับแตงตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใสและปฏิบัติหนาทีอ่ยางเต็มความรู ความสามารถ 
ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดผลดีตอทางราชการ หากมีปญหาใดไมสามารถแกปญหาในทางปฏิบัติไดใหรีบปรึกษาผูบริหาร  เพื่อ
หาทางแกปญหาตอไป และอยาใหการปฏิบัติงานมีผลเสียหายแกราชการอันเน่ืองมาจากความประมาทเลินเลอ 
 

สั่ง ณ วันที ่24  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

( นายพศิน  บัวหุง ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

 

 
 



รายละเอียดแนบทายคําสั่งโรงเรียนพนมดงรักวทิยา ท่ี  64/2565 
       ลงวันท่ี   24  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย 
    1. นายพศิน  บัวหุง   ผูอํานวยการสถานศึกษา          ประธานกรรมการ 

2. นางจันทรา   สารกิจ  รองผูอํานวยการสถานศกึษา      รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวยุพณิ  ศาลางาม รองผูอํานวยการสถานศกึษา      รองประธานกรรมการ 
4. นางอนัญญา  สุขไกร   ครู ปฏิบัติหนาที่รองผูอาํนวยการฯ รองประธานกรรมการ 
5. นายเรืองยศ   สารกิจ    ครู ปฏิบัติหนาที่รองผูอาํนวยการฯ รองประธานกรรมการ 
6. นายธวัชชัย  มีสะอาด  คร ู                     กรรมการ 
7. นางสาวสุพิน  สุมิตด ี  คร ู                     กรรมการ 
8. นายกรุง  เจริญสุข          คร ู                     กรรมการ 
9. นางสาวพัทธธรีา   ทลูดี   คร ู                      กรรมการและเลขานุการ 

 
มีบทบาทและหนาที่ดังตอไปน้ี 

1. ใหคําปรึกษาแกผูอาํนวยการสถานศึกษา 
2. ตรวจติดตามการบริหารงานตามแผนงานของโรงเรียน ใหความรวมมือ เสนอแนะ 

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
3. ปฏิบัติงานประสานกับคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
4. พิจารณาดําเนินการพัฒนาบุคลากร ตามกระบวนการปฏิรูปการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียน 
5. ประชุม วางแผนเพื่อปองกันและแกไขปญหาของโรงเรียนใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 
6. กําหนดแบบประเมินเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประเมินการปฏิบัติงาน 
     ตามแนวทางที่กําหนดและสรางความเขาใจอนัดีกับบุคลากร 
7. พิจารณาผลการดําเนินงานของบุคลากรเพื่อเพิ่มขวัญและกําลังใจตามศักยภาพของบุคลากร 
     หนาที่อื่น ๆ ตามแนวทางการบริหาร และนโยบายของทางราชการ 

 
บทบาทหนาท่ีของผูอํานวยการสถานศึกษา 
   
 นายพศิน  บัวหุง  ผูอํานวยการสถานศึกษา   

1. ควบคุม ดูแล ใหงานบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ     
   ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ ก.ศ.จ.เขตพื้นทีการศึกษากําหนด 
2. พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศึกษา 



3. สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 

4. จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการและบุคลากรทางการศกึษาเพื่อเสนอ  

ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศกึษา 
6. กําหนดกรอบงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามนโยบายของทางราชการ 
7. นิเทศ ควบคุม กํากับ ติดตาม เพื่อชวยแกปญหาและพัฒนางาน 
8. สรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 
9. ติดตอประสานงานกับชมุชน หนวยงานราชการ หรือองคกรอื่น เพือ่ประสานประโยชนในการพัฒนา 

ประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานของโรงเรียนตอสาธารณชน 
10. บริหารงานโดยใชหลักการมีสวนรวมของบุคลากร 
11. บริหารงานดานสิ่งแวดลอมและจัดบรรยากาศในโรงเรียน ใหมีความรมรื่น สวยงามเปน 

แหลงเรียนรู  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
 
 
 
  
                                           

                                                

 

              

  

นายพศิน  บัวหุง 
ผูอํานวยการโรงเรียน 

 

นางจันทรา  สารกิจ 
รองผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณ 

นางสาวสุพิน  สุมิตด ี

หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ 
นางสาวพัทธธีรา  ทูลด ี

หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

นางสาวยุพิณ  ศาลางาม 
รองผูอํานวยการกลุมบรหิารวิชาการ 

นางอนัญญา  สุขไกร 
ครูปฏิบัติหนาที่ 

รองผูอํานวยการกลุมบรหิารงาน
 

นายเรืองยศ  สารกิจ 
ครูปฏิบัติหนาที่ 

รองผูอํานวยการกลุมบรหิารทั่วไป 

นายธวัชชัย มีสะอาด 
หัวหนากลุมบริหารวชิาการ 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

นายกรุง  เจริญสุข 
หัวหนากลุมบริหารทั่วไป 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูโิครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารวชิาการ 
โรงเรียนพนมดงรักวทิยา  อาํเภอพนมดงรัก จงัหวัดสุรินทร ์

นายพศิน  บัวหุง 

ผูอํานวยการโรงเรียน  
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

นางสาวยุพิณ  ศาลางาม

รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ  

 

นางอรอนงค  มีสะอาด 

หวัหน้า 
1. กลุมงานพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู  
2. กลุม่งานสาํนกังานบรหิาร

วิชาการ 

 3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

นางสาวพรทิพย  โตสงวน 

หัวหนา 
1. งานกลุมงานวิ จัยและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

นายวีระวัฒน  ดวงมณี 

หัวหนา 
1. กลุมงานวัด งานทะเบียนและ
ประเมินผลและเทียบโอนการเรียนรู 
2. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 นายวิทยา  ศิริดํารง 

หวัหน้า 

1. กลุมงานพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียนรู 
2. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

         

นายธวัชชัย  มีสะอาด

หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 

นายติกขเวทย สมยิ่ง 

หัวหนา 
1. กลุมงานพัฒนาแหลงเรียนรู 
2. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

นายธวัชชัย มีสะอาด 

หัวหนา 
1. กลุมงานสงเสริมและประสาน
ความรวมมือทางวิชาการ 
 2. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง 

หัวหนา 
1. กลุมงานแนะแนวการศึกษา 
2. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 



 

1. กลุมบริหารวิชาการ 
 
นางสาวยุพิณ  ศาลางาม     :  รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ  
 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ รักษาการในตาํแหนง  
ผูอํานวยการโรงเรียนคนที่ 2 ตามที่โรงเรียนแตงตั้งในกรณีที่ผูอํานวยการโรงเรียนไมสามารถมาปฏิบัติ
หนาที่ได 

2. เปนที่ปรึกษาของผูอํานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานวิชาการโรงเรียน 
3. เปนคณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยตําแหนง 
4. กํากับ ตดิตาม การดําเนินงานของกลุมบริหารวิชาการใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย และม ี

ประสิทธิภาพ 
5. ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตร สรุปปญหาและรวมหาแนวทางแกไขเพื่อปรับปรุง 

หลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน 
6. ควบคุมดูแลในเรื่องการจัดอัตรากําลงั การจัดทําตารางสอน จัดครูคุมสอบ และดําเนินการ 

สอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
7. กําหนดหนาที่ของบุคลากรในกลุมบริหารวิชาการ และควบคุมใหการปฏิบัติงานของ 

สํานักงานบริหารวิชาการ งานจัดการเรียนรู โครงการพิเศษตางๆ บริหารจัดการในสายงานตามบทบาท
และหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. กํากับ ติดตาม ใหการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของทุกกลุมงาน กลุมสาระการเรียนรู  
สอดคลองกับแนวทางจัดการศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธของโรงเรียน 

9. สนับสนุนใหงานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู หาแนวทางใหครูจัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ 
แกปญหาการจัดการเรียนรู 

10. กํากับ ติดตาม ประสานงานใหมีการรวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับงานวิชาการใหเปนปจจุบัน  
เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา และแกไขปญหาในเรื่องการจัดการเรียนรูของนักเรียน 

11. ควบคุม กํากับ ติดตาม การดาํเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุม 
บริหารวิชาการอยางตอเน่ือง 

12. สนับสนุนสงเสริมใหทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย ใชสื่อ 
และแหลงการเรียนรูทุกประเภท ใชกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงที่หลากหลาย 
ตามความมุงหวังของหลักสูตร 

13. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ตามปฏิทินทุกสัปดาห เพื่อแจงขาวสาร 
เหตุการณและรวมหาแนวทางแกปญหา และรวมตัดสินใจในงานวิชาการของโรงเรียน 

14. ติดตามประสานประโยชนของครู ผูปฏิบัติหนาที่สอนและปฏิบัติหนาที่เสริมพิเศษ เพื่อสราง 
ขวัญและกําลังใจ 

15. วินิจฉัยสั่งการงานที่รับมอบหมายไปยังกลุมงานที่เกี่ยวของ 



 
 

16. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปปญหา และอุปสรรคในการ 
ดําเนินงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

17. กํากับ ติดตาม ใหงานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดําเนินการติดตามการปฏิบัติงาน 
ของทุกกลุมงานพรอมรายงานผลการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

18. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนติดตอประสานงานระหวาง 
โรงเรียนกับหนวยงานภายนอกในสวนที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ 

19. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

นายธวัชชัย  มีสะอาด  :   หัวหนากลุมบริหารวิชาการ    
 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
  1. รับแนวปฏิบัติจากรองอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ เพื่อกํากับ ดูแล  ติดตามในสายงานที่
รับผิดชอบ 

2. เปนคณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยตําแหนง 
3. ประสานงานกับกลุมงาน  กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากรอง

ผูอํานวยการ  เพื่อใหงานของกลุมบริหารวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย 
  4. รวมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  ปฏิทินปฏิบัติงาน  แบบพิมพ  และเอกสารตาง ๆ ของกลุม
วิชาการ 
 5. เปนคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

6. เผยแพรขาวสารขอมูลทางดานวิชาการใหแกนักเรียน  ครู  ผูปกครอง และชุมชน 
  7. ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร  สรุปปญหาและแนวทางแกไข  เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
  8. ติดตามนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียน  การสอน เพื่อหาแนวทางแกไข 
  9. กํากับดูแลการจัดแผนการเรียนของนักเรียนและจัดนักเรียนเขาเรียนตามแผนการเรียน 
  10. พิจารณาความดีความชอบของครูในกลุมบริหารวิชาการเพื่อเสนอตอรองผูอํานวยการกลุม
บริหารวิชาการ 
  11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 1. นายพศิน  บัวหุง    ผูอํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 2. นางจันทรา  สารกิจ รองผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 
 3. นายเรืองยศ  สารกิจ  ครูปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารทัว่ไป    กรรมการ 
 4. นางอนัญญา  สุขไกร  ครูปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 5. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม  รองผูอํานวยการกลุมบรหิารวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
 



 
 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานกลุมบริหารวิชาการ 
2) อํานวยการ บริหารจดัการ ในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน และจดัระบบการบริหารงาน
ของ งานกลุมบริหารวิชาการ 
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  

คณะกรรมการบริหารงานกลุมบริหารวิชาการ 
 1. นายพศิน  บัวหุง ผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม รองผูอํานวยการกลุมบรหิารวิชาการ รองประธานกรรมการ 

3. นายธวัชชัย  มีสะอาด  คร ู       หัวหนากลุมบริหารวชิาการ 
4. นายวรีะวัฒน  ดวงมณ ี คร ู     ผูชวย 
5. นางอรอนงค    มีสะอาด คร ู      ผูชวย 
6. นางสาวนวลปรางค  พองนวล  ครู                      ผูชวย 
7. นางแคทรียาพร  มีแสวง  คร ู     ผูชวย 
8. นางสาวมลทิพย  รูจติ  คร ู     ผูชวย 
9. นายพรชัย    สุขแสวง  ครู       ผูชวย 
10. นางสาวสุธาสินี   รอดกระโทก  ครู                      ผูชวย 
11. นางสาวพรทิพย  โตสงวน ครู                      ผูชวย 

  12. นางสาวนิชาพร  สวุรรณโชต ิ คร ู     ผูชวย 
 13. นายวิญ ู  ศุภนัส   คร ู     ผูชวย 
 14. นางสาวศศิเพ็ญ  คงสุข ครู                      ผูชวย 
 15. นางสาวสุมิตรา   ดีเลือก  ครู       ผูชวย 
 16. นางสาวเสาวลักษณ  ศรีแกว คร ู     ผูชวย 
 17. นายตกิขเวทย  สมยิง่ คร ู ครู                      ผูชวย 
 18.  นางสาวอรอนิทร  ฝอยทอง คร ู     ผูชวย 
 19.  นางสาวปณพชิชา  พูนลน ครู                      ผูชวย 
 20.  นางสาวธนาภรณ  ทัพไทย คร ู     ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1) วางแผนบริหารงานกลุมบริหารวิชาการ 
2) จัดทําระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานกลุมบริหารวิชาการ 
3) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หนาที่ความรบัผิดชอบ และจัดบุคลากรในกลุมใหเหมาะสมกับ  

ลักษณะของงาน  
4) ประสานงานกับกลุม งาน และกลุมสาระการเรียนรู ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  

และมีประสิทธิภาพ  
5) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานกลุมบริหารวิชาการ 
6) เสนอขอความเห็นชอบ เกี่ยวกับการบริหารวิชาการแกผูอํานวยการโรงเรียน  



 
 

7) อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน แกผูมาตดิตอ ให 
ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว  

8) นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานกลุมบริหารวชิาการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
9) ประเมิน สรุป และรายงานผลการดําเนินงานกลุมบริหารวิชาการเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียน  

เมื่อสิ้นภาคเรียน  
10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 

 
ขอบขายงานและภารกิจบริหารงานวิชาการ 
1. กลุมงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  : นางอรอนงค  มีสะอาด หัวหนา 

 1.1  งานพัฒนาหลักสูตร :  
1) นางแคทรียาพร  มีแสวง   หัวหนา 
2) นายวีระวัฒน  ดวงมณ ี   ผูชวย 
3) นายกรุง  เจริญสุข    ผูชวย 
4) นายติกขเวทย  สมยิ่ง    ผูชวย 
5) นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด   ผูชวย 
6) นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง   ผูชวย 
7) นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
  1. ประสานงานจัดใหมีการศึกษาวิเคราะหหลักสูตร   เพื่อใหมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรนําหลักสูตรไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  2. ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร สรุปปญหาและหาแนวทางแกไขปญหา  เพื่อ

ปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
  3. ใหคําแนะนําและชวยเหลือในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  การจัดหรือปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกลับโรงเรียนและนโยบายของโรงเรียน 
  4. ควบคุมการใชหนังสือประกอบการจัดการเรียนรู  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณตาง ๆ ใน

โรงเรียน 
  5. ดําเนินการใหทุกกลุมสาระการเรียนรู  มีสื่อการสอน วัสดุฝกที่ไดมาตรฐานและจัด

บรรยากาศทางวิชาการ 
6. ศึกษาวิเคราะหแผนการเรียนการจัดรายวิชาตาง ๆ ใหสอดคลองกับความสนใจความ 

ถนัดของนักเรียนและบุคลากรในกลุมสาระ 
   7. วางแผนและดําเนินการใหมีการจัดสอนเสริมใหกับนักเรียนตามโอกาส 

8. อํานวยความสะดวกดานการจัดการเรียนรู  จัดบรรยากาศทางวิชาการใหเอื้อตอการ 
จัดการเรียนรู 
   9. จัดกิจกรรมพัฒนาคร ู เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับครูอยางตอเน่ือง 

10. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 



 
 
 

 1.2  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
1) นางสาวนวลปรางค  พองนวล   หัวหนา 
2) นายพรชัย  สุขแสวง    ผูชวย 
3) นายติกขเวทย  สมยิ่ง    ผูชวย 
4) นางสาวปณพชิชา  พูนลน   ผูชวย 
5) นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง   ผูชวย 
6) นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชต ิ   ผูชวย 
7) นายวิญู  ศุภนัส    ผูชวย 
8) นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด   ผูชวย 
9) นางสุมิตรา  ดีเลือก    ผูชวย 
10) นางสาวเสาวลักษณ  ศรีแกว   ผูชวย 
11) นางสาวธนาภรณ  ทัพไทย   ผูชวย 
12) นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตารางสอน  ตารางใชหอง  ตารางสอนประจําชั้นใหเปน 

ปจจุบัน 
2. สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนน 

ผูเรียนเปนสําคัญ 
3. สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยดําเนินการดังน้ี 

    3.1 จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจความถนัดของ
ผูเรียนฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณการประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาการเรียนรูจากประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง 
    3.2 สงเสริมใหนักเรียนรักการอานและใฝรูอยางตอเน่ืองการผสมผสานความรู
ตาง ๆ ใหสมดุลกันปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเน้ือหา
สาระกิจกรรม 
    3.3 จัดบรรยากาศและสิ่ งแวดลอมและแหลง เรียนรู ให เอื้ อตอการจัด
กระบวนการเรียนรูและการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขายผูปกครองชุมชนทองถ่ินมามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

4. ใหคําแนะนําปรึกษา การนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนน 
การนิเทศที่รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร  เชน  นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนรวมกันหรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

5. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
6.   กํากับติดตามการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพและใหคําปรึกษาแนะนํา เมื่อมี 

ปญหาดานการเรียนการสอน 



 
 
  7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ และมีกําหนดเปาหมายรวม มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูการปฏิบัติ การนําผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชในการพัฒนา การจัดการเรียนรูของนักเรียน  นําผลไปพัฒนาตอยอดเปนวิธีการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 
  8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามโครงสรางของหลักสูตร โดยจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับกับหลักสูตรโรงเรียน  มีการสํารวจความตองการ  ความสนใจและ
ความถนัดของนักเรียน  เปดโอกาสใหนักเรียนเลือกเขากิจกรรมและมีสวนรวมในกิจกรรมน้ัน มีการ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
  9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรางกระบวนการคัดเลือก จัดกลุม ความสามารถพิเศษของ
นักเรียนแตละประเภท และกําหนดผูรับผิดชอบในแตละประเภทความสามารถ พิเศษของนักเรียน จัด
กิจกรรมพัฒนานักเรียนตามความสามารถพิเศษ และจัดเวทีใหนักเรียนแสดง / แขงขัน ความสามารถ 
พิเศษในแตละประเภท ทั้งในและนอกโรงเรียน รายงานผลและเผยแพรผลงานความสามารถพิเศษของ
นักเรียน 
  10. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลสารสนเทศหนังสือและแบบเรียน  รวบรวม
กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกหนังสือและแบบเรียน  
จัดทํา จัดหา หนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ หนังสืออานประกอบ แบบฝกหัด ใบงาน ใบความรู 
เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

11. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 1.3 งานหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  นายธนบดี  สอนสระคู    ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
2) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 นายสุทธพิงษ  ปนะถา   ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
3) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
นางสาวเนาวรัตน   เจรญิสุข  ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
4) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายไพฑูรย   ทวีแสง   ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
5) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
นางสาวนวลปรางค  พองนวล  ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  
6) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
นายกีรต ิ  ปรุงเกยีรต ิ   ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 7) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
นายบรรจง   ทองกระจาย   ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  
 



 
 

8) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
นางสาวโกสุม  ทิวคู   ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 9) กลุมประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด   ครู  หัวหนากลุม ปวช. 
 10) กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  นายติกขเวทย  สมยิ่ง   ครู  หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี  

1. จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนจัดทํา 
ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมสาระการเรียนรูและดาํเนินงานใหเปนไปตามแผน 

2. ดําเนินการวิเคราะหหลักสูตรและจัดทาํหลักสูตรสาระการเรียนรูของกลุมสาระการ 
เรียนรูที่รับผิดชอบ 

 3. จัดอตัรากําลังของครปูฏิบัติงานสอนในกลุมสาระการเรียนรู 
 4. ประสานงานกับครกูลุมสาระการเรียนรูในการจัดทําโครงสรางรายวิชาและหนวยการ 

เรียนรูในรายวิชาที่สอน 
 5. ดูแลและประสานงานจัดทําแผนการจดัการเรียนรูในรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู 

ที่รับผิดชอบตามหลักสตูรและนโยบายของสถานศึกษา 
 6. ประสานงานจดัทําและพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูในกลุมสาระการเรียนรูใหเปน 

ปจจุบัน 
 7. ดูแลและดําเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอนใหเปนไปตามระเบียบวา 

ดวยการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
 8. ประสานงานการจดัทาํขอสอบ จัดเก็บขอสอบ และดําเนินการจดัสอบใหเปนไปตาม 

ระเบียบวาดวยการวดัและประเมินผลการศึกษา 
 9. ดูแลและดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามระเบียบวา 

ดวยการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
 10. ตดิตามดูแลและดําเนินการสอบแกตัวและจดัสอนซอมเสริมเพื่อสอบแกตัวเมื่อ 

นักเรียนมีผลการเรียนทีม่ีเงื่อนไข ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
และแนวปฏิบัติของโรงเรียน 

 11. ประสานงานดานการจัดกจิกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตรทั้งภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 12. จัดครูเขาสอนแทนเมื่อครูในกลุมสาระฯ ลาหรือไปราชการ 
 13. จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในกลุมสาระการเรียนรู 
 14. พัฒนาศูนยสื่อ หองสมุด แหลงเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู 

และบริการแกนักเรียน 
 15. จัดกิจกรรมวิชาการที่หลากหลายเพื่อสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 



 
 

 16. จัดทําสารสนเทศของกลุมสาระการเรียนรูเพือ่ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและ 
พัฒนางานใหมีประสิทธภิาพ 

 17. ดาํเนินงานจัดระบบ 5 ส ในพื้นที่รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรู 
 18. ประเมินผลงานของครูในกลุมสาระการเรียนรูเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
 19. ตดิตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงานของกลุมสาระการเรียนรู 
 20. เผยแพรผลงานของกลุมสาระการเรียนรูแกหนวยงานตางๆ 
 21. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
2. กลุมงานวัดผล และประเมินผล ทะเบียนและเทียบโอนการเรียนรู : นายวีระวัฒน  ดวงมณี หัวหนา 
  2.1 งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1) นายพรชัย  สุขแสวง    หัวหนา 
  2) นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด   ผูชวย 
  3) นางสาวมลทิพย  รูจิต    ผูชวย 
  4) นายวิญู  ศุภนัส    ผูชวย 
  5) นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชต ิ   ผูชวย 
  6) นายชัชวาล  สุขดี    ผูชวย 
  7) นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย   

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. ควบคุมดูแลวัดผลและประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบสถานศึกษาดวย 

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
2. รวมจัดทําแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิชาการ 
3. ใหคําแนะนําบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตลอดจนทํา 

เอกสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน 
4. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนไวคนควาและอางอิง 
5. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียน 

ใหเปนไปตามระเบียบการประเมินผลการเรียน 
6. รวบรวมติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุมสาระการเรยีนรูตาง ๆ 
7. จัดทําแบบพิมพตาง ๆ ที่ใชในงานวัดผล 
8. รวบรวมรายชื่อนักเรียน ที่มีเวลาเรียนไมครบรอยละ 80 และประกาศใหนักเรียนยื่น 

คํารองขอมีสิทธิ์สอบ 
9. รวบรวม ปพ. 5 เสนอผูอํานวยการเพื่ออนุมัติผลการเรียน 
10. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูในการดําเนินการเรื่องการสอบแกตัว 
11.  รวบรวมสถิติการสอบผาน การมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไขของนักเรียน 
12. กําหนดเวลาสอบแกตัว จัดทําตารางเรียนเสริม ตารางสอบแกตัว และประกาศผล 

การสอบแกตัว  



 
 

13. ประสานกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ในการจัดทาํขอสอบกําหนดตาราง 
สอบกรรมการคุมสอบและดําเนินการสอบ 

14. ประสานกับครูที่ปรึกษา  และผูปกครองนักเรียนในกรณีที่ตรวจพบวานักเรียนมี 
ปญหาเรื่องผลการเรียนการจบหลักสูตร 

15. จัดใหมีการเทียบโอนความรู  ทักษะประสบการณ  และผลการเรียนจากสถานศึกษา 
อื่นตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

16. สํารวจนักเรียนที่มีปญหาการเรียน   0, ร, มส,มผ พรอมดําเนินการหาวิธีแกไข  ใน 
กรณีที่นักเรียนมีปญหาตกคาง 
  17. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดกลุมการเรียนอยางหลากหลาย ตอบสนองความตองการของ
นักเรียน และจัดกลุมการเรียน โดยวิเคราะหตามศักยภาพผูเรียนและในแตละกลุมการ 
  18. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหมาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู ของสาระการ
เรียนรูโดยเชื่อมโยงกับแบบทดสอบระดับชาติ  

19. วางแผนพัฒนา กําหนดเปาหมาย มอบหมายผูรับผิดชอบ ดําเนินงานตาม 
แผนพัฒนาอยางมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกกลุม กํากับติดตาม ประเมินผลอยางตอเน่ือง  และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับของผลการทดสอบระดับชาต ิ

20. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

2.2 งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน 
1) นางสาวสุธาสินี  รอดกระโทก   หัวหนา 
2) นางสาวพรทพิย  โตสงวน   ผูชวย 

  3) นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด   ผูชวย 
  4) นางสาวมลทิพย  รูจิต    ผูชวย 
  5) นายวิญู  ศุภนัส    ผูชวย 
  6) นายชัชวาล  สุขดี    ผูชวย 
  7) นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย  

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. เปนนายทะเบียนของโรงเรียน 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการตาง ๆ ของงานทะเบียน  ปฏิทินปฏิบัติการ 

และประเมินผลการดําเนินงานงานทะเบียน 
3. ทําทะเบียนนักเรียน  ทะเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ. 1)  จัดทําขอมูลผลการเรียน 

ของนักเรียนใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
4. บันทึกผลการประเมินลงระบบทะเบียนของนักเรียน  และประชาสัมพันธผลการเรียน 

ของผูเรียนผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
5. จัดทําแบบพิมพตาง ๆ ที่ใชในงานทะเบียน 
6. ใหเลขประจําตัวนักเรียนและจัดทํารายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน  จัดทําสถิติจํานวน 



 
 
นักเรียน 

7. รับคํารองการขอเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  การแกไขประวัติอื่น ๆ ของนักเรียน  และ 
ดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขหลักฐานในงานทะเบียนนักเรียน 

8. ประสานกับครูที่ปรึกษาและผูปกครองนักเรียนในกรณีที่ตรวจพบวานักเรียนมีปญหา 
เรื่องผลการเรียนการจบหลักสูตรและการลงทะเบียนวิชาเรียน 

9. รับคํารองและดําเนินการเกี่ยวกับการขอพักการเรียน  การยาย  และการลาออกของ 
นักเรียน 

10. รับคํารองการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล   
11. ออกใบรับรองผลการเรียน  ใบรับรองเวลาเรียน  ใบรับรองอื่น ๆ ตามที่นักเรียนหรือ 

ผูปกครองตองการ 
12. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามที่หนวยงานตาง ๆ สงมา 
13. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน  และประกาศนียบัตรแกนักเรียนที่จบหลักสูตร 
14. จัดใหมีการเทียบโอนความรู  ทักษะประสบการณ  และผลการเรียนจากสถานศึกษา 

อื่น  สถานประกอบการ  และอื่น ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธกิารกําหนด 
15. ใหบริการขอมูลในดานการเรียนแกครูนักเรียนและผูปกครอง 
16. จัดเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของานทะเบียนใหเปนระบบสะดวกในการตรวจสอบ 

และใชงาน 
17. จัดทําทะเบียนแสดงผลการเรียน 
18. สํารวจนักเรียนที่มีปญหาการเรียนผลการเรียนที่มีเงื่อนไข 
19. ดําเนินการหาวิธีแกไขในกรณีที่นักเรียนมีปญหาตกคาง  
20. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการรับนักเรียนโดยวิเคราะหขอมูลจากบริบทของ 

โรงเรียนและ นโยบายของตนสังกัด 
21. จัดทําประกาศแนวปฏิบัติและแผนการรับนักเรียน เผยแพรใหสาธารณชนทราบและ 

มีการสรางความเขาใจให ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของทราบอยางชัดเจน 
22. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 3. กลุมงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1) นางสาวพรทิพย  โตสงวน   หัวหนา 
2) นางสาวแคทรียาพร  มีแสวง   ผูชวย 
3) นายสันติ  ประภาสัย    ผูชวย 
4) นายติกขเวทย  สมยิ่ง    ผูชวย 
5) นางสาวปณพชิชา  พูนลน   ผูชวย 

 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 



 
 

1. สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนทําการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยครอบคลุมทั้งการ
วิจัยบริสุทธิ์  การวิจัยเชิงทดลอง  และการประเมินโครงการ 
  2. จัดรวบรวมผลงานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อจัดพิมพเปนรูปเลมใชในการนําเสนอเปนผลงานของ
โรงเรียนและเพื่อประชาสัมพันธงานวิจัยอยางตอเน่ือง  โดยจัดทําภาคเรียนละ 1 เลมและใหมีจํานวนตาม
ความเหมาะสมของแตละป 

3. สนับสนุนใหครูจัดทําและรวบรวมผลงาน  Best  Practice 
4. ประสานงานหัวหนากลุมสาระการเรียนรูใหครูสงประกวด ผลงาน Best  Practice 
5. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
4. กลุมงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู : นายวิทยา  ศิริดํารง หัวหนา 

4.1 งานเทคโนโลยีการเรียนการสอน  
  1) นางสาวสุธาสินี  รอดกระโทก   หัวหนา 
  2) นายฐานะ  บุญรอด    ผูชวย 
  3) นายศุภชัย  ผูกเกสร    ผูชวย 
  4) นางสาวกนกศิลป  แผนทอง   ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
   1. วางแผน ควบคุม ดูแล  แกไขปญหา  และเปนที่ปรึกษาในการใชเทคโนโลยีระบบ
เครือขายภายในโรงเรียน  ทั้งการใชอินเทอรเน็ต  อินทราเน็ต  วิทยุ  โทรทัศน 
   2. พัฒนาครู  นักเรียน  และบุคลากรเพื่อใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ตาง ๆ ทั้งสวนที่เปนฮารดแวร  และซอฟตแวร 

3. สนับสนุนฮารดแวรและซอฟตแวรตอการบริหารงานและจัดการเรียนการสอน 
   4. พัฒนาระบบเครือขายภายในโรงเรียนทั้งการใชอินเทอรเน็ต  อินทราเน็ต  วิทยุ  
โทรทัศนทั้งสวนที่เปนฮารดแวรและซอฟตแวร 
   5. เปนผูจัดการระบบเครือขาย  และเว็บมาสเตอรของโรงเรียน 
   6. ประสานรวมมือในการผลิต  จัดหา  พัฒนา  การใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน  และพัฒนางานวิชาการกับบุคลากรภายในสถานศึกษาบุคคลครอบครัวองคกร
หนวยงานและสถาบันอื่น 
   7. ประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.2 งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
  1) นางสาวมลทิพย  รูจิต    หัวหนา 
  2) นางสาวแคทรียาพร  มีแสวง   ผูชวย 
  3) นายสันติ  ประภาสัย    ผูชวย 
  4) นางสาวนวลปรางค  พองนวล   ผูชวย 
  5) นายศุภชัย  ผูกเกสร    ผูชวย 



 
 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. สนับสนุนการทําผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครู 

   2. สงเสริมสนับสนุนประสานความรวมมือกับคณะครูในการดําเนินการดังน้ี 
   2.1   ศึกษา  สํารวจ  วิเคราะหสภาพปญหา  การจัดหา  การเลือก  การ
ใช  และการประเมินคุณภาพสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อใชจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในทุกกลุมสาระการเรียนรูสําหรับเด็กปกติและเด็กพกิารเรียน
รวม 
    2.2   จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางหลากหลายเพื่อใชในการเรียนการ
สอนและการพัฒนางานดานวิชาการ 
    2.3   เลือกใชสื่อและเทคโนโลยีที่ผานการประเมินคุณภาพทางวิชาการ  โดย
ดําเนินการคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการการประเมินการใชสื่ออยางเหมาะสม 
    2.4   ผลิต  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งประเมินคุณภาพสื่อ
เพื่อเลือกใชประกอบการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
   3. มีสวนรวมในการพัฒนาศนูยสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา 
   4. ประสานความรวมมือในการผลิต  จัดหา  พัฒนา  และแลกเปลี่ยนการใชสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย  สําหรับใชจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานดาน
วิชาการ 
   5. ประเมินผลการผลิต  จัดหา  พัฒนาและใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อ
การศึกษาอยางตอเน่ือง 
   6. เผยแพรสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อการศึกษาที่ครูผลิตและพัฒนาใหเพื่อนครู
สถาบันการศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาไดใชประโยชนตอการเรียนการสอน  และ
การพัฒนาวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ 

 7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
5 กลุมงานพัฒนาแหลงเรียนรู :  นายติกขเวทย  สมยิ่ง หัวหนา 

5.1 งานพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 
  1) นางปณพิชชา  พูนลน    หัวหนา 
  2) นายธนบดี  สอนสระค ู   ผูชวย 
  3) นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด   ผูชวย 
  4) นางสาวเนาวรัตน  เจริญสุข   ผูชวย 

5)  นายกีรติ  ปรุงเกียรต ิ    ผูชวย 
  6) นายวิญู  ศุภนัส    ผูชวย 
 มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
   1. จัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 



 
 
    2. ส ง เสริมใหมีการพัฒนาและการใชแหลง เรียนรูภายในสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   3. สงเสริมใหครูและนักเรียนมีโอกาสใชงานแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาเพื่อการ
จัดการเรียนรูอยางเต็มที่ 
   4. ติดตามและตรวจสอบการใชงานแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาของครูและนักเรียน 
   5. สรุปและรายงานผลการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 

 6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 5.2 งานพัฒนาแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา 

1)  นายวิญู  ศุภนัส    หัวหนา 
  2)  นายธนบดี  สอนสระค ู   ผูชวย 
  3)  นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด   ผูชวย 
  4)  นายกีรติ  ปรุงเกียรต ิ    ผูชวย 
 มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี    
   1. จัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา 
   2. สงเสริมใหมีการพัฒนาและการใชแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   3. สงเสริมใหครูและนักเรียนไดมีโอกาสใชงานแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาเพื่อการ
จัดการเรียนรูอยางเต็มที่ 
  4. ติดตามและตรวจสอบการใชงานแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาของครแูละนักเรียน 
   5. สรุปและรายงานผลการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา 
   6. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาแกบุคคลทั่วไปและแหลง
เรียนรูภายนอกแกครูผูสอนทุกคนอยางสม่ําเสมอ 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
6.  กลุมงานสงเสริมและประสานความรวมมือทางวิชาการ 

1)  นายธวัชชัย  มีสะอาด    หัวหนา 
2)  นายวีระวัตฒน  ดวงมณ ี   ผูชวย 
3)  นางอรอนงค  มีสะอาด   ผูชวย 
4)  นางสาวเสาวลักษณ  ศรีแกว   ผูชวย 
5)  นางสุมิตรา  ดีเลือก    ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. ประสานและจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ดานวิชาการกับกลุมเครือขาย  ปราสาทเชิงพนม 

เครือขายครูในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ กลุมเครือขายโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทรและเครือขายอื่น ๆ  



 
 

2. สงเสริมสนับสนุนใหครูมีสวนรวม  เปนสมาชิกเครือขายสถาบัน  สมาคมองคกรตาง ๆ เพื่อการ
พัฒนาวิชาชีพ 

3. มีสวนรวมรับผิดชอบตอภารกิจตาง ๆ ของกลุมโรงเรียนเครือขายปราสาทเชิงพนม  รวมทั้งใช
ขอเสนอแนะหรือดําเนินงานเพื่อการพัฒนากิจกรรมของกลุมโรงเรียนเครือขาย 

4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
7. กลุมงานแนะแนวการศึกษา   

1)  นางสาวอรอินทร  ฝอยทอง   หัวหนา 
2)  นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชต ิ   ผูชวย 
3)  นางสาวธนาภรณ  ทัพไทย   ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. ประสานงานกับครทูี่ปรึกษาในการจัดทาํระเบียนสะสมใหกับนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น  
2. ใหการแนะนําและใหคําปรึกษานักเรียนในการแกไขปญหาทางดานการเรียน และปญหา 

ครอบครวั 
3. ประสานงานสถาบันการศึกษาและหนวยงานทีเ่กี่ยวของเกี่ยวกับการศึกษาตอและอาชพี  
4. จัดหาทุนการศึกษาชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย 
5. ติดตามและรายงานผลเกี่ยวกับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพของนักเรียนที่สําเร็จ 

การศกึษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นปที่ 3  
6. จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อใหความรูความเขาใจในแนวทางศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

สําหรับนักเรียนทุกระดับชั้น 
7. จัดทําวารสารแนะแนวการศึกษาตอ เพื่อนําเสนอบุคลากร นักเรียน และชุมชน อยางตอเน่ือง 
8. จัดทําแผน โครงการ งบประมาณ ปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนวตลอดปการศึกษาและสรุป 

รายงานผลการดําเนินงานเสนอผูบริหารทราบ 
9. ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
10. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

8. กลุมงานสํานักงานบริหารวิชาการ : นางอรอนงค  มีสะอาด  หัวหนา 
 8.1 งานแผนงานวิชาการ 
  1)  นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชต ิ   หัวหนา 
  2)  นางสุมิตรา  ดีเลือก    ผูชวย 
  3)  นางสาวเสาวลักษณ  ศรีแกว   ผูชวย  
  4)  นางสาวมลทิพย  รูจติ    ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลและจัดทํา ระเบียบและแนวปฏิบัติของทาง 

ราชการเกี่ยวกับงานวิชาการใหเปนระบบ สะดวกในการนําไปใช และเปนปจจุบัน   



 
 

2. กําหนดผูรับผิดชอบในการนําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการไปใชอยาง 
เปนระบบ  

3. จัดทําเอกสารคูมือครู / คูมือนักเรียน /  คูมือผูปกครอง และมีการเผยแพรใหครู  
นักเรียน ผูปกครองและผูเกี่ยวของ ทราบดวยวธิกีารที่หลากหลาย 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัทําและมีแผนงานวิชาการที่มีคุณภาพตามบริบทของ 
โรงเรียน และมีคณะกรรมการทีร่ับผิดชอบปฏิบัติตามแผนอยางครบถวน   

5. ดําเนินการตามแผนงานวิชาการอยางเปนข้ันตอนที่กําหนด มีการกาํกับ ติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานวิชาการเปนระยะอยางตอเน่ือง  และสรุปวิเคราะหการ
ดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนางานวิชาการ และเผยแพรแกผูเกี่ยวของ 

6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกําหนดโครงสรางการบริหารงาน และขอบขายงานวิชาการไว 
อยางชัดเจนจัดทําแผนภูมิโครงสรางการบริหารงานวิชาการ แสดงไวใหครู ผูปกครอง นักเรียน และ
ผูเกี่ยวของทราบอยางชัดเจน  

7. จัดทําพรรณนางานตามโครงสรางการบริหารงานวิชาการ  มีการมอบหมาย 
ผูรับผิดชอบงานตามโครงสรางการบริหารงานวิชาการอยางครบถวน ประชาสัมพันธเผยแพรใหผูเกี่ยวของ
ทราบ 
  8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

8.2 งานสารสนเทศงานวิชาการ  
  1)  นางสาวเสาวลักษณ  ศรีแกว   หัวหนา 
  2)  นางสุมิตรา  ดีเลือก    ผูชวย 
  3)  นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชต ิ   ผูชวย  
  4)  นางสาวมลทิพย  รูจติ    ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลดานวิชาการอยางรอบ 

ดานและจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศที่สมบูรณ ครอบคลุม ขอบขายของงานวิชาการ และเปนสารสนเทศที่
ถูกตอง เปนปจจุบัน สะดวกตอการใชงาน  

2. นําสารสนเทศไปใชประโยชนในการบริหารงาน อยางมีประสิทธิภาพ  
3. นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางตอเน่ือง 
4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 8.3 งานธุรการกลุมบรหิารวิชาการ 
  1)  นางสุมิตรา  ดีเลือก    หัวหนา 
  2)  นางสาวเสาวลักษณ  ศรีแกว   ผูชวย 
  3)  นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชต ิ   ผูชวย  
  4)  นางสาวมลทิพย  รูจติ    ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. ดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณ 



 
 

 2. จัดทําทะเบียนรับ-สงเอกสาร หนังสือราชการ บันทึกขอความตามระบบและจาย 
เอกสารตามหนวยงานที่เกี่ยวของ ตดิตามเก็บเรื่องเขาแฟมตาง ๆ และจดัพิมพคาํสั่งของกลุมงาน 

 3. จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ ของกลุมงานใหเปนระบบ 
 4. ใหบริการดานวิชาการแกครู นักเรียนและผูปกครอง ประสานงานกับบุคลากรภายใน 

และภายนอกโรงเรียนที่เกี่ยวของ 
5. ดูแลสํานักงาน จัดบรรยากาศภายในสํานักงานและจัดทําขอมูลสารสนเทศของกลุม 

ใหเปนปจจุบัน 
6. รับผิดชอบดูแลการใหบรกิารอดัสําเนาทุกประเภทในกลุมวิชาการ พรอมทั้งใหมีการ 

จดบันทึกสถิติการใชเครือ่งอัดสําเนาทุกเครื่อง 
 7. จัดทําระเบียบแนวปฏิบัติงานวิชาการ พรอมนํามอบในกลุม / งานที่เกีย่วของ 
 8. ประสานงานกับผูมีสวนเกี่ยวของในการดาํเนินงานวิชาการของโรงเรียน 
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 

 8.4 งานประเมินผลการดําเนินงานกลุมบริหารวชิาการ 
  1)  นางสาวมลทิพย  รูจติ    หัวหนา 
  2)  นางสาวเสาวลักษณ  ศรีแกว   ผูชวย 
  3)  นางสาวนิชาพร  สุวรรณโชต ิ   ผูชวย  
  4)  นางสุมิตรา  ดีเลือก    ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการดาํเนินงานวิชาการจากหนวยงานยอยภายใน 

โรงเรียน และมีการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ ประเมินผลระดับโรงเรียน  
2. วิเคราะหผลการประเมินการดําเนินงานวิชาการ และนําผลการวิเคราะหไปใชในการ 

ปรับปรุงพัฒนา การดาํเนินงานวิชาการ และมีการเผยแพรผลการดาํเนินงานทั้งภายในและ ภายนอก
โรงเรียน 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกาํหนดแนวทางปฏิบัติ และมีการชี้แจงสรางความเขาใจใน 
การดําเนินการ ของการประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค การคดิวิเคราะห อาน เขียน และ
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

4. จัดใหมีเครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพ และครอบคลุม ทุกรายการ ดําเนินการ 
ประเมินผลตามแนวทางที่กําหนด  

5. กํากับ ตดิตาม ประเมินผลการดําเนินงาน  เปนระยะอยางตอเน่ือง และมีการนําผล 
การประเมินไปปรับปรุง พัฒนางาน  การประเมินผลคุณภาพผูเรียนอยางตอเน่ือง 

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
                                                                    
                                  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  

 
 
 

 
       

 

นายพศิน  บัวหุง 

ผูอํานวยการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา 

นางจันทรา  สารกิจ

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ  

 

นางปานไพลิน  ขอพรกลาง 

หัวหนางานการเงินและพัสด ุ

 

นางณิชกานต  ชูเชิด 

หัวหนางานธุรการ 

 

นายวิทยา  ศิริดํารง 

หัวหนางานแผนงานและการประกันคุณภาพ 

 

           งานการเงนิและพัสดุ 

1. งานบริหารการเงิน 

2. งานบริหารบัญชี 

3. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา 

4. งานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย 

5. การประเมินการดําเนินงานการเงินและพัสดุ 

6. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

7. งานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

งานธุรการ 

1. งานธุรการโรงเรียน 

2. งานปฏิคม 

3. งานสํานักงานผูอํานวยการโรงเรียน 

4. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

งานแผนงานและการประกนัคุณภาพ 

1. งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

2. งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. งานจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 

4. งานตนทุนผลผลิต 

5. งานควบคุมภายใน 

6. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพื่อ

เสนอตอ สพฐ. 

7. การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายตามที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณจาก สพฐ. 

8. งานประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

9. งานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

  

นางสาวสุพิน  สุมิตดี

หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ  

 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  อําเภอพนมดงรัก   จังหวัดสุรินทร 
 



 
 

2. กลุมบริหารงบประมาณ 
  
นางจันทรา  สารกิจ รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1) ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียน 
กรณีที่ผูอาํนวยการไปราชการ หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ทั้งน้ีใหเปนตามระเบียบของทางราชการ 

2) เปนคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนโดยตําแหนง 
3) ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงบประมาณ ดังน้ี 

3.1) งานธุรการ 
- งานธุรการโรงเรียน 
- งานปฏิคม 
- งานสาํนักงานผูอํานวยการโรงเรียน 
- งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คําสั่ง ประกาศ หนังสือเขา วาจา ฯลฯ 

 3.2) งานการเงินและพัสดุ 
- งานบริหารการเงิน 
-  งานบริหารบัญช ี
- งานระดมทรัพยาการและการลงทุนเพื่อการศกึษา 
- งานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย 
- การประเมินการดําเนินงานการเงินและพัสด ุ
- งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
- งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คําสั่ง ประกาศ หนังสือเขา วาจา ฯลฯ 

 3.3) กลุมงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
- งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
- งานจดัองคกร 
- งานจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานจดัระบบประกันคุณภาพภายใน 
- งานตนทุนผลผลิต 
- งานควบคุมภายใน 
- การจดัทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอตอ สพฐ. 
- การจดัทําแผนปฏิบัติการใชจายตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 
- งานประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
- งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คําสั่ง ประกาศ หนังสือเขา วาจา ฯลฯ 

4) บริหารงบประมาณตามนโยบายของสถานศึกษา 



 
 

5) จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงบประมาณ ติดตามประเมินผลและรายงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหผูอํานวยการทราบ 

6) จัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจําป แผนงานและงบประมาณ รวมถึงปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  

7) จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับดานงบประมาณของโรงเรียนใหไดมาตรฐานมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

8) ใหคําปรึกษา ชวยแกปญหาในการดาํเนินงานของกลุมบริหารงบประมาณจนเกิดผลดตีอสวนรวม 
และสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรในกลุมฯ 

9) มีอํานาจวินิจฉัยและสั่งการตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
10) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

นางสาวสุพิน  สมุิตด ี  หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ 

 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1) ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ เมื่อรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณไม

อยูในกรณีเปนงานเรงดวน เพื่อมิใหเสียหายแกราชการ ทั้งน้ีใหเปนตามระเบียบของทางราชการ 
2) เปนคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนโดยตําแหนง 
3) ควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ  งานการเงินและพัสด ุงานแผนงานและประกันคุณภาพ  
4) ตรวจสอบงานดานเอกสาร ควบคุมเอกสาร แบบพิมพตาง ๆ ของกลุมบริหารงบประมาณ 
5) ประสานงานเบิกจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ กับสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร 
6) จัดทําแฟมสะสมงาน เอกสาร บันทึกการมอบหมายและบันทึกผลงานเพื่อเปนแนวทางในการ

พิจารณาผลการปฏิบัติงานประจําป 
7) พัฒนางานโดยใชกระบวนการ 5 ส 
8) รวมวางแผนดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของกลุมบริหารงบประมาณ และกรรมการกลุมบริหาร

งบประมาณ 
9) วางแผนการจัดทํา จัดเก็บรักษาเอกสาร หนังสือคําสั่งตาง ๆ ของกลุมบริหารงบประมาณอยาง

เปนระบบ และถูกตอง 
10) รวมมือและประสานงานกับบุคลาการในกลุม และกลุมอื่นๆ เพื่อดําเนินการไปตามเปาหมาย 
11) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  
คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 1. นายพศิน  บัวหุง    ผูอํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม  รองผูอํานวยการกลุมบรหิารวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 3. นายเรืองยศ  สารกิจ  ครูปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารทัว่ไป กรรมการ 



 
 

 4. นางอนัญญา  สุขไกร  ครูปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 5. นางจันทรา  สารกิจ รองผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานกลุมบริหารงบประมาณ 
2) อํานวยการ บริหารจดัการ ในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน และจดัระบบการบริหารงาน 

ของ งานกลุมบริหารงบประมาณ 
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  

 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมบริหารงบประมาณ 

 1. นายพศิน  บัวหุง ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นางจันทรา  สารกิจ รองผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณ รองประธาน 

3. นางสาวสุพิน  สุมิตด ี  ครู             หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ 
 4. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง  คร ู    กรรมการ 
 5. นายวิทยา  ศิรดิํารง   คร ู    กรรมการ 
 7. นางณิชกานต  ชูเชิด   คร ู    กรรมการ 
 8. นางสาวศศิเพ็ญ  คงสขุ   คร ู    กรรมการ 
 9. นายสุทธพิงษ  ปนะถา   คร ู    กรรมการ 
 10. นางสาวสุพิชญานันทย  นิสสัยกลา คร ู    กรรมการ 
 11. นางปาริฉัตร  ผิวสรอย  คร ู    กรรมการ 
 12. นายณัฐพงษ  นะราประโคน  คร ู    กรรมการ 
 13. นางนภาลัย  บุรีวัฒน   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 14. นายปริญญา  บุญหลา  คร ู  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1) วางแผนบริหารงานกลุมบริหารงบประมาณ 
2) จัดทําระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานกลุมบริหารงบประมาณ 
3) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หนาที่ความรบัผิดชอบ และจัดบุคลากรในกลุมใหเหมาะสมกับ  

ลักษณะของงาน  
4) ประสานงานกับกลุม งาน และกลุมสาระการเรียนรู ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  

และมีประสิทธิภาพ  
5) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานกลุมบริหารงบประมาณ 
6) เสนอขอความเห็นชอบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แกผูอํานวยการโรงเรียน  
7) อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน แกผูมาติดตอ ให 

ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว  
8) นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานกลุมบริหารงบประมาณ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  



 
 

9) ประเมิน สรุป และรายงานผลการดําเนินงานกลุมบริหารงานบุคคล เสนอตอผูอํานวยการโรงเรยีน  
เมื่อสิ้นภาคเรียน  

10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 
 

ขอบขายงานและภารกิจบริหารงานงบประมาณ 
 
1. กลุมงานธุรการ   : นางณิชกานต  ชูเชิด      หัวหนา 

1.1 งานธุรการโรงเรียน ประกอบดวย 
1. นางณิชกานต  ชูเชิด        หัวหนา 
2. นายณัฐพงษ  นะราประโคน        ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1) การวางแผนงานธรุการ  

1.1) การรวบรวมขอมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การรวบรวมขอมูล ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการเปน

ลายลักษณอักษรที่เปนปจจุบัน จัดทําเอกสาร แบบพิมพตาง ๆ ที่ใชในงานธุรการไวใชในโรงเรียน จัดทํา
เอกสารคูมือการปฏิบัติงานธุรการ  เผยแพรใหผูที่เกี่ยวของทราบ  

1.2) การทําแผนงานธรุการ  
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแตงตั้งผูรับผิดชอบ จัดทําแผนงานธุรการเปนลายลักษณอักษร 

ประเมินผลการวางแผนงานธุรการ และนําผลมาปรับปรุงแกไขและพัฒนา โดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชบริหารจัดการ 

2) การบริหารงานธรุการ  
2.1) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดงาน ขอบขายงานธุรการ จัดทําแผนภูมิการบริหาร 
พรรณนางานธุรการ มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบครบทุกงานมีการประชาสัมพนัธเผยแพร   

2.2) การจัดบุคลากร  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางการจัดบุคลากรที่เหมาะสมตามลักษณะงานเปน

ลายลักษณอักษร ประเมินและพัฒนาบุคลกรทางดานธุรการ 
2.3) การจัดสถานที ่ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ทํางานธุรการ มีการจัดสถานที่ปฏิบัติงานภายในหองธุรการเปน 
สัดสวน และสะดวกแกการใหบริการ มีหองธุรการที่มีความเหมาะสมมั่นคงและปลอดภัย มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบริการและ นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา และมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

 3) การบริหารงานสารบรรณ   
3.1) การลงทะเบียนรับ-สงเอกสารและหนังสือราชการ   



 
 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทะเบียนรับ-สงเอกสารและหนังสือราชการ ใหถูกตองตาม
ระเบียบงานสารบรรณ จัดระบบประสานงานที่รวดเรว็ และสามารถตรวจสอบและติดตามเรื่องไดสะดวก 
นําเทคโนโลยีสารสนเทศใชในการบริการจัดการ 

3.2) การโตตอบหนังสือราชการ  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโตตอบหนังสือราชการใหถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ และ

จัดเก็บหลักฐานการโตตอบหนังสือราชการ นําเทคโนโลยีสารสนเทศใชในการบริการจัดการ ประเมินผล
และนําผลการประเมินผลมาปรับปรุงและพัฒนา 

3.3) การเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ และมีการกําหนด

แนวปฏิบัติในการดําเนินการไวเปนลายลักษณอักษร มีการเก็บรักษาและการทําลายหนังสือราชการ
ถูกตอง ตามระเบียบงานสารบรรณ มีการคนหาหนังสือราชการหรือหลักฐานตาง ๆ  ไดสะดวกและรวดเรว็ 
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ มีการประเมินผลและนําผลมาชวยปรับปรุงและพัฒนา  

3.4) การบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดานบริการงานสารบรรณ และมีการนําวัสดุครุภัณฑ 

บุคลากรในการใหบริการไดเพียงพอ มีการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑปรับปรุงการบริการ ใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ มีการประเมินผลและนําผลมาปรับปรุงและ
พัฒนา 

4) การประเมินผลการดาํเนินงานธุรการ  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานธุรการ โดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได  และ

ยังมีการประเมินผลในระดับหนวยงานยอยของงานธุรการ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร

จัดการ และมีการนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานธุรการ และมีการนิเทศติดตามการ

ดําเนินงานธุรการอยางตอเน่ือง  

 5)  งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   

1.2 งานปฏิคม  
1. นางสาวศศิเพ็ญ คงสขุ       หัวหนา 

  2. นางสาวสุพิชญานันทย นิสัยกลา    ผูชวย 
 3. นางปาริฉัตร  ผิวสรอย     ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1) จัดหา เก็บรักษา ควบคุมดูแลอปุกรณเครื่องใชที่จําเปนในงานปฏิคมตอนรับ  
2) ใหการตอนรับผูที่มาเยี่ยมโรงเรียน  
3) จัดเตรียมอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม เพื่อบรกิารในงานประชุม อบรม สัมมนา  
4) จัดสวัสดิการเครื่องดืม่ นํ้าดื่มแกบุคลากรในโรงเรียนตามนโยบายของทางโรงเรียน  
5) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานตอผูอํานวยการโรงเรียน 
6) งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 



 
 

1.3 งานสํานักงานผูอํานายการโรงเรยีน  
 1. นางสาวศศิเพ็ญ คงสขุ     หัวหนา 

     2. นางณิชกานต ชูเชิด     ผูชวย 
    3. นายณัฐพงษ  นะราประโคน      ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1)  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา ประสานงาน 
ประชาสัมพนัธ อํานวยความสะดวก ในการปฏิบัตงิานของผูอํานวยการ 
  2)  งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
2. กลุมงานการเงินและพัสดุ         :  นางปานไพลิน  ขอพรกลาง  หัวหนา 

 2.1 งานบริหารการเงิน  
1. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง    หัวหนา 
2. นางปาริฉัตร  ผิวสรอย     ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1) เบิกจายและอนุมัติงบประมาณ 

1.1) จัดทําแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส โดยกําหนดปฏิบัติงานรายเดือนใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ แลวสรุปแยกเปนรายไตรมาส เปนงบบุคลากร งบอุดหนุนงบลงทุน 
(แยกเปนคาครุภัณฑ และคากอสราง) และงบดําเนินการ (นโยบายพิเศษ) 

1.2) เสนอแผนการใชงบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจํางวดเปนรายไตรมาสผานเขต
พื้นที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรวบรวมเสนอตอสํานักงบประมาณ 

1.3) เบิกจายงบประมาณประเภทตางๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป และอนุมัติการใช
งบประมาณการศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ไดรับงบประมาณ 

2) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ใหเปนไปตามข้ันตอนและ

วิธีการทีก่ระทรวงการคลังกําหนด 
3) การบริหารการเงิน 

การเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนําสงเงิน การโอนเงิน การกันเงิน
ไวเบิกเหลื่อมป ใหเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดงานการเงินมีการแยกเปนงาน
การเงินงบประมาณและงานการเงินนอกงบประมาณ 

งานการเงินงบประมาณ มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ ดังน้ี 
- รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ 
- ประสานงานเรื่องเงินกับหนวยงานตางๆ 
- เบิกจายเงินเดือนครู และลูกจางประจํา 
- เบิกจายเงินคาชวยเหลือบุตร 
- เบิกจายเงินคาเชาบานคร ู



 
 

- ทําหลักฐานเบิกจายเงินงบประมาณ 
- จัดการโอนเงินเดือน, เงินชวยเหลือบุตร, เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร, เงินสวัสดิการการ

รักษาพยาบาล, เงินคาเชาบาน ฯลฯ ของคร ูลูกจางประจํา เขาธนาคารเพือ่ใหบุคลากรรับเงินเหลาน้ันทาง
ธนาคาร 

- ดําเนินเรื่องการหักภาษี ณ ที่จายประจําปของขาราชการครูและแจกแบบชําระเงิน ใหแก 
บุคลากรทุกคน 

- เปนที่ปรึกษาของรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและสินทรัพยเกี่ยวกับเรื่อง 
งบประมาณ 

- จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของงานการเงินโรงเรียน 
งานการเงินนอกงบประมาณ มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ ดังน้ี 

- รับผิดชอบเงินรายไดสถานศึกษา 
- รับ – จาย เงินรายไดสถานศึกษา 
- ควบคุมการเบิกจายเงินรายไดสถานศึกษาของแตละหนวยงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน 
- รับ , สง เงินหักภาษี ณ ที่จาย 
- สงเงินที่เปนรายไดแผนดิน 
- ตรวจความถูกตองของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจายอยางประหยัด 
- ติดตามทวงถามใบสําคญัคูจายจากหนวยงานตางๆ 
- ควบคุมการยืมเงินรายไดสถานศึกษาใหเปนไปตามสัญญาการยืมเงิน 
- จายคาจางชั่วคราว 
- ทําสมุดคุมการจายเงินกระแสรายวัน 
- ทําสมุดคุมการรับ – จาย เงินภาษีหัก ณ ที่จาย 
- งานเบิกจายเงินงบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดสรรให 

4) งานรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณ จดัระบบเก็บหลักฐานใหถูกตอง

ครบถวน เปนระเบียบและตรวจสอบงาย 
5) งานตรวจสอบ ตดิตามและรายงานการใชงบประมาณ  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินทั้งเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนการใช
งบประมาณรายไตรมาส จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลงการใหบริการ
ผลผลิตของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนการใชงบประมาณราย
ไตรมาส จัดทําแผนการกํากับตรวจสอบติดตามและปองกันความเสี่ยงสําหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
ประสานแผนและดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบ ติดตามของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง จัดทําขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ 
พรอมทั้งเสนอขอปญหาที่อาจทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ เพื่อใหสถานศึกษาเรงแกปญหาได
ทันสถานการณรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สรุปขอมูล



 
 

สารสนเทศที่ไดและจัดรายงานขอมูลการใชงบประมาณผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนรายไตรมาส 
ตอเขตพื้นที่การศึกษา 
 6)  งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
2.2 งานบริหารบัญชี  

 1. นางณิชกานต ชูเชิด     หัวหนา 
 2. นางสาวศศิเพ็ญ คงสขุ     ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1) จัดทําบัญชีการเงิน 
1.1) ตั้งยอดบัญชีระหวางปงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการเปดบัญชีงบประมาณปกอน 

และการตั้งยอดกอนการปดบัญชีงบประมาณปกอน 
1.2) ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปดบัญชีเงินนอกงบประมาณเขาบัญชีทุน และบัญชีเงิน

รับฝาก และเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพยที่เปนบัญชีวัสดุ หรือบัญชีสินคาคงเหลือ และบัญชี 
สินทรัพยไมหมุนเวียน พรอมทั้งจัดทําใบสําคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใชจํานวนเงินตามรายการ หลังการ
ปรับปรุง 

1.3) บันทึกเปดบัญชีคงคาง (พึงรับพึงจาย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการดานเดบิตในบัญชี
แยกประเภท(หน้ีสิน ทุน รายได) 

1.4) บันทึกบัญชีประจําวันใหครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายไดจากการขายสินคา 
หรือการใหบริการการรับเงินรายได การจายเงินงบประมาณ การจายเงินงบประมาณใหยืม การจายเงิน
นอกงบประมาณใหยืม การซ้ือวัสดุหรือสินคาคงเหลือ เงินทดรองจาย เงินมัดจํา และคาปรับ รายไดจาก
เงินกูของรัฐ สินทรัพยไมหมุนเวียน การรับเงินบริจาคการรับเงินรายไดแผนดิน การถอนเงินรายไดแผนดิน 
การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจายเงินใหหนวยงานที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงิน การรับ
เงินความผิดทางละเมิด 

1.5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทําการ สรุปรายรับ หรือรายจายผานไปบัญชีแยกประเภท 
เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สําหรับรายการอื่น และรายการในสมุดรายวันทั่วไปใหผาน
รายการเขาบัญชีแยกประเภท ณ วันทําการสุดทายของเดือน 

1.6) ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายไดจากงบประมาณคางรับ
คาใชจาย/รับ ที่ไดรับลวงหนา คาใชจายลวงหนา/ รายไดคางรับ วัสดุหรือสินคา ที่ใชไประหวางงวดบัญชี 
คาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
  1.7) ปดบัญชีรายได และคาใชจายเพื่อบันทึกบัญชีรายไดสูงกวา (ต่ํากวา) คาใชจายในงวดบัญชี
และปดรายการไดสูงหากมียอดบัญชีคงเหลือใหโอนเขาบัญชีรายไดแผนดินรอนําสงคลัง 

1.8) ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจําวัน 
และพิสูจนยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของบัญชีแยกประเภททั่วไป และการ
ตรวจสอบความถูกตองของบัญชียอยและทะเบียน 



 
 

1.9) แกไขขอผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนขอความผิดหรือตัวเลขผิด
จากบันทึกตัวเลขผิดชองบัญชียอยแตยอดรวมถูก โดยการขีดฆาขอความ หรือตัวเลขผิดลง ลายมือชื่อยอ
กํากับ พรอมวัน เดือน ป แลวเขียนขอความหรือตัวเลขที่ถูกตอง 

2) การจัดทาํรายงานการเงินและงบการเงิน 
2.1) จัดทํารายงานประจําเดือนสงหนวยงานตนสังกัดสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และ

กรมบัญชีกลางในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทํารายงานรายไดแผนดิน รายงานรายไดและคาใชจาย
รายงานเงินประจํางวด 

2.2) จัดทํารายงานประจําป โดยจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน จัดทํางบแสดงผลการดําเนินงาน
ทางการเงินงบกระแสเงินสดจัดทําโดยวิธีตรง จัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดสงรายงาน
ประจําป ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานผานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดสงสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน และกรมบัญชีกลางตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด 

2.3) การจัดและจัดหาแบบพิมพข้ึนใชเอง เวนแตเปนแบบพิมพกลางที่เขตพื้นที่การศึกษา หรือ
หนวยงานตนสังกัดหรือสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําข้ึนเพื่อจําหนายจายแจก 
 3)  งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

2.3 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
1. นางสาวสุพิน  สุมิตด ี     หัวหนา 
2. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง     ผูชวย 
3. นายสุทธิพงษ  ปนะถา     ผูชวย 
4. นายวิทยา  ศิรดิํารง     ผูชวย 
5. นางปาริฉัตร  ผิวสรอย     ผูชวย 

 6. นางสาวศศิเพ็ญ คงสขุ     ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1) งานระดมทรัพยากร 
           1.1) วิเคราะหกิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง 
(MTEF) และแผนปฏิบัติการประจาํป 
 1.2) สํารวจขอมูลนักเรียนที่มีความตองการไดรับการสนับสนุน   
 1.3) จัดทาํแผนระดมทรพัยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา  
 1.4) การจัดหารายไดและผลประโยชน จัดกองทนุสวัสดิการเพื่อการศกึษาเก็บรักษาเงิน 
 1.5) ดําเนินการตามระเบียบการเงิน กํากับ ตดิตาม ตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบการเงิน
ประเมินผล รายงานผลการดาํเนินงาน 

2) งานบริหารจดัการทรพัยากรเพื่อการศึกษา 
3) งานจัดหาผลประโยชนจากทรพัยสิน  

 3.1) วิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษาที่ดําเนินการจัดหารายไดและสินทรัพยในสวนที่จะนํามา
ซ่ึงรายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาเพื่อจัดทําทะเบียนขอมูล 



 
 

 3.2) จัดทําแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายได และบริหารรายไดและ
ผลประโยชนตามแตสภาพของสถานศึกษาโดยไมขัดตอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  
 3.3) จัดหารายไดและผลประโยชน และจัดทําทะเบียนคุมเก็บเงินรักษาเงินและเบิกจายให
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
 4)  งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

2.4 งานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย    
  1. นางสาวสุพิน   สุมติด ี       หัวหนา  
   2. นางสาวสุพิชญานันทย  นิสสัยกลา    ผูชวย   
  3. นางนภาลัย  บุรีวัฒน     ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
 1) การจัดทาํระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 

1.1) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรข้ึนสํารวจวัสด ุครุภัณฑ ที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสรางทั้งหมด
เพื่อทราบสภาพการใชงาน 

1.2) จําหนาย บริจาค หรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไมไดใช
ประโยชน 

1.3) จัดทาํทะเบียนคุมทรัพยสินที่เปนวัสด ุครุภณัฑใหเปนปจจุบัน ทั้งที่ซ้ือหรือจัดหาจากเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ไดจากการบริจาคที่ยังไมไดบันทึกคุมไวโดยบันทกึ
ทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ไดรับสินทรัพย 

1.4) จดทะเบียนเปนที่ราชพัสดุสําหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสรางในกรณีที่ยังไมดําเนินการ 
และที่ยังไมสมบูรณใหประสานกับกรมธนารักษ หรือสํานักงานธนารักษจังหวัดเพื่อดําเนินการใหเปน
ปจจุบัน และใหจัดทําทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน 

1.5) จัดทําระบบฐานขอมูลทรัพยสินของสถานศึกษา ซ่ึงอาจใชโปรแกรมระบบทะเบียนคุม
สินทรัพยก็ได ถาสถานศึกษามีความพรอม 

1.6) จัดทําระเบียบการใชทรัพยสินที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความพรอม 

2) การจัดหาพัสด ุ
2.1) วิเคราะหแผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทาํกรอบรายจายลวงหนาระยะปานกลาง เพื่อตรวจดู

กิจกรรมที่ตองใชพัสดุที่ยงัไมมีตามทะเบียนคุมทรพัยสิน และเปนไปตามเกณฑที่กําหนดตามมาตรฐาน
กลาง 

2.2) จัดทําแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในสวนที่สถานศึกษาจัดหาเอง และรวมมือกับ
สถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นจัดหา 

3) การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจาง 
3.1) จัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ สิ่งกอสรางในกรณีที่เปน

แบบมาตรฐาน 



 
 

3.2) ตั้งคณะกรรมการข้ึนกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไมเปนแบบ
มาตรฐาน โดยดาํเนินการไปตามระเบียบ 

3.3) จัดซ้ือจัดจาง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ 
จาย/ขายแบบรูปรายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทําสัญญาและเมื่อ
ตรวจรับงานใหมอบเรื่องแกเจาหนาที่การเงินฏีกาเบิกเงินเพื่อจายแกผูขาย/ผูจาง 

4) การควบคุม บํารุงรักษา และเอกสารที่เกี่ยวของ 
4.1) จัดทาํทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 
4.2) กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรพัยสิน 
4.3) กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจายใหเปนไปตามระบบและแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปอยางสม่ําเสมอทุกป 
4.4) ตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาและซอมแซมทั้งกอนและหลังการใชงานสําหรับทรพัยสิน

ที่มีสภาพไมสามารถใชงานไดใหตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและทําจาํหนาย หรือขอรื้อถอนกรณีเปนสิ่ง
ปลูกสราง 
 5)  งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

2.5 งานประเมินผลการดําเนินงานการเงินและพัสดุ  
  1. นางปานไพลิน    ขอพรกลาง        หัวหนา 
 2. นางสาวศศิเพ็ญ   คงสุข     ผูชวย 
 3. นางนภาลัย  บุรีวัฒน      ผูชวย 

4.  นางณชิกานต นิสัยกลา     ผูชวย 
 5. นางปาริฉัตร  ผวิสรอย      ผูชวย 
 6. นางสาวสุพิชญานันทย  นิสัยกลา    ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานการเงินและพัสดุโดยมีหลักฐานที่ตรวจสอบ
ได มีการประเมินผลในระดับงานยอยของงานการเงินและพัสดุ มีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานการเงิน
และพัสดุ  พัฒนาการดําเนินงานการเงินและพัสดุ รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารจัดการ 

2)  งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
2.6 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน  

   1. นางนภาลัย   บุรวีัฒน         หัวหนา 
 2. นางปานไพลิน    ขอพรกลาง     ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1) การติดตอประสานงานกับสํานักงานประกันอุบัติเหตุ   
2) แนะนํา/ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําประกันอุบัติเหตุ 
3) เบิกคาสินไหมทดแทนแกนักเรียน  
4) จัดสงขอมูลเกี่ยวกับการรับสินไหมทดแทนแกสํานักงานประกัน 



 
 

5) งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
3. งานแผนงานและประกันคุณภาพ :    นายวิทยา  ศิริดํารง   หัวหนา   

3.1  การวางแผนพัฒนาโรงเรียน  
 1. นายวิทยา  ศิรดิํารง       หัวหนา                   
  2. นายสุทธพิงษ   ปนะถา        ผูชวย  
 3. นายปริญญา  บุญหลา      ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
 1) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  
 2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  
 3) จดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศกึษา  

4) จัดทําปฏิทินกจิกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  
5) ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ  
6) ตรวจสอบและควบคุมการใชจายเงิน งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
7) รายงานการใชงบประมาณประจําป  
8) งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.2 งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     
  1. นายวิทยา  ศิรดิํารง      หัวหนา                   
  2. นายฐานะ  อยูรอด         ผูชวย 
 3. นางสาวสุธาสินี  รอดกระโทก    ผูชวย 
 4. นายศุภชัย  ผูกเกสร     ผูชวย 
 5. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง    ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
 1) การดําเนินงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           1.1) ดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและแตงตั้งผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร 
 1.2) รวบรวม วิเคราะหขอมูลอยางถูกตองเปนปจจุบัน  
 1.3) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหบริการขอมูลสารสนเทศ 
 1.4) นําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารและ การจัดการเรียนรู และเผยแพร
สารสนเทศใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชนทราบ 
  2) การพัฒนางานระบบงานสารสนเทศ  
           2.1) พัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียนและมีการพัฒนาเจาหนาที่ดําเนินงานดาน
สารสนเทศ 
 2.2) นําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานจัดตั้งศูนยสารสนเทศภายในโรงเรียน 
 2.3) จัดและพัฒนาระบบเครือขายงานสารสนเทศของโรงเรียน 
 3) งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 



 
 

 3.3  งานจัดการระบบการประกันคุณภาพภายใน  
  1. นายวทิยา  ศิรดิํารง      หัวหนา                   

2. นายสุทธพิงษ  ปนะถา      ผูชวย  
3. นายปริญญา  บุญหลา     ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1) อบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ ใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  
2) วางแผนการประกันคุณภาพภายใตมาตรฐาน 

2.1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดใหมีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน
เดือนละ 1 ครั้ง พรรณนางาน โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  

2.2) กําหนดมาตรฐานการศึกษาและตั้งคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
2.3) กําหนดปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพภายในภาคเรียนละ 1 ครั้งภายใตระบบประกัน 

คุณภาพภายในโรงเรียน  
3) นําเสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผานความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หนวยงานตนสังกัด และสาธารณะ  
4) จัดทําระบบ กําหนดการ แบบฟอรมเอกสาร แผนงานเชิงรุก คูมือ (ข้ันตอน ระเบียบการ ฯลฯ) 

ที่สอดคลองกับงานหลัก  
5) รวมกับทุกฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  

5.1) ศึกษา/วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก และนําเสนอให ผู รวม
บริหารรับทราบนําไปวางแผนพัฒนา  

5.2) กําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีผูรับผิดชอบดําเนินการ  
5.3) จัดทําปฏิทินและดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่กําหนด  
5.4) การดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานอยางเปนระบบและ

ตอเน่ืองตามแผนที่จัดทําไว  
5.5) ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ

พัฒนา คุณภาพ  
5.6) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และนําสงตนสังกัด  

6) รวมกับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ และงานนโยบายและแผน ในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป  

7) เขารวมประชุม และเปนคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน  
8) งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 3.4 งานตนทุนผลผลิต          
   1. นายสุทธพิงษ       ปนะถา           หัวหนา                   
   2. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง     ผูชวย 



 
 

  3. นางสาวศศิเพ็ญ  คงสขุ        ผูชวย    
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
       1) งานคํานวณตนทุนผลผลิต  

1.1) แตงตั้งผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร  
1.2) นําเทคโนโลยีมาใชในการคาํนวณตนทุนผลผลิต  
1.3) วิเคราะหความคุมคาของตนทุนผลผลิต ทาํผลการวิเคราะหไปใชปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในโรงเรียน 
         2) งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ  

2.1) จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลงการใหบริการผลผลิต
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนการใชงบประมาณรายไตร
มาส  

2.2) จัดทําแผนการกํากับตรวจสอบติดตามและปองกันความเสี่ยงสําหรับโครงการที่มีความ
เสี่ยงสูง  

2.3) ประสานแผนและดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศใหเปนไปตามแผนการ
ตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง  

2.4) จัดทําขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พรอมทั้งเสนอขอปญหาที่อาจทําให
การดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ เพื่อใหสถานศึกษาเรงแกปญหาไดทันสถานการณ 

2.5) รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2.6) สรุปขอมูลสารสนเทศที่ไดและจัดรายงานขอมูลการใชงบประมาณผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษาเปนรายไตรมาส ตอเขตพื้นที่การศึกษา 
3)  งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 3.5 งานควบคุมภายใน  
  1. นายสุทธพิงษ   ปนะถา          หัวหนา     
 2. นายวิทยา  ศิรดิํารง     ผูชวย 
 3. นายปริญญา  บุญหลา     ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1) วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาตามโครงสรางและภารกิจสถานศึกษา 
2) วิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินงาน กําหนดปจจัยเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง 
3) กําหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยงในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
4) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
5) ใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกกลุมนํามาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในกลุมการควบคุมการ

ดําเนินงานตามภารกิจ 
6) ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑมาตรการและวิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินกําหนด 
7) ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กําหนดและปรับปรุงใหเหมาะสม 
8) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 



 
 

9) งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

3.6 การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอตอ สพฐ.  
 1. นายสุทธพิงษ   ปนะถา          หัวหนา     
 2. นายวิทยา  ศิรดิํารง     ผูชวย 
 3. นายปริญญา  บุญหลา     ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
          1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ใหมีความ
เชื่อมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษา พรอมกับวิเคราะหและจัดลําดับ
ความสําคัญของแผนงาน งาน/โครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจงนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ จัดทํา 
กรอบประมาณ โดยวิเคราะหนโยบายหนวยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานปงบประมาณที่ผานมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเปาหมายผลผลิตที่ตองการดําเนินการใน ๓ ป
ขางหนา พรอมกับปรับแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก ใหสอดคลองกับประมาณรายไดของ
สถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ จัดทําคําขอรับงบประมาณของสถานศึกษา 
และกรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง (MTEF) เสนอตอเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมสอดคลองเชิง นโยบาย จัดทํารางขอตกลงบริการผลผลิต (รางขอตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของ
สถานศึกษาที่จะตองทํากับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อไดรับงบประมาณ โดยมีเปาหมายการใหบริการที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษา โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
    3.7 การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.  

  1. นายสุทธพิงษ   ปนะถา           หัวหนา     
 2. นางสาวสุพิน  สุมิตด ี      ผูชวย 

3. นายวิทยา  ศิรดิํารง      ผูชวย 
4. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง     ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
         1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําขอตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อ
ไดรับงบประมาณ ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแจง
ผานเขตพื้นที่การศึกษา แจงใหสถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน หลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับจาก
หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่การศึกษาแจง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ไดจาก
แผนการระดมทรัพยากร วิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจงานที่จะตองดําเนินการตามมาตรฐานโครงสราง
สายงาน และตามแผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลําดับความสําคัญ และกําหนด 
งบประมาณ ทรัพยากรของแตละสายงาน งาน/โครงการ ใหเปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 
และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง 



 
 

(MTEF) ใหสอดคลองกับกรอบวงเงินที่ไดรับ จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประปงบประมาณ ซ่ึงระบุ
แผนงาน งาน/โครงการที่สอดคลองวงเงินงบประมาณที่ไดรับและวงเงินนอกงบประมาณที่ไดตามแผน
ระดมทรัพยากรจัดทําขอรางตกลงผลผลิตของหนวยงานภายในสถานศึกษา และกําหนดผูรับผิดชอบ 
นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และรางขอตกลงผลผลิต ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
สถานศึกษาแจงจัดสรรวงเงินและจัดทําขอตกลงผลผลิตใหหนวยงานภายในสถานศึกษารับไปดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
 2. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.8 งานประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ  
  1. นายวิทยา  ศิรดิาํรง       หัวหนา    
  2. นายสุทธพิงษ   ปนะถา          ผูชวย 
 3. นายปริญญา  บุญหลา     ผูชวย   
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
           1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการดาํเนินงานและการประกันคุณภาพ โดยมีหลักฐานให
ตรวจสอบไดในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรยีน การประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ วิเคราะห
ประผลการดาํเนินงานแผนงานและการประกันคณุภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วดั นําผลการวเิคราะหไป
ใชในการปรับปรุง พัฒนา งานแผนงานและการประกันคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วดั 

2. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูโิครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนพนมดงรักวทิยา  อาํเภอพนมดงรัก จงัหวัดสุรินทร ์

นายพศิน  บัวหุง 

ผูอํานวยการโรงเรียน  
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

นางอนัญญา  สุขไกร

ครูปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล  

นางสาวนุชจรี สืบเพ็ง 

หัวหนา 

 

นางสาวเนาวรัตน เจรญิสุข 

หัวหนา 

 

นางสาวศิริลักษณ  ราษี 

หัวหนา 

1. งานเลื่อนเงินเดือน  

2. งานบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย สัญญาจาง 
ออกหนังสือรับรอง และเลื่อนวิทยฐานะ
คร ู 

3. งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 

 4. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

1. งานบริหารงานบุคคล 
2. งานสงเสริมขวัญและกําลังใจบุคลากร 
3. งานพัฒนาบุคลากร 
4. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

 

1.  งานหลักฐานการปฏิบัติงาน งานทะเบียน 
ประวัต ิงานเครื่องราชอสิริยาภรณ  
และงานวินัย จรรยาบรรณครูและบุคลากร 
2. งานธรุการ และงานสารบรรณ 

  3. งานอื่นๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 

           

นางสาวพัทธธีรา  ทูลดี

หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 



 
 

3. กลุมบริหารงานบุคคล 
 

นางอนัญญา  สุขไกร       ครูปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1. ปฏิบัติหนาที่ รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน 
คนที่ 4 ตามที่โรงเรียนแตงตั้งในกรณีที่ผูอํานวยการไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ได 

2. เปนคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนโดยตําแหนง 
3. พัฒนาระบบบริหารของกลุมบริหารบุคคลใหมปีระสิทธิภาพโดยเนนการมีสวนรวม 
4. จัดบุคลากรรับผิดชอบการดาํเนินงานในงานตางๆ ในกลุมบริหารบุคคล 
5. กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกลุมบริหารบุคคลใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาประสงคของโรงเรียน 
6. วางแผนและดําเนินการนิเทศ กาํกับ ตดิตาม ใหการดาํเนินงานตางๆของกลุมบริหารงานบุคคลมี
ประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล  
7. สงเสริมและสนับสนุนครูใหมีความรู ความสามารถในปฏิบัติงานในกลุมบริหารบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ 
8. ประสานงาน ใหความชวยเหลือ ชวยแกไขปญหา และเปนที่ปรึกษาใหครูปฏิบัติงานในกลุมบรหิาร
บุคคลให 

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9. เปนผูนําในการแกปญหาทางดานบริหารบุคคลและรวมในการดาํเนินงานตางๆ ของกลุมบริหาร
บุคคลใหปฏิบัติงานดวยความราบรื่น 
 10. สรุป ประเมินผลการดําเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคลและจัดทาํเอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานของกลุมบริหารบุคคลบุคคลเสนอผูบริหาร 
 11. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
นางสาวพัทธธีรา  ทูลด ี   หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 
 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1. ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล เมือ่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลไมอยูใน
กรณีเปนงานเรงดวน เพือ่มิใหเสียหายแกราชการ 
2. เปนคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนโดยตําแหนง 
3. ปฏิบัติหนาที่ตามทีร่องผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลมอบหมาย 
4. เสนอคําปรึกษา ดานงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนตอรองผูอาํนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 



 
 

5. ควบคุม กาํกับตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมบริหารงานบุคคล 
6. รวมมอืกับรองผูอํานวยการ ฯ ในการพัฒนาบุคลากรกลุมบริหารงานบุคคล 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 1. นายพศิน  บัวหุง    ผูอํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 2. นางจันทรา  สารกิจ รองผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม  รองผูอํานวยการกลุมบรหิารวิชาการ   กรรมการ 
 4. นายเรืองยศ  สารกิจ  ครูปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารทัว่ไป  กรรมการ 
 5. นางอนัญญา  สุขไกร  ครูปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรรมการและ 
              เลขานุการ 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานกลุมบริหารงานบุคคล  
2) อํานวยการ บริหารจดัการ ในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน และจดัระบบการบริหารงาน 

ของ งานกลุมบริหารงานบุคคล  
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  

 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมบริหารงานบุคคล 

1. นายพศิน  บัวหุง ผูอํานวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
2. นางอนัญญา  สุขไกร  ครูปฏิบัติหนาที่รองฯกลุมบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพัทธธรีา  ทูลด ี หัวหนางานกลุมบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
4. นางสาวเนาวรตัน  เจริญสุข  คร ู      กรรมการ 
5. นางสาวนุชจร ี สืบเพง็ คร ู      กรรมการ 
6. นางสาวศิริลกัษณ  ราษี  คร ู      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1) วางแผนบริหารงานกลุมบริหารงานบุคคล  
2) จัดทําระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานบุคคล  
3) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หนาที่ความรบัผิดชอบ และจัดบุคลากรในกลุมใหเหมาะสมกับ  

ลักษณะของงาน  
4) ประสานงานกับกลุม งาน และกลุมสาระการเรียนรู ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  

และมีประสิทธิภาพ  
5) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานกลุมบริหารงานบุคคล  
6) เสนอขอความเห็นชอบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แกผูอํานวยการโรงเรียน  
7) อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน แกผูมาตดิตอ ให 

ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว  



 
 

8) นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานกลุมบริหารงานบุคคล ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
9) ประเมิน สรุป และรายงานผลการดําเนินงานกลุมบริหารงานบุคคล เสนอตอผูอํานวยการโรงเรยีน  

เมื่อสิ้นภาคเรียน  
10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 
 

ขอบขายงานและภารกิจบริหารงานบุคคล 
 
1.  งานบริหารงานบุคคล   

1.1 นางสาวเนาวรัตน  เจริญสุข  คร ู   หัวหนา 
1.2 นางสาวพัทธธีรา  ทูลด ี   คร ู   ผูชวย 
1.3 นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง   ครู    ผูชวย 
1.4 นางสาวศิริลกัษณ  ราษี   คร ู   ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
 1) งานบริหารงานบุคคล  

1.1) รวบรวมกฎระเบียบ หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยายการบริหารบุคคล และ การ 
ออกจากราชการ  

1.2) ประสานงานกับกลุมและกลุมสาระการเรียนรู เพื่อสรรหาบุคคลปฏิบัติหนาที่สอนและงาน  
สนับสนุนการสอนในสาขาวิชา หรืองานที่ขาดแคลน  

1.3) เปนที่ปรึกษาผูบริหารโรงเรียนในดานการวางแผนการยาย การกําหนดตําแหนงและการ 
ออก จากราชการของบุคลากร  

1.4) สํารวจ รวบรวม ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรทุกประเภทเพื่อใชอางอิงในงานที่เกี่ยวของ  
1.5) จัดทาํขอมูล P – SAR 
1.6) โต - ตอบหนังสือราชการกับหนวยภายนอกเกี่ยวกับงานบุคลากร  
1.7) นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานบริหารงานบุคคล ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
1.8) ประเมิน สรุป และรายงานผลการดําเนินงานบริหารงานบุคคล เสนอตอผูอํานวยการ 

โรงเรียน เมื่อสิ้นภาคเรียน  
1.9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  

 2) งานวางแผนงานบรหิารงานบุคคล  
2.1) เปนที่ปรึกษาผูบริหารโรงเรียนในดานการวางแผนอัตรากาํลังและการกําหนดตําแหนง 
2.2) รวบรวม หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนด 

ตําแหนง 
2.3) รวบรวม และจัดเตรียมขอมูล ขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศกึษาตลอดจนนักเรียน  

ในแตละปการศึกษา เพือ่จัดทํารายงานขอมูลประกอบการวางแผนกําหนดอัตรากาํลังและ การกําหนด
ตําแหนง 

2.4) จัดทาํรายงานขอมูลขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนในแตละป  



 
 

การศกึษาถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกดั เพื่อพจิารณาจดัสรรอตัรากําลังตอไป  
2.5) ประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาตนสังกัด เพื่อขออนุมัตอิัตราตําแหนงที่ขาด  

แคลน  
2.6) จัดระบบเอกสารเกีย่วกับงานบริหารงานบุคคล เปนหมวดหมู เพื่อสะดวกตอการสืบคน 

ขอมูล และการกาํกับ ตดิตาม  
2.7) จัดทาํรายงาน สถิตขิอมูลเกี่ยวกับบุคลากรเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียน และผูเกี่ยวของ 

ทราบเมื่อสิ้นภาคเรียน  
2.8) นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินวางแผนงานบริหารงานบุคคล ใหเปนไปอยางมี 

ประสิทธิภาพ  
2.9) ประเมิน สรุป และรายงานผลการดําเนินวางแผนงานบริหารงานบุคคล เสนอตอ 

ผูอํานวยการ โรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน  
2.10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ทีโ่รงเรียนมอบหมาย  

 3) งานจัดองคกร / โครงสรางการบริหารงาน  
3.1) จัดทาํแผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียน  
3.2) จัดทาํขอบขาย พรรณนางาน บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบงาน ตามแผนภูมิที่กาํหนด 
3.3) จัดทาํเอกสาร คูมือปฏิบัติงานและคําสั่งแมบท เพื่อประชาสัมพันธ ใหบุคลากรทราบ  
3.4) นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานจดัองคกร / โครงสรางการบริหารงานบริหารงานบุคคล  

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
3.5) ประเมิน สรุป และรายงานผลการดําเนินงานจัดองคกร / โครงสรางการบริหารงาน 

บริหารงาน บุคคล เสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน  
3.6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  
 

2. งานหลักฐานการปฏบัิติงาน งานทะเบียนประวัติ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ และงานวินัย 
จรรยาบรรณครูและบุคลากร 

2.1 นางสาวศิริลกัษณ  ราษี   คร ู   หัวหนางาน  
2.2 นางสาวเนาวรตัน  เจริญสุข  ครู    ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

  1) งานหลักฐานการปฏบัิติงาน  
1.1) จัดทาํบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
1.2) ตรวจสอบและเสนอการยื่นใบลา การขออนุญาต ของขาราชการครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา  
1.3) กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการมาลงเวลาปฏิบัติราชการประจําวัน ของขาราชการครู  

และ บุคลากรทางการศกึษา ตามระเบียบ และกฎหมายกําหนด 
1.4) สรุปและรายงานผลการมาปฏิบัติราชการประจําวัน การเดินทางไปราชการ การลา และ 

การ มาสายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอตอผูอาํนวยการโรงเรยีน  



 
 

1.5) สรุปรวบรวมสถิติตางๆ ในการปฏิบัติราชการ  
1.6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  

  2) งานทะเบียนประวัติ  
2.1) รวบรวม ขอมูล เอกสาร หลักฐาน เกี่ยวกับประวัติการรับราชการของขาราชการคร ู 

และบุคลากรทางการศกึษา ตั้งแตเริ่มรับราชการ  
2.2) จัดทาํ ปรับปรุงขอมูล ทะเบียนประวัติบุคลากรอยางตอเน่ือง ใหสมบูรณและเปน 

ปจจุบัน  
2.3) จัดทาํขอมูลลงในทะเบียนประวัติเปนรายบุคคล เกี่ยวกับการมาปฏบัิติราชการ การลา  

การไป อบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน การศึกษาตอ การไดรับพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ การ เลื่อนข้ัน 
เลื่อนตําแหนงเลื่อนระดับ เมื่อครบรอบแหงการน้ันๆ  

2.4) รวบรวม ขอมูล เอกสาร หลักฐาน เกี่ยวกับ การมาปฏิบัติราชการ การลา การไดรับ  
พระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนงเลื่อนระดับ เขาแฟม ทะเบียนประวัติเปน
รายบุคคล  

2.5) ตรวจสอบ และจัดทําขอมูลใหครบถวนสมบูรณ เปนปจจุบัน เมื่อบุคลากรคนใดคนหน่ึง 
ไดรับ คําสั่งใหยาย /โอน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติราชการ  

2.6) จัดทาํรายงานผลการดําเนินงานที่รับผิดชอบตอผูอํานวยการโรงเรียน  
2.7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  

 3) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
3.1) รวบรวม ระเบียบ หลักเกณฑ คูมือ แนวปฏบัิติ วาดวยเครื่องราชอสิริยาภรณ  
3.2) สํารวจ รวบรวม ขอมูล เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ และ 

การไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ของบุคลากร  
3.3) จัดทาํทะเบียนผูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และการไดรับพระราชทาน  

เครื่องราชอิสริยาภรณ ของบุคลากร  
3.4) เสนอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของขาราชการครู เพื่อ 

พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของแตละป  
3.5) จัดทาํคําเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ของผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ถึง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาตนสังกดั  
3.6) ติดตาม ตรวจสอบ ผลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคลากร  
3.7) ประสานงานกับบุคคลที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เพือ่ประกอบพิธีมอบ 

หรือ เขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
3.8) จัดทาํรายงานผลการดําเนินงานที่รับผิดชอบตอผูอํานวยการโรงเรียน  

 3.9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  
  4) งานวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

4.1) นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามหลักวินัยและจรรยาบรรณของ 
วิชาชพี  



 
 

4.2) บันทึกการวากลาว ตักเตือนขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเกี่ยวกับ 
การลา มาสาย การจัดการเรียนรู และการปฏิบัตหินาที่ราชการอื่นๆ ที่จะสงผลกับการรกัษาวินัยและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

4.3) รวบรวม กฎ ระเบียบขาราชการ วาดวยวินัยและจรรยาบรรณวิชาชพี จัดทาํเปนคูมือ 
เพื่อ การศึกษา เรียนรูแกขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา  

4.4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  
 
3. งานเลื่อนเงินเดือน  

3.1 นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง   คร ู    หัวหนางาน  
3.2 นางสาวเนาวรัตน  เจริญสุข   ครู     ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1) รวบรวมระเบียบวาดวยการเลื่อนเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน ที่เปนปจจุบัน  
2) แจงใหครูและบุคลากรทราบ เกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติการเลื่อนข้ันเงินเดือน  
3) รวบรวม และจัดทาํสถิติขอมูล เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน ของครูและบุคลากร  
4) จัดทําคูมือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิล การปฏิบัติงานมอบใหครูและบุคลากร  
5) ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิล การปฏิบัติงานครูและบุคลากรปละ 2 ครั้ง  
6) ออกคําสั่งแตงตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร  
7) ประสานงาน จดัทําเอกสาร รวมตรวจสอบขอมูล กับสหวิทยาเขต สํานักงานเขตพื้นที ่

การศกึษา มัธยมศึกษาสรุินทร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการเลื่อนข้ันเงินเดือน ครูและบุคลากร  
8) ทําคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน ครูและบุคลากร  
9) พัฒนางานเลื่อนข้ันเงินเดือนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส  
10) เก็บรวมรวมเอกสาร คําสั่ง ใหเปนระเบียบ เพื่อสะดวกตอการสืบคนติดตาม  
11) นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานการเลือ่นข้ันเงินเดือน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
12) ประเมิน สรุป และรายงานผลการดาํเนินงานการเลื่อนข้ันเงินเดือน เสนอตอผูอํานวยการ  

โรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน  
13) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  

 
4. งานสงเสริมขวญัและกําลังใจบุคลากร 

4.1 นางสาวเนาวรตัน    เจริญสุข  คร ู   หัวหนางาน  
4.2 นางสาวศิริลกัษณ  ราษี   ครู    ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1) จัดประกวดผลงาน คัดเลอืกบุคลากรดีเดน มอบรางวัล หรอืเครื่องหมายเชดิชูเกียรต ิตอบ 
แทน ประกาศเกียรตคิุณ ยกยองคุณความด ี 

2) ออกคําสั่งแตงตั้งกรรมการประเมิน ตดิตาม ประสานงาน กับผูที่เกี่ยวของ ในการใหมีหรือ 
เลื่อน ตําแหนงวิทยฐานะ ของบุคลากร  



 
 

2) จัดกิจกรรมสงเสริมขวัญ และกําลังใหกับบุคลากร เปนการแสดงมุทิตาจิต หรือแสดงความ 
อาลัย ใน โอกาส และวาระตางๆ อยางเหมาะสม  

4) นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินการสงเสริมขวัญและกําลังใจ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
5) ประเมิน สรุป และรายงานผลการดําเนินงานสงเสริมขวัญและกําลังใจ เสนอตอผูอํานวยการ  

โรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน  
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  

 
5. งานบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย สัญญาจาง ออกหนังสือรับรอง และเลื่อนวิทยฐานะครู  

5.1 นางสาวนุชจรี   สืบเพ็ง  ครู    หัวหนางาน  
5.2 นางสาวพัทธธีรา  ทูลด ี  ครู    ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

 1) งานบรรจุและแตงตั้ง  
1.1) ปฐมนิเทศครูที่บรรจุใหม ยาย หรือโอน มาปฏิบัติหนาที่  
1.2) จัดหา หรือจดัทําเอกสารแนะนําการปฏิบัติงาน  
1.3) ดําเนินการเกี่ยวกับ การบรรจุ แตงตั้ง การจดัจางครอูัตราจาง การยาย/โอน การศึกษาตอ 
การปรับวุฒิ การผอนผัน การยกเวน และการลาทุกประเภท  
1.4) ดําเนินการขอกาํหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการครูใหดาํรงตําแหนงที่สูงข้ึน  
1.5) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบําเหน็จ บํานาญ ความดีความชอบของครูและบุคลากร  
1.6) จัดทาํรายงานผลการดําเนินงานบรรจุและแตงตั้ง เสนอตอผูอาํนวยการโรงเรียน  
1.7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  

 2) งานการโยกยาย  
2.1) จัดรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบวาดวยการแตงตั้งโยกยาย และการชวยราชการ 
ประจําป ของครูและบุคลากร  
2.2) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของวาดวยการแตงตั้งโยกยาย การชวยราชประจําป ของ
คร ูและบุคลากร  
2.3) ติดตามเกี่ยวกับการมอบงานตางๆ ของบุคลากรที่มกีารโยกยาย  
2.4) นิเทศ กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานโยกยายอยางตอเน่ือง และใหมีประสิทธิภาพ  
2.5) ประเมิน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานโยกยาย เสนอตอผูอาํนวยการ โรงเรียนเมื่อสิ้น
ภาคเรียน  
2.6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  

 3) งานสัญญาจางบุคลากร 
3.1) รวบรวม ระเบียบ การจางตางๆใหเปนปจจุบัน  
3.2) ดําเนินการ รวบรวมเอกสารจดัทําสัญญาจางและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ ใหกับครูพนักงาน 
ราชการและลูกจางใหเปนไปตามระเบียบ  
3.3) ติดตอประสานงานกับหนวยงานตนสังกัดในการทาํสัญญาจาง และการรายงานขอมูลการ 



 
 

จาง  
3.4) จัดเก็บรวมรวมเอกสาร คําสั่ง ใหเปนระเบียบ เพื่อสะดวกตอการสืบคนติดตาม  
3.5) ทําทะเบียนคุมการออกเอกสารสัญญาจาง ใหเปนปจจุบัน  
3.6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  

 4) การออกหนังสือรับรอง  
4.1) จัดเก็บ รวมรวม ระเบียบการออกหนังสือรับรองประเภทตางๆ  
4.2) จัดทาํเอกสาร สิทธสิวัสดิการใหกับบุคลากร  
4.3) จัดทาํเอกสารรับรอง เงินเดือน รับรองการปฏิบัติงาน รับรองใบไขนอก ไขใน ใหกับบุคลากร 

ที่ รองขอ  
4.4) รวมกับงานการเงินโรงเรียน จัดทําหนังสือรับรองรายไดบุคคล ธรรมดา หนังสือรับรองการ 

หัก ภาษี ณ ที่จาย ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ใหกับบุคลากร  
4.5) ติดตอกับสรรพากร ประสานงาน ตดิตามเกี่ยวกับการดําเนินการการชาํระภาษีรายไดบุคคล  

ธรรมดา ของบุคลากร  
4.6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  

 5) งานวิทยฐานะครู  
5.1) ออกคําสั่งแตงตั้งกรรมการประเมินวิทยฐานะ  
5.2) กํากับ ติดตาม และประสานงาน กับคร ูและผูที่เกี่ยวของ ในการใหมหีรือเลื่อนตําแหนงและ  

วิทยฐานะ  
5.3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  

 
6. งานพัฒนาบุคลากร 

6.1 นางสาวเนาวรตัน  เจริญสุข  ครู    หัวหนางาน  
6.2 นางสาวศิริลกัษณ  ราษี   ครู    ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1) เปนที่ปรึกษาผูบริหารโรงเรียนในดานการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
บุคลากร  

2) รวบรวมแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล (ID-Plan) ของบุคลากร  
3) พิจารณาสงบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เกี่ยวกบัหนาที่ ที่ไดรับ 

มอบหมาย  
3) ติดตามผลการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากร โดยการ ให  

รายงานผลการเขารวม ประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานทกุครั้ง  
4) จัดทํา คูมือมาตรฐานวิชาชีพครู และเอกสารแนะนําการปฏิบัติงานเพื่อมอบแกขาราชการคร ู

และบุคลากรทางการศกึษา  
6) ดําเนินโครงการศึกษาดูงานเปรียบเทียบ เพื่อพัฒนาบุคลากร  
7) กําหนดหลักเกณฑ และแนวทางการประเมิน ประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงาน  



 
 

ของบุคลากร และแจงใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ  
8) นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง และสม่ําเสมอ 
9) ประเมิน สรุป และรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร ตอผูอํานวยการโรงเรียน เมื่อสิ้น 

ภาคเรียน  
10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  

 
7. งานธุรการ และงานสารบรรณ  

7.1 นางสาวศิริลกัษณ  ราษี   ครู    หัวหนางาน  
7.2 นางสาวเนาวรตัน  เจริญสุข  คร ู   ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1) งานธุรการ  

1.1) จัดทาํแผนงาน โครงการพัฒนางานธรุการ  
1.2) รวบรวมระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงานธุรการ  
1.3) จัดเก็บเอกสารงานธุรการตามระเบียบกําหนด 
1.4) จัดทาํระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม รายงานการประชมุกลุม และการประชุม  

ประจําเดือนของโรงเรียน  
1.5) นิเทศ กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานธุรการอยางตอเน่ือง และสม่ําเสมอ 
1.6) ประเมิน สรุป และรายงานผลการดําเนินงานธุรการ ตอผูอํานวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาค 

เรียน  
 1.7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  

 2) งานสารบรรณ  
2.1) จัดทาํแผนงาน โครงการพัฒนางานสารบรรณ  
2.2) จัดระบบและดําเนินงาน รับหนังสือราชการ ดังน้ี  

2.2.1) ลงทะเบียนรับ หนังสือราชการ  
2.2.2) ตรวจสอบหนังสือราชการจาก สพฐ. และ สพม.สุรินทร ทาง E-Office  
2.2.3) กลั่นกรอง และเสนอหนังสือราชการ ตามระบบ  
2.2.4) จายหนังสือราชการตามกลุมและกลุมสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ และติดตามผลการ 
ดําเนินงานตามหนังสือราชการ  
2.2.5) สรุปสถิติการรับ และจาย หนังสือราชการ  

2.3) จัดระบบและดําเนินงาน สงหนังสือราชการ ดังน้ี  
2.3.1) รางโตตอบ จัดพมิพ ตรวจทาน และนําเสนอผูบริหารลงนาม  
2.3.2) ออกเลขที่หนังสือราชการ  
2.3.3) จัดสงหนังสือราชการ ตามกําหนด 
2.3.4) สรุปสรุปสถิติการสงหนังสือราชการ  

 2.4) จัดระบบและดําเนินงาน เก็บรักษา และทาํลายหนังสือ และเอกสารทางราชการใหเปนไป  



 
 

ตามระเบียบดังน้ี  
2.4.1) จัดเก็บรักษาหนังสือราชการที่อยูระหวางการปฏิบัติ หรือรอผลการปฏิบัติ  
2.4.2) จัดเก็บรักษาหนังสือราชการที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ใหเปนระบบ ปลอดภัย 
และเปนไปตามระเบียบ  
2.4.3) ดําเนินงานตามข้ันตอนการทาํลายหนังสือราชการใหเปนไปตามระเบียบ  

2.5) จัดทาํคําสั่งโรงเรียนในสวนที่เกี่ยวของกับงานกลุมบริหารงานบุคล  
2.6) จัดระบบและใหบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณใหกับ บุคลากรในกลุม กลุมสาระ และ 

หนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
2.7) จัดพิมพแบบฟอรมตางๆ เพือ่ใชในงานสารบรรณและบริการผูที่เกี่ยวของ  
2.8) นิเทศ กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานสารบรรณอยางตอเน่ือง และสม่ําเสมอ 
2.9) ประเมิน สรุป และรายงานผลการดําเนินงานสารบรรณ ตอผูอาํนวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาค

เรียน  
2.10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ทีโ่รงเรียนมอบหมาย  

 
8. งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล  

8.1  นางสาวนุชจรี  สืบเพ็ง   ครู    หัวหนางาน  
8.2  นางสาวศริิลักษณ  ราษี   ครู    ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1) จัดและดูแลหองสํานักงานกลุมอํานวยการฯ ใหสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม  
2) เปนเจาหนาที่ประจํา E – Office ของโรงเรียน  
3) จัดระเบียบวาระการประชุม จดบันทึกและทํารายงานการประชุมทุกครัง้  
4) จัดหาและรับผิดชอบวัสดุ อุปกรณ และครุภณัฑของกลุมบริหารงานบุคคล  
5) รวบรวมขอมูล ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานกลุมบริหารงานบุคคลและจัดพิมพ เปน 

เอกสารคูมือการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานบุคคล  
6) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานกลุมบริหารงานบุคคล  
7) จัดทําปายนิเทศ ประกาศ ประชาสัมพันธ เสนอขาวสาร หนังสือเวียนตางๆ ใหบุคลากรใน 

โรงเรียนทราบ  
8) จัดทํา ทาํเนียบและขอมูลบุคลากรใหเปนปจจุบัน สามารถใชอางอิงเกี่ยวกับงาน ที่เกี่ยวของได 

อยางถูกตอง รวดเร็ว  
9) จัดทําขอบขายหนาที่ ความรับผิดชอบของงานตามแผนภูมิที่กําหนด 
10) รับผิดชอบ จดัเตรียม เก็บรักษาสมุดเยี่ยม สมุดตรวจราชการ  
11) วางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนางานคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน  
22) ประกาศสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามระเบียบกําหนด 
13) ประชาสัมพันธการสรรหาและเลือกกรรมการ ใหประชาชน กลุมบุคคลและองคกรตางๆ  

ทราบ  



 
 

14) ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เกี่ยวกบัการดาํเนินงานพฒันาโรงเรียน  
15) ประสานงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
16) กํากับ ติดตาม การดาํเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหมีประสิทธิภาพ  
17) ประเมิน สรุป และรายงานผลการดาํเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เสนอ  

ผูอํานวยการโรงเรียน เมื่อสิ้นภาคเรียน  
18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพศิน  บัวหุง 

ผูอํานวยการโรงเรียน  
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

นายเรืองยศ  สารกิจ

รองผูอํานวยการกลุมบรหิารทั่วไป 

นายไพฑูรย  ทวีแสง 

งานกิจการนักเรียน 
 

นายกรุง  เจริญสุข 

หัวหนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 
 

นายศุภชัย  ผูกเกษร 
หวัหน้ากลุ่มงานพฒันาระบบ

เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และ

การประชาสัมพนัธ ์

 

1. งานกิจการนักเรียน 
    -  งานวินัย 

    -  งานคุณธรรม จริยธรรม 

    -  งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
งานครูท่ีปรึกษา หัวหนาระดับช้ัน 
    -  งานสงเสริมประชาธิปไตย  สภา
นักเรียน  
    -  สํานักงานกิจการนักเรียน 

   -  งานปองกันและแกไขยาเสพติด  
   -  งานคณะสี 
2. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

1.  หัวหนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
    - งานอาคารเรียน หองเรียน หองเรียนพิเศษ
และอาคารประกอบ 
    - งานโภชนาการ 
    - งานอนามัยโรงเรียนและสงเสริมสุขภาพ 
    - งานสํานักงานบริหารงานท่ัวไป 
 2. งานยานพาหนะ 
 3.  งานไฟฟาในโรงเรียน  
 4.  งานลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว 
 5.  งานเสนอความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองการจัดตั้ง
ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
 6. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

นายกรุง  เจริญสุข

หัวหนากลุมบริหารทั่วไป 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารท่ัวไป 
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร 

นายชัยณรงค  เอ้ือนไธสงค 

งานชุมชนและภาคีเครือขาย 

 

 

 

 

 

 

 

  1. งานชุมชนและภาคีเครือขาย 
-  งานสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
-  งานใหบริการชุมชน 

2.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  

   

     

   

                       

      

 

 

 

  1. กลุมงานพัฒนาระบบเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ และการ
ประชาสัมพันธ 
     -  งานประชาสัมพันธและ 
การเผยแพรเกียรติประวัติของ
โรงเรียน 
     -  งานโสตทัศนศึกษา 
     -  งานระบบเครือขายและ
อินเทอรเนต็ 
2.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  
   
     

   



 
 

4.  กลุมบริหารท่ัวไป 
 

1. นายเรืองยศ  สารกิจ    ปฏิบัติหนาท่ี รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานท่ัวไป 
2. นายกรุง   เจริญสุข    ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมบริหารงานท่ัวไป 
 
นายเรืองยศ  สารกิจ ครู ปฏิบัติงานหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป 
 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1. ปฏิบัติหนาที่ รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการคนที่  3   
ในกรณีที่ผูอาํนวยการไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ได 

2. เปนกรรมการฝายบรหิารโดยตําแหนง 
3. ดูแลและรับผิดชอบฝายบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียน 
4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝายบริหารงานทั่วไป ใหเกิดความเรียบรอยและม ี

ประสิทธิภาพ 
5. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ในโรงเรียนตลอดจนผูปกครองและชุมชน 
6. รวมมือดานการบริหารงานโรงเรียนกับผูอํานวยการและรองผูอาํนวยการทุกฝาย 
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานในหนาที่ของบุคลากรในฝายบริหารงานทั่วไป และครูในโรงเรียน 
8. วางแผนการปฏิบัติงานฝายบริหารงานทัว่ไป 
9. เสนอคําปรึกษาดานบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนตอผูอํานวยการ 
10. ควบคุมดูแลการปฏบัิติงานของนักการ ฯ ยาม และลูกจางทุกประเภท ใหปฏิบัติงานอยางม ี

ประสิทธิภาพ 
11. มีหนาที่รับฟงปญหาตาง ๆภายในโรงเรียนและรับผิดชอบตอเกียรติคณุชื่อเสียงโรงเรียนเปนพิเศษ 

และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแกบุคลากรโรงเรียน 
 12. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
นายกรุง เจริญสุข  หัวหนางานกลุมบริหารท่ัวไป 
 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1. ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป และปฏิบัติหนาที่แทนรองผูอํานวยการฝายบริหารงาน 
ทั่วไปเมื่อรองผูอํานวยการ ฯ ไมอยู หรอืไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

2. เสนอคําปรึกษาดานบริหารงานทัว่ไปตอรองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป 
3. ประสานงานกับบุคลากรตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานเปนไปดวย ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
4. ควบคุมดูแลปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของนักการภารโรงและยาม รวมกับรอง 



 
 

ผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป 
5. เปนคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 
6. รวมงานแผนพัฒนาฝายบริหารงานทัว่ไปกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ 
7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 1. นายพศิน  บัวหุง    ผูอํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 2. นางจันทรา  สารกิจ รองผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณ   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม  รองผูอํานวยการกลุมบรหิารวิชาการ        กรรมการ 
 4. นางอนัญญา  สุขไกร  ครูปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารทัว่ไป   กรรมการ 
 5. นายเรืองยศ  สารกิจ  ครูปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารทัว่ไป กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานกลุมบริหารทั่วไป 
2) อํานวยการ บริหารจดัการ ในการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน และจดัระบบการบริหารงานของ งาน
กลุมบริหารทั่วไป 
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย  

 
คณะกรรมการฝายบริหารงานท่ัวไป 

1. นายเรืองยศ  สารกจิ    ครู ปฏิบัติหนาที่รองผูอาํนวยการกลุมบริหารทัว่ไป 
2. นายกรุง  เจริญสุข    หัวหนากลุมบริหารทั่วไป 

3.  นายชัยณรงค   เอื้อนไธสงค     ผูชวย 
4.  นายไพฑูรย   ทวีแสง      ผูชวย 
5. นางสาวเกศรินทร ดดัธุยาวตัร     ผูชวย 
6.  นายฐานะ  บุญรอด       ผูชวย 
7.  นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด     ผูชวย 
8. นายธนบดี   สอนสระคู      ผูชวย 
9. นายกรีติ  ปรุงเกียรต ิ      ผูชวย 
10. นายบรรจง  ทองกระจาย     ผูชวย  
11. นางสาวโกสุม  ทวิคู      ผูชวย 
12. นายศุภชัย  ผูกเกษร      ผูชวย 
13. นายชัชวาล  สุขด ี      ผูชวย 
14. นายปริญญา  บุญหลา     ผูชวย 
15. นายศริิชัย  หมื่นเจริญ     ผูชวย 



 
 

16. นายกรวีย  คงตน      ผูชวย 
17. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง     ผูชวย 
18. นายธรีศักดิ์  ชยัสุวรรณ     ผูชวย 
19. นายทองเบ้ิม  กิ่งแกว      ผูชวย 
20. นายอุเทน  หอมหวล      ผูชวย 
21. นางสาวกาญจนา  จติใจกลา      กรรมการและเลขานุการ 
22. นายปยภัทร เพงเล็งดี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
23.นายสันติ  ประภาสัย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

   
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1) วางแผนบริหารงานกลุมบริหารทั่วไป 
2) จัดทําระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานกลุมบริหารทั่วไป 
3) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หนาที่ความรบัผิดชอบ และจัดบุคลากรในกลุมใหเหมาะสมกับ  

ลักษณะของงาน  
4) ประสานงานกับกลุม งาน และกลุมสาระการเรียนรู ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และมี 

ประสิทธิภาพ  
5) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานกลุมบริหารทั่วไป 
6) เสนอขอความเห็นชอบ เกี่ยวกับการบริหารทั่วไปแกผูอํานวยการโรงเรยีน  
7) อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน แกผูมาตดิตอ ใหไดรับ 

ความสะดวกและรวดเร็ว  
8) นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานกลุมบริหารทัว่ไปใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
9) ประเมิน สรุป และรายงานผลการดําเนินงานกลุมบริหารทั่วไปเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียน เมื่อสิ้น 

ภาคเรียน  
10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 

 
ขอบขายงานและภารกิจกลุมบริหารท่ัวไป 

1. กลุมงานอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอม :  นายกรุง  เจริญสุข    หัวหนา 
1.1 งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

1. นายกรุง  เจริญสุข      หัวหนา 

2. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด      ผูชวย 

3. นายกีรต ิ ปรุงเกียรต ิ      ผูชวย 

4. นางสาวเกศรินทร ดัดธุยาวัตร     ผูชวย 

5. นายบรรจง  ทองกระจาย      ผูชวย  



 
 

6. นางสาวโกสุม  ทิวคู      ผูชวย 

7. นายชัยณรงค   เอื้อนไธสงค     ผูชวย 

8. นายฐานะ  บุญรอด       ผูชวย 

9. นายชัชวาล  สุขด ี      ผูชวย 

10. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ      ผูชวย 

11. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

12. นางสาวกนกศลิป  แผนทอง     ผูชวย 

13. นายธีรศักดิ์  ชัยสุวรรณ      ผูชวย 

14. นายทองเบ้ิม  กิ่งแกว      ผูชวย 

15. นายอุเทน  หอมหวล      ผูชวย 

 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1. บริหารงานอาคารเรียน อาคารประกอบ ใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียนและตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2. วางแผนงานและจัดทาํโครงการงบประมาณประจําปเกี่ยวกับงานอาคารเรียน อาคารประกอบ 
3. วางแผนผังรูปแบบรวมกับฝายบริหารเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงเรียน 
4. นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝายอาคารเรียน อาคารประกอบ 
5. วางแผนจดัทําโครงการงบประมาณประจําปเพือ่ดําเนินการซอมบํารุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 
6. สํารวจและดาํเนินการซอมบํารุงอาคารเรียน อาคารประกอบใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีและ 

ปลอดภัยอยูเสมอ 
7. สํารวจดูแลรักษาอุปกรณดับเพลิงประจําอาคารเรียน อาคารประกอบใหสามารถใชการได 
8. ควบคุม ดูแลการใหบริการนํ้าดื่มนํ้าใชภายในโรงเรียนใหประหยัดและปลอดภัยอยูเสมอ 
9. ควบคุม ดูแลการใชกระแสไฟฟาภายในโรงเรียนใหประหยัดและปลอดภัยอยูเสมอ 
10. ประสานงานกับหนวยงานที่ขอใชบริการเกี่ยวกับอาคารสถานที ่
11. จัดเจาหนาที่เตรียมสถานที่เพื่อใหบริการตามที่หนวยงานตาง ๆที่ขอใชบริการ 
12. รวบรวมสถิติการใชบริการเกี่ยวกับอาคารเรยีน อาคารประกอบ 
13. ดูแลตรวจสอบอาคาร หองนํ้า-หองสวม นักเรยีน และครู ใหอยูในสภาพที่ดีและมีบรรยากาศทีน่า 

ใช 
14. มอบหมายงานและควบคุมดูแลพนักงานบริการใหมีการรักษาความสะอาดหองนํ้า-หองสวมของ 

นักเรียน ,คร ู
15. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการทําความสะอาดหองนํ้า-หองสวมใหพนักงานบริการ 
16. สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
18. รวมกับหัวหนาฝาย และรองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป วางแผนพัฒนาพื้นที่ บริเวณ 



 
 

โรงเรียน 
19. จัดทําโครงการ งบประมาณประจาํปที่เกี่ยวกบังานพื้นที่บริเวณโรงเรียน 
20. รวมมือกับกิจกรรมพฒันาผูเรียนและดําเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียน 
21. กําหนดแผนผังแบงพื้นที่บริเวณโรงเรียนและครูที่ปรึกษามีสวนรวมในการดูแลและพัฒนาบริเวณ 

โรงเรียน 
22. ตดิตามประเมินผล การใหความรวมมือในการพัฒนาพื้นที่ของครู และนักเรียน  
23. วางแผนการดําเนินงานการกําจดัขยะ แยกประเภทขยะใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียน 
24. สรุปผลการดาํเนินงานตามโครงงานและรายงานตอผูบริหารสถานศกึษา 
25. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
1.2  งานอาคารเรียน หองเรียน หองเรียนพิเศษและอาคารประกอบ : นายฉัตรดนัย ลาํดับจุด หัวหนา     

1) งานบริการอาคารเรยีน 
1.  นายชชัวาล สุขดี                                        หัวหนา                                             
2.  นายกีรต ิบํารุงเกียรติ                                           ผูชวย  
3.  นายกรวีย  คงตน              ผูชวย                                                                                   
4.  นายศริิชัย หมื่นเจริญ                                           ผูชวย  
5.  นายธีรศกัดิ์ ชัยสุวรรณ                    ผูชวย 
6.  นายทองเบ้ิม กิ่งแกว                                            ผูชวย      
7.  นายอุเทน     หอมหวล                                         ผูชวย      

2) งานบริการหองเรียน 
1. นายฉัตรดนัย ลาํดับจดุ                                          หัวหนา                                              
2. นายกรีติ ปรุงเกียรต ิ                                             ผูชวย 
3.นายชัชวาล สุขด ี                         ผูชวย                                                                                          
4.นายธีรศกัดิ ์ชัยสุวรรณ                    ผูชวย      
5.นายทองเบ้ิม กิ่งแกว                       ผูชวย      
6.นายอุเทน     หอมหวล                    ผูชวย      

3) งานบริการหองบริการ 
1. นายศุภชัย ผูกเกสร                                      หัวหนา 
2. นายฉัตรดนัย ลําดับจดุ                                   ผูชวย  
3. นางสาวโกสมุ ทิวคู                                       ผูชวย    
4. นายฐานะ  บุญรอด                ผูชวย    

5. นายศิริชัย หมื่นเจริญ                                      ผูชวย 
6. นายทองเบ้ิม กิ่งแกว                                         ผูชวย      



 
 

7. นายอุเทน     หอมหวล                                      ผูชวย      
4) งานบริการหอ้งพเิศษ 

 1. นายกรวีย  คงตน              หัวหนา 
    2. นางสาวโกสุม  ทวิคู           ผูชวย  
   3. นางสาวเกศรินทร  ดดัถุยาวัตร    ผูชวย 

4. นายฐานะ  บุญรอด                         ผูชวย    
   5. นายทองเบ้ิม  กิ่งแกว      ผูชวย 
   6. นายอุเทน  หอมหวล      ผูชวย 
       5) งานอาคารฝึกงานหรือหอ้งปฏบิตังิาน  

1. นายชัชวาล  สุขด ี               หัวหนา 

2. นายกีรต ิ ปรุงเกียรต ิ       ผูชวย 

3. นายฉัตรดนัย ลําดับจดุ                                      ผูชวย 

4. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ                 ผูชวย 

5. นายทองเบ้ิม   กิ่งแกว       ผูชวย 

6. นายธีรศักดิ์   ชัยสวุรรณ                       ผูชวย 

7. นายอุเทน  หอมหวล      ผูชวย 

      6) งานอาคารหอประชุม/หองประชุม 
      1. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ     หัวหนา 
      2. นายฐานะ  บุญรอด                ผูชวย    
      3. นายทองเบ้ิม  กิ่งแกว     ผูชวย 
                             4. นายธีรศักดิ์   ชัยสวุรรณ                       ผูชวย  
                             5. นายอุเทน  หอมหวล      ผูชวย 
      7) งานอาคารหองนํ้า-สวม 
      1. นายบรรจง  ทองกระจาย     หัวหนา 
      2. นางสาวโกสุม ทิวคู      ผูชวย 
      3. นายทองเบ้ิม  กิ่งแกว     ผูชวย 
      4. นายอุเทน  หอมหวล      ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1. บริหารงานอาคารเรียน อาคารประกอบ หองบริการ หองเรียนพิเศษ โรงฝกงาน ใหเปนไปตามนโยบาย
ของโรงเรียนและตามระเบียบของทางราชการ 

2. สํารวจและดาํเนินการซอมบํารุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ใหอยูในสภาพใชการไดดีและปลอดภัย
อยูเสมอ 

3. สํารวจดูแลรักษาอุปกรณดับเพลิงประจําอาคารเรียน อาคารประกอบใหสามารถใชงานได 



 
 

4. ควบคุมดูแลการใชกระแสไฟฟาภายในโรงเรียนใหประหยัดและปลอดภัยอยูเสมอ 
5. ประสานงานกับหนวยงานที่ขอใชบริการเกี่ยวกบัอาคารสถานที ่
6. รวบรวมสถิติการใชบริการเกี่ยวกับอาคารเรียน อาคารประกอบ 
7. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการทาํความสะอาดหองนํ้า หองสวม 
8. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการในการดูแลรักษาความสะอาด 
9. วางแผนการบริหารกจิกรรม 5 ส พรอมทั้งกาํกับติดตามประเมินผล และรายงานผลตอรอง

ผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไปและหัวหนาสถานศึกษาตามลําดับ 
10. สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
1.3 งานโภชนาการ 

  1. นายกีรติ  ปรุงเกียรต ิ    หัวหนา 
  2. นางสาวโกสุม  ทิวคู    ผูชวย 
  3. นายทองเบ้ิม  กิ่งแกว   ผูชวย 
    4. นายอุเทน  หอมหวล     ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1. ควบคุมการบริการนํ้าดื่ม นํ้าใชภายในโรงเรียนรวมกับงานสาธารณูปโภค 
2. จัดใหมีการบรกิารอาหารกลางวันแกนักเรียนและสนับสนุนใหนักเรียนนําอาหารกลางวันมา 

รับประทานเอง 
3. ควบคุม ดูแลการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มของแมคาที่เขามาจําหนายภายในโรงเรียนใหเปนไป 

ตามระเบียบที่โรงเรียนกาํหนด 
4. จัดกิจกรรมสงเสริมความรู มารยาท สุขนิสัยที่ดดีานโภชนาการแกนักเรยีนและผูจําหนายอาหาร 
5. วางแผนจดัทําโครงการ งบประมาณประจําปเกี่ยวกับงานโภชนาการ 
6. ใหการสนับสนุนชวยเหลือในงานสังสรรคตาง ๆ ที่โรงเรียนจดัข้ึนโดยประสานงานกับหนวยงานที่ 

ริเริ่ม 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

       1.4  งานอนามัยโรงเรียนและสงเสริมสุขภาพ 
  1. นางสาวโกสุม   ทวิคู          หัวหนา 
  2. นายบรรจง  ทองกระจาย     ผูชวย 
  3. นายปยภัทร   เพงเล็งดี     ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. จัดเจาหนาที่ควบคุมดแูลความสะอาดหอง จายยา ใหการปฐมพยาบาล 
2. จัดตู โตะ เพื่อเก็บเวชภัณฑอุปกรณใหเปนระเบียบและมีสภาพดี 
3. บริการจายยาใหแก นักเรียน คร ูผูมีอาการปวย ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะที่มาเรียนอยูในบริเวณโรงเรียน 



 
 

4. ทําการปฐมพยาบาลใหแกสมาชิกในกรณีไดรับอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยที่เกิดข้ึนในโรงเรียน 
5. จัดใหมีเตียงนอนสําหรับผูปวยไดนอนพัก 
6. เชิญผูชํานาญการดานสุขภาพอนามัยมาใหบริการความรู การตรวจ การบําบัด การปองกันตามควรแก 

กรณีตามความจําเปนและเหมาะสมใหกับครูและนักเรียน 
          7. จัดใหมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดตามฤดกูาล 
          8. บริการใหคาํปรึกษาแกนักเรียนและประชาชน ชุมชน ในดานสาธารณสุขมูลฐานและการเสริมสราง 
สุขภาพตามความเหมาะสม 
          9. จัดสงนักเรียนที่เจ็บปวยไปโรงพยาบาลประจําอําเภอหรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพทีใ่กลบาน 
นักเรียน พรอมทําหนังสือจากโรงเรียน ถึงหนวยงานดังกลาว พรอมทั้งติดตอผูปกครองใหรับทราบ 
         10. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.5) งานสํานักงานบริหารงานท่ัวไป 
1.  นางสาวกาญจนา  จติใจกลา    หัวหนา 
2.  นายสันติ  ประภาสัย     ผูชวย 
3.  นายปยภัทร  เพงเล็งดี     ผูชวย 
4.  นางสาวเกศรินทร  ดดัถุยาวัตร    ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. จัดเก็บและรวบรวมเอกสารหลักฐานงานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลงานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม โดยมีหลักฐานให 

ตรวจสอบได  มีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ  มีการวิเคราะหและนําผลการวิเคราะหไปใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดาํเนินงานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

3. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

2.  งานยานพาหนะ 
   1. นายชัชวาล     สุขด ี      หัวหนา 
    2. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด                                              ผูชวย 
                 3. นายทองเบ้ิม   กิ่งแกว                 ผูชวย 
         4. นายอุเทน  หอมหวล       ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1.  การจัดรถยนตและพนักงานขับรถยนตไปปฏิบัติราชการตามหนังสือสั่งการ หรือ 
ใบอนุญาตการใชรถยนตเพื่อไปราชการที่ไดรับอนุมัติแลว จากผูมีอํานาจสั่งการ 

2. ควบคุม ดูแล รกัษา และพัฒนาบริเวณพื้นที่ในการรับผิดชอบใหสะอาด สวยงาม เปน 
ระเบียบ ไมสงผลกระทบตองานอื่น รวมถึงระบบ สาธารณูปโภค 

3. ควบคุม ดูแล รักษาวัสดุครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช ใหอยูในสภาพพรอมใชงานและมี 



 
 

ความสะอาดอยูเสมอ 
4. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการให 

ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน 
5. สรุปรายงานการใชรถยนตแตละคัน การซอมแซม บํารุงรักษา ตามระยะเวลาที่กําหนด 
6. เสนอความคิดเห็นขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของบุคลากรและพัฒนาการ 

    7. บริการยานพาหนะ ประสานและแกไขปญหาในการปฏิบัตงิานยานพาหนะ 
8. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

  3.  งานไฟฟาในโรงเรียน   
1. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด                                               หัวหนา 
2. นายชัชวาล     สุขด ี          ผูชวย 
3. นายกรวีย  คงตน         ผูชวย 
4. นายธีรศักดิ์  ชัยสุวรรณ                                                ผูชวย 
5 . นายทองเบ้ิม   กิ่งแกว                     ผูชวย 
6. นายอุเทน  หอมหวล          ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. การจัดระบบไฟฟา  ในบริเวณพื้นที่ทั้งหมด ซอมแซมติดตั้งระบบไฟฟา  
2. การออกแบบประมาณการติดตั้งไฟฟา ภายในอาคาร ติดตั้งซอมแซม อุปกรณเครื่องมือ
ครุภัณฑไฟฟา  

                          3. ดูแลรักษาซอมแซม และติดตั้งอุปกรณไฟฟาไฟฟา   ทุกชนิดภายในโรงเรียน  
     4. ตรวจสอบการใชไฟฟา ตามอาคารตางๆ 
     5. งานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย  

  
4.  งานลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว 

1. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด                                                 หัวหนา 
2. นายชัชวาล     สุขด ี           ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. ติดตามผลการดําเนินงานของลูกจาง ใหปฏิบัติตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
2. มอบหมายงาน ลูกจางและดําเนินการตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 
3.  ประเมินผลการทํางานและรายงานหัวหนาใหทราบตามลําดับ 
4. ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 



 
 

  5.  งานเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
 1. นายเรืองยศ  สารกิจ      หัวหนา 
  2. นายกรุง  เจริญสุข                                  ผูชวย 
  3. นายไพฑูรย   ทวีแสง      ผูชวย 
  4. นายชัยณรงค  เอื้อนไธสงค      ผูชวย 
  5. นายศุภชัย ผูกเกษร                                                          ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสนอขอมูลและความตองการในการยุบรวมเลิกหรือเปลี่ยนสภาพสถานศึกษาไป
ยังเขตพื้นที่การศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
2. กลุมงานกิจการนักเรยีน    :  นายไพฑูรย  ทวีแสง    หัวหนา 

2.1   กลุมงานสงเสริมกจิการนักเรียน  
1. นายไพฑูรย   ทวีแสง       หัวหนา 
2. นายธนบดี    สอนสระคู       ผูชวย 
3. นายสันต ิ  ประภาสยั        ผูชวย 
4. นายบรรจง  ทองกระจาย       ผูชวย 
5. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา     ผูชวย 
6. นายกรวีย  คงตน      ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน/ โครงสราง/งาน/กิจการนักเรียน กําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบ  

จัดทําขอบขายภารกิจ งานกิจการนักเรียนตามโครงสรางกิจการงานนักเรียน 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงาน 

กิจการนักเรียนที่เปนปจจุบัน รวบรวมขอมูลจากระบบหรือชองทางการรับฟงเสียงของนักเรียนอยางเปนข้ันตอน 
จัดทําเอกสารคูมือครูหรือคูมือนักเรียนข้ึนใชในโรงเรียน มีการเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ มีการปรับปรุงระเบียบ
และแนวปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําขอมูล แผนงานกิจการนักเรียนเปนลายลักษณอักษร จัดใหผูมี 
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน มีการดําเนินการตามแผน และมาการติดตามประเมินผล 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน มีการทําแผนภูมิ  
พรรณนางานใหครบทุกงานตามแผนภูมิงานกิจการนักเรียน และมีการประชาสัมพันธเผยแพร ทบทวน
ประสิทธิภาพการทํางานตามระบบ 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกิจการนักเรียนตางๆภายในโรงเรียน เครือขายผูปกครองและ  
หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเยาวชน อยางตอเน่ืองและมีการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน 



 
 

6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมงานกิจการนักเรียน วางแผน กําหนดแนวทางการสงเสริมการจัด 
กิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน มีการดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูที่หลากหลายตามความถนัด
และความสนใจของนักเรียน  มีการนิเทศกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาจัดกิจกรรมนักเรียนอยางตอเน่ือง 
 7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
     

2.2 งานวินัย  
1. นายไพฑูรย  ทวีแสง     หัวหนา 
2. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด    ผูชวย 
3. นายธนบดี    สอนสระค ู    ผูชวย 

 4. นายสันต ิ ประภาสัย     ผูชวย 
5. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 

 6. นายชัยณรงค   เอื้อนไธสงค    ผูชวย 
 7. นายชัชวาล  สุขด ี     ผูชวย 

8. นายปยภัทร  เพงเล็งดี     ผูชวย 
9. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 

 10. ครูที่ปรึกษาทุกคน         ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย มีหลักฐานการ 
จัดกิจกรรมเปนประจําและตอเน่ือง มีผลที่เดนชัด และเผยแพรผลงานใหเปนที่ปรากฏ  กิจกรรมสงเสริมพัฒนา
ความประพฤติและระเบียบวินัย ไดแก การตรงตอเวลา ความสะอาด การแตงกาย การเขาแถว การแสดงความ
เคารพ การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียน 

2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจดักิจกรรม สงเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค ลงโทษนักเรียนตามระเบียบ วาดวยการลงโทษนักเรียน ประสานงานระบบดูแลชวยเหลื่อนักเรียน และครู
ที่ปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนใหมีคณุลักษณะที่พึงประสงค 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม มีหลักฐานการจัด 
กิจกรรมที่เปนลายลักษณอักษร  มีการจัดกิจกรรมเปนประจําและตอเน่ือง มีผลที่เดนชัด และเผยแพรผลงานให
เปนที่ปรากฏ  กิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  การพัฒนาสาธารณสถาน ฯลฯ 
 4.  ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 



 
 

2.3 งานคุณธรรม จริยธรรม  
  1. นายธนบดี    สอนสระค ู     หัวหนา 
  2. นายสันติ   ประภาสัย       ผูชวย 
 3. นายชัยณรงค   เอื้อนไธสงค    ผูชวย 

 4. นายไพฑูรย  ทวีแสง     ผูชวย 
 5. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    ผูชวย 
 6. นายกรวีย  คงตน       ผูชวย 
 7. ครูที่ปรึกษาทุกคน          ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม มีหลักฐานการจัด 

กิจกรรมที่เปนลายลักษณอักษร  มีการจัดกิจกรรมเปนประจําและตอเน่ือง มีผลที่เดนชัด และเผยแพรผลงานให
เปนที่ปรากฏ  กิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก กิจกรรมที่สอดคลองกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 8 ประการตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ. ศ. 2551 คือ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ชื่อสัตย
สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ           

2. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
2.4  งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  งานครูท่ีปรึกษา หัวหนาระดับช้ัน 

  1. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา    หัวหนา 
  2. นายไพฑูรย   ทวีแสง      ผูชวย 
 3. นายปยภัทร  เพงเล็งดี     ผูชวย 

4. นายชัยณรงค เอื้อนไธสงค     ผูชวย 
 5. ครูที่ปรกึษาทุกคน     ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานมี

แผนงาน โครงสราง เปนลายลักษณอักษร มีการดาํเนินงานตามแผน  มีการประเมินผลการดาํเนินงานและนําผล
การประเมินไปใชในการพัฒนางาน และมีการดาํเนินงานการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกับเครือขายที่
เกี่ยวของ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล มีการมอบหมายใหครดููแลผูรับผิดชอบกลุม 
นักเรียนเปนลายลักษณอักษร  ครดูําเนินการศกึษานักเรียนครบทุกคน  มีเอกสารหลักฐานขอมูลนักเรียนที่สามารถ
ตรวจสอบได และมีการวเิคราะหขอมูลเพื่อจัดกลุมนักเรียน 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคดักรองนักเรียน มกีารใชเครื่องมือสําหรับใชในการคัดกรองนักเรียน  มีการ
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคดักรองนักเรียน  ครูคัดกรองตามแนวปฏิบัติ  จัดตั้งคณะกรรมการรวม
พิจารณาผล มีการจาํแนกนักเรียนอยางชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุม 



 
 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน  มีขอมูลนักเรยีนที่ควรสงเสริมและพัฒนา  
มีการกาํหนดและดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  มกีารติดตาม
ประเมินผลและนําผลการประเมินไปใชปรับปรุง พัฒนาการดาํเนินงาน 

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาํเนินงานปองกันการแกไขปญหานักเรียน  มีขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปญหา
ที่เปนกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา กําหนดแนวทาง วิธีปองกันและแกไข  มีหลักฐานการปองกันและแกไขตามวิธีที่
กําหนดไว  มีการแกปญหารวมกับบุคคลที่เกี่ยวของ  ตดิตามประเมินผล นําผลการประเมินไปใชปรับปรุง และ
พัฒนาการดาํเนินการแกไขปญหา 

6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงตอนักเรียน  มีขอมูลนักเรียนที่ควรไดรับการสงตอ มีแนวปฏิบัติในการสงตอ
นักเรียนทั้งภายในและนอกโรงเรียน  มีการสงตอนักเรียนตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว ประสานความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ   มีการติดตามประเมินผลและนําผลการประเมินไปใชปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน 

7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานครูที่ปรึกษา มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานมีแผนงาน โครงสราง เปน
ลายลักษณอักษร มีการดาํเนินงานตามแผน  มีการประเมินผลการดาํเนินงานและนําผลการประเมนิไปใชในการ
พัฒนางาน และมีการดาํเนินงานครูที่ปรึกษารวมกับเครือขายที่เกี่ยวของ 

8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานหัวหนาระดับ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานมีแผนงาน โครงสราง เปน
ลายลักษณอักษร มีการดาํเนินงานตามแผน  มีการประเมินผลการดาํเนินงานและนําผลการประเมนิไปใชในการ
พัฒนางาน และมีการดาํเนินงานหัวหนาระดับรวมกับเครือขายที่เกี่ยวของ 

9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
2.5  งานสงเสริมประชาธิปไตย  สภานักเรียน  

   1. นายสันต ิ  ประภาสยั        หัวหนา 
  2. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา     ผูชวย 
 3. นายบรรจง  ทองกระจาย     ผูชวย 
 4. นายธนบดี  สอนสระค ู     ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชี้แจงเผยแพรประชาธิปไตยในโรงเรียน  มีการจัดทําแผนงาน/โครางการสงเสรมิ

ประชาธิปไตยในโรงเรียนเปนประจํา  มีการนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผลและพัฒนาอยางตอเน่ือง และจัด
บรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอยางเดนชัดเปนแบบอยางแกโรงเรียนอื่นได 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน  สงเสริมพัฒนาการใชเวลา
วางใหเปนประโยชน  มีหลักฐานการจัดกิจกรรมที่เปนลายลักษณอักษร  มีการจัดกิจกรรมเปนประจําและตอเน่ือง 
มีผลที่เดนชัด และเผยแพรผลงานใหเปนที่ปรากฏ 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหกําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี มีหลักฐาน แนวปฏิบัติ การใหกําลังใจที่เปน
ลายลักษณอักษร  มีเผยแพรเกียรติประวัติของนักเรียนประพฤติดีใหปรากฏและมีการบันทึกเกียรติประวัติของ
นักเรียนใหเปนหลักฐานและเปนปจจุบัน 

4. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 



 
 

2.6  สํานักงานกิจการนักเรียน ประกอบดวย 
   1. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา     หัวหนา 

2. นายสันติ  ประภาสัย        ผูชวย 
3. นายบรรจง  ทองกระจาย     ผูชวย 
4. นายไพฑูรย  ทวีแสง      ผูชวย 
5. นายปยภัทร  เพงเล็งดี        ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัเก็บและรวบรวมเอกสารหลักฐานงานกจิการนักเรียน 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได  มีการ 

ประเมินผลในระดับหนอยงานยอยภายในโรงเรียน  มีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ  มีการวิเคราะห
และนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานกิจการนักเรียน 

3. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 
2.7  งานปองกันและแกไขยาเสพติด   

 1. นายไพฑรูย  ทวแีสง       หัวหนา 
  2. นายฉัตรดนัย  ลําดับจุด      ผูชวย 
  3. นายชัยณรงค   เอื้อนไธสงค      ผูชวย 
  4. นายธนบดี   สอนสระคู       ผูชวย 
  5. นางสาวโกสุม   ทิวคู           ผูชวย 
   6. นายสันต ิ ประภาสัย      ผูชวย 
 7. นางสาวกาญจนา  จิตใจกลา     ผูชวย 
 8. นายศิรชิัย  หมื่นเจริญ       ผูชวย 
 9. นายบรรจง  ทองกระจาย     ผูชวย 
  10. นายกรวีย  คงตน        ผูชวย 
 11. ครูที่ปรกึษาทกุคน       ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1.  จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เชน โครงการโรงเรียนสีขาว 
โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน โครงการอบรมเกี่ยวกับปญหายาเสพติด เปนตน 
     2.  กําหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

3.  ประสานครูที่ปรึกษาและครูผูสอนในการเฝาระวังนักเรียนใหหางไกลยาเสพติด 
4.  ใหคําปรึกษาและใหความรูแกนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการตอตานยาเสพติด  
5.  ประสานงานและดําเนินการรวมกับผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานตาง ๆ เพื่อจัดกิจกรรม  ที่สงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และตานยาเสพติด 
6.  จัดนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงเกี่ยวกับปญหาการใชสารเสพติด เขารับการตรวจรักษาและอบรมบําบัด 



 
 

ทางจิตรวมกับหนวยงานภายนอก 
7.  ใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ องคกรเอกชนและชุมชน ในการปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติด 
8.  ติดตามรวบรวมขอมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําป 
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย 

 2.8 งานคณะสี   
 1. นางสาวโกสุม  ทวิคู         หัวหนา 

  2. นายไพฑูรย  ทวีแสง       ผูชวย 
 3. นายชัยณรงค   เอื้อนไธสงค      ผูชวย 
 4. นายสันต ิ ประภาสัย      ผูชวย  
   5. นายปยภัทร  เพงเล็งดี     ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. การจัดแบงนักเรียน / คณะครูเพื่อแยกออกเปนคณะ เพื่อสะดวกในการทํากิจกรรมตาง ๆ จัดกิจกรรม 

ตาง ๆ  
2. เก็บรวบรวมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดทําเพื่อเปนขอมูลของโรงเรียนตอไป 
3. สงเสริมใหเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ  
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย  

3. กลุมงานชุมชนและภาคีเครือขาย    :  นายชัยณรงค   เอื้อนไธสงค  หัวหนา 
3.1 งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกบัชุมชน 

1. นายชัยณรงค เอื้อนไธสงค                      หัวหนา 
2. นายธนบดี  สอนสระค ู       ผูชวย 
3. นายศิรชิัย   หมื่นเจรญิ        ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. เปนตัวแทนโรงเรียนในการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน 

2. เผยแพรผลงานดีเดนของโรงเรียน ครู และนักเรียนตอชุมชน เกี่ยวกับงานศิลปวัฒนธรรม ดนตรี

ไทยตลอดจนผลงานทางดานวิชาการ 

3. ติดตอ คนควา แหลงเรียนรูในชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน และวิทยากรทองถ่ินเพื่อสนับสนุนการ

เรียนรูทางวิชาการ วิชาชพี และทักษะอาชพีสําหรบัครูและนักเรียน 

4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 



 
 

3.2 งานใหบริการชุมชน 
 1. นายชัยณรงค เอื้อนไธสงค      หัวหนา 
 2. นายธนบดี   สอนสระค ู    ผูชวย 
 3. นายบรรจง  ทองกระจาย    ผูชวย 

 4. นายศิรชิัย   หมื่นเจรญิ                ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
1. ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน และชุมชน เพื่อการใหบริการ และการพัฒนา 

ชุมชน ในการที่จะพัฒนาการศกึษาของโรงเรียน 
               2. จัดทาํเอกสาร ขอมูล เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ในแตละปเพื่อรายงานหัวหนา
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
               3. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  
4. กลุมงานพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ : นายศุภชัย  ผูกเกสร    หัวหนา 
 4.1  งานพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

1. นายศุภชัย  ผกูเกษร      หัวหนา 
2. นายฐานะ  บุญรอด       ผูชวย 
3. นายชัชวาล  สุขด ี                         ผูชวย 
4. นายกรวีย  คงตน                ผูชวย 
5.  นางสาวกนกศิลป  แผนทอง               ผูชวย 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 
     1. ดูแล ซอมบํารุง ระบบ Internet ภายในโรงเรียนใหใชงานไดอยางมปีระสิทธิภาพอยูเสมอ 
     2. นําเสนอโครงการเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ ในการซอมบํารุงระบบทุกภาคเรียน 
     3. ดูแล บํารุง รักษา หองปฏิบัติการ Server ใหใชการไดดอียูเสมอ 
     4. สํารวจขอมูลดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
     5. วางแผน กําหนดนโยบายและแนวทางการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษามาใชในการ 
บริหารและพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษา 
     6. ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาใหแกงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา 
     7. สนับสนุนใหบุคลากรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษามาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
     8. สงเสริมใหมีการพฒันาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะในการผลติรวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    9. สงเสริมใหมีการวิจยัและพัฒนาการผลติการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    10. ติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการ



 
 

เรียนรู 
      11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.2  งานประชาสัมพันธและการเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรียน 
1. นายศุภชัย  ผูกเกษร                      หัวหนา 
2. นายฐานะ  บุญรอด                ผูชวย 
3. นายชัชวาล  สุขด ี                                 ผูชวย 
4. นายกรวีย  คงตน                         ผูชวย 

          5. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง                         ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1. วางแผนงานจดัทําโครงการงบประมาณดาํเนินการประจาํปเกี่ยวกับงานงานประชาสัมพันธ 
2. ติดตามความเคลื่อนไหวในการจัดกจิกรรมทุกอยางในโรงเรียน 
3. จัดระบบการกระจายเสียงภายในโรงเรียนเพื่อการรับฟงอยางชดัเจน 
4. รวบรวมขาวสารขอมลูจากกลุมตาง ๆ และหมวดวิชาเพื่อประชาสัมพันธใหหนวยงานอื่นและชุมชน 

ไดรับทราบ 
          5. เผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียนและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
          6. จัดทําเอกสาร วดีีทัศน แนะนําประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรขาวสารของโรงเรียนสูชุมชน 
          7. ประสานงานกับฝายตาง ๆ เพื่อจัดทาํวารสารของโรงเรียนเพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ 
          8. จัดทําปายประกาศหรือบอรดประชาสมัพันธเมื่อมีกิจกรรมเพื่อความเขาใจรวมกัน 
          9. ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกและชุมชนตามความตองการของโรงเรียน 
         10. ทําหนาที่เปนผูประชาสัมพันธในการจัดงานตาง ๆ ของโรงเรยีนตามสมควร 
         11. ติดตอประสานงานกับทุกงาน เพื่อใหการจดักิจกรรมทุกอยางบรรลุเปาหมาย 
         12. ดูแลเว็บไซตโรงเรียน  
         13. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.3 งานโสตทัศนศึกษา 
1. นายศุภชัย  ผูกเกษร                      หัวหนา 
2. นายฐานะ  บุญรอด                ผูชวย 
3. นายชัชวาล  สุขด ี                                 ผูชวย 
4. นายกรวีย  คงตน                         ผูชวย 

          5. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง                         ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1. วางแผนการจดัหา การผลิตและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อใชบริการภายในโรงเรียน 
2. เปนผูประสานงาน ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในดานการผลิตและใชสื่อประกอบการเรียนการสอน 
3. จัดใหมีการใชสื่อ พัสดุ อุปกรณ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนรูและตอบสนองความ 



 
 

ตองการของผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
          4. ใหบริการดานเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน 
          5. จัดหา และซอมบํารุงอุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษาใหสามารถใชไดดีอยูเสมอ 
          6. จัดเก็บและตรวจสอบโสตทัศนูปกรณอยางเปนระบบ 
          7. จัดระเบียบการใชงานระบบการสืบคนขอมูล และการใชสื่อเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนและครูผูสอน 
รวมถึงบุคคลทั่วไป 
          8. ใหบริการโสตทัศนศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษาแกกลุมสาระวิชาตาง ๆ และครผููสอน 
          9. รับผิดชอบดูแลอุปกรณเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน 
         10. จัดการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียนรวมกับงานประชาสัมพันธ 
         11. จัดหาและซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณโสตทัศนศึกษาใหมีสภาพการใชงานไดดีอยูเสมอ 
         12. แนะนําครูที่เกี่ยวของใหเขาใจวิธีใชเครื่องมืออยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
         13. จัดใหมีการบริการโสตทศันูปกรณในโอกาสที่มีการจดักิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
         14. ใหบริการชุมชนและโรงเรียนอื่น ๆ ทางดานโสตทัศนศึกษาในโอกาสที่เหมาะสม 
         15. ผลิตอุปกรณเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษาข้ึนเทาที่ทําได 
         16. วางแผนงานจัดทําโครงการงบประมาณดําเนินการประจาํปเกี่ยวกับงานโสตทัศน 
         17. ถายภาพ จดัเก็บภาพกิจกรรมของโรงเรียนใหเปนหมวดหมู พรอมใชงาน 
         18. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.4 งานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 
1. นางสาวกนกศิลป  แผนทอง                      หัวหนา 
2. นายศุภชัย  ผูกเกษร              ผูชวย 

  3. นายฐานะ  บุญรอด               ผูชวย 
  4. นายชัชวาล  สุขด ี                       ผูชวย 
  5. นายกรวีย  คงตน              ผูชวย 
มีหนาท่ีรับผิดชอบในขอบขายตอไปน้ี 

1. งานวางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบ  
2. งานติดตั้ง ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ  และซอฟตแวรใหบริการ บนเครื่องแมขายคอมพิวเตอร  
3. งานติดตั้ง ควบคุม ซอมบํารุง ดูแลรกัษาระบบไฟฟาหลัก ระบบไฟฟาสํารอง และระบบกราวด  
4. งานติดตั้ง และบริหารจัดการระบบเครือขายใชสายและไรสาย  
5. งานติดตั้ง ซอมบํารุง ดูแลรักษาโครงขายสายสือ่สัญญาณอินเทอรเน็ต  
6. งานควบคุมและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ต  
7. งานควบคุมและจัดการปริมาณขอมูลการจราจรบนเครือขาย  
8. งานจัดการบัญชีผูใชงาน และกําหนดสิทธิ์การเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
10. งานสํารองไฟลระบบและไฟลขอมูลของเครื่องแมขายและอุปกรณเครือขาย  



 
 

11. งานพัฒนาระบบสํารอง คูมือปฏิบัติงาน หรอืแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน  
12. งานใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดความรู 
13. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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