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ค าสั่งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

ที่  166 / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งและก าหนดหน้าที่บุคลากร  ปีการศึกษา  2562 

............................................ 
     ตามท่ี ค าสั่งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งและก าหนดหน้าที่บุคลากรรับผิดชอบงาน               
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้สิ้นสุดลง เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและ
บุคลากรในฝ่าย / งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ปีการศึกษา 2562 ด าเนิน
ไปอย่างเรียบร้อย มีระบบและเกิดประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 27 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 มาตรา 39  และตามกฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  จึงแต่งตั้งและก าหนดหน้าที่
บุคลากรรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร 
1. นายภูมิภัทร   มาลี ผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
2. นายวัชระ  กรมพะไมย รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   รองประธานกรรมการ 
3. นางวิชุดา  ต าหนง ครู/ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
4. นางบุษบา  แสงศิริ ครู/ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
5. นางนิศาชล  ค ามอน ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ    กรรมการ 
6. นางคมคิด  ศรีสุข ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ 
7. นางสาวทชิากร  อาจเอ่ียม ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
8. นายอาคเนย์  มีคุณ ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
9. นายมานะ  แสงศิริ  ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    กรรมการ 
10. นายพัชระ  วงค์เจริญ ครู/หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน    กรรมการ 
11. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์   ครู/หัวหน้าฝ่ายทดสอบ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี  กรรมการ 
12. นายบรรจง  สีค า  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวนิตยาพร  ธรรมวงศ์ ครูผู้ช่วย/หัวหน้างานธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่  
  1. วางแผนการปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่ฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องเป็นผลดีต่อทางราชการ 
  2. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเป็นผลดีต่อทาง
ราชการ 
  3. งานอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 
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โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
นายภูมิภัทร  มาลี 

 

 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน  สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
   
  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรยีนเบญจลักษ์พิทยา 

 

 

 ครู ปฏิบัติหนา้ที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบรหิารวิชาการ 
นางวิชุดา  ต าหนง 

 

 
 

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
นางนิศาชล  ค ามอน 

 

 
 

การวางแผนงานด้านวิชาการ  การบริหารส านักงานฝ่ายบริหารวชิาการ 
   

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การวัดผลและประเมินผล 
   

การเทียบโอนผลการเรียน  การท าทะเบียนนักเรียน 
   

การพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรยีนรู ้  การจัดท าตารางเรียนตารางสอน 
   

การนิเทศการจัดการศึกษา  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสรมิด้านวิชาการ 
   

การด าเนินงานบริหารกลุ่มสาระการเรยีนรู้  การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบันักเรียน (ส่งลูกรักถึงฝ่ัง) 
   

การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา  การด าเนินงานยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
   

การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศกึษา  การด าเนินงานสถานศึกษาต้นแบบเรียนรวม 
   

การด าเนินงานข้อมลูนักเรียนรายบุคคล (DMC)  การด าเนินงานระบบผลการเรยีนนักเรียน (SGS) 
   

การด าเนินงานเอกสารสิ่งพิมพ์  การด าเนินงานห้องสมุด 
   

งานแนะแนว  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
   

การประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารวิชาการ  ปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย 
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ท าเนียบฝ่ายงานบริหารวิชาการ 

 

   

  
 
 
 

    

  
นายภูมิภัทร  มาลี 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
  

         

    

 
 
 
 

    

   

นางวิชุดา  ต าหนง 
ครู ปฏิบัติหน้าทีผู่้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 
   

         

    

 
 
 
 

    

   
นางนิศาชล  ค ามอน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
   

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ 
- หัวหน้างานแนะแนว 
- งานแผนงานฝ่ายวิชาการ 
- งานเทียบโอนผลการเรียน 

- งานพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู ้

- งานนิเทศการจัดการศึกษา 
- งานวิจัยและพัฒนาฯ 
- งานสถานศึกษาเรียนรวม 

นางบุณิกา สุริยะลังกา 
- หัวหน้างานพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ฯ 
- หัวหน้างานห้องสมุดฯ 

- งานแผนงานฝ่ายวิชาการ 
- งานสถานศึกษาเรียนรวม 
- งานกิจกรรมเพื่อสังคมฯ 

-  

นางสาววราภรณ์ สมดี 
- หัวหน้างานกิจกรรม   

เพื่อสังคมฯ 

- งานลูกเสือ เนตรนารี 
- งานทะเบียน 
- งานแผนงานฝ่ายวิชาการ 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ 
- งานห้องสมุดฯ 

 

นางปริชาติ วงค์เจริญ 
- หัวหน้างานทะเบียน 
- เลขานุการฝ่ายวิชาการ 
- งานแผนงานฝ่ายวิชากา 
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
- งานพัฒนากิจกรรม

กระบวนการเรียนรู ้
- งานนิเทศการจัดการศึกษา 
- งานสถานศึกษาเรียนรวม 
- งานประเมินผลการ

ด าเนินการฝ่ายวิชาการฯ 
 
 

นางสาวทรรศญา พละศักดิ์ 
- งานทะเบียน 
- งานแผนงานฝ่ายวิชาการ 
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
- งานวัดผลประเมินผล 
- งานกิจกรรมเพื่อสังคมฯ 
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นางสาวอุบลรัตน์ เจตินัย 
- หัวหน้างานพัฒนา

หลักสูตรฯ 
- หัวหน้างานวิจยัฯ 

- งานแผนงานฝ่ายวิชาการ 
- งานพัฒนากิจกรรม

กระบวนการเรียนรู ้
- งานสร้างโอกาสทาง

การศึกษา (ส่งลูกรักถึงฝ่ัง) 

นางสาวกนกวรรณ เคนสิน 
- หัวหน้างานส านักงานฝ่ายฯ 

- งานแผนงานฝ่ายวิชาการ 
- งานนิเทศการจัดการศึกษา 
- งานทะเบียน 
- งานกิจกรรมเพื่อสังคมฯ 
- งานประเมินผลการ

ด าเนินการฝ่ายวิชาการฯ 

นายธนาวิท แสนสุขใส 
- หัวหน้างานพัฒนาและใช้

สื่อฯ 
- หัวหน้างานลกูเสือฯ 

- งานพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู ้

- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ 
- งานสร้างโอกาสทาง

การศึกษา (ส่งลูกรักถึงฝ่ัง) 
- งานห้องสมุดฯ 

นางสาววันวิสา ไกรเพชร 
- งานแผนงานฝ่ายวิชาการ 

- งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
- หัวหน้างานจัดตาราง

เรียนตารางสอน 
- งานนิเทศการจัดการศึกษา 
- งานสร้างโอกาสทาง

การศึกษา (ส่งลูกรักถึงฝ่ัง) 
- งานทะเบียน 
- งานประเมินผลการ

ด าเนินการฝ่ายวิชาการฯ 

นางสาวพชรพร วิโรจน์กุลทอง 

- งานแนะแนว 
- งานทะเบียน 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอานุภาพ ศรีบุญเรือง 
- งานทะเบียน 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ 
- งานสร้างโอกาสทาง

การศึกษา (ส่งลูกรักถึงฝ่ัง) 
- งานพัฒนาและใช้สื่อฯ 
- งานวิจัยและพัฒนาฯ 
- งานข้อมูลนักเรียน(DMC) 
- งานประเมินผลการ

ด าเนินการฝ่ายวิชาการฯ 
 

น.ส.วัชราภรณ์ ศาลารัตน์ 
- หัวหน้างานข้อมูลนักเรียน

(DMC) 
- งานวัดผลประเมินผล 
- งานจัดตารางเรียน

ตารางสอน 
- งานวิจัยและพัฒนาฯ 
- งานประเมินผลการ

ด าเนินการฝ่ายวิชาการฯ 

 

นายกฤตเมธ ชัยกวงชา 
- งานวัดผลประเมินผล 
- งานข้อมูลนักเรียน(DMC) 
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
- งานประเมินผลการ

ด าเนินการฝ่ายวิชาการฯ 

 

นายสุจิน คูณเมือง 
- งานลูกเสือ เนตรนารีฯ 
- งานกิจกรรมเพื่อสังคมฯ 
- งานทะเบียน 
- งานแผนงานฝ่ายวิชาการ 
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
- งานวัดผลประเมินผล 
- งานจัดตารางเรียน

ตารางสอน 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ 
- งานพัฒนาและใช้สื่อฯ 
- งานข้อมูลนักเรียน(DMC) 
- งานห้องสมุดฯ 

นายตรีชาติ เกษร 
- งานวัดผลประเมินผล 
- งานแผนงานฝ่ายวิชาการ 
- งานนิเทศการจัดการศึกษา 
- งานพัฒนาและใช้สื่อฯ 
- งานข้อมูลนักเรียน(DMC) 

 

 
 
 
 

 

 

       

นางสาวสุชาดา โททอง 
- งานแนะแนว 
- งานวัดผลประเมินผล 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ 
- งานพัฒนาและใช้สื่อฯ 
- งานห้องสมุดฯ 

นายประจักษ์ สะอาด 
- หัวหน้างานเอกสารสิ่งพิมพ ์

- งานทะเบียน 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ 
- งานกิจกรรมเพื่อสังคมฯ 
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              คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

 
 

คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
1. นางวิชุดา  ต าหนง      ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. นางนิศาชล  ค ามอน       คร ู           รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศริิญญา  สุตันตั้งใจ       คร ู    กรรมการ  
4. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย       คร ู    กรรมการ 
5. นางบุณิกา  สุริยะลังกา        คร ู    กรรมการ 
6. นายธนาวิท  แสนสุขใส   คร ู    กรรมการ 
7. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์    คร ู    กรรมการ 
8. นางสาววันวิสา ไกรเพชร        คร ู    กรรมการ 
9. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน    คร ู    กรรมการ 
10. นางสาววราภรณ์  สมดี   คร ู    กรรมการ  
11. นางสาวพชรพร  วิโรจน์กุลทอง  คร ู    กรรมการ  
12. นายอานุภาพ  ศรบีุญเรือง    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
13. นางสาววัชราภรณ์ ศาลารัตน์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
14. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา          ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
15. นายตรีชาติ  เกษร          พนักงานราชการ   กรรมการ 
16. นายสุจิน  คูณเมือง   พนักงานราชการ   กรรมการ 
17. นางสาวสุชาดา  โททอง   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
18. นายประจักษ์  สะอาด         ครูช่วยสอน   กรรมการ 
19. นางปริชาติ  วงค์เจริญ             คร ู    กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที่ 
 1. รับแนวปฏิบัติจากผู้อ านวยการโรงเรียน  เพื่อก ากับ  ดูแล  ติดตามในสายงานที่รับผิดชอบ 
 2. ประสานงานกับฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้งานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
เพ่ือให้งานของฝ่ายบริหารวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3. ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารวิชาการ 
 4. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
 5. ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

6. ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน การสอน เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
 7. ก ากับดูแลการจัดแผนการเรียนของนักเรียน และจัดนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการเรียน 

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
    นางนิศาชล  ค ามอน  ครู   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
มีหน้าที่ 
 1. วางแผนการก าหนดแผนงาน จัดระบบควบคุมงาน ประสานงาน ติดตามผลและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางวิชาการ 
 2. ก ากับและควบคุมการจัดการเรียนการสอน  และการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานวิชาการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3. ร่วมรวบรวมผลการเรียน ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
 4. ร่วมวางแผนพัฒนาครูให้มีคุณภาพทางวิชาการ 
 5. ควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 6. เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารในด้านการให้ขวัญและก าลังใจ ให้กับครูและบุคลากรทุกคน 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
1. งานแผนงานฝ่ายวิชาการ 

1. นางนิศาชล  ค ามอน        คร ู           ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ   คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นางปริชาติ  วงค์เจริญ        คร ู    กรรมการ 
4. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย      คร ู    กรรมการ 
5. นางสาววราภรณ์  สมด ี   คร ู    กรรมการ 
6. นางบุณิกา  สุริยะลังกา       คร ู    กรรมการ 
7. นางสาววันวิสา ไกรเพชร        คร ู    กรรมการ 
8. นางสาวทรรศญา พละศักดิ์     คร ู        กรรมการ  
9. นายสุจิน  คูณเมือง    พนักงานราชการ   กรรมการ 
10.นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน    คร ู    กรรมการและเลขานุการ   
11.นายตรีชาติ  เกษร    พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

มีหน้าที่ 
1. วางแผนการด าเนินงานของฝ่ายบริหารวิชาการ 
2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและประสานงานตามสายงาน รวบรวมสถิติ ข้อมูล เป็น

สารสนเทศของฝ่ายบริหารวิชาการเพ่ือเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการและส่งงานสารสนเทศโรงเรียน 
3. การจัดท าโครงการให้แต่ละงานในฝ่ายบริหารวิชาการจัดท าและเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะ

ด าเนินการเพ่ือวิเคราะห์ประกอบการของบประมาณของโรงเรียน  ซึ่งแต่ละกิจกรรมต้องตรงตามแผนงาน
สอดคล้องนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และนโยบายของ
กระทรวงศกึษาธิการ  
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4. ติดตามข้อมูลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายบริหารวิชาการเป็นระยะ
ตามปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวิชาการ 

5. จัดท าสารสนเทศฝ่ายบริหารวิชาการ 
6. ด าเนินการประเมินโครงการของแต่ละงานและสรุปรายงาน 
7. เมื่อด าเนินกิจกรรมตามโครงการเสร็จสิ้นทุกงานจะต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบตามล าดับ 
8. ประสานกับงานแผนงาน เพื่อด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป 

 
2. งานส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ 

นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน  คร ู  หัวหน้า  
มีหน้าที่ 

1. งานลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารหนังสือราชการ เข้า-ออก ของฝ่ายบริหารวิชาการ 
2. ร่าง บันทึกข้อความ หนังสือราชการ ค าสั่งต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารวิชาการ พร้อมประสานกับงาน

สารบรรณของโรงเรียน 
          3. จัดพิมพ์แบบขออนุญาตของฝ่ายบริหารวิชาการเพ่ือให้บริการผู้เกี่ยวข้อง 
          4. จดบันทึกการประชุมและจัดพิมพ์บันทึกการประชุมของฝ่ายบริหารวิชาการ และงานที่เกี่ยวข้อง 
          5. จัดท าแฟ้มหนังสือเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อทราบและพิจารณาผ่านตามสายงาน 
          6. ดูแล / จัดให้บริการ อ านวยความสะดวก แก่ผู้ติดต่อราชการต่าง ๆ 
          7. ประสานงานกับกลุ่มงานภายในของฝ่ายบริหารวิชาการและพัสดุของโรงเรียน ในการจัดซื้อจัด
จ้างให้เป็นไปตามระเบียบการพัสดุ 
          8. จัดหาสวัสดิการต่างๆ ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ในงานที่รับผิดชอบของฝ่ายบริหารวิชาการ 
          9. ตรวจรับและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
          10. บ ารุง รักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของฝ่ายบริหารวิชาการ 
          11. ส ารวจ ตรวจสอบพัสดุประจ าปีเพ่ือขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด เสื่อมคุณภาพตามระเบียบ 
          12. รวบรวม จัดท าข้อมูลสารสนเทศฝ่าย เพ่ือใช้ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 
 13. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพ่ือประกอบวาระการประชุมของทางโรงเรียน 
 14. จัดท าเอกสารลงรับการส่งงานของฝ่ายบริหารวิชาการ เสนองานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม 
ตามล าดับจนถึงผู้อ านวยการโรงเรียน และส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 15. สรุปการส่งงานของฝ่ายบริหารวิชาการตามก าหนดการปฏิทินของฝ่ายบริหารวิชาการ เสนอให้
ผู้บริหารทราบ 
          16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 1. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย   คร ู     หัวหน้า 
 2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ   คร ู     ผู้ช่วย 
 3. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร   คร ู     ผู้ช่วย 
 4. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์   คร ู     ผู้ช่วย 
 5. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา   คร ู     ผู้ช่วย 
 6. นายสุจิน  คูณเมือง    พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2551 และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.  2551  (ฉบับปรับปรุง 2560)  สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม  ชุมชน และท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  
เป้าหมาย  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 3. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นและสาระที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 4. เป็นผู้น าในการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.  2545 
 5. นิเทศการใช้หลักสูตรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบประเมินผลหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 6. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
 7. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม 
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4. งานวัดผลและประเมินผล 
     1. นางนิศาชล  ค ามอน   คร ู    หัวหน้า 
     2. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
     3. นางสาววัชราภรณ์ ศาลารัตน์   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

4. นายตรีชาติ  เกษร    พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
5. นายสุจิน  คูณเมือง    พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
6. นางสาวสุชาดา  โททอง   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
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มีหน้าที่ 
1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานวัดผลและประเมินผล  
2. จัดเตรียมเอกสารและบริการเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลนักเรียน  
3. จัดท าเอกสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลการเรียนให้นักเรียน และครูทราบ  
4. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
5. ประสานงานการสอบกลางภาค ปลายภาค หรือข้อสอบกลางจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 28  เพ่ือจัดตารางสอบและประเมินผลของสถานศึกษา  
 6. ด าเนินงานการสอบ Pre O-NET , O-NET ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 และกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

7. ส ารวจนักเรียนที่มีปัญหาเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และไม่ถึงร้อยละ 80    
8. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกคะแนนในระบบ SGS ให้กับครู  
9. ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ของสมุด ปพ .5 เพ่ือเสนอผู้บริหารอนุมัติผลการเรียน  
10. ติดตามผลและประสานงานการสอบแก้ตัว 0 , ร , มส , มผ พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ  
11. ด าเนินการประกาศผลการเรียนให้นักเรียนทราบทุกภาคเรียน และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบผล

การเรียนของนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครอง เพ่ือช่วยก ากับติดตามผลการเรียนที่ไม่ผ่านของนักเรียน  
12. สรุปนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส , มผ และด าเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีท่ีนักเรียนมี

ปัญหาตกค้างโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
13. ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการสอบให้พร้อม  
14. เก็บรักษา จ าหน่าย ปพ.5 และข้อสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล  
15. ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ข้อสอบ ด้านความรู้และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ก่อน

น าไปสอบกับนักเรียน  
16. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รายงานผลงานประจ าปี  
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. งานเทียบโอนผลการเรียน 
    1. นางวิชุดา  ต าหนง  คร ูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
    2. นางนิศาชล  ค ามอน            คร ู     รองประธานกรรมการ 
    3. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ             ครู     กรรมการ 
    4. นางปริชาติ  วงค์เจริญ  คร ู     กรรมการ 
    5. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์  คร ู     กรรมการ 
    6. นางสาวสริดา  จ าปาหอม  คร ู     กรรมการ 
    7. นางสมจิต  พ่วงจีน   คร ู     กรรมการ 
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    8. นางกัลยาณี  ไชยธรรม  คร ู     กรรมการ 
    9. นางคัคนางค์  พื้นผา  คร ู     กรรมการ 
    10.นายอานุภาพ  เรืองศรี  คร ู     กรรมการ 
    11.นางอ านวย  ไชยชนะ  คร ู     กรรมการ 
    11 นายธนาวิท  แสนสุขใส  คร ู     กรรมการ 
    12.นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์ คร ู      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 1. จัดท าคู่มือการเทียบโอนผลการเรียนรู้ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
          2. ด าเนินการเทียบโอนความรู้ ทักษะและผลการเรียนรู้จากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการและ
อ่ืนๆตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
6. งานพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ 

1. นางวิชุดา  ต าหนง คร ูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ   
2. นางนิศาชล  ค ามอน คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ            ครู กรรมการ 
4. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย คร ู กรรมการ 
5. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์ คร ู กรรมการ 
6. นางสาวสริดา  จ าปาหอม คร ู กรรมการ 
7. นางสมจิต  พ่วงจีน คร ู กรรมการ 
8. นางกัลยาณี  ไชยธรรม คร ู กรรมการ 
9. นางคัคนางค์  พื้นผา คร ู กรรมการ 
10. นายอานุภาพ  เรืองศรี คร ู กรรมการ 
11. นางอ านวย  ไชยชนะ คร ู กรรมการ 
12. นายธนาวิท  แสนสุขใส คร ู กรรมการ 
13. นางปริชาติ  วงค์เจริญ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน  
2. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้

ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3. ส่งเสริมให้ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  
4. ประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
5. จัดท าระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน  
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6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคลตามระบบการเรียนรู้  
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมและนักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด

วางแผนปฏิบัติและแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรม  
8. ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือ ส่งเสริมการเรียนรู้และเพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วม

ของนักเรียน  
9. จัดท าคู่มือการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  
10. จัดท าเอกสารแบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน มอบให้ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นประเมิน

และสรุปรายงานเสนอฝ่ายบริหารวิชาการ 
11. จัดท าค าสั่งการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา และประสานหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ในการคัดเลือกหนังสือ สรุปรายการหนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือด าเนินการต่อไป 
12. สรุปการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
13. จัดท าสมุดบันทึกการเข้าสอนของครูและสรุปประจ าเดือนเป็นปัจจุบันรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
14. จัดท าสมุดบันทึกการสอนแทนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 
7. งานจัดตารางเรียนตารางสอน 
 1.  นางสาววันวิสา  ไกรเพชร   คร ู      หัวหน้า 

2. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารัตน์  ครูผู้ช่วย       ผู้ช่วย 
3. นายสุจิน  คูณเมือง    พนักงานราชการ       ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. จัดท าตารางเรียน - ตารางสอนในปีการศึกษา 2562 จัดครูเข้าสอนตามตารางสอน  และติดตาม
การจัดการเรียนรู้ตามตารางสอน 
 2. จัดท าค าสั่งการจัดการเรียนการสอนตามตามตารางสอนให้ครูผู้สอน 
 3. น าผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาการใช้ตารางสอน 
 4. จัดท าแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนตามวิชาเอกและความถนัด 
 5. ในกรณีที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดจัดสอนแทนไม่ได้ ให้ด าเนินการจัดครูเข้าสอนแทนเพ่ือ
แก้ปัญหาเบื้องต้น 
 6. ประเมินผลและน าผลการประเมินการจัดครูเข้าสอนไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอน 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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8. งานนิเทศการจัดการศึกษา 
1. นางนิศาชล  ค ามอน   คร ู      หัวหน้า 
2. นางสาวศริิญญา  สุตันตั้งใจ   คร ู       ผู้ช่วย 
3. นางปริชาติ  วงค์เจริญ   คร ู       ผู้ช่วย 
4. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร   คร ู       ผู้ช่วย 
5. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน   คร ู       ผู้ช่วย 
6. นายตรีชาติ  เกษร                          พนักงานราชการ      ผู้ช่วย  

มีหน้าที่ 
1. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
2. จัดท าค าสั่งและตารางการนิเทศและปฏิทินปฏิบัติงานการนิเทศให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. จัดท าเอกสารประกอบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และ

เหมาะสมกับโรงเรียน 
 4. ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน 
 5. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
 6. ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ งาน
วิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วน 
 9. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
9. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมด้านวิชาการ 

1. นางบุณิกา  สุริยะลังกา   คร ู     หัวหน้า 
2. นางสาวราภรณ์  สมดี   คร ู     ผู้ช่วย 
3. นายธนาวิท  แสนสุขใส   คร ู     ผู้ช่วย 
4. นางสาวพชรพร  วิโรจน์กุลทอง  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
5. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง    ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
6. นายสุจิน  คูณเมือง    พนักงานราชการ    ผู้ช่วย  
7. นายประจักษ์  สะอาด              ครูช่วยสอน          ผู้ช่วย 
8. นางสาวสุชาดา  โททอง   ครูอัตราจ้าง          ผู้ช่วย  
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มีหน้าที่ 
 1. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา ชุมชน  
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่การศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 

2. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 

3. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา ในการจัดตั้ง 
ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. จัดท าสมุดบันทึกซ่อมเสริมให้ครูเพ่ือใช้ในการบันทึกซ่อมเสริมให้กับนักเรียน 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
10. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. นางนิศาชล  ค ามอน  ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ   หัวหน้า 
2. นางสมจิต  พ่วงจีน  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย   ผู้ช่วย  
3. นางสาวสริดา  จ าปาหอม  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  ผู้ช่วย 
4. นางคัคนางค์  พื้นผา  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  ผู้ช่วย 
5. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  ผู้ช่วย 
6. นายกวี  ซุยทอง   ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ   ผู้ช่วย 
7. นายอานุภาพ  เรืองศรี  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้ช่วย 
8. นางกัลยาณี  ไชยธรรม  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ  ผู้ช่วย 
9. นางอ านวย  ไชยชนะ  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  ผู้ช่วย  
10. นายธนาวิท  แสนสุขใส  ครู/หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้ช่วย  

มีหน้าที่ 
1. เป็นกรรมการวิชาการกรรมการประเมินผลการด าเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนและท าการ

สอน  
2. ช่วยฝ่ายบริหารวชิาการจัดการศึกษา วิเคราะห์แผนการเรียน  
3. จัดอัตรากาลังของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูเข้าสอนรายวิชาต่างๆ มอบหมายงานพิเศษของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วยปฏิบัติ  
4. ควบคุมและติดตามการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนให้ด าเนินไปตามหลักสูตร  
5. ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

1 รายวิชา /1 ภาคเรียน  
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6. วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ติดตาม ดูแล กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการและ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

7. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรม
วิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็น
การส่งเสริม ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มา
ปฏิบัติการสอนและจัดรวบรวมเป็นสถิติ 

8. จัดหาและส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอน  
9. ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว และสอนซ่อมเสริมเพ่ือสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด “0” “ร” 

“มส”“มผ” ให้ด าเนินการตามระเบียบวัดผล  
10. ดูแลการด าเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลการ

เรียน ควบคุมเรื่องการทดสอบ ก าหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ติดตามดูแล 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการ ติดตาม ดูแลการ
วัดผลระหว่างภาค การสอบปลายภาค และดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา  

11. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มสาระฯ ด าเนินการติดตาม นิเทศ และรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  

12. ในกรณีครูในกลุ่มสาระ ลาป่วย  ลากิจส่วนตัว ไปราชการ  ให้ด าเนินการจัดสอนแทนเพื่อ
แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

11. งานสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน (ส่งลูกรักถึงฝั่ง) 
1. นางวิชุดา  ต าหนง    ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้า 
2. นางนิศาชล  ค ามอน   คร ู     ผู้ช่วย 
3. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร   คร ู     ผู้ช่วย 
4. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย   คร ู     ผู้ช่วย 
5. นายธนาวิท  แสนสุขใส   คร ู     ผู้ช่วย 
6. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง   ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. ก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการด าเนินการศึกษาทางเลือกให้สอดคล้อง  และ

ตอบสนองกฎหมายหลัก  รวมทั้งภารกิจของโรงเรียน 
2.  ศึกษาวิจัยกรณีศึกษาการศึกษาทางเลือก  รวมทั้งศึกษารูปแบบการศึกษาทางเลือกส าหรับ

สังคมไทยในศตวรรษที่  21  และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินการด าเนินการ 
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4. ก ากับติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกให้มีคุณภาพสูงสุด 
5. มีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
6. มีการน าผลวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุงในการสอนซ่อมเสริม 
7. แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจในภารกิจที่มีความเร่งด่วน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
12. งานทะเบียน 
     1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ   คร ู     นายทะเบียน 
     2. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์   คร ู     ผู้ช่วย 
     3. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน             คร ู     ผู้ช่วย 
     4. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร               คร ู     ผู้ช่วย 
     5. นางสาววราภรณ์  สมดี   คร ู     ผู้ช่วย  
     6. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง   ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
     7. นางสาวพชรพร  วิโรจน์กุลทอง        ครูผู้ช่วย              ผู้ช่วย 
     8. นายประจักษ์  สะอาด   ครูช่วยสอน           ผู้ช่วย 
     9. นายสุจิน  คูณเมือง                      พนักงานราชการ    ผู้ช่วย  
มีหน้าที่ 

1. เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน  
2. จัดท าแผนปฏิบัติการและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติงาน และประเมินผล

การด าเนินงานของงานทะเบียน/รายงานการจบหลักสูตร/รายงาน GPA  
3. รายงานผู้ส าเร็จการศึกษาแก่หน่วยงานต้นสังกัดตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
4. ท าทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรอกและตรวจทานผลการเรียนให้

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
5. จัดท าแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน  
6. ด าเนินการลงทะเบียนนักเรียนในระบบโปรแกรม SGS  
7. ให้เลขประจ าตัวนักเรียน และจัดท ารายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน จัดท าสถิติจ านวนนักเรียน  
8. รับค าร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน และด าเนินการ 

เกี่ยวกับ การแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน  
9. ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่อง ผล

การเรียน การจบหลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรียน  
10. รับค าร้องและด าเนินการเกี่ยวกับการขอพักการเรียน การย้าย และการลาออกของนักเรียน  
11. รับค าร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน  
12. ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรองอ่ืนๆตามที่นักเรียนหรือผู้ปกครองต้องการ  
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13. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ส่งมา  
14. จัดท า ปพ.1 ส าหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
15. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร  
16. ส ารวจนักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน และขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน 

เพ่ือด าเนินการจ าหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ  
17. ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  
18. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ และใช้งาน  
19. จัดท าทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1,2,3,4,7) ส าหรับผู้ที่ขอรับเอกสารเป็นฉบับที่ 2 

หรือฉบับต่อๆไป  
20. ประสานงานกับฝ่ายกิจการนักเรียนในการลงทะเบียนเรียน  แสดงผลการเรียน  กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
21. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
13. งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

1. นายธนาวิท  แสนสุขใส   คร ู       หัวหน้า 
2. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง        ครูผู้ช่วย       ผู้ช่วย 
3. นายตรีชาติ  เกษร    พนักงานราชการ        ผู้ช่วย 
4  นายสุจิน  คูณเมือง   พนักงานราชการ        ผู้ช่วย 
5. นางสาวสุชาดา โททอง   ครูอัตราจ้าง         ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
        1. ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทั้งในชั้นเรียนและนอก
ชั้นเรียน 
 2. จัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 3. พัฒนาระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน 
 4. จัดระบบเทคโนโลยีและควบคุมดูแลนักเรียนในการสอบออนไลน์ ตามนโยบายส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 5. ประเมินผล และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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14. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1. นางนิศาชล  ค ามอน  ครู/หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ   หัวหน้า 
2. นางสมจิต  พ่วงจีน  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย   ผู้ช่วย 
3. นางสาวสริดา  จ าปาหอม  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  ผู้ช่วย 
4. นางคัคนางค์  พื้นผา  คร/ูหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  ผู้ช่วย 
5. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  ผู้ช่วย 
6. นางปริชาติ  วงค์เจริญ  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ   ผู้ช่วย 
7. นายอานุภาพ  เรืองศรี  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้ช่วย 
8. นางกลัยาณี  ไชยธรรม  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ  ผู้ช่วย 
9. นางอ านวย  ไชยชนะ  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  ผู้ช่วย  

มีหน้าที่ 
1. จัดท าแผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
2. ดูแล  ประสานงาน  อ านวยความสะอาดในการจัดเตรียมงาน  และให้ค าปรึกษาต่างๆ  ที่เป็น

แนวทางแก้ปัญหา 
ที่เป็นอุปสรรคในการจัดงานให้เป็นที่เรียบร้อย 
3. ประเมินผลการด าเนินงาน  และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
4. ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานของนักเรียน ครู  และ 

ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
5. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น

ส าคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด  การจัดการ  การหาเหตุผล  ในการตอบปัญหา  
การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 

6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
7. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งสนับสนุน

ให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
15. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      1. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย   คร ู     หัวหน้า 
      2. นางสาวศริิญญา  สุตันตั้งใจ             คร ู     ผู้ช่วย 
      3. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง             ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
      4. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารัตน์  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
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มีหน้าที่ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาครูท าการศึกษาวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อปีการศึกษา 
2. ส ารวจความต้องการ  ความจ าเป็น  และด าเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
3. ประเมินผลการด าเนินงาน  และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
4. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานของนักเรียน ครู   

และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
5. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ  

ในการเรียนรู้  ที่ซับซ้อนขึ้นท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด  การจัดการ  การหาเหตุผล  ในการตอบปัญหา        
การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 

6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
7. รวบรวม  และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้ง

สนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
16. งานสถานศึกษาต้นแบบเรียนรวม 

1. นางวิชุดา  ต าหนง   คร ูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้า 
2. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ  คร ู     ผู้ช่วย 
3. นางนิศาชล  ค ามอน   คร ู     ผู้ช่วย 
4.นางบุณิกา  สุริยะลังกา   คร ู     ผู้ช่วย 
 5.นางสาวสริดา  จ าปาหอม   คร ู     ผู้ช่วย 
6. นางปริชาติ  วงค์เจริญ   คร ู     ผู้ช่วย 
7. นายไพศาล  พุฒพันธ์   ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
8. นางฐิติพร  โพธิ์ทิพย์   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. ศึกษาเอกสารการพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
 2. วางแผนพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนตามความสามารถ 

3. คัดนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ตามแบบคัดกรอง   
 4. สรุปรายงานผลการคัดกรองต่อผู้บริหาร 
 5. แจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้  ประชุมเพ่ือรับทราบแนวนโยบาย 
 6.  สรุปรายงานผลการพัฒนา 
 7.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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17. งานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
1. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารตัน์  ครูผู้ช่วย     หัวหน้า 
2. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา   ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
3. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง   ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
4. นายสุจิน  คูณเมือง   พนักงานราชการ    ผู้ช่วย  
5. นายตรีชาติ  เกษร                            พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. รวบรวมข้อมูลนักเรียน ประวัตินักเรียน จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อประกอบการบริหาร

จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2. รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารทราบ 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
18. งานระบบผลการเรียนนักเรียน (SGS : Secondary Grade System) 

1. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา     ครูผู้ช่วย     หัวหน้า 
2. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร                    คร ู     ผู้ช่วย 
3. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง   ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. รวบรวมข้อมูลผลการเรียนนักเรียน เพ่ือกรอกข้อมูลในระบบผลการเรียนนักเรียน 
2. รายงานผลการกรอกข้อมูล จัดกระท าข้อมูล ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
19. งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

1. นางบุณิกา  สุริยะลังกา   คร ู                       หัวหน้า 
2. นายธนาวิท  แสนสุขใส   คร ู         ผู้ช่วย 
3. นางสาววราภรณ์  สมด ี   คร ู         ผู้ช่วย 
4. นางสาวสุชาดา  โททอง   ครูอัตราจ้าง              ผู้ช่วย 
5. นายสุจิน  คูณเมือง   พนักงานราชการ        ผู้ช่วย 

หน้าที ่
1. จัดท าแผนงาน โครงการ  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
2. จัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของงานห้องสมุด 
3. จัดท าระเบียบการใช้ห้องสมุด 
4. จัดบรรยากาศภายในและภายนอกห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. จัดหมวดหมู่การให้บริการหนังสืออย่างครบถ้วนถูกต้อง 
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6. แต่งตั้งเวรรับผิดชอบท าความสะอาดและจัดหนังสือ 
7. จัดมุมสืบค้นและมุมพักผ่อนบริการแก่ผู้รับบริการอย่างเพียงพอ 
8. จัดท าป้ายบูรณาการหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในห้องสมุด 
9. จัดท าโครงการกระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
10. รายงานการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 

 
20. งานเอกสารสิ่งพิมพ์ 

1. นายประจักษ์  สะอาด   ครูช่วยสอน  หัวหน้า 
มีหน้าที่ 
 1. อัดส าเนาเอกสารการด าเนินงานในโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 2. ดูแล และซ่อมบ ารุงเครื่องโรเนียวเป็นเบื้องต้น เม่ือเกิดการช ารุดให้รายงานให้ทางพัสดุทราบ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
21.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

21.1 งานลูกเสือ เนตรนารี  ชุมนุม  รักษาดินแดน 
1. นายธนาวิท  แสนสุขใส            คร ู     หัวหน้า 
2. นางสาววราภรณ์  สมดี  คร ู     ผู้ช่วย  
3. นายสุจิน  คูณเมือง  พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน 

2. ด าเนินการส ารวจข้อมูลความพร้อม ความต้องการในการจัดกิจกรรมของนักเรียน และครู  
3. จัดประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรม  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน  
5. จัดท าแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม  
6. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา 
7. ให้ค าแนะน าแก่ครูที่ปรึกษากิจกรรม และนักเรียนตามความเหมาะสม  
8. ก ากับ ติดตาม และประสานงานการด าเนินการจัดกิจกรรมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของ

สถานศึกษา  
9. จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
10. รวบรวมผลการด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
11. สรุปผลโครงการรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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21.2 งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
1. นางสาววราภรณ์  สมดี  คร ู     หัวหน้า 
2. นางบุณิกา  สุริยะลังกา  คร ู     ผู้ช่วย 
3. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน  คร ู     ผู้ช่วย 
4. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์  คร ู     ผู้ช่วย 
5. นายประจักษ์   สะอาด  ครูช่วยสอน    ผู้ช่วย 
6. นายสุจิน  คูณเมือง   พนักงานราชการ                       ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. รับผิดชอบในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน/ หัวหน้ากิจกรรม 
2. รับผิดชอบการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียนทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน 
3. เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
4. จัดท าเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของ

นักเรียน 
5. ก ากับติดตาม/ประเมินผลและรายงานสรุปผลการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์

ของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
6. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์กับทุกฝ่าย

ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
7. น าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุง พัฒนา แก้ไขระบบการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
8. จัดท าข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งหัวหน้ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
9. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 22. งานแนะแนวและศึกษาต่อ 

1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ  คร ู     หัวหน้า 
2. นางสาวพชรพร  วิโรจน์กูลทอง  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
3. นางสาวสุชาดา  โททอง   ครูอัตราจ้าง          ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดท าปฏิทินงานแนะแนว 
3. แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจในภารกิจที่มีความเร่งด่วน 
4. ศึกษารายละเอียดการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
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5. ก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการด าเนินการศึกษาทางเลือกให้สอดคล้อง  และ
ตอบสนองกฎหมายหลัก  รวมทั้งภารกิจของโรงเรียน 

6. สร้างทางเลือกท่ีหลากหลายให้กับนักเรียนส าหรับสังคมไทยในศตวรรษที่  21   
7. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
8. วางแผน จัดท าปฏิทิน ค าสั่งออกแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนประชากรวัยเรียนในเขต

พ้ืนที่บริการ 
9. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
10. ด าเนินการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามโอกาส 
11. ด าเนินงานเกี่ยวกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
12. ก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับงานแนะแนวต่อผู้บริหาร

สถานศึกษา 
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
23. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารวิชาการ 

1. นางนิศาชล  ค ามอน   คร ู     หัวหน้า 
2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ   คร ู     ผู้ช่วย 
3. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน  คร ู     ผู้ช่วย 
4. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร   คร ู     ผู้ช่วย 
5. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา   ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
6. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารตัน์  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
7. นายอานุภาพ  ศรีบุญเรือง   ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย  

 
มีหน้าที่ 

1. จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการเม่ือสิ้นภาคเรียน  ในระดับหน่วยงานย่อยภายใน
โรงเรียนโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

2. รายงานผลการประเมินการด าเนินงานวิชาการและเสนอผู้บริหารทราบต่อไป 
3. วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานวิชาการและน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง

พัฒนาการด าเนินงานวิชาการ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ขอบข่ายงานฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ  ดังนี้ 
1. งานส านักงานฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
2. งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
3. งานจัดองค์กร 
4. งานการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
5. งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. งานควบคุมภายใน 
7. งานนโยบายและโครงการพิเศษ 
8. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
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คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

  1.  นายบรรจง  สีค า    รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  2.  นางคมคิด  ศรีสุข    คร ู   รองประธานกรรมการ  
  3.  นางสาววันวิสา  ประสพสุข  คร ู   กรรมการ 
  4.  นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว                  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  5.  นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
2. การจัดท านโยบายและแผน  

2.1 การรวบรวมข้อมูลและการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติของโรงเรียน  
   2.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานงบประมาณและ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน  
   2.3 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานแผนงานและประกันคุณภาพของ   
โรงเรียน  

3. ประสานงานด้านแผนงานและงบประมาณกับหัวหน้าฝ่าย กลุ่มงานและครูผู้สอน  
4. ควบคุมติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  
5. จัดองค์กรหรือจัดแผนภูมิการบริหารโรงเรียน ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
6. ควบคุม ติดตาม  รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี  
งานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย 
7. ควบคุมติดตามการจัดท า รวบรวมประมวลผล รายงาน น าเสนอข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

ให้ เป็นระบบ 
8.  ด าเนินการควบคุมภายใน รายงานผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรีก าหนดอย่าง
เป็นระบบ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

9.  สรุปผลการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
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โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
 
 

 
 
  

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายภูมิภัทร  มาลี 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรยีนเบญจลักษ์พิทยา 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายบรรจง  สีค า 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
นางคมคิด  ศรีสุข 

งานส านักงานฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

งานจัดองค์กร 

งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

งานนโยบายและโครงการพิเศษ 
 

งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

งานการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
 

งานควบคุมภายใน 
 

งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่าย 
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นายภูมิภัทร  มาลี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 
 
 
 
 
 

นายบรรจง  สีค า 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 

นางคมคิด  ศรีสุข 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
             นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ   นางสาววันวิสา  ประสพสุข  นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว
     เลขานุการฝ่ายฯ                       รองหัวหน้าฝ่ายฯ                  ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายฯ       

ท าเนียบฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
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                      งานในความรับผิดชอบฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
1. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

นายบรรจง  สีค า  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

    มีหน้าที ่
1. ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
2. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
3.   วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับงานบริหารงานแผนงานและประกัน

คุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4.   บริหารกิจการ ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของ

สถานศึกษา 
5.   วางแผน ก ากับดูแล ติดตามและนิเทศงานในฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ  ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในงาน

ฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ  ดังนี้ 
6.1 งานส านักงานฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
6.2 งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
6.3 งานจัดองค์กร 
6.4 งานการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
6.5 งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.6 งานควบคุมภายใน 
6.7 งานนโยบายและโครงการพิเศษ 
6.8 งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่าย 

 

2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 นางคมคิด  ศรีสุข คร ู     

    มีหน้าที ่
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
2. เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารในการด าเนินงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
3. ก าหนดแผนงาน จัดระบบควบคุมงาน ประสานงาน ติดตามผลและเสนอแนะแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ   
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4. ก ากับและควบคุมการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ  ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

5. ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
6. เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารในการบริหารงบประมาณและแผนให้มีคุณภาพ 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 นางสาววันวิสา  ประสพสุข     ครู      
    มีหน้าที ่

1. ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
2. เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายในการด าเนินงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
3. ช่วยก าหนดแผนงาน จัดระบบควบคุมงาน ประสานงาน ติดตามผลและเสนอแนะแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ   
4. ช่วยก ากับและควบคุมการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ  ให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย 
5. ช่วยตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
6. เสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้าฝ่ายในการบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพให้มีคุณภาพ 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.  งานส านักงานฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ  
1.  นางคมคิด  ศรีสุข  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานฯ  ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววันวิสา  ประสพสุข รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานฯ กรรมการ 
3.  นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว                  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

 4.  นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ    คร ู   กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้าที่ 

1. งานลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการของฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ   
2. จัดท าหนังสือราชการโต้ตอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดท าบันทึกข้อความ แจ้งให้ครูและบุคลากรรับทราบในแนวแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับฝ่าย

บริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ   
4. ดูแลความเรียบร้อยอ านวยความสะดวก ในการบริการผู้มาติดต่องานในฝ่ายบริหารงานแผนงาน

และประกันคุณภาพ   
5. ดูแลความเรียบร้อยความสะอาดและกิจกรรม 5 ส. ส านักงานฝ่ายบริหารงานแผนงานและ

ประกันคุณภาพ   
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6. แจ้งเวียนและบันทึกการประชุมของฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ  ทุกครั้งที่มี
การประชุม 

7. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5. การวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
     คณะกรรมการก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 

1. นายภูมิภัทร  มาลี ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายวัชระ  กรมพะไมย รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายบรรจง  สีค า รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
4. นางวิชุดา  ต าหนง                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการ 

5. นางบุษบา  แสงศิริ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรยีน กรรมการ 

6. นายอาคเนย์  มีคุณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการ 

7. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายทดสอบ นวัตกรรม สือ่เทคโนโลย ี กรรมการ 

8. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงินและพัสดุ กรรมการ 

9. นายมานะ  แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ 

10. นายพัชระ  วงค์เจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
11. นางนิศาชล  ค ามอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการ 

12. นางคมคิด  ศรีสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาววันวิสา  ประสพสุข รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

14. นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรต ิ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว         ครูอัตราจ้าง            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    มีหน้าที ่
1. วิเคราะห์และประสานงานการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมาตรฐานโรงเรียนเบญจ
ลักษ์พิทยา  

2. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด  
3. ก าหนดทิศทาง วางแผนพัฒนาตามนโยบาย เป้าหมายให้ทุกฝ่ายทราบ เพ่ือวางแผนสนอง

นโยบายของโรงเรียน  
4. ประสานงานให้จัดท าแผนพัฒนาฯ แผนปฏิบัติงานประจ าปีและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของ

โรงเรียนและด าเนินตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
5. จัดท าและปรับปรุงแบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติการประจ าปี เกี่ยวข้องกับ

งานติดตามประเมินผลและรายงานผลให้พร้อมที่จะให้แต่ละฝ่ายน าไปใช้  
6. จัดท าปฏิทินติดตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของโรงเรียน  
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7. ช่วยเหลือ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของโรงเรียน และมีการรวบรวมแผนงานและโครงกรส่งตามก าหนดเวลา  

8. ติดตามการใช้งบประมาณตามโครงการและกิจกรรมของฝ่ายและกลุ่มงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของโรงเรียน  

9. วิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุป ประเมินผลและรายงานผล โครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของโรงเรียน 
 10. จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจท าให้การด าเนินงานไม่
ประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
 11.  ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผล และประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. งานจัดองค์กร 
  คณะกรรมการงานจัดองค์กร 

  1.  นางคมคิด  ศรีสุข   คร ู   ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ  คร ู   กรรมการ 
  3.  นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว                ครูอัตราจ้าง           กรรมการ 
  4.  นางสาววันวิสา  ประสพสุข  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
    
 มีหน้าที่ 

1. จัดองค์กรหรือจัดท าแผนภูมิการบริหารโรงเรียน ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
2. ประชาสัมพันธ์การจัดองค์กรหรือแผนภูมิการบริหารโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.  งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
       คณะกรรมการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

1. นายภูมิภัทร  มาลี ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายวัชระ  กรมพะไมย รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายบรรจง  สีค า รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
4. นางวิชุดา  ต าหนง                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการ 

5. นางบุษบา  แสงศิริ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรยีน กรรมการ 

6. นายอาคเนย์  มีคุณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการ 

7. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายทดสอบ นวัตกรรม สือ่เทคโนโลย ี กรรมการ 

8. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงินและพัสดุ กรรมการ 
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9. นายมานะ  แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ 

10. นายพัชระ  วงค์เจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
11. นางนิศาชล  ค ามอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการ 

12. นางคมคิด  ศรีสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาววันวิสา  ประสพสุข รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

14. นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรต ิ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว         ครูอัตราจ้าง            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    มีหน้าที ่
   1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

2. จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
3. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ  

ตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

4. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุผลตาม  
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา ออกแบบตัวชี้วัดความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

5. ด าเนินการพัฒนางานตามแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุง
พัฒนา อย่างต่อเนื่อง  

6. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี เผยแพร่
ต่อสาธารณชน 

7. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ  
ประกันคุณภาพภายใน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
 8. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8.  งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  คณะกรรมการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     1.  นางคมคิด  ศรีสุข  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานฯ  ประธานกรรมการ 
.      2.  นางสาววันวิสา  ประสพสุข  ครู    กรรมการ 
  3.  นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว              ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
    4. นางสาวลภัสรดา  สริิเกียรติ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
      มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงานสารสนเทศโรงเรียน  
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2. วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
3. เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง  
4. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของฝ่ายต่าง ๆ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
5. รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  
6. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
7. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นปีการศึกษา  
8. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์  
9. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี  
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

9. งานควบคุมภายใน 
    คณะกรรมการจัดระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา 
 

1. นายภูมิภัทร  มาลี ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายวัชระ  กรมพะไมย รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายบรรจง  สีค า รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
4. นางวิชุดา  ต าหนง                ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการ 

5. นางบุษบา  แสงศิริ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรยีน กรรมการ 

6. นายอาคเนย์  มีคุณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการ 

7. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายทดสอบ นวัตกรรม สือ่เทคโนโลย ี กรรมการ 

8. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงินและพัสดุ กรรมการ 

9. นายมานะ  แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ 

10. นายพัชระ  วงค์เจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
11. นางนิศาชล  ค ามอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการ 

12. นางคมคิด  ศรีสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
13. นางสาววันวิสา  ประสพสุข รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
14. นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรต ิ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

15. นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว         ครูอัตราจ้าง            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    มีหน้าที ่
 1. ด าเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์มาตรการ และวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดอย่างเป็นระบบ 
 2. รายงานผลการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน กระทรวงการคลัง  ส านักงบประมาณ  และมติคณะรัฐมนตรีก าหนด และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10.  งานนโยบายและโครงการพิเศษ 
         คณะกรรมการงานนโยบายและโครงการพิเศษ 
    1.  นางคมคิด  ศรีสุข  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานฯ  ประธานกรรมการ 
.      2.  นางสาววันวิสา  ประสพสุข  ครู    กรรมการ 
  3.  นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว              ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
    4. นางสาวลภัสรดา  สริิเกียรติ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
         มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนงานเพ่ือสนองนโยบายและโครงการพิเศษของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด 
2. ด าเนินงานตามนโยบายและโครงการพิเศษ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด 

ระดับสูงขึ้นไป 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

11. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่าย 
           คณะกรรมการงานประเมินผลการด าเนินงานฝ่าย 

1. นางคมคิด  ศรีสุข  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานฯ ประธานกรรมการ 
2. นางสาววันวิสา  ประสพสุข คร ู    กรรมการ 
3. นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
4. นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรต ิ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

           มีหน้าที ่
          1.  จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพเมื่อ
สิ้นภาคเรียน  ในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  อย่างน้อย
ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
         2.  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
         3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
              4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน     

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   นายภูมิภัทร  มาลี  

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายวัชระ กรมพะไมย 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม 

 

งานส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ    งานพัสดุและสินทรัพย์ 

งานบริหารการเงินและบัญชี     ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

งานรับเงิน จ่ายเงิน งานสวัสดิการครูและนักเรียน    

งานท าหลักฐานการเงิน  การบัญชีและเก็บรักษาเงิน     
งานประเมินผลการด าเนินงาน                               

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

งานสหกรณ์โรงเรียน      
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ท าเนียบฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 

 
นายภูมภิัทร   มาล ี

ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 
นายพัชระ  กรมพะไมย์ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษพ์ิทยา 

 
นางสาวทิชากร  อาจเอีย่ม                         

หัวหน้าฝา่ยบรหิารงบประมาณ 
                                                                    งานบริหารการเงินและบัญช ี

                                                                                               
                นางสาวนฤมล  พื้นผา                      นางชนิดา  เนตรแก้ว           นางอัมพร  โกศล                    
                   งานรับ จา่ยเงิน                                งานบริหารพัสดแุละสินทรัพย์         งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์     
                  ระดมทรัพยากรฯ                                   งานสหกรณ์โรงเรียน                งานประเมินผลการด าเดินงานฯ 
 

                                                                                             
             นางปวีณา  กระจัดกลาง                          นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง                นางสาวมุกญาดา  เกศวัฒนกุล             
                งานรับ จ่ายเงิน                             งานท าหลกัฐานการเงิน การบัญชี             งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์      
     งานส านกังานฝ่ายบริหารงบประมาณ                    และการเก็บรักษาเงิน                         งานสหกรณ์โรงเรียน      
                                                                  

                      
                     นางสาวมะณ ี ศรีสันต์                                                                                                                                                                             
    งานสวัสดิการครูและนักเรียน    
                 งานสหกรณ์โรงเรียน      
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คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ  
 1.  นายวัชระ  กรมพะไมย   รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม   คร ู    รองประธานกรรมการ  
 3.  นางสาวอัมพร  โกศล  คร ู    กรรมการ 
 4.  นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง  ครู     กรรมการ 
    5.   นางปวีณา  กระจัดกลาง  คร ู    กรรมการ 
     6.  นางสาวมุกญาดา เกศวัฒนกุล พนักงานราชการ   กรรมการ 
    7  นางชนิดา  เนตรแก้ว  ครู หัวหน้าฝ่าย ฯ   กรรมการและเลขานุการ 
    8  นางสานฤมล  พื้นผา  ครู     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
    9. นางสาวมะณี  ศรสีันต ์  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
         
มีหน้าที่ 
 1.  วางแผน จัดระบบควบคุมงาน ก ากับดูแล ติดตามและนิเทศงานในฝ่ายบริหารงบประมาณ  ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของฝ่ายบริหารงบประมาณ ตลอดจน การวางแผน
การด าเนินการในงาน/กิจกรรม/โครงการในฝ่าย 
 3.  ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
 4.  ด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 5.  ด าเนินการก าหนดผลผลิต  ผลลัพธ์  และตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษาโดยรวม 
 6.  สรุปผลการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
    8.  ด าเนินงานบริหารสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบก าหนด 
 7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน และที่ได้รับมอบหมาย 

1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
    นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม  คร ู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 

มีหน้าที่ 
  ควบคุม  ดูแล  และด าเนินงานต่อไปนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 1. งานส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 2. งานบริหารการเงินและบัญชี 

   3. งานรับ จ่ายเงิน  
   4. งานท าหลักฐานการเงิน การบัญชี และการเก็บรักษาเงิน 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
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   5. งานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
 6. งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

   7. งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
   8. งานประเมินผลการด าเดินงานการเงินและพัสดุ 
   9. งานสหกรณ์โรงเรียน 
 10  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.  งานส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
1.  นางปวีณา กระจัดกลาง  คร ู    หัวหน้า 
2.  นางสาวมุกญาดา เกศวัฒนกุล พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
3.  นางสาวมะณี  ศรีสันต์  ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้ช่วย     

มีหน้าที่ 
1. ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าของฝ่ายบริหารงบประมาณ 
2. จัดท าหนังสือราชการโต้ตอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดท าบันทึกข้อความ แจ้งให้ครูและบุคลากรรับทราบในแนวแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานฝ่ายบริหาร

งบประมาณ 
4. ดูแลความเรียบร้อยอ านวยความสะดวก ในการบริการผู้มาติดต่องานในฝ่ายบริหารงบประมาณ 
5. ดูแลความเรียบร้อยความสะอาดและกิจกรรม 5 ส. ส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
6. แจ้งเวียนและบันทึกการประชุมของฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุทุกครั้งที่มีการประชุม 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.  งานบริหารการเงินและบัญชี 
1.  นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม  คร ู    หัวหน้า 
2.  นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง  ครู     ผู้ช่วย 
3.  นางสาวนฤมล  พ้ืนผา  ครู     ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 

1. จัดท าหลักฐานการเงินและบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 

2. ดูแล ก ากับ และรับเงิน ให้ถูกต้อง ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบการรับเงิน 

3. ดูแล ก ากับ และ จ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ 

4. เก็บรักษาเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 

5. ควบคุมและตรวจสอบ การเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 

6. ประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามการใช้จ่าย เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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4.  งานรับเงิน  จ่ายเงิน 
     1.  นางสาวนฤมล  พ้ืนผา    ครู    หัวหน้า 
     2.  นางปวีณา  กระจัดกลาง      คร ู    ผู้ช่วย 
     3.  นางสาวมะณี  ศรีสันต์  ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้ช่วย      

มีหน้าที่   
     ควบคุม  ดูแล  ด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ให้เกิดความเรียบร้อย 

1.  จัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกประเภท 
2.  ประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
3.  ควบคุมสมุดคู่ฝาก ทะเบียนคุมเช็คและเช็คทุกประเภท 
4.  ควบคุมการเบิกและจ่ายเงิน 
5.  จัดท าหลักฐานทางการเงินทุกประเภท 
6.  เบิกใบเสร็จรับเงินทุกประเภทจากต้นสังกัดมาควบคุมและจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
7.  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นปีงบประมาณ 
8.  การรับเงิน และการจ่ายเงินทุกประเภท 
9.  การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ  ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้านและเงินการศึกษาบุตร  

  10.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5.  งานท าหลักฐานการเงิน  การบัญชี  และเก็บรักษาเงิน 
1.  นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง  คร ู    หัวหน้า 
2.  นางปวีณา  กระจัดกลาง  ครู     ผู้ช่วย 
3.  นางสาวมะณี  ศรีสันต์  ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้ช่วย   

มีหน้าที่ 
 1.  บริหารงานการเงินและบัญชี  ดังนี้ 

1.1  การเบิกเงิน 
1.2  การเก็บรักษาเงิน 
1.3  การน าส่งเงิน 
1.4  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
1.5  การจัดท าบัญชีการเงิน 
1.6  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
1.7  การจัดท า ควบคุมและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงานทางการเงิน 
1.8  จัดเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ให้อยู่ในความปลอดภัยเพ่ือรอตรวจสอบต่อไป 

 2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หัวหน้างานการเงิน 
         นางสาวนฤมล  พ้ืนผา      ครู     

มีหน้าที่ 
ควบคุม  ด าเนินงานต่อไปนี้  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
1.  งานส านักงานการเงิน 
2.  งานบริหารการเงินและบัญชี 
3.  งานรับเงิน จ่ายเงิน และสวัสดิการ 
4.  งานท าหลักฐานการเงิน  การบัญชี  และเก็บรักษาเงิน 
5.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
6.  งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
7.  งานประเมินผลการด าเนินงานการเงิน 

7.  งานพัสดุและสินทรัพย์ 
1.  นางชนิดา  เนตรแก้ว   ครู     หัวหน้า 

    2.  นางสาวอัมพร  โกศล  คร ู   ผู้ช่วย 
    3   นางสาวมุกญาดา เกศวัฒนกุล พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1.   บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์  ดังนี้ 
  1.1  การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    1)  ด าเนินการจัดซื้อจัดหาทุกประเภทตามระเบียบพัสดุ 35 แก้ไขเพ่ิมเติม 

2) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และ 
สิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 
      3)  จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ 
ใช้ประโยชน์ 
      4)  ควบคุม ดูแลการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  ทั้งที่ซื้อ
หรือจัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้ 
โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์  
      5)  จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน   อาคาร  และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนินการ 
และท่ียังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
เพ่ือด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน   และให้จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
      6)   ควบคุม ดูแลการ จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรม
ระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็ได้  ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 
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    7)  จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบ        
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    8)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2  การจัดหาพัสดุ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
    1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพ่ือ 
ตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่ก าหนด         
ตามมาตรฐานกลาง 
    2) จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 
  1.3  การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
   แนวทางการปฏิบัติ 
    1)   ควบคุม ดูแลการจัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน 
    2)   ตั้งคณะกรรมการข้ึนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณี 
ที่ไม่เป็นแบบมาตรฐานโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
    3)   จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ 
จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญา และเม่ือตรวจ
รับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
  1.4  การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
    1)  ควบคุม ดูแลการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
    2)  ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
    3)  ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
    4)   ควบคุม ดูแลการตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังการใช้งาน 
ส าหรับทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและท าจ าหน่าย หรือ                            
ขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
 2.  ควบคุมการยืม-คืนพัสดุของสถานศึกษาของบุคลากร หน่วยงานราชการและชุมชน 
 3.  รายงานการขอซื้อ ขอจ้างตามระเบียบพัสดุ และงานสถิติข้อมูลพัสดุ 
 4.  จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน 
 5.  ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจพัสดุประจ าปี 
 6.  จ าหน่วยพัสดุ และปรับซ่อมพัสดุ 
 7.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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8.  ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 1.  นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม  คร ู    หัวหน้า 
 3.  นางชนิดา  เนตรแก้ว  คร ู    ผู้ช่วย 
    4.  นางสาวนฤมล  พ้ืนผา  คร ู    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. วางแผนร่วมกับผู้บริหาร เพ่ือระดมทุน ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
2.  จัดกิจกรรมระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
3.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือการระดมทุน เพ่ือการศึกษา 
4.  ด าเนินการระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9.  งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
     1.  นางชนิดา  เนตรแก้ว  คร ู   หัวหน้า 
     2.  นางสาวอัมพร  โกศล  คร ู   ผู้ช่วย 
     3.  นางสาวมะณี  ศรีสันต์  ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1.  จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายทั้ง                       
การจัดหาและการใช้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 
2.  วางระเบียบการใช้เงินสวัสดิการ ด าเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 
3.  ด าเนินการจัดสวัสดิการนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาย
ของ สพฐ. และรัฐบาล และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
4.  ด าเนินงานด้านสร้างขวัญและก าลังใจครู  บุคลากรและนักเรียน ทุกคนตามความเหมาะสม 

    5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10.  งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ 
1. นางสาวอัมพร  โกศล  คร ู   หัวหน้า 
2. นางปวีณา  กระจัดกลาง  คร ู  ผู้ช่วย 
3. นางสาวมะณี  ศรีสันต์  ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
     1.  จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ  เมื่อสิ้นภาคเรียน  ในระดับ
หน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
   2.  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ   
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   3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานฝ่ายบริหารบริหารงานการเงิน              
และพัสดุ     
   4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ผู้ไดร้บัมอบหมาย 

11.  งานสหกรณ์โรงเรียน  
1. นางชนิดา  เนตรแก้ว  คร ู    หัวหน้า 
2. นางสาวมุกญาดา เกศวัฒนกุล พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
3. นางสาวมะณี  ศรีสันต์  ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่ 
1. ด าเนินงานบริหารสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบก าหนด 

2. ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานสหกรณ์โรงเรียนที่อาจเกิดข้ึน 

3. จัดท าบัญชีรายรับ-จ่ายทั้งหมดในการด าเนินงานสหกรณ์โรงเรียน 

4. จัดหาสินค้าที่มีความจ าเป็นและเหมาะเพ่ือจ าหน่ายแก่สมาชิก 

5. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน 

        7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงาน  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายภูมิภัทร  มาลี 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรยีนเบญจลักษ์พิทยา 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายบรรจง   สีค า 

หัวหน้าฝุายบริหารงานบุคคล 
นายอาคเนย์  มีคุณ 

 

งานส านักงานฝุายบริหารงานบุคคล งานจัดองค์กร(แม่บทโรงเรียน) 
 

งานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

 

งานบรรจุ  แต่งตั้งและโยกย้าย 

 

งานจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

งานสถิติข้าราชการครู – ลูกจ้างและบุคลากร
ทางการศึกษา 

งานเลื่อนเงินเดือน เพ่ิมค่าจ้างพนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานทะเบียนประวัติ 

งานบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร งานวินัยและการรักษาวินัย 

งานแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) งานพัสดุฝุาย 
 

งานประเมินผลการด าเนินงานบุคคล 
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ท าเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 
นายภูมิภัทร  มาลี 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
นายบรรจง   สีค า 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
นายอาคเนย์  มีคุณ 

หัวหน้าฝุายบริหารงานบุคคล 

 
นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์ 

ครูช านาญการพิเศษ 

งานส านักงานฝุายบริหารงานบุคคล 

งานจัดองค์กร(แม่บทโรงเรียน) 
งานทะเบียนประวตั ิ

งานเลื่อนเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างพนกังานราชการ  
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

งานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

งานประเมินผลการด าเนินงานฝุายบริหารบุคคล 

 
นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว 

ครูช านาญการพิเศษ 
งานส านักงานฝุายบริหารงานบุคคล 

งานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
งานเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

งานบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร 

งานวินัยและการรักษาวินัย 

งานประเมินผลการด าเนินงานฝุายบริหารบุคคล 
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นายไพศาล  พุฒพันธ์ 

ครูผู้ช่วย 

งานส านักงานฝุายบริหารงานบุคคล 

งานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
งานบรรจุ  แต่งตั้งและโยกยา้ย 

งานจ้างพนักงานราชการและลูกจา้งช่ัวคราว 

งานเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

งานสถิติข้าราชการครู – ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 

งานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

งานวินัยและการรักษาวินัย 

งานแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) 
งานประเมินผลการด าเนินงานฝุายบริหารบุคคล 

 
นางสาวอินทร์ทุอร  นิกพิมพ์ 

ครูผู้ช่วย 
งานส านักงานฝุายบริหารงานบุคคล 

งานจ้างพนักงานราชการและลูกจา้งช่ัวคราว 

งานเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

งานทะเบียนประวตั ิ

งานสถิติข้าราชการครู – ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 

งานบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร 

งานพัสดุฝุาย 

งานประเมินผลการด าเนินงานฝุายบริหารบุคคล 
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คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล 

1. นายภูมิภัทร  มาลี  ผู้อ านวยการสถานศึกษา       ประธานกรรมการ 
2. นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา        รองประธานกรรมการ 
3. นางวิชุดา  ต าหนง  ครู/ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
4. นางบุษบา  แสงศิริ ครู/ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
5. นางนิศาชล  ค ามอน ครู/หัวหน้าฝุายบริหารวิชาการ    กรรมการ 
6. นางคมคิด  ศรีสุข  ครู/หัวหน้าฝุายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ 
7. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม ครู/หัวหน้าฝุายบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
8. นายมานะ  แสงศิริ  ครู/หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป    กรรมการ 
9. นายพัชระ  วงค์เจริญ ครู/หัวหน้าฝุายกิจการนักเรียน    กรรมการ 
10. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์   ครู/หัวหน้าฝุายทดสอบ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี  กรรมการ 
11. นายบรรจง   สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา           กรรมการและเลขานุการ 
12. นายอาคเนย์  มีคุณ  หัวหน้าฝุายบริหารงานบุคคล     กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ให้ค าปรึกษาแก่คณะท างานฝุายบริหารงานบุคคลเพ่ือให้การด าเนินงานในสายงานบุคคลให้เป็นไปตาม
นโยบายของโรงเรียน สพท./สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานต้นสังกัด  และสนองนโยบายของรัฐ  และ
อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 
คณะท างานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  1. นายบรรจง  สีค า    รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 2. นายอาคเนย์  มีคุณ         หัวหน้าฝุายบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 3. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์          ครู                         กรรมการ 
  4. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว  ครู                         กรรมการ 
 5. นางสาวอินทร์ทุอร  นิกพิมพ์ ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
 6. นายไพศาล  พุฒพันธ์          ครูผู้ช่วย                       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ด าเนินงานในงานบริหารบุคคลต่อไปนี้  ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน สพม./สมป. / สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัด  และสนองนโยบายของรัฐ  และอ่ืน ๆ  

1. งานส านักงานฝุายบริหารงานบุคคล 
2. งานจัดองค์กร(แม่บทโรงเรียน) 
3. งานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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4. งานบรรจุ  แต่งตั้งและโยกย้าย 
5. งานจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
6. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
7. งานทะเบียนประวัติ 
8. งานสถิติข้าราชการครู – ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 
9. งานเลื่อนขั้น เพ่ิมค่าจ้างพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
10. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
11. งานบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร 
12. งานวินัยและการรักษาวินัย 
13. งานพัสดุฝุาย 
14. งานแผนพฒันาตนเอง ( ID Plan ) 
15. งานประเมินผลการด าเนินงานบุคคล 

1.  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  นายอาคเนย์  มีคุณ  ครู  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝุายบริหารงานบุคคล  
มีหน้าที่ 
 ดูแล  ก ากับการด าเนินการงานต่อไปนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  1.  งานส านักงานฝุายบริหารงานบุคคล 
  2.  งานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  3. งานบรรจุ  แต่งตั้งและโยกย้าย 
  4.  งานจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
  5. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  6. งานทะเบียนประวัติ 
  7. งานสถิติข้าราชการครู – ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 
  8. งานเลื่อนเงนิเดือน เพ่ิมค่าจ้างพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
  9. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  10. งานบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร 
  11. งานประชาสัมพันธ์และงานเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 
  12. งานพัสดุฝุาย 
  13. งานประเมินผลการด าเนินงานบุคคล 
  14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.  งานส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 1. นายอาคเนย์  มีคุณ   คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์ คร ู   รองประธานกรรมการ 
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 3.  นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว  คร ู   กรรมการ    
  4. นายไพศาล   พุฒพันธ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 5. นางสาวอินทร์ทุอร   นิกพิมพ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่
  1. ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และกิจกรรม 5 ส. ของส านักงานฝุายบริหารงาน
บุคคล 
 2. อ านวยความสะดวก ในการบริการผู้มาติดต่องานในฝุายบริหารงานบุคคล 
 3. ลงทะเบียนรับและหนังสือส่งของฝุายบริหารงานบุคคล  และจัดเก็บหนังสือราชการเป็นปัจจุบัน 
  4. ร่าง  พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝุายบริหารงานบุคคล  
  5. ร่าง  พิมพ์ ส าเนาโต้ตอบหนังสือราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6. จัดท าบันทึกข้อความ แจ้งให้ครูและบุคลากรรับทราบในแนวแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานฝุาย
บริหารงานบุคคล 
 7. รวบรวมโครงการ  งานพิเศษต่าง ๆ ที่ฝุาย/งานต่าง ๆ เสนอมาเพ่ือโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ 
  8. กรอกแบบรายงาน  ข้อมูล  สถิติต่าง ๆ ร่วมกับงานประเมินผลโครงการฝุายบริหารงานบุคคล 
  9. แจ้งเวียนและจดรายงานการประชุมของฝุายบริหารงานบุคคลทุกครั้งที่มีการประชุม 
 10. ติดตาม  สรุป  รายงาน  การด าเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 11. รับผิดชอบสมุดเยี่ยมเพ่ือเสนอผู้มาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแก่โอกาส 
 12. จัดท าเนียบบุคลากรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3. งานจัดองค์กร(แม่บทโรงเรียน) 
  นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์  ครู   
มีหน้าที่ 
 1.  จัดองค์กรหรือจัดท าแผนภูมิการบริหารโรงเรียน ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
 2.  ประชาสัมพันธ์การจัดองค์กรหรือแผนภูมิการบริหารโรงเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 
 3.  ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบตามขอบข่ายของหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
 4.  จัดท าเอกสารหลักฐานการก าหนดงานในหน้าที่รับผิดชอบให้ครบทุกงาน ตามแผนภูมิที่โรงเรียนก าหนด 
 5.  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
 6.  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 
 7.  ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 8.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



50 
 

4.  งานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  1. นางสาวกุลธิดา    ดวงแก้ว  ครู   หัวหน้า   
 2. นายไพศาล   พุฒพันธ์   ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่  
 1. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษาโดยจัดท าแผน
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  และจัดท าแผนอัตราก าลังระยะ  3-5  
ปี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 2.  งานวางแผนอัตราก าลัง  วิเคราะห์อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา  และจัดท าแผน
อัตราก าลังระยะ  3-5  ปี  และก าหนดต าแหน่ง 
  3. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.  ก าหนด  
 4. จัดท าทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน สืบค้นง่าย 

5. งานบรรจุ  แต่งตั้งและโยกย้าย 
 1. นายอาคเนย์  มีคุณ  ครู   หัวหน้า   
 2. นายไพศาล   พุฒพันธ์  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  1. จัดเตรียมเอกสารส าหรับการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้ง 
  2.แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผล
งาน ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็น
พลเมืองที่ดี และหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
  3. ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็น
เวลา 2 ปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุก 
3 เดือน ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  5. ติดตาม  ประเมินผลและให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
  6. เมื่อครบเวลา 2 ปี ให้สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เสนอต่อ
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 เพ่ือพิจารณาต่อไป  
  7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ   ค าสั่ง  แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
   2. จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้บริการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสนอผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
   4. ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  หรือ ก.ศ.จ. ก าหนด 
   5. รายงานการบรรจุแต่งตั้งและสรุปข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
จัดท าทะเบียนประวัติต่อไป 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3. การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  1.รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ   ค าสั่ง  แนวปฏิบัติต่างๆ  
   2. จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นไว้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
   4. ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  หรือ ก.ศ.จ.  ก าหนด 
  5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
6.  งานจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 
  1. นายไพศาล   พุฒพันธ์  ครูผู้ช่วย  หัวหน้า   
  2. นางสาวอินทร์ทุอร   นิกพิมพ์  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ   ค าสั่ง  แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
  2. จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไว้บริการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  3. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
  4.ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ในแต่ละกรณี 
    4.1 กรณีการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด 
    4.2  กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 4.1 ) สถานศึกษา
สามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้  โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา  ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่สถานศึกษาก าหนด 
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  5.ด าเนินเกี่ยวกับการจัดท าสัญญาจ้างของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
7. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 1. นายอาคเนย์  มีคุณ   คร ู   หัวหน้า 
 2. นางสาวกุลธิดา    ดวงแก้ว  ครู    ผู้ช่วย 
 3. นางสาวอินทร์ทุอร   นิกพิมพ์ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 4. นายไพศาล   พุฒพันธ์   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่  
 1.  ศึกษาวิเคราะห์  ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  2. จัดท าแผนงานและโครงการงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
  3. ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร 
 5. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  ก่อนเลื่อนต าแหน่งและ กรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ 
 6. แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑ์การ
ประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมายหน้าที่
งานให้ปฏิบัติ 
 7. ติดตาม  ประเมินผลและให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
 8. ติดตาม บุคลากรน าความรู้ที่ได้จาการพัฒนามาขยายผลในโรงเรียน และการรายงานผลการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา  เสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
8. งานทะเบียนประวัติ 
 1. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์ คร ู  หัวหน้า 
 2. นางสาวอินทร์ทุอร   นิกพิมพ์ ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ   ค าสั่ง  แนวปฏิบัติต่างๆ  
 2.จัดท าทะเบียนประวัติ ( ก.พ. 7 หรือ กคศ. 16) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ า ให้เป็นปัจจุบัน  เก็บรักษาอย่างปลอดภัย  สะดวกต่อการใช้งาน 
 3.ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข  วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
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ลูกจ้างตามแบบที่ก าหนดโดยน าเสนอไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขออนุมัติการแก้ไขต่อ ก.ค.ศ.  
กรณีมีการแก้ไข 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
9. งานสถิติข้าราชการครู – ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. นายไพศาล   พุฒพันธ์   ครูผู้ช่วย  หัวหน้า 
 2. นางสาวอินทร์ทุอร   นิกพิมพ์ ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 

1. จัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ  ได้แก่  หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ  ใบลา หรือ                        
หลักฐานการขออนุญาตต่าง ๆ ไว้บริการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.  จัดท าบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการประจ าวัน 
 3.  สรุปผลการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าวันเสนอผู้อ านวยการหรือรักษาราชการแทนลงนาม
รับทราบทุกวัน 
 4.  เสนอใบลา สรุปผลการลา และเก็บรวบรวมใบลา 
 5.  เสนอขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

 6.  รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอ
ผู้อ านวยการหรือรักษาราชการแทนลงนามรับทราบทุกวัน 
 7.  จัดเตรียมเอกสารการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้บริการข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  น าเสนอผู้มีอ านาจลงนาม
ในบัตรประจ าตัวโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับและลงทะเบียนประวัติไว้ และเมื่อได้รับบัตรแล้วน าส่งคืน
ผู้ขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 8.  การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  การลาอุปสมบท  และการลาศึกษาต่อ ด าเนินงาน
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
 9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
10. งานเลื่อนเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
 1.  นายบรรจง   สีค า   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้า 
  2. นายอาคเนย์  มีคุณ   คร ู    ผู้ช่วย 
  3. นางสาวสันธิฌา    สายจันทร์ ครู     ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1.  การเลื่อนเงินเดือนปกติหรือกรณีพิเศษ 
  1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ   ค าสั่ง  แนวปฏิบัติต่างๆ  
   2.เตรียมเอกสารการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษา 
  4. ร่าง / พิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบด าเนินการตาม
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
  5. รายงานการพิจารณาความดีความชอบเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนาม และเสนอไปยัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.  การเลื่อนเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ   ค าสั่ง  แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
  2. แจ้งชื่อผู้ตายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ      
ให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  3. การเพิ่มค่าจ้างพนักงานราชการลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
  1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ   ค าสั่ง  แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
   2.ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  3.เตรียมเอกสารการพิจารณาการเพ่ิมค่าจ้างพนักงานราชการลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว
เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาการเพ่ิมค่าจ้างพนักงานราชการลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
  4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเพ่ิมค่าจ้างพนักงานราชการลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว 
  5. ร่าง / พิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการเพ่ิมค่าจ้างพนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวด าเนินการตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  6. รายงานการพิจารณาการเพ่ิมค่าจ้างเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนาม และเสนอไปยัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
11. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 1. นางสาวสันธิฌา    สายจันทร์ คร ู  หัวหน้า 
  2. นายไพศาล  พุฒพันธ์   ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1. รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ   ค าสั่ง  แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
 2.ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพ่ือเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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 3.ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครู  บุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายที่ก าหนด 
 4.จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
12. งานบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร 
 1.  นายอาคเนย์  มีคุณ   คร ู   หัวหน้า 
  2. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว  คร ู   ผู้ช่วย 
  3. นางสาวอินทร์ทุอร   นิกพิมพ์ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
 1. มีแผนการบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร 
 2. จัดท าทะเบียนวันเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจบุคลากร กรณี  วันคล้ายวันเกิด  เลื่อนวิทยฐานะ เกษียณอายุ
ราชการ  ยกย่องเชิดชูเกียรติ และการจัดสวัสดิการ  ด าเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่เก่ียวข้อง 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
13. งานวินัยและการรักษาวินัย 
 1. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว  คร ู  หัวหน้า 
  2. นายไพศาล  พุฒพันธ์   ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย  
มีหน้าที่ 
  1. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  
ด าเนินการโดยผู้อ านวยการโรงเรียน  ในกรณีต่อไปนี้ 
   1) กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
   2) กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
   3) การอุทธรณ์ 
   4) การร้องทุกข์ 
  2. การเสริมสร้างและการปูองกันการกระท าผิดวินัย  ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   1) ผู้บริหารแต่ละระดับ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
   2) ด าเนินการให้ความรู้  ฝึกอบรม  การสร้างขวัญและก าลังใจ  การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะ
เสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ  จิตส านึก  และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   3) สังเกต  ตรวจสอบ  ดูแล  เอาใจใส่  ปูองกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิด
วินัยตามควรแก่กรณี 
  3. ดูแลการออกจากราชการ  ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   1) การออกจากราชการ 
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   2) การให้ออกจากราชการ  กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความ
พร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
   3) การออกจากราชการไว้ก่อน 
   4) การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน  ในกรณีต่อไปนี้ 
    1. กรณีเจ็บปุวยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 
    2. กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
    3. กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา  30  แห่งกฎระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย  กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  กรณีเป็น
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย 
    4. กรณขีาดคุณสมบัติทั่วไป  กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    5. กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตน   
ไม่เหมาะสม 
   4) กรณีมีมลทินมัวหมอง 
   5) กรณีได้รับโทษจ าคุก  โดยค าสั่งของศาล  หรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกใน
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
14. งานพัสดุฝ่าย 
  นางสาวอินทร์ทุอร   นิกพิมพ์ ครูผู้ช่วย   
มีหน้าที่ 
 1. ส ารวจพัสดุ วัสดุที่มีและที่ต้องใช้ในฝุายบริหารงานบุคคลให้เพียงพอกับความต้องการ 
 2. บันทึกข้อความเสนอรายการพัสดุ วัสดุที่ต้องใช้ต่อฝุายบริหารงานบุคคลเพ่ือขอซื้อขอจ้างตามล าดับ
ขั้นตอน 
 3. รายงานผลการด าเนินงานจัดหาจัดซื้อพัสดุ วัสดุส านักงาน 
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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15. งานแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) 
 1. นายไพศาล  พุฒพันธ์   ครูผู้ช่วย   
มีหน้าที่  
 1. จัดท าแผนงาน ปฏิทินการด าเนินการจัดท า แผนพัฒนาตนเอง  ( ID Plan : INDIVIDUAL 
DEVELOPMENT PLAN) 
 2. สรุปสถิติการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง  ( ID Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
 3. เมื่อสิ้นภาคเรียนติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาตนเอง  ( ID Plan) ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
16. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารบุคคล 
 1. นายบรรจง  สีค า    รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายอาคเนย์  มีคุณ   คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์ คร ู   กรรมการ 
 4.  นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว  คร ู   กรรมการ 
 5. นายไพศาล   พุฒพันธ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 6. นางสาวอินทร์ทุอร   นิกพิมพ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 1.  จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานฝุายบริหารงานบุคคลเมื่อสิ้นภาคเรียน  ในระดับหน่วยงาน
ย่อยภายในโรงเรียน  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 2.  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานฝุายบริหารงานบุคคล 
 3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานฝุายบริหารงานบุคคล 
   4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
ขอบข่ายงาน 

1. งานส านักงาน 
1. นางสุกิจ  ศรีปาน    คร ู   ประธาน 
2.  นางสาวอมรา  โทนะพันธ์  พนักงานราชการ  กรรมการ 

2. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย โภชนาการ 
1. นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา  พนักงานราชการ  ประธาน 
2. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์   พนักงานราชการ  กรรมการ 

3. งานเวรรักษาการณ์ 
1. นางสมจิต พ่วงจีน   คร ู   ประธาน 
2. นางเกษร เจริญตา   คร ู   รองประธาน 
3. นายธวัชชัย  ดวงมณี   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและเลขานุการ 

4. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
1. นางสุกิจ  ศรีปาน   คร ู   ประธาน 
 2. นางสาวอัมพร  โกศล   คร ู   รองประธาน 
3.นายกวี  ซุยทอง   คร ู   กรรมการ  
4. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์  พนักงานราชการ  กรรมการ 
5. นางสาวฐิติพร  โพธิ์ทิพย์  ครูพ่ีเลี้ยง  กรรมการ 
6. นางสาวประสบพร  ไชยสาร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

5. งานประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เกียรติประวัติของทางโรงเรียน 
1. นายยศพันธ์  สุขกาย   คร ู   ประธาน 
2. นายชนะพล  เนตรแก้ว  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

6. งานยานพาหนะ 
1. นายวรวุฒิ  อินทรา   ครูผู้ช่วย   ประธาน 
2. นายถาวร  พันธ์ดี   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
3. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

7. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
1.นายไหว  เจริญตา   คร ู   ประธาน 
2.นายวรวุฒิ  อินทรา   คร ู   รองประธาน 
3. นายชนะพล  เนตรแก้ว   คร ู   กรรมการ 
4.นายธวัชชัย  ดวงมณี   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
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5. นายถาวร  พันธ์ดี   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
6. นายไพบูลณ์  สุวรรณค า  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
7. นายฉวี  ภัยปัด   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
8. นายประยูรย์  วิชา   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 

  9. นายยศพันธ์  สุขกาย   คร ู            กรรมการและเลขานุการ                                                
8. งานสถานศึกษาพอเพียง 

1. นางสุกิจ  ศรีปาน   คร ู   ประธาน 

2. นางสาวประสบพร  ไชยสาร  คร ู   รองประธาน 

3. นางกัลยาณี  ไชยธรรม   คร ู   กรรมการ 

4. นางอ านวย  ไชยชนะ   คร ู   กรรมการ 

5. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์  คร ู   กรรมการ 

6. นางคัคนางค์  พื้นผา   คร ู   กรรมการ 

7. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว  คร ู   กรรมการ 

8. นายสาวสริดา  จ าปาหอม  คร ู   กรรมการ 

9. นายอานุภาพ  เรืองศรี   คร ู   กรรมการ 

10. นายกวี  ซุยทอง   คร ู   กรรมการ 

11. นายธนาวิท  แสนสุขใส  คร ู   กรรมการ 

12. นายถาวร  พันธ์ดี   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
13. นายไพบูลณ์  สุวรรณค า  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
14. นายฉวี  ภัยปัด   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
15. นายประยูรย์  วิชา   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
16. นายธวัชชัย  ดวงมณี   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและเลขานุการ                                                                                      

9. งานธนาคารโรงเรียน 
1. นางสาวประสบพร  ไชยสาร  คร ู   ประธาน 
2. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ                                                                                               

10. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
1. นายวัชระ  กรมพะไมย   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธาน 
2. นายมานะ  แสงศิริ   คร ู    รองประธาน 
3. นางสุกิจ  ศรีปาน   คร ู    กรรมการ 
3. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
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11. งานสารบรรณ 
1. นางสาวนิตยาพร  ธรรมวงค์  ครผูู้ช่วย   ประธาน 
2. นางสาวฐิติพร  โพธิ์ทิพย์  ครูพ่ีเลี้ยง  รองประธาน 
3. นายประยุทธ  บุญมา   ครูธุรการ  กรรมการและเลขานุการ                      

12. งานประเมินผลการท างานฝ่ายบริหารทั่วไป 
1. นายมานะ แสงศิริ    คร ู   ประธาน 
2. นางสุกิจ  ศรีปาน   คร ู   รองประธาน 
3. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป 
1. นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธาน 
2. นายมานะ แสงศิริ  คร ู    รองประธาน 
3. นายไหว  เจริญตา  คร ู    กรรมการ 
4. นางเกษร เจริญตา  คร ู    กรรมการ 
5. นางสมจิต  พ่วงจีน  คร ู    กรรมการ 
6. นางสุกิจ   ศรีปาน  คร ู    กรรมการ 
7. นางสาวประสบพร  ไชยสาร คร ู    กรรมการ 
8. นายกวี  ซุยทอง   คร ู    กรรมการ 
9. นายวรวุฒิ  อินทรา  คร ู    กรรมการ 
10. นายยศพันธ์  สุขกาย  คร ู    กรรมการ 
11. นางสาวนิตยาพร  ธรรมวงค์ คร ู    กรรมการ 
12. นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
13. นายชนะพล  เนตรแก้ว  พนักงานราชการ   กรรมการ 
14. นางสาวฐิติพร  โพธิ์ทิพย์  ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 
15. นายประยุทธ บุญมา  ครูธุรการ   กรรมการ 
16. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
17. นายธวัชชัย  ดวงมณี  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ             
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โครงสร้างการบริหารงาน  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายภูมิภัทร  มาลี 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรยีนเบญจลักษ์พิทยา 

สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
คณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน

รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

นายวัชระ  กรมพะไมย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายมานะ  แสงศิริ 

 

งานยานพาหนะ 

งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
โภชนาการ 

งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

 

งานส านักงาน 

งานเวรรักษาการณ์ 

 

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกียรติ
ประวัติของโรงเรียน 

 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 

งานสถานศึกษาพอเพียง 

งานธนาคารโรงเรียน 
 

งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 

งานสารบรรณ 
 

งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
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ท าเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ภูมิภัทร  มาล ี
ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

นายวัชระ  กรมพะไมย 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

นายมานะ  แสงศิร ิ
หัวหน้าฝา่ยอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอ้ม 

นางเกษร  เจริญตา 
งานเวรรักษาการณ์ 

นายไหว  เจริญตา 
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 

นางสุกิจ  ศรีปาน 
งานสถานศึกษาพอเพียง 

 

 

นางสมจิต  พว่งจีน 
งานเวรรักษาการณ์ 

นางสาวประสบพร  ไชยสาร 
งานธนาคารโรงเรียน 

 

นายกวี  ซุยทอง 
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 

 

  

http://bp.ac.th/person-detail_106393
http://bp.ac.th/person-detail_21361
http://bp.ac.th/person-detail_102002
http://bp.ac.th/person-detail_31561
http://bp.ac.th/person-detail_31522
http://bp.ac.th/person-detail_31567
http://bp.ac.th/person-detail_33890
http://bp.ac.th/person-detail_72819
http://bp.ac.th/person-detail_96632
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นายฉวี  ภัยปัด 
ลูกจ้างชั่วคราว 

นายประยูร  วิชา 
ลูกจ้างชั่วคราว 

นายวรวุฒิ  อินทรา 
งานยานพาหนะ 

 

นายยศพันธ์  สุขกาย 
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 

นางสาวนิตยาพร  ธรรมวงค์ 
งานสารบรรณ 

 

นายธวัชชัย  ดวงมณี 
งานเวรรักษาการณ์ 

 

นายประยุทธ  บุญมา 
งานสารบรรณ 

 

นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา 
งานสุขส่งเสริมอนาภัยโภชนาการ 

 

นางสาวอมรา  โทนะพันธ์ 
งานชุมชนภาคีเครือข่าย 

 

นายชนะพล  เนตรแกว้ 
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 

นางสาวฐิติพร  โพธิ์ทพิย์ 
งานสารบรรณ 

 

   

 
  

   

นายไพบูลย ์ สวุรรณค า 
ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม) 

นายถาวร  พันธ์ด ี
ลูกจ้างชั่วคราว 

 

http://bp.ac.th/person-detail_102419
http://bp.ac.th/person-detail_102516
http://bp.ac.th/person-detail_102420
http://bp.ac.th/person-detail_31545
http://bp.ac.th/person-detail_33886
http://bp.ac.th/person-detail_31557
http://bp.ac.th/person-detail_110598
http://bp.ac.th/person-detail_113366
http://bp.ac.th/person-detail_111723
http://bp.ac.th/person-detail_102017
http://bp.ac.th/person-detail_102020
http://bp.ac.th/person-detail_102419
http://bp.ac.th/person-detail_102516
http://bp.ac.th/person-detail_102420
http://bp.ac.th/person-detail_31545
http://bp.ac.th/person-detail_33886
http://bp.ac.th/person-detail_31557
http://bp.ac.th/person-detail_110598
http://bp.ac.th/person-detail_113366
http://bp.ac.th/person-detail_111723
http://bp.ac.th/person-detail_102017
http://bp.ac.th/person-detail_102020
http://bp.ac.th/person-detail_102419
http://bp.ac.th/person-detail_102516
http://bp.ac.th/person-detail_102420
http://bp.ac.th/person-detail_31545
http://bp.ac.th/person-detail_33886
http://bp.ac.th/person-detail_31557
http://bp.ac.th/person-detail_110598
http://bp.ac.th/person-detail_113366
http://bp.ac.th/person-detail_111723
http://bp.ac.th/person-detail_102017
http://bp.ac.th/person-detail_102020
http://bp.ac.th/person-detail_102419
http://bp.ac.th/person-detail_102516
http://bp.ac.th/person-detail_102420
http://bp.ac.th/person-detail_31545
http://bp.ac.th/person-detail_33886
http://bp.ac.th/person-detail_31557
http://bp.ac.th/person-detail_110598
http://bp.ac.th/person-detail_113366
http://bp.ac.th/person-detail_111723
http://bp.ac.th/person-detail_102017
http://bp.ac.th/person-detail_102020
http://bp.ac.th/person-detail_102419
http://bp.ac.th/person-detail_102516
http://bp.ac.th/person-detail_102420
http://bp.ac.th/person-detail_31545
http://bp.ac.th/person-detail_33886
http://bp.ac.th/person-detail_31557
http://bp.ac.th/person-detail_110598
http://bp.ac.th/person-detail_113366
http://bp.ac.th/person-detail_111723
http://bp.ac.th/person-detail_102017
http://bp.ac.th/person-detail_102020
http://bp.ac.th/person-detail_102419
http://bp.ac.th/person-detail_102516
http://bp.ac.th/person-detail_102420
http://bp.ac.th/person-detail_31545
http://bp.ac.th/person-detail_33886
http://bp.ac.th/person-detail_31557
http://bp.ac.th/person-detail_110598
http://bp.ac.th/person-detail_113366
http://bp.ac.th/person-detail_111723
http://bp.ac.th/person-detail_102017
http://bp.ac.th/person-detail_102020
http://bp.ac.th/person-detail_102419
http://bp.ac.th/person-detail_102516
http://bp.ac.th/person-detail_102420
http://bp.ac.th/person-detail_31545
http://bp.ac.th/person-detail_33886
http://bp.ac.th/person-detail_31557
http://bp.ac.th/person-detail_110598
http://bp.ac.th/person-detail_113366
http://bp.ac.th/person-detail_111723
http://bp.ac.th/person-detail_102017
http://bp.ac.th/person-detail_102020
http://bp.ac.th/person-detail_102419
http://bp.ac.th/person-detail_102516
http://bp.ac.th/person-detail_102420
http://bp.ac.th/person-detail_31545
http://bp.ac.th/person-detail_33886
http://bp.ac.th/person-detail_31557
http://bp.ac.th/person-detail_110598
http://bp.ac.th/person-detail_113366
http://bp.ac.th/person-detail_111723
http://bp.ac.th/person-detail_102017
http://bp.ac.th/person-detail_102020
http://bp.ac.th/person-detail_102419
http://bp.ac.th/person-detail_102516
http://bp.ac.th/person-detail_102420
http://bp.ac.th/person-detail_31545
http://bp.ac.th/person-detail_33886
http://bp.ac.th/person-detail_31557
http://bp.ac.th/person-detail_110598
http://bp.ac.th/person-detail_113366
http://bp.ac.th/person-detail_111723
http://bp.ac.th/person-detail_102017
http://bp.ac.th/person-detail_102020
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1. คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป 
1. นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธาน 
2. นายมานะ แสงศิริ  คร ู    รองประธาน 
3. นายไหว  เจริญตา  คร ู    กรรมการ 
4. นางเกษร เจริญตา  คร ู    กรรมการ 
5. นางสมจิต  พ่วงจีน  คร ู    กรรมการ 
6. นางสุกิจ   ศรีปาน  คร ู    กรรมการ 
7. นางสาวประสบพร  ไชยสาร คร ู    กรรมการ 
8. นายกวี  ซุยทอง   คร ู    กรรมการ 
9. นายวรวุฒิ  อินทรา  คร ู    กรรมการ 
10. นายยศพันธ์  สุขกาย  คร ู    กรรมการ 
11. นางสาวนิตยาพร  ธรรมวงค์ คร ู    กรรมการ 
12. นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
13. นายชนะพล  เนตรแก้ว  พนักงานราชการ   กรรมการ 
14. นางสาวฐิติพร  โพธิ์ทิพย์  ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 
15. นายประยุทธ บุญมา  ครูธุรการ   กรรมการ 
16. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
17. นายธวัชชัย  ดวงมณี  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่
1. ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ  และกิจกรรมของฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ควบคุมดูแลงานในฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา 
3. พิจารณาจัดสรรงบประมาณฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  
4. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณฝ่ายบริหารทั่วไป ให้ด าเนินการ

เกี่ยวกับงานสารบรรณให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 

5. ตรวจร่างค าสั่ง หนังสือราชการและเอกสารทุกฉบับของฝ่ายบริหารทั่วไปที่ออกจากสถานศึกษา 
ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

6. ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ให้ด าเนินการตามนโยบายของ
สถานศึกษา 

7. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานอนามัยและโภชนาการและน้ าดื่มให้ด าเนินการ 
ตามนโยบายของสถานศึกษา 

8. ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ให้ด าเนินการตามนโยบาย 
ของสถานศึกษา 
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9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารทั่วไป 
 
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 นายมานะ แสงศิริ   คร ู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
หน้าที ่

1. วางแผน  ก าหนดขอบข่าย  ภาระงานของหน่วยงาน และบุคลากรในฝ่าย 
2. จัดท าโครงการ  แผนงาน  งบประมาณประจ าปี และแผนพัฒนาโรงเรียนของฝ่าย 
3. มอบหมายงาน  ก ากับ  ติดตาม  ดูแล  ประสานงาน และแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน 

ร่วมกับบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ 
5. บริหารจัดการงานโรงเรียนร่วมกับคณะผู้ร่วมบริหาร 
6. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือมีค าสั่งจากรองผู้อ านวยการหรือผู้อ านวยการสถานศึกษา 
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 
3. งานส านักงาน 

1. นางสุกิจ  ศรีปาน คร ู ประธาน 

1. 2. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์ พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
     1. งานลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารหนังสือราชการ เข้า-ออก ของฝ่ายบริหารทั่วไป 
         2. ร่าง บันทึก หนังสือราชการ ค าสั่งต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารวิชาการ พร้อมประสานกับงานสาร
บรรณของโรงเรียน 
         3. จัดพิมพ์แบบขออนุญาตของฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อให้บริการผู้เกี่ยวข้อง 
         4. จัดพิมพ์บันทึกการประชุมของฝ่ายบริหารทั่วไป และงานที่เกี่ยวข้อง 
         5. จัดท าแฟ้มหนังสือเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือทราบและพิจารณาผ่านตามสายงาน 
        6. ดูแล / จัดให้บริการ อ านวยความสะดวก แก่ผู้ติดต่อราชการต่าง ๆ 
         7. ประสานงานกับหน่วยงานภายในของฝ่ายบริหารทั่วไปและพัสดุของโรงเรียน ในการจัดซื้อจัด
จ้างให้เป็นไปตามระเบียบการพัสดุ 
         8. ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ ์ในงานที่รับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป 
         9. ตรวจรับและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
        10. บ ารุง รักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของฝ่ายบริหารทั่วไป 
        11. ส ารวจ ตรวจสอบพัสดุประจ าปีฝ่ายบริหารทั่วไปเพ่ือขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด เสื่อม
คุณภาพตามระเบียบ 
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        12. ประสาน รวบรวมสถิติ ข้อมูล สารสนเทศของฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การและส่งงานสารสนเทศโรงเรียน 
        13. ประสานงาน รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของทุกงานในฝ่ายบริหารทั่วไปวิเคราะห์ 
ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงตามแผนงานสอดคล้องนโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 28 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
       14. ติดตามข้อมูลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นระยะ
ตามปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป 
       15. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล สารสนเทศของฝ่ายบริหารทั่วไป 
       16. ประสานกับแผนงาน เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป 
       17. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารทั่วไป 
 

4. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย โภชนาการ 
1. นางสาวสุวภรณ์  ชื่นจ าปา  พนักงานราชการ  ประธาน 
2. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  
1.จัดท าโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสุขอนามัย โภชนาการและน้ าดื่ม 
2. ควบคุม ดูแล อาหารและโภชนาการให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยในการบริโภค 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ถูกสุขลักษณะ 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้ถึงพิษภัยของสิ่งเสพติดทุกชนิดละเว้นห่างไกลจากอบายมุขใช้ชีวิตอย่าง

ปลอดภัย 
5. จัดท าข้อมูลนักเรียนด้านภาวะทุพโภชนาการ ส่วนสูง น้ าหนัก การได้ยิน ได้เห็น เป็นต้น โดย

ร่วมมือกับฝ่ายบริหารงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
6. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล วัสดุครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
7. จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกปีการศึกษา 
8. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่นักเรียน 
9. ดูแลเรื่องคุณภาพของน้ าดื่ม น้ าใช้ อาหารเพื่อการบริโภคของบุคลากรและนักเรียนใน

สถานศึกษา ให้ถูกสุขลักษณะ 
10. จัดท าสถิติการรักษาพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน 
11. ติดต่อประสานงาน ผู้ปกครองนักเรียน สถานพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยของบุคลากรและ

นักเรียน  ในสถานศึกษา 
12. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดยุงและสัตว์พาหะน าโรคในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

สม่ าเสมอ 
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13. จัดท าป้ายให้ความรู้ในกรอบงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  โภชนาการและงานบริการน้ าดื่ม
อย่างครบถ้วน หลากหลาย 

14. จัดท าโครงสร้างการบริหารงานงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  โภชนาการและงานบริการน้ าดื่ม 
15. รายงานการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
 

5.งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 1. นางสุกิจ  ศรีปาน   คร ู   ประธาน 
  2. นางสาวอัมพร  โกศล   คร ู   รองประธาน 
 3.นายกวี  ซุยทอง   คร ู   กรรมการ  
 4. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์  พนักงานราชการ  กรรมการ 

5. นางสาวฐิติพร  โพธิ์ทิพย์  ครูพ่ีเลี้ยง  กรรมการ 
6. นางสาวประสบพร  ไชยสาร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  
  1. วางแผนก าหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการ
สาธารณะตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน 

2. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน  เพ่ือน าไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
โรงเรียนและบริการสาธารณะ 

3. ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร  สุขภาพอนามัย  อาคารสถานที่  วัสดุ  ครุภัณฑ์  และวิชาการ 
 4. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน  เช่น การบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และจัด
นิทรรศการ 
 5. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย ศาสนาและงานที่เก่ียวกับชุมชน 
 6. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ มูลนิธิ 
 7. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้วันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน  
 8. ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ในด้าน อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์  บุคลากร  งบประมาณ 
 9. รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ 

10. ประเมินสรุป รายงาน ผลการการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารทั่วไป 
 

6. งานเวรรักษาการณ์ 
 1. นางสมจิต พ่วงจีน   คร ู   ประธาน 
 2. นางเกษร เจริญตา   คร ู   รองประธาน 
 2. นายธวัชชัย  ดวงมณี   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที ่
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจ าสถานที่ราชการ 
2. จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ และเอกสารการเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ 
3. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ 
4. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
 

7. งานประชาสัมพันธ์และงานเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 
1. นายยศพันธ์  สุขกาย   คร ู   ประธาน 
2.นายชนะพล  เนตรแก้ว   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
1. จัดท าโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ 
2. จัดท าเอกสารแผ่นพับ วารสารสิ่งพิมพ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเผยแพร่กิจกรรมหรือผลงาน 

ของสถานศึกษาทางสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และเว็บไซต์สู่สาธารณชน ให้ได้รับทราบ 
3. ประกาศแจ้งข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ให้บุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียนได้รับทราบ 
4. บริการตอบข้อซักถามให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 
5. ประสานงานสร้างความเข้าใจที่ดีต่อชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด

ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
6. ท าหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 
7. จัดท าหอเกียรติยศเผยแพร่ประวัติโรงเรียน  ผู้ก่อตั้งและผลงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
8. จดัท าโครงสร้างการบริหารงานงานประชาสัมพันธ์และงานเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 
9. จัดเตรียมพิธีกรในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
8. งานยานพาหนะ 

1. นายวรวุฒิ  อินทรา   ครูผู้ช่วย   ประธาน 
2. นายถาวร  พันธ์ดี   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
3. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
1. รับผิดชอบงานยานพาหนะในกรณีท่ีมีการขอใช้รถยนต์ของโรงเรียน 
2. ดูแล  บ ารุง  และรักษายานพาหนะ 
3. จัดท าแบบขอใช้ยานพาหนะและทะเบียนคุมให้ถูกต้องตามระเบียบ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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9. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 1. นายไหว  เจริญตา   คร ู   ประธาน 
 2. นายวรวุฒิ  อินทรา   คร ู   รองประธาน 
 3. นายชนะพล  เนตรแก้ว   คร ู   กรรมการ 
 4. นายธวัชชัย  ดวงมณี   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 5. นายถาวร  พันธ์ดี   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 6. นายไพบูลณ์  สุวรรณค า  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 7. นายฉวี  ภัยปัด   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 8. นายประยูรย์  วิชา   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 9. นายยศพันธ์  สุขกาย   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  

1. จัดท าแผนงาน  โครงการ  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

2. จัดสถานที่  และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการใช้ประโยชน์ 

3. ดูแล  และบ ารุงรักษา  ซ่อมแซมอาคาร ห้องบริการ ห้องพิเศษ  อาคารประกอบ  และ 

สภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย  
4. ให้ความรู้  ค าแนะน า  จัดท าป้าย  การใช้สถานที่ท่ีถูกต้อง  ปลอดภัยแก่นักเรียน 

5. บ ารุงรักษา  ร่วมกันควบคุมดูแล  และจัดการเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ

สถานศึกษา ห้องบริการ  ห้องพิเศษ  และอาคารประกอบ  โดยร่วมประสานงานกับฝ่ายบริหารพัสดุ  และ

ทรัพย์สิน 

6. จัดสภาพแวดล้อมในอาคาร  ให้สะอาดมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม ร่มรื่น   

7. ดูแลอาคารสถานที่  พัฒนาห้องบริการ  ห้องพิเศษ  และอาคารประกอบให้อยู่ในสภาพปกติ   

เพียงพอต่อความจ าเป็นและประหยัดส าหรับการใช้ประโยชน์ 
8. อ านวยความสะดวกในการขอใช้สถานที่ และสาธารณูปโภคแก่บุคลากรภายในสถานศึกษา  

และบุคลากรภายนอกที่ไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับ 

9. จัดท าระเบยีบ  ประวัติอาคารเรียน  อาคารประกอบทุกหลังในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

10. วางแผนการใช้สาธารณูปโภค  เช่น ไฟฟ้า  ประปา  น้ าดื่ม  โทรศัพท์  เสียงตามสาย  

สถานีวิทยใุห้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  และเกิดประโยชน์สูงสุด 

11.  ด าเนินการสร้าง  พัฒนา  ซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้เพียงพอเหมาะสมต่อการใช้งาน 

12. ออกค าสั่งมอบหมายการท าความสะอาดห้องเรียน  พร้อมแบบบันทึกการติดตาม 

13. ประเมินความพึงพอใจ  และประเมินโครงการ รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
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14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

10. งานสถานศึกษาพอเพียง 

 1. นางสุกิจ  ศรีปาน   คร ู   ประธาน 

 2. นางสาวประสบพร  ไชยสาร  คร ู   รองประธาน 

 3. นางกัลยาณี  ไชยธรรม   คร ู   กรรมการ 

 4. นางอ านวย  ไชยชนะ   คร ู   กรรมการ 

 5. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์  คร ู   กรรมการ 

 6. นางคัคนางค์  พื้นผา   คร ู   กรรมการ 

 7. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว  คร ู   กรรมการ 

 8. นายสาวสริดา  จ าปาหอม  คร ู   กรรมการ 

 9. นายอานุภาพ  เรืองศรี   คร ู   กรรมการ 

 10. นางปริชาติ  วงค์เจริญ  คร ู   กรรมการ 

 11. นายธนาวิท  แสนสุขใส  คร ู   กรรมการ 

12. นายถาวร  พันธ์ดี   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 13. นายไพบูลณ์  สุวรรณค า  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 14. นายฉวี  ภัยปัด   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 15. นายประยูรย์  วิชา   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 16. นายธวัชชัย  ดวงมณี   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่

1. จัดท าโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

สู่ความยั่งยืน 

          2. วางแผนการด าเนินงาน  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่ความยั่งยืน 
          3. ประสานงานร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

4. ประเมินผลการด าเนินงาน  และรายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

11.  งานธนาคารโรงเรียน 
 1. นางสาวประสบพร  ไชยสาร  คร ู   ประธาน 
 2. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่  
  1. ก ากับติดตามและส่งเสริมธนาคารโรงเรียนให้เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร
โรงเรียน 
  2. อ านวยความสะดวกและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของธนาคารโรงเรียน 
  3. ก าหนดนโยบาย และให้มีการตรวจสอบการด าเนินงานของธนาคารโรงเรียน 
  4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานธนาคารโรงเรียน 
  5. ร่วมประชุมวางแผนกับคณะกรรมการด าเนินงาน 
  6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและการประชุมใหญ่ประจ าปี 

12. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
  1. นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธาน 
  2. นายมานะ  แสงศิริ  คร ู    รองประธาน 
  3. นางสุกิจ  ศรีปาน  คร ู    กรรมการ 
  3. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์ พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่
  1. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3. หน้าที่อืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

13. งานบริหารงานสารบรรณ 
1. นางสาวนิตยาพร  ธรรมวงค์ ครผูู้ช่วย    ประธาน 
2. นางสาวฐิติพร  โพธิ์ทิพย์  ครูพ่ีเลี้ยง   รองประธาน 
3. นายประยุทธ  บุญมา  ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
  1. วางแผนการปฏิบัติงานและรวบรวมข้อมูลแนวทางปฏิบัติงานสารบรรณ  
  2. ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและหนังสือราชการ  ตามระเบียบงานสารบรรณ 
  3. มีการประสานงานที่รวดเร็วและตรวจสอบติดตามงานได้สะดวก 

4. โต้ตอบหนังสือราชการและมีหลักฐานการโต้ตอบตามระเบียบงานสารบรรณอย่างรวดเร็ว  
ถูกต้องและทันเวลา 
  5. จัดระบบการเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการตามระบบงานสารบรรณ 
  6. มีการจัดระบบการให้บริการงานสารบรรณ  ประสานงานและให้การต้อนรับแก่บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีมาติดต่อราชการ 
  7. ร่าง  พิมพ์  หนังสือราชการ  เสนอค าสั่งต่าง ๆ  แนวปฏิบัติ  นโยบายของโรงเรียนตามที่
ผู้บริหารก าหนด 
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  8. นัดหมายการประชุมและจดรายงานการประชุมของโรงเรียนเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
เพ่ือตรวจรายงานการประชุมและเสนอผู้ริหารให้ทราบในวันรุ่งขึ้น 
  9. รับผิดชอบสมุดเยี่ยม  เพื่อเสนอให้ผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียนได้ลงนาม ในกรณีเป็นการตรวจราชการ 
ให้ด าเนินการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงทราบตามระเบียบฯ 
  10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
14. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. นายมานะ แสงศิริ   คร ู   ประธาน 
2. นางสุกิจ  ศรีปาน   คร ู   รองประธาน 
3. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  
1.จัดท าแฟ้มเอกสารการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 
2.ประเมินโครงการ ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 
3.ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
4.รายงานการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
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ฝ่ายกิจการนักเรียน  
 
ขอบข่ายงาน 

๑. งานส านักงานฝ่าย 
  ๑. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   คร ู   หัวหน้า 

๒. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์   คร ู   เลขานุการ 
๒. งานส่งเสริมพัฒนา  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. นางบุษบา  แสงศิริ    คร ู   หัวหน้า 
๒. นายพัชระ  วงค์เจริญ    คร ู   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   คร ู   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
๕. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์   คร ู   ผู้ช่วย 
๖. นายไพฑูรย์  กะมุล    คร ู   เลขานุการ 

๓.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   คร ู   หัวหน้า 
2. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ   คร ู   ผู้ช่วย 
3. นายธิตทิวา  หาลวย    คร ู   ผู้ช่วย 
4. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ    พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
5. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์   คร ู   เลขานุการ 
6. ครูที่ปรึกษาทุกคน     

4.  งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 
1.  นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์   คร ู   หัวหน้า 

   2.  นายไพฑูรย์  กะมุล    คร ู   ผู้ช่วย 
   3.  นายศรายุทธ  ประสานศรี   คร ู   ผู้ช่วย 
   4.  นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
   5.  นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   คร ู   เลขานุการ 

๕. งานหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจ าชั้น 
1. นายพัชระ  วงค์เจริญ    คร ู   หัวหน้า 
2. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   คร ู   ผู้ช่วย 
3. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ   คร ู   ผู้ช่วย 
4. นายศรายุทธ  ประสานศรี   คร ู   ผู้ช่วย 
5. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์   คร ู   เลขานุการ 



74 

๖. งานเวรประจ าวัน 
  1.   นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   คร ู   หัวหน้า 

2. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
3. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ  เลขานุการ 

๗. งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
๑. นายพัชระ  วงค์เจริญ    คร ู   หัวหน้า 
๒. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์   คร ู   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   คร ู   เลขานุการ 

๘. งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์/ ปัญหาทางเพศ  
๑. นายศรายุทธ  ประสานศรี   คร ู   หัวหน้า 
๒. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ   คร ู   ผู้ช่วย 
๓. นายณัฐพล  แก้วอาสา   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ  เลขานุการ 

๙.   งานป้องกันอุบัติเหตุและจราจร 
๑. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ   คร ู   หัวหน้า 
๒. นายศรายุทธ  ประสานศรี   คร ู   ผู้ช่วย 
๓. นายณัฐพล  แก้วอาสา   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

๑๐. งานตรวจบริเวณนอกพื้นที่โรงเรียน 
1. นายธิตทิวา  หาลวย    คร ู   หัวหน้า 
2. นายไพฑูรย์  กะมุล    คร ู   ผู้ช่วย 
3. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ   คร ู   ผู้ช่วย 
4. นายศรายุทธ  ประสานศรี   คร ู   ผู้ช่วย 
5. นายณัฐพล  แก้วอาสา   ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ 

๑๑. งานประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
1. นางพิมพ์ใจ  ภูหัดการ    คร ู   หัวหน้า 
2. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
3. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์   คร ู   เลขานุการ 

 
คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 

1. นางบุษบา  แสงศิริ ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายพัชระ  วงค์เจริญ   คร ู    รองประธาน 
3. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   คร ู    กรรมการ 
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4. นายไพฑูรย์  กะมุล   คร ู    กรรมการ 
5. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ   คร ู    กรรมการ 
6. นายศรายุทธ  ประสานศรี   คร ู    กรรมการ 
7. นายธิตทิวา  หาลวย   คร ู    กรรมการ 
8. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
9. นายณัฐพล  แก้วอาสา   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
10. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์  คร ู    กรรการและ                            

                                                                                              เลขานุการ 
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โครงสร้างการบริหารงาน  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายภูมิภัทร  มาลี 

ครูปฎิบัตหิน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรยีน 
นางบุษบา  แสงศิริ 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
นายพัชระ  วงค์เจริญ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สมาคมครูและผู้ปกครอง
รอง 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมศิษย์เก่า
รอง 

งานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

งานสภานักเรียนและประชาธิปไตย งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

งานหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา งานเวรประจ าวัน 
ธนาคาร 

งานป้องกันอุบัติเหตุและจราจร งานส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

งานตรวจบริเวณพ้ืนที่นอกโรงเรียน งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ 
 

งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายกิจการ 
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นายภูมิภัทร  มาลี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

นางบุษบา  แสงศิริ 
ครู  ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

นายพัชระ  วงค์เจริญ 
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 

นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ 
รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
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นายศรายุทธ  ประสานศรี 
หัวหน้างานป้องกันแก้ไขยาเสพติด/เอดส์ 

นายชัยวัฒน์  ประพาฬ 
หัวหน้างานป้องกันอุบัติเหตุและจราจร 

นายธิตทิวา  หาลวย 
หัวหน้างานตรวจนอกบริเวณโรงเรียน 

นายไพฑูรย์  กะมุล 
งานคุณธรรม 

นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นางสาววรุณทิพย์  มะณีวงศ์ 
หัวหน้างานสภาและประชาธิปไตย 

เลขาฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

นายณัฐพล  แก้วอาสา 
งานติดตามนักเรียน 
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พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

๑. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
นางบุษบา  แสงศิริ คร ู ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 
มีหน้าที่ 

1. รับผิดชอบงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/หน่วยงานต้น
สังกัด 

2. ด าเนินการจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมงานพัฒนานักเรียนตลอดปีการศึกษาเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 

3. รับผิดชอบด าเนินงาน  นิเทศ  ก ากับ  ติดตามดูและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
๒. หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 

นายพัชระ  วงค์เจริญ  คร ู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
มีหน้าที่ 

1.  ร่วมให้ค าปรึกษา และรวบรวมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานฝ่ายกิจการนักเรียน จัดท า
แผนงานฝ่าย กิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน  

2.   จัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และพรรณนางานของ
บุคลากรในส่วนที่เกี่ยวกับงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน  
          3.   ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม  
         4.   ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
          5.   ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน  
         6.   ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
         7.   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน  
          8.  ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  
          9.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๓. งานส านักงานฝ่าย 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   คร ู   หัวหน้า 
2. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
3. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์   คร ู   เลขานุการ 
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มีหน้าที่ 
1. รับส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ  ท าระเบียบวาระและบันทึกการประชุม บันทึกเสนอ เก็บหนังสือ 

ราชการ 
2. ประสานงาน ติดตาม เกี่ยวกับหนังสือท่ีมาถึงฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
3. ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน 
4. วางแผนด าเนินการควบคุม ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
5. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ในฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
6. จัดท าแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ท าหนังสือคู่มือนักเรียน 
7. เก็บรวบรวมสถิติในด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานในฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
8. รวมรวมคะแนน รายงานระเบียบวินัยเกี่ยวกับงานพฤติกรรมนักเรียนที่ตกเกณฑ์การประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน 

(คณะกรรมการ) 
10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้กับบุคลากรและนักเรียน

ทราบ 
โดยทั่วกัน 

11. ก าหนดแผนภูมิการจัดองค์กรฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
12. จัดท าเอกสารพรรณนางาน และระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
13. ออกแบบประเมินงานทุกงาน ในฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน (หัวหน้างานแต่ละงาน) 
14. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน และรายงานให้รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกิจการ 

นักเรียน ให้รับทราบ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานกิจการนักเรียน 
15. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๔. งานส่งเสริมพัฒนา  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. นางบุษบา  แสงศิริ    คร ู   หัวหน้า 
๒. นายพัชระ  วงค์เจริญ    คร ู   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   คร ู   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
๕. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์   คร ู   ผู้ช่วย 
๖. นายไพฑูรย์  กะมุล    คร ู   เลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

1. สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและ 
กิจกรรม เช่น มอบรางวัลคนดีศรีเพ็ญพิทย์ เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท าความดีด้านต่าง ๆ  
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2. จัดค่ายคุณธรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
3. ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน  

เรื่องความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
4. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนา ของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของ

ชาติ  
5. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม  
6. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน และเป็น 

การสร้างขวัญก าลังใจให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
7. จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม  
8. จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน  
9. จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่ก าหนด  
10. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน  
11. ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม  
12. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของนักเรียน  
13. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น เพ่ือร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  
14. จัดท าเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน  
15. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
16. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  

๕. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   คร ู   หัวหน้า 
๒. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ   คร ู   ผู้ช่วย 
๓. นายธิตทิวา  หาลวย   คร ู   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
๕. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์  คร ู   เลขานุการ 
๖. ครูที่ปรึกษาทุกคน     

มีหน้าที่  
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  
2. ประสานงานด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของต้นสังกัด 
3. จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสนับสนุนบุคลากรโรงเรียน 
4. การคัดกรองนักเรียน โดยรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
5. สรุปรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานข้อมูลแจ้งต้นสังกัด / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

อย่างเป็นปัจจุบัน 
6. ประสานการส่งมอบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน เมื่อมีการเปลี่ยนการรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้อง 
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7. ประสานและรวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละระดับชั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
8. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
9. วางแผนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับชั้น ในการปกครองดูแลนักเรียน ให้เป็นไปตาม 

ระเบียบของโรงเรียน และการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ควรมีการประชุมกันใน
ระดับชั้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

10. กวดขันนักเรียนในระดับชั้นที่ขาดเรียนติดต่อกัน 3 วัน หรือตามเห็นสมควรและรายงานให้ 
ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงผลการติดตาม 

11. วางแผนการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับหัวหน้าระดับและด าเนินตาม 
แผนที่ก าหนด 

12. เยี่ยมบ้านนักเรียนที่รับผิดชอบ จัดประชุมผู้ปกครอง Classroom meeting และจัดท าข้อมูล 
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน 

13. ติดตามแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกับหัวหน้าระดับ / คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
14. ประสานงานกับหัวหน้าระดับ หัวหน้างานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือส่งเสริมส่งต่อ 

นักเรียน เพ่ือให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
15. ดูแล ติดตาม ประสานงาน ขอความช่วยเหลือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหานักเรียน 
16. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
17. การส่งต่อนักเรียน 
18. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
19. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
๖. งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 

1.  นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์   คร ู   หัวหน้า 
   2.  นายไพฑูรย์  กะมุล    คร ู   ผู้ช่วย 
   3.  นายศรายุทธ  ประสานศรี   คร ู   ผู้ช่วย 
   4.  นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
   5.  นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   คร ู   เลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 

1. จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน  
2. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  
3. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับ 

นโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด  
5. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง  
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6. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/
โครงการ 

ส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน  
7. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพ่ือความสามัคคี การเคารพ 

นบนอบ ของนักเรียนต่อครู  
8. ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ใน 

ขอบข่ายที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน  
9. จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน  
10. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา /  

พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย  
11. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน  
12. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  
13. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

     ๗. งานหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจ าชั้น 
๑. นายพัชระ  วงค์เจริญ    คร ู   หัวหน้า 
๒. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   คร ู   ผู้ช่วย 
๓. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ   คร ู   ผู้ช่วย 
๔. นายศรายุทธ  ประสานศรี   คร ู   ผู้ช่วย 
๕. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์   คร ู   เลขานุการ 
๖. คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน 

มีหน้าที่ 
  1.  ออกค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจ าชั้นในแต่ละปีการศึกษา  
 2.  ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับงานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ที่ก าหนด  
 3.  ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือร่วมแก้ไขพัฒนานักเรียนที่มี 

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  
 4.  ชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับให้เข้าใจและชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ  
 5.  อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ  
 6.  จัดท าระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย การขอ 

อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นปัจจุบัน  
 7.  ควบคุม ก ากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึงผู้ปกครองเมื่อ

นักเรียนขาดเรียน 3 วันขึ้นไป  
 8.  จัดแบ่งนักเรียน ครู ไปร่วมพิธีหรือกิจกรรมกับทางราชการ ทั้งรัฐพิธีและราชพิธีหรือกิจกรรม

กับ ทางราชการ ทั้งรัฐพิธีและราชพิธี  
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 9.  ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  
 10.  ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย  
๘. งานเวรประจ าวัน 

  1.  นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   คร ู   หัวหน้า 
  ๒.  นายชัยวฒัน์  ประพาฬ   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
          ๓.  นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ  เลขานุการ 
มีหน้าที่  

1. จัดท าค าสั่งเวรประจ าวัน สมุดบันทึกเวรประจ าวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลัก 
ความเหมาะสม  

2.  ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปทั้งภายในและนอกสถานศึกษา  
3.  จัดท าบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์ประจ าวัน และให้ความ 

เห็นชอบ อนุญาตหรือไม่อนุญาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน  
4. ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครู 

ปรึกษา หรือฝ่ายปกครองหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเพ่ือพิจารณาโทษต่อไป  
5. มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันก่อนเวลาเริ่มต้นท าการปกติ และต้องรออยู่จนกว่านักเรียน 

จะกลับ หมดหรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน 10 นาท ี 
6. รับผิดชอบเหตุการณ์ประจ าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานกลุ่ม 

งานบริหารกิจการนักเรียน  
7.  สรุปเหตุการณ์ประจ าวันลงในสมุดบันเวรประจ าวัน  
8.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๙.  งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
      ๑.  นายพัชระ  วงค์เจริญ    คร ู   หัวหน้า 
      ๒.  นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์   คร ู   ผู้ช่วย 

          ๓.  นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
          ๔.  นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ   คร ู   เลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับ 
คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 

2. ก ากับ ติดตาม และประสานงาน เครือข่ายผู้ปกครอง ทั้งด้านการท างานและระดมทรัพยากร 
สนับสนุนการศึกษา  

3.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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10. งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์/ ปัญหาทางเพศ  
๑. นายศรายุทธ  ประสานศรี   คร ู   หัวหน้า 
๒. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ   คร ู   ผู้ช่วย 
๓. นายณัฐพล  แก้วอาสา   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ   พนักงานราชการ  เลขานุการ 

  
มีหน้าที่ 
  1.  จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ  
  2.  ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
  3.  การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง  
  4.  การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย  
  5.  การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
  6.  ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
  7.  ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
  8.  จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด  
  9. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล  
  10. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  11. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
  12. จัดท าข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
  13. เฝ้าระวังการระบาดของสถานการณ์เอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
  14. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๑๑.  งานป้องกันอุบัติเหตุและจราจร 

๑. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ  คร ู   หัวหน้า 
๒. นายศรายุทธ  ประสานศรี  คร ู   ผู้ช่วย 
๓. นายณัฐพล  แก้วอาสา  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ  พนักงานราชการ  เลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. จัดท าข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน 
2. รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสาร รถรับส่ง ผู้ปกครองมาส่ง และเดินมา 
3. ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
4. จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในโรงเรียน 
5. รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานขนส่งจัดท าใบอนุญาตขับขี่ 
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6. ก ากับดูแลรณรงค์  นักเรียน  ครูและบุคลากรให้สวมหมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 
7. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูเวรประจ าวัน 

 
๑๒.  งานตรวจบริเวณนอกพื้นที่โรงเรียน 

๑. นายธิตทิวา  หาลวย   คร ู   หัวหน้า 
๒. นายไพฑูรย์  กะมุล   คร ู   ผู้ช่วย 
๓. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ  คร ู   ผู้ช่วย 
๔. นายศรายุทธ  ประสานศรี  คร ู   ผู้ช่วย 
๕. นายณัฐพล  แก้วอาสา  ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ออกตรวจบริเวณนอกโรงเรียน  ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่รอบนอกบริเวณโรงเรียน 

ตามร้านเกมส์  หรือสถานที่อ่ืนๆ  ที่นักเรียนหลบอยู่ตามบริเวณต่างๆ 
2.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น  สถานีต ารวจ  อ าเภอ ชุมชน  หรือหน่วยงานอื่น

ที่เก่ียวข้อง 
3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ   ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 

 
๑๓. งานประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

๑. นางพิมพ์ใจ  ภูหัดการ  คร ู   หัวหน้า 
๒. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
๓. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์  คร ู   เลขานุการ 

 
มีหน้าที่ 

1. จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน  ในระดับ 
หน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

2.  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ   ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
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ฝ่ายทดสอบนวัตกรรม และเทคโนโลยี  
 

โครงสร้างการบริหารงาน  ฝ่ายทดสอบนวัตกรรม และเทคโนโลยี  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายภูมิภัทร  มาลี 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรยีนเบญจลักษ์พิทยา 

สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ประธานกรรมการ 
นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์ 

 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 

งานวิเคราะห์ประมวลผล เครื่องมือ ข้อสอบ 

 

งานก าหนดโครงสร้างข้อสอบ 

งานสถานศึกษาพอเพียง 

งานเทคโนโลยี 
 

รองประธานกรรมการ 
นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

งานจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล 

 

งานธนาคารโรงเรียน 
 

งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 

งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ท าเนียบฝ่ายทดสอบนวัตกรรม และเทคโนโลยีโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 
 

 

 

 

 

 

 

นายภูมิภัทร  มาลี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 
                                                     

 

 

 

 

   
                                                   นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์      
                                                       ประธานกรรมการ             

 
 
 
 
 
                                                 นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ  
                                                     รองประธานกรรมการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

          นางคัคนางค์   พื้นผา                     นางอ านวย  ไชยชนะ                 นางสาวสริดา  จ าปาหอม 
            กรรมการ                                    กรรมการ                                  กรรมการ 
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     นายธนวัฒน์  แสงตะวัน              นายเกียรติศักดิ์ สีแวงเขตร์                  นายวรวัช  วลิานันท์ 
             กรรมการ                           กรรมการ                                   กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      นายเอกบดินทร์  ศรีสันต์                 นายสถิตย์  จอมใส                  นางสาวฉัตรวดี  อ าวงค์ 
              กรรมการ                        กรรมการและธุรการฝ่าย              กรรมการและธุรการฝ่าย                       
 
 
 
 
 
         
                                         นางนิภาภรณ์  ยุวะบุตร                นายเวชกรณ์ กรมพะไมย 

                           กรรมการและเลขานุการ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                                     
ฝ่ายทดสอบ     นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
 คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายทดสอบ นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
1. นายภูมิภัทร  มาลี      ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานที่ปรึกษา 
2. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์ คร ู  คร ู   ประธานกรรมการ 
3. นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ  คร ู   รองประธานกรรมการ 
4. นางคัคนางค์  พ้ืนผา   คร ู   กรรมการ 
5. นางอ านวย  ไชยชนะ   คร ู   กรรมการ 
6. นางสาวสริดา  จ าปาหอม  คร ู   กรรมการ 
7. นายธนวัฒน ์  แสงตะวัน  คร ู   กรรมการ 
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8. นายวรวัช  วิลานันท์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
9. นายเกียรติศักดิ์ สีแวงเขตร์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
10. นายเอกบดินทร์ ศรีสันต์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
11. นางสาวฉัตรวดี อ าวงษ์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและธุรการฝ่าย 
12. นายสถิตย์  จอมใส   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและธุรการฝ่าย 
13. นางนิภาภรณ์ ยุวะบุตร คร ู  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
14. นายเวชกรณ ์ กรมพะไมย  ครูพนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ขอบข่ายงานฝ่ายทดสอบ  นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
 1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 2. งานก าหนดโครงสร้างข้อสอบ ( 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 3. งานจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 4. งานวิเคราะห์ประมวลผล เครื่องมือ ข้อสอบ 
 5. งานจัดท าสื่อ  และนวัตกรรม 
 6. งานเทคโนโลยี 
 7. งานประชาสัมพันธ์ 
 8. งานคลังข้อสอบ 

9. งานส านักงานฝ่าย 
10. งานธุรการฝ่าย 

บทบาทหน้าที่  ฝ่ายทดสอบ นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
 1. หัวหน้าฝ่ายทดสอบ นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
      นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์            ครู       หัวหน้าฝ่ายทดสอบ นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยี 

 มีหน้าที่   
1. วางแผน ก าหนดแผนงาน จัดระบบควบคุมงาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  ติดตามผล และ

เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปัญหางานฝ่าย 
 2. ก ากับ  ควบคุม  และการด าเนินงานฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3. รวบรวมผลการทดสอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
4. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ   
5. เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารในด้านการให้ขวัญและก าลังใจ ให้กับครูและบุคลากรฝ่าย   
6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับหมวดวิทยาศาสตร์ 
7. ก าหนดโครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
8. ด าเนินการออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ให้สอดคล้องกับ  โครงสร้างข้อสอบ 
9. วิเคราะห์  ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ 
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10. ผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
11. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

รองหัวหน้าฝ่ายทดสอบ นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
2. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ ครู รองหัวหน้าฝ่ายทดสอบ นวัตกรรม  และเทคโนโลยี 

มีหน้าที่ 
1. ช่วยวางแผน ก าหนดแผนงาน จัดระบบควบคุมงาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  ติดตามผล และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไข ปัญหางานฝ่าย 
2. ช่วยก ากับ  ควบคุม  และการด าเนินงานฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. รวบรวมผลการทดสอบกลุ่มสาระภาษาไทย ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
4. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
5. เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารในด้านการให้ขวัญและก าลังใจ ให้กับครูและบุคลากรฝ่าย   
6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับหมวดภาษาไทย 
7. ก าหนดโครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
8. ด าเนินการออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิภาษาไทย  ให้สอดคล้องกับ  โครงสร้างข้อสอบ 
9. วิเคราะห์  ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
10. ผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
11. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. นางคัคนางค์   พื้นผา ครู กรรมการ 
มีหน้าที่ 
1. รวบรวมผลการทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรวจสอบความถูกต้อง
เสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. เสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารในด้านการให้ขวัญและก าลังใจ ให้กับครูและบุคลากรฝ่าย   
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับหมวดสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  
5. ก าหนดโครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 
6. ด าเนินการออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ข้อสอบ 
7. วิเคราะห์  ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
8. ผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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9. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จาก สทศ. ที่มี
การเผยแพร่ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. นางอ านวย ไชยชนะ  ครู   กรรมการ 
มีหน้าที่ 
1.รวบรวมผลการทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับหมวดภาษาต่างประเทศ 
4. ก าหนดโครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ด าเนินการออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับ  โครงสร้างข้อสอบ 
6. วิเคราะห์  ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7. ผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
8. รวบรวม จัดเก็บข้อสอบ โอเนต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  5. นางสาวสริดา  จ าปาหอม ครู   กรรมการ 
มีหน้าที่ 
1.รวบรวมผลการทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับหมวดคณิตศาสตร์ 
4. ก าหนดโครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ด าเนินการออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ  โครงสร้างข้อสอบ 
6. วิเคราะห์  ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
7. ผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
8. รวบรวม จัดเก็บข้อสอบ โอเนต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. นายธนวัฒน์ แสงตะวัน ครู   กรรมการ 
มีหน้าที่ 
1. รวบรวมผลการทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรวจสอบความถูกต้อง
เสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับหมวดสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  
4. ก าหนดโครงสร้างข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 
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5. ด าเนินการออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับ  โครงสร้าง
ข้อสอบ 
6. วิเคราะห์  ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
7. ผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
8. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จาก สทศ. ที่มี
การเผยแพร่ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. นายวรวัช วิลานันท์        ครูอัตราจ้าง      กรรมการ   
มีหน้าที่ 
1. รวบรวมผลการทดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. จัดพิมพ์ข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. วิเคราะห์ ตรวจ ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
5. ช่วยผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 5 กลุ่มสาระเรียนรู้ 
6. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
7. งานส านักงาน  และธุระการฝ่าย  
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. นายเกียรติศักดิ์ สีแวงเขตร์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
มีหน้าที่ 
1. รวบรวมผลการทดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. จัดพิมพ์ข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. วิเคราะห์ ตรวจ ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
5. ช่วยผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 5 กลุ่มสาระเรียนรู้ 
6. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
7. งานส านักงาน  และธุระการฝ่าย 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  9. นายเอกบดินทร์ ศรีสันต์       ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
มีหน้าที่ 
1. รวบรวมผลการทดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. จัดพิมพ์ข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. วิเคราะห์ ตรวจ ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
5. ช่วยผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 5 กลุ่มสาระเรียนรู้ 
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6. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
7. งานส านักงาน  และธุระการฝ่าย 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. นางสาวฉัตรวดี อ าวงษ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและธุรการฝ่าย 
มีหน้าที่ 
1. รวบรวมผลการทดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. จัดพิมพ์ข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. วิเคราะห์ ตรวจ ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
5. ช่วยผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 5 กลุ่มสาระเรียนรู้ 
6. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
7. งานส านักงาน  และธุระการฝ่าย 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. นายสถิตย์  จอมใส  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและธุรการฝ่าย 
มีหน้าที่ 
1. รวบรวมผลการทดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. จัดพิมพ์ข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. วิเคราะห์ ตรวจ ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
5. ช่วยผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 5 กลุ่มสาระเรียนรู้ 
6. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
7. งานส านักงาน  และธุระการฝ่าย 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. นางนิภาภรณ ์ ยุวะบุตร ครู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
1. รวบรวมผลการทดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. จัดพิมพ์ข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. วิเคราะห์ ตรวจ ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
5. ช่วยผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 5 กลุ่มสาระเรียนรู้ 
6. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
7. งานประชาสัมพันธ์ 
8. งานเลขานุการฝ่าย 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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13. นายเวชกรณ์ กรมพะไมย ครูพนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
1. รวบรวมผลการทดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
2. ชควบคุม  การวัดและประเมินผล 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
3. จัดพิมพ์ข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. วิเคราะห์ ตรวจ ประมวลผล เครื่องมือ ชุดข้อสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
5. ช่วยผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 5 กลุ่มสาระเรียนรู้ 
6. รวบรวม  จัดเก็บข้อสอบ โอเนต 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก สทศ. ที่มีการเผยแพร่ 
7. งานประชาสัมพันธ์  และธุระการฝ่าย 
8. งานผู้ช่วยเลขานุการฝ่าย 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายงานในหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่      
อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  หากเกิดปัญหาใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ให้รีบแจ้งผู้บริหารโดยด่วน 
 

                              สั่ง  ณ  วันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
 
 

(นายภูมิภัทร  มาลี)   
ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 

 


