
 

 

 

 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนพะทำยพิทยำคม 
ที่  ๘๑ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่งำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร ประจ ำภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕   
       ……………………………… 

 ด้วยโรงเรียนพะทายพิทยาคม เป็นสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนพะทายพิทยาคม เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓   มาตรา ๓๔ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(ฉบับที่ ๒) และพระราชบัญญัติบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๒๗   ขอแต่งตั้งและ
มอบหมายงานให้ข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานในกลุ่มบริหารวิชาการ
ดังนี้ 

๑. หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
       นำงสำวพิชญภัค  สมปัญญำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  
    

 มีหน้ำที ่   
 - วางแผนและบริหารงานก ากับดูแลกลุ่มบริหารวิชาการ 
 - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในส่วนที่เกี่ยวกับกลุ่มบริหารวิชาการ 
 - ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาหลักสูตรการเรียน           
การสอน การนิเทศ การวัดและประเมินผล 
 - ร่วมก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 - ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 - ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 



 

 

 

๒. งำนธุรกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  
  ๒.๑ นำงสำวลัดดำภรณ์ ไชยสุระ  หัวหน้ำงำน 
  ๒.๒ นำงสำวจันทนีย์ ทวีปรีชำสกุล เจ้ำหน้ำที่ 
    

มีหน้ำที ่  
- ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและหนังสือราชการของกลุ่มบริหารวิชาการ 
- จัดระบบประสานงานที่รวดเร็วและตรวจสอบติดตามเรื่องได้สะดวก 
- การโต้ตอบหนังสือราชการ  โดยมีหลักฐานโต้ตอบและถูกต้องตามระเบียบของงานสารบรรณ 
- เก็บรักษาและท าลายหนังสือ โดยมีแนวปฏิบัติในการด าเนินการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ถูกต้อง 

ตามระเบียบ สามารถค้นหาหลักฐานต่าง ๆ ได้สะดวก  รวดเร็ว  โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเก็บรักษาและ
ท าลาย 

- บริหารเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ ์ ให้บริหารเพียงพอ การบ ารุงรักษาให้มีคุณภาพดีปรับปรุงให้เกิดมี 
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ  และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการด้วย 

- จัดเก็บหนังสือรับ-ส่ง ส าเนาหนังสือให้เป็นหมวดหมู่  ให้ถูกต้องเรียบร้อย 
- จัดให้มีหนังสือเวียนภายใน  จัดบอร์ดข่าวสารของกลุ่ม 
- จดบันทึกการประชุมของฝ่าย  พร้อมทั้งขยายการประชุมในครั้งต่อไป 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓. งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ   
  ๓.๑ นำงสำวพิชญภัค  สมปัญญำ  หัวหน้ำงำน 
    ๓.๒ นำงสำวนิศำกร นำมวงศ์  เจ้ำหน้ำที่  
  ๓.๓ นำงสำวศิริลักษณ์ วดีศิริศักดิ์ เจ้ำหน้ำที่ 
 

มีหน้ำที่ 
- ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ สาระแกนกลางของกระทรวง           

ศึกษาธิการ  ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  และประเมินสถานศึกษา  เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมาย               

คุณลักษณะพึงประสงค์  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- เป็นคณะกรรมการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตร 

สถานศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยพยายามบูรณาการเนื้อหา
สาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

- น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
- นิเทศการใช้หลักสูตร 
- ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 



 

 

 

- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๔. งำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้    

๔.๑  นำงสำวศิริลักษณ์ วดีศิริศักดิ ์ หัวหน้ำงำน 
๔.๒  นำงสำวนิศำกร นำมวงศ์  เจ้ำหน้ำที่ 

 

มีหน้ำที่ 
- ส่งเสริมให้ครูท าแผนการจัดการเรียนรู้  ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ 

สนใจ  ความถนัดของผู้เรียน  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ์  การประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และการปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รัก
การอ่าน  และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ  ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม  ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง  
ชุมชน  ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

- จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือ 
ช่วยเหลือแบบกัลยาณมิตร  เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบ
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคร ู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
- งานอ่ืน ๆ  ทีได้รับมอบหมาย 

 
๕. งำนกำรวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียน   

๕.๑ นำยศรำวุธ  มูลชัย   หัวหน้ำงำน 
๕.๒ นำยนิศำกร นำมวงศ์   เจ้ำหน้ำที่ 
๕.๓ นำงสำวลัดดำภำณ์  ไชยสุระ  เจ้ำหน้ำที่ 

 ๕.๔ นำงสำวศิริลักษณ์ วดีศิริศักดิ์ เจ้ำหน้ำที่ 
มีหน้ำที่ 
- ก าหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 
- ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผล  และประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การศึกษา สาระการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน  โดยเน้นการประเมินผลตาม    

สภาพจริง  จากกระบวนการ  ปฏิบัติ และผลงาน 
 



 

 

 

- จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น   
สถานประกอบการ  และอ่ืน ๆ ตามแนวทางทีก่ระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

- พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๖. งำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   

นำงสำวจันทนีย์ ดวงสงค์   หัวหน้ำงำน  
 

มีหน้ำที่ 
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ    

สถานศึกษา 
- ส่งเสริมให้ครูศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระ 
- ประสานความร่วมมือในการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือ 

พัฒนา  คุณภาพการเรียนการสอน  และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคลครอบครัว องค์กรหน่วยงานและ
สถาบันอืน่ 

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๗. งำนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้   
  ๗.๑  นำงสำวนิศำกร  นำมวงศ์   หัวหน้ำงำน 
 ๗.๒  นำงสำวลัดดำภรณ์ ไชยสุระ   เจ้ำหน้ำที่ 
 
  มีหน้ำที่ 

- ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน   
ท้องถิ่น  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 

- จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู  สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร  
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน  ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 

- จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้  และประสานความร่วมมือ       
สถานศึกษาอ่ืน  บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในการจัด  ตั้ง
ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 

- ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



 

 

 

๘. งำนกำรนิเทศกำรศึกษำ       
๘.๑ นำงสำวพิชญภัค  สมปัญญำ  หัวหน้ำงำน 
๘.๒ นำงสำวปำนใจ สุนำ  เจ้ำหน้ำที่ 
๘.๓ นำงสำวนิศำกร นำมวงศ์  เจ้ำหน้ำที่ 

 
มีหน้ำที่ 
- จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
- ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับ      

สถานศึกษา 
- ประเมินผลการจัดระบบ  และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
- ติดตาม  ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ  งาน 

วิชาการ  และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ         

สถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๙. งำนกำรแนะแนวกำรศึกษำ        

๙.๑ นำงสำวคณึงนิตย์ พิลำอ่อน  หัวหน้ำงำน  
๙.๒  นำงสำวจันทนีย์ ดวงสงค์  เจ้ำหน้ำที่ 
 
มีหน้ำที่ 
- จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน  และกระบวนการเรียนการสอน 
- ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
- ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 
- ประสานความร่วมมือ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับ   

สถานศึกษา  หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

๑๐. งำนวิชำกำรกับชุมชน   
๑๐.๑ นำยศรำวุธ มูลชัย   หัวหน้ำงำน 
๑๐.๒ นำงสำวลัดดำภรณ์ ไชยสุระ  เจ้ำหน้ำที่ 

 
มีหน้ำที่ 
- ศึกษา  ส ารวจความต้องการ  สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
- จัดให้ความรู้  เสริมสร้างความคิด  และเทคนิค  ทักษะ ทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะ 

วิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น 
- ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน   ท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ      

สถานศึกษาและที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
- ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  ชุมชนท้องถิ่น 
- ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณใกล้เคียง  ภายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ 

- ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา  รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้าน    
วิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หนว่ยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

- ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ 
บุคคล  ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว องค์กร  หนว่ยงาน และ 
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

- ก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสานกาจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน องค์กร  
และหน่วยงานอื่น 

- ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ส่งเสริม  สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
ร่วมกับบุคคล  ชุมชน  องค์กร และหน่วยงานอื่น 

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑๑.งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
  ๑๑.๑ นำงสำวปำนใจ สุนำ  หัวหน้ำงำน 

๑๑.๒ นำงรัติยำกร ภิรมย์ภักดิ์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  ๑๑.๓ นำงสำวลัดดำภรณ์ ไชยสุระ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   

๑๑.๔ นำงสำวจริยำภรณ์  วิเศษศรี หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี 



 

 

 

  ๑๑.๕ นำยศรำวุธ  มูลชัย  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  ๑๑.๖ นำยตวงสิทธิ์ ตงศิริ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ  

และวัฒนธรรม 
  ๑๑.๗ นำงสำวพัชยำ  คงแสนค ำ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
  ๑๑.๘ นำยจิระศักดิ์  นนท์นำภำ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  ๑๑.๙ นำงสุวลักษณ์ สังข์ชัย  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ 

๑๑.๑๐ นำยภำคภูมิ ภูมิลุน  หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

มีหน้ำที่ 
- วางแผนงานของหมวดวิชา  จัดท าแผนปฏิบัติการ ก าหนดงาน  โครงการงบประมาณรายรับ      

รายจ่าย   สรุประยะเวลาในการด าเนินงานตามแผนงานของหมวดประสานงาน  ดูแลติดตามประเมินผลงาน/
โครงการ ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดอัตราก าลังในกลุ่มสาระการเรียนรู้   จัดครูเข้าสอน   ช่วยในการจัดตารางสอน   มอบหมาย 
งานกิจกรรม  งานพิเศษให้ครูในหมวดช่วยปฏิบัติ 

- ควบคุม  ติดตามดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 
- จัดให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแผนการสอนรายวิชา   วิเคราะห์และก าหนดผลการเรียนรู้ที่ 

คาดหวังที่จะวัดผลระหว่างภาค และปลายภาค  
- ด าเนินการจัดหาสื่อการเรียนการสอน เช่น  หนังสือเรียน  คู่มือครู  เอกสารประกอบการเรียน 

การสอน  วัสดุฝึก  อุปกรณ์  ส าหรับใช้ในหมวดวิชาที่รับผิดชอบ 
- นิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน และ 

การใช้อุปกรณ์ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น 
-    ด าเนินการสอน   ก าหนดแนวข้อสอบ  และตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบวิชาต่างๆ ใน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
-    ศึกษา ค้นคว้า ประเมิน  วิเคราะห์และวิจัย  เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหางาน  

วิชาการ 
-    ติดต่อประสานงานทางด้านวิชาการกับข้าราชการครูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
-    ปฏิบัติงาน อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๒. งำนอำชีพอิสระเพื่อกำรมีรำยได้ระหว่ำงเรียน    
๑๒.๑  นำงสำวคณึงนิตย์ พิลำอ่อน  หัวหน้ำงำน 
๑๒.๒  นำงสำวหทัยชนก พลเสนำ  เจ้ำหน้ำที่ 

มีหน้ำที่ 
-   ด าเนินงานส่งเสริมอาชีพอิสระให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ 
-   ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างการเรียนโดยประกาศชี้แจงให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม 



 

 

 

-   จัดท าโครงการแสดงผลงานของนักเรียนเพื่อน าสินค้าหรือผลผลิตของสมาชิกมาจ าหน่าย 
-   รายงานผลการด าเนินงานให้ฝ่ายบริหารทราบเป็นระยะ ๆ 
-   จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมอาชีพอิสระ 
-   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๑๓. งำนกำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน   

๑๓.๑  นำงสำวหทัยชนก  พลเสนำ  หัวหน้ำงำน 
๑๓.๒  นำงสำวคณึงนิตย์ พิลำอ่อน  เจ้ำหน้ำที่ 

มีหน้ำที่ 
- ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูล  จ านวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการ 

ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษา 
- จัดท าส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
- จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการท าส ามะโนผู้เรียน ( EIS และ GIS ) เพ่ือให้สามารถน าข้อมูล 

มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เสนอข้อมูลสารสนเทศการท าส ามะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๑๔. งำนกำรส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน    

๑๔.๑ นำยภำคภูมิ ภูมิลุน   หัวหน้ำงำน 
๑๔.๒ นำยคมกริช ม่ิงขวัญ   ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร 
๑๕.๓ นำงสำวปฐมพร  ชวติ   รองผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร 
๑๔.๔ นำยสยำม  ค ำชนะ   หัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือ 
๑๔.๕ นำยภำคภูมิ ภูมิลุน   เจ้ำหน้ำที่กิจกรรมลูกเสือ 
๑๔.๖ นำงสำวลัดดำภรณ์  ไชยสุระ  หัวหน้ำกิจกรรมชุมนุม  
๑๔.๗ นำงสำวหทัยชนก  พลเสนำ  เจ้ำหน้ำที่กิจกรรมชุมนุม 
๑๔.๘ นำงสำวคณึงนิตย์ พิลำอ่อน  หัวหน้ำกิจกรรมแนะแนว 

 ๑๔.๙ นำงสำวจันทนีย์ ดวงสงค์   เจ้ำหน้ำที่กิจกรรมแนะแนว 
๑๔.๑๐ นำงสำวปำนใจ  สุนำ   หัวหน้ำกิจกรรมลดเวลำเรียน – เพิ่มเวลำรู้ 
๑๔.๑๑ นำงสำวศิริลักษณ์ วดีศิริศักดิ ์  เจ้ำหน้ำที่กิจกรรมลดเวลำเรียน – เพิ่มเวลำรู้ 
๑๔.๑๒ นำยศรำวุธ  มูลชัย   หัวหน้ำกิจกรรมจริยธรรมและกีฬำ 
๑๔.๑๓ นำงสำวนิศำกร นำมวงศ์   เจ้ำหน้ำที่กิจกรรมจริยธรรมและกีฬำ 

  
 



 

 

 

มีหน้ำที่ 
-    วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนให้ 

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
-    ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

อย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
-    จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าให้คิดเป็น ท าเป็น  

รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
-    สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข  การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน  เพ่ือให้การจัดกิจกรรม 

เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 
-    ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๑๕. งำนกำรรับนักเรียน/DMC    

๑๕.๑ นำงสำวหทัยชนก  พลเสนำ  หัวหน้ำงำน  
๑๕.๒ นำงสำวคณึงนิตย์ พิลำอ่อน  เจ้ำหน้ำที่ 

 
มีหน้ำที่ 
-   ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 
-   ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาใน 

การเข้าเรียน 
-   ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
-   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๑๖. งำนห้องสมุด   

๑๖.๑ นำยภำคภูมิ ภูมิลุน   หัวหน้ำงำน  
๑๖.๒ นำงสำวปำนใจ  สุนำ   เจ้ำหน้ำที่ 
๑๖.๓ นำงสำวลัดดำภรณ์  ไชยสุระ  เจ้ำหน้ำที่ 
๑๖.๔ นำงสำวนิศำกร  นำมวงศ์   เจ้ำหน้ำที่ 
๑๖.๕ นำงสำวหทัยชนก  พลเสนำ  เจ้ำหน้ำที่ 
๑๖.๖ นำงสำวศิริลักษณ์ วดีศิริศักดิ ์  เจ้ำหน้ำที่ 
๑๖.๗ นำงสำวจันทนีย์ ดวงสงค์   เจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 



 

 

 

  มีหน้ำที่ 
 -   จัดระบบโครงสร้างองค์กร  ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-   ก าหนดเกณฑ์การประเมิน  เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

และตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา  หลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

-   วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผล 
ตามเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

-   ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อ 
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

-   ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น  ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

-   ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

-   ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการ 
ประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็นมาตรฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

-   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๗. งำนศูนย์วัฒนธรรมและโรงเรียนวิธีพุทธ   
นำยตวงสิทธิ์ ตรงศิริ    หัวหน้ำงำน 

 นำงสำวนิศำกร  นำมวงศ์   เจ้ำหน้ำที่ 
 

มีหน้ำที่ 
- จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมประจ าโรงเรียน 
- รณรงค์การอนุรักษ์สืบสานประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบงานอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ระบุมอบหมายผู้ใดเป็นการเฉพาะตามค าสั่งนี้ 
จะได้มอบหมายให้ตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว และให้ทุกคนที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ เป็นปัจจุบัน  
งานใดที่ต้องรายงานหรือส่งหน่วยงานสูงขึ้นไปต้องปฏิบัติให้ทันตามก าหนด หากต้องไปราชการหรือไม่
สามารถมาปฏิบัติงานใดได้ให้มอบหมายผู้หนึ่งผู้ใดรับผิดชอบปฏิบัติแทนอย่าให้เกิดความเสียหาย โดยทุกคน
ต้องพยายามศึกษางานทุกงานให้เข้าใจเพ่ือคราวจ าเป็นสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ 

 



 

 

 

๑๘. งำนทุนกำรศึกษำ        
๑๘.๑ นำงสำวปำนใจ สุนำ  หัวหน้ำงำน  
๑๘.๒ นำงสำวลัดดำภรณ์ ไชยสุระ เจ้ำหน้ำที่ 
 
มีหน้ำที่ 
- จัดท าฐานข้อมูลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 
- ประสานงานกับแหล่งทุนที่นักเรียนได้รับ 
- ด าเนินการจัดท ารายงานเพ่ือขอรับทุนต่าง ๆ  
- ติดตามประเมินผลการเรียนและพฤติกรรม ของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 
- รายงานการด าเนินงานให้แหล่งทุน และรายงานให้โรงเรียนทราบ 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ   วันที่  ๑๐   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

                                               
 

(นางภัทรวดี    มีระหงษ)์ 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 









 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนพะทำยพิทยำคม 

ที่    ๘๕ /๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำน และเจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

.............................................................................................................................  

 อำศัยอ ำนำจบังคับบัญชำและอ ำนำจหน้ำที่ตำมควำมในมำตรำ ๓๕ และ มำตรำ ๓๙  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ อ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  เพ่ือให้กำรบริหำร
สถำนศึกษำ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อทำงรำชกำร จึงแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วย
ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำงำน ปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล โดยมีหน้ำที่ตำมขอบข่ำยภำระงำนที่ระบุตำม
พรรณนำงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  ดังนี้ 

๑.  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 นำยสยำม  ค ำชนะ   ครู คศ.๓ 
๒.  งำนธุรกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 นำยตวงสิทธิ์   ตงศิริ   คร ูคศ.๑ 
๓.  งำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลังและกำรก ำหนดต ำแหน่ง 

  ๓.๑ นำยสยำม  ค ำชนะ   คร ูคศ.๓ หัวหน้ำงำน 
  ๓.๒ นำงรัชนียำ  มูลชัย   คร ูคศ.๒ เจ้ำหน้ำที่ 
  ๓.๓ นำงสำวจริยำภรณ์  วิเศษศรี    คร ูคศ.๑ เจ้ำหน้ำที่ 
 ๔.  งำนสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง และโยกย้ำย 

 ๔.๑ นำงรัชนียำ  มูลชัย   คร ูคศ.๒ หัวหน้ำงำน 
 ๔.๒ นำงสำวจริยำภรณ์  วิเศษศรี  ครู คศ.๑ เจ้ำหน้ำที่ 
 ๔.๓ นำยตวงสิทธิ์  ตงศิร ิ   ครู คศ.๑ เจ้ำหน้ำที่ 
๕.  งำนวินัย กำรรักษำวินัย และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

  ๕.๑ นำยสยำม  ค ำชนะ   คร ูคศ.๓ หัวหน้ำงำน 
  ๕.๒ นำงรัชนียำ  มูลชัย   คร ูคศ.๒ เจ้ำหน้ำที่ 
  ๕.๓ นำงสำวจริยำภรณ์  วิเศษศรี    คร ูคศ.๑ เจ้ำหน้ำที่  
  ๕.๔ นำยตวงสิทธิ์  ตงศิร ิ   ครู คศ.๑  เจ้ำหน้ำที่ 
 

 



๒ 

 

         ๖.  งำนำกำรเสริมฯ... 
 ๖.  งำนกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
  ๖.๑ นำยสยำม  ค ำชนะ   คร ูคศ.๓ หัวหน้ำงำน 
  ๖.๒ นำงรัชนียำ  มูลชัย   คร ูคศ.๒ เจ้ำหน้ำที่ 
  ๖.๓ นำงสำวจริยำภรณ์  วิเศษศรี    คร ูคศ.๑ เจ้ำหน้ำที่  
  ๖.๔ นำยตวงสิทธิ์  ตงศิร ิ   ครู คศ.๑  เจ้ำหน้ำที่  
 ๗.  งำนกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
  ๗.๑ นำงสำวจริยำภรณ์  วิเศษศรี    คร ูคศ.๑ หัวหน้ำงำน 
  ๗.๒ นำยตวงสิทธิ์  ตงศิร ิ   ครู คศ.๑  เจ้ำหน้ำที่ 
 ๘.  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  ๘.๑ นำงรัชนียำ  มูลชัย   ครู คศ.๒ หัวหน้ำงำน 
  ๘.๒ นำยตวงสิทธิ์  ตงศิร ิ   ครู คศ.๑  เจ้ำหน้ำที่ 
 ๙.  งำนประชำสัมพันธ์บุคลำกร 
  ๙.๑ นำงรัชนียำ  มูลชัย   ครู คศ.๒ หัวหน้ำงำน 
  ๙.๒ นำงสำวจริยำภรณ์  วิเศษศรี  ครู คศ.๑ เจ้ำหน้ำที่ 
 ๑๐.  งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
    ๑๐.๑ นำงสำวจริยำภรณ์  วิเศษศรี    คร ูคศ.๑ หัวหน้ำงำน 
  ๑๐.๒ นำยตวงสิทธิ์  ตงศิร ิ  ครู คศ.๑  เจ้ำหน้ำที่ 

  ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ  เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบไป 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ   วันที่  ๑๘   เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

                      (นำงภัทรวดี มีระหงษ์) 

      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพะทำยพิทยำคม 

 


