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ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
ท่ี  80 / ๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรงำนและมอบหมำยงำนบุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำที่ภำยในสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

---------------------------------------------------------- 

               เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของโรงเรียนทุ่งสงวิทยำด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย                
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรกระจำย
อ ำนวยกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๐ และประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต ๑๒ เร่ือง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใช้ค ำสั่งฉบับนี้
มอบหมำยให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงปฏิบัติงำน ตำมรำยละเอียดกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ที่แนบท้ำยค ำสั่ง 

               ให้ข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงที่ได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเอำใจใส่ต่องำนอย่ำงเต็ม
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและถูกต้องตำมระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อบังคับของทำงรำชกำร เพื่อประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรและเกิดกำรพัฒนำงำนอันเป็นผลดีแก่ทำงรำชกำร หำกมีปัญหำและอุปสรรคในกำร
ปฏิบัติงำนให้รำยงำนต่อผู้บริหำรเพื่อรับทรำบและหำแนวทำงแก้ไขต่อไป 

          ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  7  เดือน เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
  

     (นำยณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ) 
    ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
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รำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ ที่  80 / ๒๕๖๓ 
ลงวันที่  7  เดือน เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

---------------------------------------------------------------------- 
๑. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย 

๑.๑ นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ       ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายวิฑูรย์     ชุมข า  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๓ นางอมรรัตน์  แขดวง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นางวารุณี     จินดาวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ นายสุชาติ    โรวัฒน์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๖ นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ปฏิบัติหน้าท่ีโดยให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒. ตรวจติดตามการบริหารงานตามแผนงานของโรงเรียน ให้ความร่วมมือ เสนอแนะการปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติการ 
๓. ปฏิบัติงานประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
๔. พิจารณาด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาทุกด้านตามกระบวนการปฏิรูปการศึกษา         

และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
๕. ประชุม วางแผนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด 
๖. ก าหนดแบบประเมินเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อประเมินผลการปฏิบั ติงานตามแนวทางท่ีก าหนด         

และสร้างความเข้าใจอันดีแก่บุคลากร 
๗. พิจารณาผลการด าเนินงานของบุคลากรเพื่อเพิ่มขวัญและก าลังใจตามศักยภาพของบุคลากร 
๘. หน้าท่ีอื่นๆ ตามแนวทางการบริหารและนโยบายของทางราชการ 

๒. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บทบำทและหนำ้ที ่
๑. บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง และนโยบาย 

ของส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. ก าหนดนโยบาย วางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา โดยให้เป็นไปตามปรัชญา เป้าหมาย  

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และนโยบายของสถานศึกษา 
๓. ส่งเสริมให้มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต่อสถานศึกษา 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕. ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข ให้การอบรม       

ส่ังสอน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม และความเป็นเอกลักษณ์ไทย 
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๖. ตระหนักและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ 
๗. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
๘. ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา 
๙. ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
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กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
 

๑. นำงอมรรัตน์  แขดวง   ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
ปฏิบัติหน้ำที่  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ  

๒. นำงศุภณัฏฐ์  สิริกำญจน์   ต าแหน่ง   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
ปฏิบัติหน้ำที่  รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ  

๓. นำงวันเพ็ญ  ชุมพร้อมญำติ  ต าแหน่ง   ครู วิทยฐานะช านาญการ   
ปฏิบัติหน้ำที่  เลขานุการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

๔. นำงสำวสุกัญญำ   ทองเพิ่ม  ต าแหน่ง   ครู   
ปฏิบัติหน้ำที่  ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 
๑. งำนส ำนักงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร   

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ก าหนดนโยบาย มาตรการและเป้าหมายในการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๒. จัดองค์กรการบริหารของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๓. ก าหนดหน้าท่ี มอบหมายงานและความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๔. ด าเนินงานธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๕. ด าเนินงานพัสดุกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๖. ด าเนินงานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๗. วินิจฉัย ส่ังการ ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
๘. ส านักงาน และสภาพแวดล้อมในส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๙. ประชุมและนิเทศภายในกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑๐. บ ารุงขวัญและก าลังใจและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑๑. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของงาน/กลุ่มสาระ/คณะกรรมการ/คณะท างาน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

ในกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑๒. ให้การต้อนรับ บริการและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในโรงเรียน นอกโรงเรียน  

ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มาตรวจเย่ียมติดต่อราชการในกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
๑. นางอมรรัตน์   แขดวง     หัวหน้า 
๒. นางศุภณัฏฐ์          สิริกาญจน์    ผู้ช่วย 
๓. นางพรทิพย์    เชยบัวแก้ว    ผู้ช่วย 
๔. นางกฤติกา    จ านง     ผู้ช่วย 
๕. นางสาวสุวดี  เงินถาวร    ผู้ช่วย 
๖. นางฐิรกานต์    สุขยา     ผู้ช่วย 
๗. นางมยุรฉัฑฐ   เกื้อนุ้ย     ผู้ช่วย 
๘. นางจิตติมา    จู้ท่ิน     ผู้ช่วย 
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๙. นางอาทิตยา   เจ้ยทอง     ผู้ช่วย 
๑๐. นางรัจนา    ประจักษ์วงศ์    ผู้ช่วย 
๑๑.นายพิศิษฐ์   ด าเกล้ียง    ผู้ช่วย 
๑๒. นางณิรดา  จงจิตร     ผู้ช่วย 
๑๓. นางวันเพญ็   ชุมพร้อมญาติ    เลขานุการ 
๑๔. นางสาวสุกัญญา    ทองเพิ่ม      ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดย 
          ๑.๑ จัดให้มีการวิ จัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทาง                 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน 
          ๑.๒ จัดท าหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย และจิตใจ 
สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
          ๑.๓ จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
          ๑.๔  เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้นส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง
พิการ และการศึกษาทางเลือก 
          ๑.๕ เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและโลก 

    ๒. จัดท าหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้  การสอนและอื่น ๆ ให้ เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

๓. เสนอ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
๔. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
  ๑. นางอมรรัตน ์  แขดวง     หัวหน้า 
  ๒. นางศุภณัฏฐ์          สิริกาญจน์    ผู้ช่วย 
  ๓. นางพรทิพย์           เชยบัวแก้ว    ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวกาญจนา     คงชนะ     ผู้ช่วย 
  ๕. นางมยุรฉัฑฐ          เกื้อนุ้ย     ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวสุวดี    เงินถาวร    ผู้ช่วย 
  ๗. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     ผู้ช่วย 
  ๘.นางอัฉราภรณ์       คงแป้น     เลขานุการ 
  ๙.นางสาวสุกัญญา    ทองเพิ่ม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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๓. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  งำนจัดกำรเรียนกำรสอน และงำนบริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1. ด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้   

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาคุณธรรม น าความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และจัดการเรียน           
การสอนโดยบูรณาการสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

3. ด าเนินการให้ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้                 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน  และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับคว ามสนใจและ              
ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล  และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้
ทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดาและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวย 
ความสะดวกเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง                     
ของกระบวนการเรียนรู้  ท้ังนี้  ผู้สอน และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากส่ือการเรียนการสอนและ                
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

5. ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า  เพื่อเป็นผู้น า 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น  รวมท้ังศึกษารูปแบบวิธีการสอนของครูผู้สอน
และส่งเสริมการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย 

6. พัฒนาครูโดยฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ 
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

7. จัดท าหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน ก าหนด
โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน ก าหนดแนวทางการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม พร้อมแนวทางการวัดผล                 
ประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยประสานงานในกลุ่มสาระ               
ให้เป็นไปตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

8. จัดท าโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงานโครงการ งบประมาณ โดยประสานงานในกลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน ติดตาม สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามแผนงาน/
โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ เมื่องาน/โครงการเสร็จส้ิน  และเมื่อส้ินภาคเรียน  

9. ด าเนินการงานธุรการ สารบรรณกลุ่มสาระ จัดท าสถิติข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระ             
การเรียนรู้ ให้เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ผลงาน 
ประชาสัมพันธ์   ให้บุคลากรในโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ 

10.  ส่ง เสริมสนับสนุน นิ เทศติดตามและก ากับดูแล การจัดการเรียนการสอนของครู                   
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  การจัดท าแผนการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ             
และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์การเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง การส่งเสริมผู้เรียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
การวัดผลประเมินผลประเมินผลและการตัดสินผลการเรียนตามแนวทางท่ีก าหนดไว้  ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรสถานศึกษา 



 
~ ๗ ~ 

 

11.  ร่วมกับฝ่ายวิชาการเป็นคณะกรรมการจัดท าตารางสอน – ตารางเรียนของสถานศึกษา
ติดตาม ดูแล ก ากับ การจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปตามหลักสูตร                 
และพิจารณาจัดครู  เข้าสอนแทนในกรณีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ลาหรือไปราชการ  มอบหมาย                  
เป็นลายลักษณ์อักษร  และจัดท าสรุปการจัดสอนแทนในกลุ่มสาระ  เพื่อรายงานผู้บริหารทราบ 

12.  ดูแล นิเทศ ติดตาม ประสานงานการจัดท าข้อสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ 
จัดเก็บข้อสอบ ติดตาม การวัดผลประเมินผลประเมินผลและการตัดสินผลการเรียนตามแนวทางท่ีก าหนดไว้              
ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา และให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยการวัดผล             
และประเมินผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

13.  ก ากับ ติดตาม ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  ติดตาม ดูแล การสอนซ่อมเสริมและการสอบแก้ “0, ร, มส และ มผ” ท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน หรือต้องการให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เป็นกรณีพิเศษ  ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผล             
และประเมินผล   

14.  ตรวจสอบ ปพ.๕ เอกสารงานธุรการช้ันเรียนอื่นๆ และรวบรวมส่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
วิชาการ หัวหน้างาน ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานผู้บริหารทราบ 

15.  นิเทศ ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อรับทราบข้อราชการและแนวปฏิบัติร่วมกัน             
และร่วมกันวินิจฉัยการรักษาคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการของกลุ่มสาระ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียน               
การสอนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

16.  ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลิตส่ือ นวัตกรรม หรือเลือกใช้ส่ือ           
ท่ีเหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานวิชาการในการจัดหาและจัดซื้อส่ือ 
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน และพัฒนาดูแลห้องปฏิบั ติการ ห้องศูนย์ส่ือ              
แหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระให้เอื้อต่อการเรียนรู้และบริการแก่นักเรียน 

17.  ให้ การ ส่ง เสริ มสนั บสนุนพัฒนาทักษ ะกระบวนการทางวิ ช าการ ในก ลุ่มสาระ                        
การจัดนิทรรศการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการประจ ากลุ่มสาระ และพัฒนาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับต่างๆ ให้มีความก้าวหน้า เหมาะสม เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ 
ในเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

18.  ร่วมกับฝ่ายการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการติดตามการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนด  

19.  ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้               
ให้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา พัฒนาตนเอง หรือศึกษาดูงาน ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 
สนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระได้พัฒนาผลงานทางวิชาการ เก็บรวบรวมผลงานของครูและนักเรียน การท าวิจัย 
ในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   

20.  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้                  
เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เสริมสร้างขวัญก าลังใจของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้                  
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  และประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้  น าผลมาปรับปรุง
และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น และเสนอผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารทราบ 

21.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



 
~ ๘ ~ 

 

ประกอบด้วย 
๑. นางอมรรัตน ์  แขดวง     หัวหน้า 
๒. นางศุภณัฏฐ์          สิริกาญจน์    ผู้ช่วย 
๓.นางอัฉราภรณ์        คงแป้น     ผู้ช่วย 
๔. นางณิรดา    จงจิตร     ผู้ช่วย 
๕. นางกฤติกา    จ านง     ผู้ช่วย 
๖. นางนัชพร    ก าเนิดรักษา    ผู้ช่วย 
๗. นายอดิศร    อินทรสุวรรณ    ผู้ช่วย 
๘. นายพินิจ    เทพมณี     ผู้ช่วย 
๙. นางสาวกุลนันท์   ขุนทองจันทร์    ผู้ช่วย 
๑๐.นางรัจนา    ประจักษ์วงศ์    ผู้ช่วย 
๑๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     ผู้ช่วย 
๑๒. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ     ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวสุกัญญา    ทองเพิ่ม      เลขานุการ 
๑๓. นางสาวสุวดี  เงินถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. งำนวัดผล  ประเมินผล   
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ก าหนดนโยบาย มาตรการ ภารกิจและเป้าหมายในการด าเนินงานวัดผลประเมินผล 
๒. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการวัดผลประเมินผล 
๓. ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
๔. จัดท าแผนปฏิบัติงาน/แผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
๕. ปรับปุรงและพัฒนาระเบียบโรงเรียนทุ่งสงวิทยาว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียนตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๖. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของครู อาจารย์ ในโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับงานวัดผลและประเมินผล 
๗. จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสาร แบบฟอร์มและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในงานวัดผลประเมินท้ังหมด 
๘. จัดการสอบวัดผลปลายภาค/ปลายปี 
๙. บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บผลการเรียนรายภาค/รายปี โดยจัดท าแฟ้มข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์  

และจัดท าเป็นเอกสาร 
๑๐.  ด าเนินการสอบแก้ตัว   ๐, ร, มส และการเรียนซ้ า 
๑๑.  จัดท าข้อมูล GPA 
๑๒.  ติดตาม ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน งานวัดผล 
๑๓.  การก ากับติดตาม ดูแลนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
๑๔.  ให้บริการข้อมูล ผลการเรียนและผลการสอบแก้ตัว แก่ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง 
๑๕.  ก ากับดูแล การจัดท าสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้และรวบรวม 

จัดท าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 
๑๖.  รวบรวมข้อมูลนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน และติด ๐, ร, มส., มผ. 
๑๗.  จัดเก็บเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผล 
๑๘.  ด าเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 



 
~ ๙ ~ 

 

๑๙.  พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
๒๐.  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานการวัดผลและประเมินผล 
๒๑.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

  ประกอบด้วย 
       ๑. นางศุภณัฏฐ์          สิริกาญจน์    หัวหน้า  

๒. นางกรณ์ภัสสรณ์   สุขรุ่งเรือง    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวกุลนันท์   ขุนทองจันทร์    ผู้ช่วย 
๔.นางสาวสุวดี     เงินถาวร    ผู้ช่วย 
๕. นางจิตติมา     จู้ท่ิน     ผู้ช่วย 
๖. นางอาทิตยา    เจ้ยทอง     ผู้ช่วย 
๗. นางวันเพญ็     ชุมพร้อมญาติ    ผู้ช่วย 
๘. นางมยุรฉัฑฐ          เกื้อนุ้ย     ผู้ช่วย 
๙. นางณิรดา       จงจิตร     เลขานุการ 
๑๐. นางอัฉราภรณ์    คงแป้น     ผู้ช่วยเลขานุการ   

๕.  งำนทะเบียนนักเรียน และเทียบโอน 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

 1. การลงทะเบียนวิชาเรียน 
 ๒. ด าเนินการแก้ไขหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ช่ือบิดา ช่ือตัวหรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ  
 ๓. จัดท า ปพ๑. บ ปพ๑. พ ให้นักเรียน 
 ๔. การจัดท า ปพ.๒ ต, ปพ.๒ ป รายงานผลและเก็บเอกสารหลักฐาน 
 ๕. การเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน ปพ.๑ ต/ป, ปพ.๒ต/ป 
 ๖. จัดท าเอกสารรับรองเวลาเรียนและรับรองผลการเรียน 
 ๗. การจัดท าประกาศนียบัตร 
 ๘. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนท่ีจบการศึกษาในกรณีท่ีสถาบันอื่นขอให้ตรวจสอบ 
 ๙. ให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง เกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติของงานท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียน
นักเรียน 
 ๑๐. จัดท าข้อมูล GPA และ PR 
 ๑๑. จัดท าข้อมูลรายวิชา 
 ๑๒. ด าเนินการเรื่องนักเรียนย้ายสถานศึกษา ย้ายเข้า, ย้ายออก, ลาออก  และเทียบโอนผลการเรียน 
 ๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
        ๑. นางพรทิพย ์  เชยบัวแก้ว    หัวหน้า 
       ๒. นางอาทิตยา  เจ้ยทอง     ผู้ช่วย 

๓. นางจิตติมา  จู้ท่ิน     ผู้ช่วย 
๔. นางบุษบา  สุทธิมาศ    ผู้ช่วย 
๕. นางปรียา    บุญให้ผล    เลขานุการ  
๖. นางวันเพญ็       ชุมพร้อมญาติ    ผู้ช่วยเลขานุการ 



 
~ ๑๐ ~ 

 

๖.  งำนนิเทศกำรศึกษำ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ส ารวจความพร้อมและความต้องการจ าเป็นในการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. ก าหนดกรอบนโยบายแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา แบบคู่สัญญา และ 

จัดท าคู่มือการนิเทศ 
๓. ติดต่อประสานงานกับผู้ให้การนิเทศ ผู้รับการนิเทศ และผู้สนับสนุนการนิเทศ 
๔. ด าเนินการ/ปฏิบัติงานเพื่อให้การสนับสนุนการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๕. ด าเนินการ/ปฏิบัติงานเพื่อควบคุมคุณภาพการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๖. สร้างการประชาสัมพันธ์เพื่อบ ารุงขวัญและก าลังใจ 
๗. รวบรวมข้อมูล สถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๘. ประเมินผลการด าเนินงานการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 ประกอบด้วย 
๑. นางกฤติกา    จ านง     หัวหน้า 
๒. นายอดิศร    อินทรสุวรรณ    ผู้ช่วย 
๓. นางเพ็ญศรี    หนูหนอง    ผู้ช่วย 
๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     ผู้ช่วย 
๕. หัวหน้ากลุ่มงาน      ผู้ช่วย 
๖. นางนัชพร    ก าเนิดรักษา    เลขานุการ  
๗. นางรัจนา    ประจักษ์วงศ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 

๗.  กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และ 
กระบวนการท างานของนักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

๒. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น 
ส าคัญในการเรียนรู้ ท่ีซับซ้อนขึ้น ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดการจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา                      
การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ 

๓. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ัง 
สนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาเพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
๑. นางอัฉราภรณ์   คงแป้น     หัวหน้า 
๒. นางสาวรัติยา   ทองสีนุช    ผู้ช่วย 
๓. นางกาญจนา   เลิศล้ า     ผู้ช่วย 
๔. นางไพรวรรณ   เพชรสงค์    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวกมลเนตร   เดชสถิตย์    ผู้ช่วย 



 
~ ๑๑ ~ 

 

๖. นางสาวสุทธินี   ทวนด า     ผู้ช่วย 
๗. นางบุษบา    สุทธิมาศ    ผู้ช่วย 
๘. นางสาวสุกัญญา ทองพิ่ม     ผู้ช่วย 
๙. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     ผู้ช่วย 
๑๐. นางณัฐวดี    แสงป้อม    เลขานุการ 
๑๑. นางสาวกัญญารัตน์   ทองค า                                  ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
๘.  งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. จัดให้มีการร่วมมือก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และ 

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยี       

เพื่อการศึกษา พร้อมท้ังให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

๓. พัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาท่ีให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดข้ึน โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือท่ีเสริมการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

๔. พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 
๕. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้และพัฒนา 

ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
๑. นางจิตติมา    จู้ท่ิน     หัวหน้า 
๒. นายอดิศร   อินทรสุวรรณ    ผู้ช่วย 
๓. นางณิชกมล    รัตนพันธ ์    ผู้ช่วย 
๔. นายพินิจ    เทพมณี      ผู้ช่วย 
๕. นายกิจศักดิ์    ชูศรี     ผู้ช่วย 
๖. นางรัจนา    ประจักษ์วงศ์    ผู้ช่วย 
๗. นายเศณวี    อ่ าครอง     ผู้ช่วย 
๘ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     ผู้ช่วย 
๙. นางอาทิตยา   เจ้ยทอง     เลขานุการ 
๑๐. นางบุษบา    สุทธิมาศ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๙. งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียง              

เพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒. จัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนา 



 
~ ๑๒ ~ 

 

ห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มุมหนังสือในห้องเรียนห้อง
พิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ  ศูนย์วิทยบริหาร Resource Center           
สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็นต้น 

๓. จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นในให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของ 
สถานศึกษาของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนท่ี และระบบการเช่ือมโยงเครือห้องสมุดประชาชน  ห้องสมุด
สถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

๔. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
และนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 

๑. นายสุชาติ  โรวัฒน ์     หัวหน้า 
๒. นายวิฑูรย ์  ชุมข า     ผู้ช่วย 
๓. นายสันต์ิ  จันทนะทรัพย์                 ผู้ช่วย 
๔. นายกุลธนิต  ด้วงกูล     ผู้ช่วย 
๕. นางฐิรกานต์  สุขยา     ผู้ช่วย 
๖. นางลมัย  รัตนมณี     ผู้ช่วย 
๗. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ    ผู้ช่วย 
๘. นางรัจนา    ประจักษ์วงศ์    ผู้ช่วย 
๙. นายพินิจ  เทพมณี     ผู้ช่วย 
๑๐. นายเศณวี  อ่ าครอง     ผู้ช่วย 
๑๑. นายณัฐพันธ์   ซงากรณ์    ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวสุกัญญา   ทองเพิ่ม     ผู้ช่วย 
๑๓. นางกรณ์ภัสสรณ์  สุขร่งเรือง    ผู้ช่วย 
๑๔. นางสุวิไล  กันตังกุล    ผู้ช่วย 
๑๕. ครูผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผู้ช่วย 
๑๖. นางสาวรัติยา ทองสีนุช    เลขานุการ 
๑๗. นางสาวสุทธินี ทวนด า     ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐.  งำนแนะแนว   
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ โดยให้ทุกคนใน 
สถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๒. จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน 
๓. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การด ารงชีวิตประจ าวัน 
๕. คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ท าหน้าท่ีครูแนะแนว                   

ครูที่ปรึกษา ครูประจ าช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว 
๖. ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



 
~ ๑๓ ~ 

 

อย่างเป็นระบบ 
๗. ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
๘. ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน  

ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 
๙. เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๐.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

    ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวกาญจนา คงชนะ     หัวหน้า 
  ๒. นางจิตติมา    จู้ท่ิน     ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม     ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวสุภาพร   มณีโชติ     ผู้ช่วย 

๕. นายกิจศักดิ์    ชูศรี     ผู้ช่วย 
๖. นายเศณวี  อ่ าครอง     ผู้ช่วย 
๗. นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์    ผู้ช่วย 
๘. นางสาวสุทธินี   ทวนด า     ผู้ช่วย 

  ๙. หัวหน้าระดับช้ันทุกระดับ     ผู้ช่วย   
  ๑๐. นางสาวกัญญารัตน์   ทองค า               เลขานุการ 
  ๑๑. นางสาวนิภาพร   ภักดีชน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๑๑. กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และความต้องการของชุมชน 

๒. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการ 
สร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

๓. จัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
๔. ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้าง 

ระบบการท างานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม  ตามรูปแบบวงจร PDCALI 
๕. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการ 

สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
๖. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อรองรับการประเมิน 

คุณภาพภายนอก 
๗. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี  โดยความ 

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 



 
~ ๑๔ ~ 

 

ประกอบด้วย 
  ๑. นายพิศิษฐ์  ด าเกล้ียง    หัวหน้า 
  ๒. นางกาญจนา  เลิศล้ า     ผู้ช่วย 
  ๓. นางลมัย      รัตนมณี     ผู้ช่วย 
  ๔. นางศุภณัฎฐ์  สิริกาญจน์    ผู้ช่วย 
  ๕. นางอมรรัตน์   แขดวง     ผู้ช่วย 
  ๖. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว    ผู้ช่วย 

๗. นางวารุณี  จินดาวงศ์    ผู้ช่วย 
  ๘. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ(แยกตามมาตรฐานท่ีก าหนด ๓ มาตรฐาน) ผู้ช่วย 
  ๙. นางวันเพญ็  ชุมพร้อมญาติ    เลขานุการ 
  ๑๐. นางสุเจตน์  บุญปล้อง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒.  กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น             
ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน  
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบัน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ท่ีร่วมจัดการศึกษา 

๓. ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร 
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ท่ีร่วมจัดการศึกษาและ               
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์การเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถาบันประกอบ และสถาบันสังคมอื่น 

๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ได้รับความ
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

๖. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท้ังด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 ประกอบด้วย 
๑. นางอมรรัตน์    แขดวง     หัวหน้า 

  ๒. นางกรณ์ภัสสรณ์   สุขรุ่งเรือง    ผู้ช่วย 
๓. นายสุชาติ  โรวัฒน ์     ผู้ช่วย 
๔. นางสาวรัติยา  ทองสีนุช    ผู้ช่วย 

  ๕. นางเพ็ญศร ี  หนูหนอง    ผู้ช่วย 



 
~ ๑๕ ~ 

 

  ๖. นางฤดี  ทองเนื้อห้า    ผู้ช่วย 
  ๗. นางกัลยา    พรมทิพย์    ผู้ช่วย 
  ๘. นางณิชกมล  รัตนพันธ ์    ผู้ช่วย 
  ๙. นางบุษบา  สุทธิมาศ    ผู้ช่วย 
  ๑๐. นางสาวกาญจนา   คงชนะ     ผู้ช่วย 

๑๑. นางสาวสุทธินี ทวนด า     ผู้ช่วย 
๑๒. นายเศณวี    อ่ าครอง     ผู้ช่วย 
๑๓. นายพินิจ  เทพมณี     ผู้ช่วย 

  ๑๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     ผู้ช่วย 
  ๑๕. นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย     เลขานุการ 
  ๑๖. นาวสุกัญญา   ทองเพิ่ม     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๑๓. กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอื่น 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น                  

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมท้ังสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ัง 

ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการ 
๓. ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ                   

ในท่ีอื่น 
๔. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า  

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น  เป็นต้น 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 ประกอบด้วย 
  ๑. นางอมรรัตน์    แขดวง     หัวหน้า 
  ๒. นางนัชพร  ก าเนิดรักษา    ผู้ช่วย 
  ๓. นางลมัย  รัตนมณี     ผู้ช่วย 
  ๔. นางกรณ์ภัสสรณ์ สุขรุ่งเรือง    ผู้ช่วย 
  ๕. นายสุชาติ  โรวัฒน ์     ผู้ช่วย 
  ๖. นางกาญจนา  เลิศล้ า     ผู้ช่วย 
  ๗. นางณิชกมล  รัตนพันธ ์    ผู้ช่วย 
  ๘. นางบุษบา  สุทธิมาศ    ผู้ช่วย 
  ๙. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     ผู้ช่วย 
  ๑๐. นางสาวรัติยา ทองสีนุช    เลขานุการ 
  ๑๑. นางนิภาพร  ภักดีชน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



 
~ ๑๖ ~ 

 

๑๔. งำนรับนักเรียนและกำรจัดส ำมะโนผู้เรียน 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. การส ารวจและจัดท าบัญชีแสดงจ านวน รายช่ือและข้อมูลส าคัญของนักเรียนท่ีเข้ามาใน 
โรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา 

๒. จัดท าข้อมูลส าหรับการเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียน 
๓. วิเคราะห์สภาพงาน ศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. วางแผนและจัดท าแผนงาน โครงการและมาตรฐานการปฏิบัติงานของส านักงาน 
๕. จัดระบบงาน ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ 

ด าเนินงานให้เหมาะสม 
6. ด าเนินการจัดท าแผนช้ันเรียน โดยประสานกับกลุ่มบริหารวิชาการ 
7. ด าเนินการรับนักเรียนใหม่ ประจ าปี 
8. ด าเนินการรับนักเรียนใหม่ ระหว่างปี 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือ งานท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
๑. นางอาทิตยา   เจ้ยทอง    หัวหน้า 
๒. นางจินตรัตน ์  ทิพย์สุขุม   ผู้ช่วย 
๓. นางณัฐวดี  แสงป้อม   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวสุภาพร มณีโชติ    ผู้ช่วย 
๕. นางจิตติมา  จู้ท่ิน    ผู้ช่วย 
๖. หัวหน้าระดับช้ัน     ผู้ช่วย 
๗. นางบุษบา  สุทธิมาศ   เลขานุการ 
๘. นางสาวนิภาพร ภักดีชน    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
๑๕.  งำนคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพือ่ใช้ในสถำนศึกษำ   
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๒. จัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงานใบ
ความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

๓. ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
๑. นางอมรรัตน์   แขดวง     หัวหน้า 
๒. นางวารุณี  จินดาวงค์    ผู้ช่วย 
๓. นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวสุกัญญา   ทองเพิ่ม     ผู้ช่วย 



 
~ ๑๗ ~ 

 

๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     ผู้ช่วย 
๖. นางกัลยา  พรมทิพย์    เลขานุการ 

  ๗. นางสุภาพร  ไชยรัตน์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๖.  งำนสำรสนเทศโรงเรียน   
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ออกแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
๒.  ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูล                

ท่ีถูกต้อง เหมาะสมและทันสมัย 
๓. เผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้กลุ่มงานต่างๆ  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน น าไปเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง พัฒนางานต่อไป 
๔. สรุป และจัดเก็บสารสนเทศของโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบและค้นหาง่าย 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือ งานท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
๑. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ    หัวหน้า 
๒. นางจิตติมา  จู่ท่ิน     ผู้ช่วย 
๓. นางอาทิตยา  เจ้ยทอง     ผู้ช่วย 
๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     ผู้ช่วย 
๕. นางเพ็ญศร ี  หนูหนอง    เลขานุการ 

  ๖. นางสุวิไล  กันตังกุล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๑๗.  งำนหอ้งสมุด   
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. จัดหาทรัพยากร สารสนเทศท่ีมีความหลากหลาย ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ 
๒. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักเรียน  ครู บุคลากร และบุคคลภายนอกอย่างท่ัวถึง 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
๔. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้  สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาการสร้างเครือข่าย

อย่างยั่งยืน 
๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศ ท้ังภายใน และภายนอกห้องสมุด 
๖. จัดท าแผนงาน และโครงการพัฒนาคุณภาพด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนา

ห้องสมุด 

ประกอบด้วย 
๑. นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์    หัวหน้า 
๒. นางจินดา  ไตรภูมิ     ผู้ช่วย 
๓. นางสาวกัญญารัตน ์ ทองค า     ผู้ช่วย 
๔. นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย์    ผู้ช่วย 
๕. นางจิรนันท์  แซมมงคล    ผู้ช่วย 



 
~ ๑๘ ~ 

 

๖. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     ผู้ช่วย 
๗. นางฐิรกานต์  สุขยา     เลขานุการ 

  ๘. นางสาวกาญจนา คงชนะ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๘.  งำนส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักเรียน   
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1. ส ารวจรายช่ือและข้อมูลความสามารถพิเศษของนักเรียนท่ีเข้ามาในโรงเรียนในแต่ละปี
การศึกษา 

2. จัดท าข้อมูลส าหรับการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
3. วางแผนการพัฒนาทักษะนักเรียน 
4. รวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะต่างๆ  สรุปรายงานผล 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือ งานท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
๑. นางสาวสุวดี  เงินถาวร    หัวหน้า 
๒. นางจิตติมา  จู่ท่ิน     ผู้ช่วย 
๓. นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวสุกัญญา   ทองเพิ่ม     ผู้ช่วย 
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     ผู้ช่วย 
๖. นายกิจศักดิ์  ชูศรี     เลขานุการ 

  ๗. นางสาวนิภาพร ภักดีชน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๑๙ ~ 

 

กลุ่มงำนบริหำรบุคคล 
 

๑. นำงปวีณ์นุช  แป้นแก้ว   ต าแหน่ง  ครูชำญกำรพิเศษ  
ปฏิบัติหน้ำที่   รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล  

๒. นำงลมัย      รัตนมณี    ต าแหน่ง   ครูช านาญการพิเศษ    
ปฏิบัติหน้ำที่  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 

๓. นำยกิจศักด์ิ    ชูศรี  ต าแหน่ง   ครูผู้ช่วย   
ปฏิบัติหน้ำที่  เลขานุการกลุ่มงานบริหารบุคคล 

๑. งำนส ำนักงำนกลุ่มงำนบริหำรบุคคล   
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

  ๑. ก าหนดนโยบายมาตรการและเป้าหมายในการด าเนินของกลุ่มงาน 
  ๒. จัดองค์กรทางการบริหารของฝ่าย 
  ๓. ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในฝ่าย 
  ๔. จัดส านักงานและจัดสภาพแวดล้อมในส านักงาน 
  ๕. บ ารุงขวัญและก าลังใจและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในฝ่าย 
  ๖. ประชาสัมพันธ์ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าของฝ่าย ของบุคลากรในฝ่ายและ
โรงเรียน 
  ๗. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
  ๑. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว   หัวหน้า  
  ๒. นางจิตติมา  จู้ท่ิน    ผู้ช่วย 

๓. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์   ผู้ช่วย 
  ๔. นางอาทิตยา  เจ้ยทอง    ผู้ช่วย 
  ๕. นายกิจศักดิ์  ชูศรี    ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวสุทธินี  ทวนด า    ผู้ช่วย 

๗. นางสาวกาญจนา คงชนะ    ผู้ช่วย 
๘. นางลมัย  รัตนมณี                      เลขานุการ 

  ๙. นางสาวนิภาพร ภักดีชน           ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. งำนวำงแผนอัตรำก ำลังคนและก ำหนดต ำแหน่ง   
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

  1. รวบรวมข้อมูลจัดท าแผนอัตราก าลังและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   - จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามสาขา 
   - จ านวนลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา 
   - จ านวนลูกจ้างช่ัวคราว 

- จ านวนพนักงานราชการ 



 
~ ๒๐ ~ 

 

   2. วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง  
   3. จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
  4. เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  5.  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 ประกอบด้วย 
  ๑. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว   หัวหน้า  
  ๒. นางจิตติมา  จู้ท่ิน    ผู้ช่วย 
  ๓. นางอาทิตยา  เจ้ยทอง    ผู้ช่วย 

๔. นางลมัย  รัตนมณี    ผู้ช่วย 
๕. นายกิจศักดิ์  ชูศรี    เลขานุการ 
๖. นางสาวนิภาพร ภักดีชน           ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.  กำรสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง  และก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

  ๑.  รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับปริมาณงาน และทรัพยากรในโรงเรียน 
  ๒. วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๓.  สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดในกรณีท่ี กศจ. จังหวัดการศึกษา
เห็นชอบหรือมอบหมาย 

 ๔.  ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่งอัตราจ้างประจ าหรืออัตรา
จ้างช่ัวคราวและพนักงานราชการ 
  ๕.  แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งภาระ
งานให้แก่อัตราจ้างช่ัวคราวและพนักงานราชการ 
   ๖.  ด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการส าหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความ
พร้อม และพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ท่ีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ตามหลักเกณฑ์                    
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ๗.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุกหกเดือน ตามแบบ
ประเมินท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย
และผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ทราบ และในส่วนของพนักงานราชการต้องจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน    ปีละ ๒ ครั้ง 
   ๘.  รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มแล้ว   แต่กรณีต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ๙.  ด าเนินการแต่งต้ัง หรือส่ังให้พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
  ๑๐. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 



 
~ ๒๑ ~ 

 

 
ประกอบด้วย 

  ๑. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว  หัวหน้า  
  ๒. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์  ผู้ช่วย 

๓. นางจิตติมา  จู้ท่ิน   ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวสุทธินี  ทวนด า   ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวนิภาพร ภักดีชน   ผู้ช่วย 

๖. นางลมัย  รัตนมณี   เลขานุการ 
๗. นายกิจศักดิ์  ชูศรี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔ . งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ กำรปฏิบัติรำชกำรและสวัสดิกำร 

     ๔.๑ กำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งให้สูงขึ้น  และกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ       
          หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ๑.  งานกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒.  งานจัดท าข้อมูลและประวัติบุคลากร  และเสนอค าร้องขอย้าย โอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  
  ๓.  งานจัดท ารายงานการประชุม 
  ๔.  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 ประกอบด้วย 
         ๑. นางลมัย  รัตนมณี   หัวหน้า 

        ๒. นางสาวกุลนันท์    ขุนทองจันทร์  ผู้ช่วย 
        ๓ นางจิตติมา  จู้ท่ิน   ผู้ช่วย 
        ๔. นางสาวกาญจนา คงชนะ   ผู้ช่วย 

                  ๕. นายกิจศักดิ์  ชูศรี   เลขานุการ  
         ๖. นางสาวนิภาพร  ภักดีชน   ผู้ช่วยเลขานุการ  

        ๔.๒ งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  กำรเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครูและ
ลูกจ้าง  

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ๑.  งานกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒.  งานจัดท าข้อมูลการเล่ือนเงินเดือน 
  ๓.  ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และบุคลากรในโรงเรียน 
  ๔.  สรุปผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  
  ๕.  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 ประกอบด้วย 
    ๑. นางปวีณ์นุช     แป้นแก้ว  หัวหน้า 
    ๒. นางลมัย  รัตนมณี   ผู้ช่วย 



 
~ ๒๒ ~ 

 

    ๓. นางจิตติมา   จู้ท่ิน   ผู้ช่วย  
                   ๔. นายกิจศักดิ์  ชูศรี   เลขานุการ 
                   ๕. นางสาวสุภาพร  ภักดีชน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๓ กำรลำของบุคลำกรสังกัดสถำนศึกษำที่ไม่มีระเบียบก ำหนดไว้โดยเฉพำะ  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

  ๑.  ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การลาของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
  ๒.  ท าทะเบียนวันลา 
  ๓.  สรุปการลาประจ าเดือน 
  ๔.  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 ประกอบด้วย 
  ๑. นางลมัย  รัตนมณี   หัวหน้า 
  ๒. นางสาวกาญจนา คงชนะ   ผู้ข่วย 
  3. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์  เลขานุการ 

๔. นางสาวนิภาพร ภักดีชน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๔  กำรจัดท ำทะเบียนประวัติและจัดท ำบัญชีรำยชื่อและให้ควำมเห็นเก่ียวกับกำรเสนอขอ
พระรำชทำน เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์   

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ๑. ท าทะเบียนประวัติ 
  ๒. งานขอเปล่ียนแปลงช่ือ - สกุล และการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
  ๓. จัดท าบัญชีรายช่ือเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  ๔. จัดท าแฟ้มประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  ๕. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
                     ๑. นายกิจศักดิ์  ชูศรี   หัวหน้า 
  ๒. นางจิตติมา  จู้ท่ิน   ผู้ช่วย 

๓. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์  ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวนิภาพร ภักดีชน   ผู้ช่วย  

๕. นางลมัย  รัตนมณี                 เลขานุการ 
๖. นางสาวกาญจนา คงชนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

   ๔.๕. กำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

และกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ   
 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ๑. ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒. พัฒนาบุคลากรให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 



 
~ ๒๓ ~ 

 

  ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเสนอช่ือเพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  ๔. ประชาสัมพันธ์การรับรางวัลต่าง ๆ  
  ๕. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 ประกอบด้วย  
                ๑. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว  หัวหน้า  
       ๒. นางสาวกุลนันท์  ขุนทองจันทร์  ผู้ช่วย 
                ๓. นางจิตติมา  จู้ท่ิน   ผู้ช่วย 
      ๔. นางสาวนิภาพร  ภักดีชน   ผู้ช่วย 

     ๕.  นางลมัย   รัตนมณี   เลขานุการ 
     ๖. นายกิจศักดิ์  ชูศรี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๖ กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ                  
และกำรขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๓. ส ารวจ/ต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. ประสานงานการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
๕. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
                 ๑. นางลมัย  รัตนมณี   หัวหน้า 
  ๒. นางจิตติมา  จู้ท่ิน   ผู้ช่วย 

๓. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์  ผู้ช่วย 
  ๔. นางกิจศักดิ์  ชูศรี                    เลขานุการ 
  ๕. นางสาวนิภาพร ภักดีชน          ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๔.๗ กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

  ๑. งานศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 
  ๒. งานฝึกอบรมและศึกษาต่อ 
  ๓. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  ๔. งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
  ๕. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
    ประกอบด้วย 
                 ๑. นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว  หัวหน้า 
  ๒. นางลมัย  รัตนมณี   ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์  ผู้ช่วย 



 
~ ๒๔ ~ 

 

  ๔. นางจิตติมา  จู้ท่ิน   ผู้ช่วย 
  ๕. นายกิจศักดิ์  ชูศรี   ผู้ช่วย 
  ๖. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ  เลขานุการ 
  ๗. นางสาวสุทธินี  ทวนด า   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.๘. กำรประชุมบุคลำกร   
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

  ๑. แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม 
  ๒. จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
  ๓. จัดท าวาระการประชุม 
  ๔. จัดท ารายงานการประชุม 
          ๕. จัดส่งรายงานการประชุม 
  ๖. ประสานเตรียมสถานท่ีประชุม 
  ๗. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 ประกอบด้วย 
                  ๑. นางลมัย  รัตนมณี                     หัวหน้า 
                  ๒. นายสุชาติ  โรวัฒน ์   ผู้ช่วย 
 ๓. นายเศณวี  อ่ าครอง   ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์  ผู้ช่วย 
 ๕. นางนันทนา  ทองศรี   ผู้ช่วย 

๖. นางสุภาพร  ไชยรัตน์   ผู้ช่วย 
 ๗. นางวิลาศ  ทองนวล  ผู้ช่วย 
 ๘. นางเพ็ญศร ี  รัตนสุภา  ผู้ช่วย 
 ๙. นายกิจศักดิ์  ชูศรี   เลขานุการ 
 ๑๐. นางสาวนิภาพร ภักดีชน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๔.๙   งำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

  ๑.  ออกแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๒.  ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ   เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล  ท่ีถูกต้องเหมาะสมและทันสมัย 
  ๓.  ร่วมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน  เผยแพร่งานของกลุ่มบริหารงานบุคคล    
เพื่อให้กลุ่มบริหารงานอื่น  ได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางานต่อไป 
  ๔.  สรุปและจัดเก็บสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระเบียบและค้นหาง่าย 
  ๕.  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 



 
~ ๒๕ ~ 

 

 ประกอบด้วย 
 ๑. นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว   หัวหน้า 
 ๒. นางจิตติมา  จู้ท่ิน    ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์   ผู้ช่วย    
 ๔. นายกิจศักดิ์  ชูศรี    ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวนิภาพร ภักดีชน    ผู้ช่วย 
  ๖. นางลมัย  รัตนมณี    เลขานุการ 
 ๗. นางสาวกาญจนา คงชนะ    ผู้ช่วยเลขานุการ    

๕ .งำนวินัยและกำรรักษำวินัย  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

  ๑.  งานวินัยและการด าเนินการทางวินัย 
  ๒.  งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
  ๓.  งานกฎหมายและการด าเนินการคดีของรัฐ 
  ๔.  รายงานผลการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

๕. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

    ประกอบด้วย 
  ๑. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว  หัวหน้า 
  ๒. นายกุลธนิต  ด้วงกูล   ผู้ช่วย 
          ๓. นางสาวสุทธินี  ทวนด า   ผู้ช่วย  
  ๔. นางลมัย  รัตนมณี                     เลขานุการ 

๕. นายกิจศักดิ์  ชูศรี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๖. งำนจัดระบบควบคุมภำยใน 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    ๑.  จัดท าแผนโครงการ ส าหรับงานควบคุมภายใน 
    ๒.  วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
    ๓.  วิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเส่ียง และจัดล าดับความเส่ียง 
    ๔.  ก าหนดมาตรฐานในการป้องกันความเส่ียงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
    ๕.  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
    ๖.  ให้ความรู้กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
    ๗.  ประสานกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจัดท ามาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ในการควบคุม                     
การด าเนินงานตามภารกิจ 
    ๘.  ด าเนินการควบคุมตามเหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการ ท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
    ๙.  ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
    ๑๐.  รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
    ๑๑.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
    ๑๒.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย    



 
~ ๒๖ ~ 

 

ประกอบด้วย 
 1. นางปวีณ์นุช    แป้นแก้ว   หัวหน้า 
 2. นางจิตติมา  จู้ท่ิน    ผู้ช่วย 
 3. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์   ผู้ช่วย    
 4. นายกิจศักดิ์  ชูศรี    ผู้ช่วย 
 5. นางสาวนิภาพร ภักดีชน    ผู้ช่วย 
  6. นางลมัย  รัตนมณี    เลขานุการ 

๗.  กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน   
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

  ๑. เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุม 
  ๒. จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
  ๓. จัดท าวาระการประชุม 
  ๔. จัดท ารายงานการประชุม 
          ๕. จัดส่งรายงานการประชุม 
  ๖. ประสานเตรียมสถานท่ีประชุม 
  ๗. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 ประกอบด้วย 
                      ๑. นางลมัย  รัตนมณี                      หัวหน้า 
                      ๒. นางนันทนา  ทองศรี    ผู้ช่วย 
   ๓. นางสุภาพร  ไชยรัตน์    ผู้ช่วย   

 ๔. นางเพ็ญศรี  รัตนสุภา   ผู้ช่วย 
     ๕. นายกิจศักดิ์  ชูศรี    เลขานุการ 
   ๖. นางสาวนิภาพร ภักดีชน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๒๗ ~ 

 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

๑. นายสุชาติ โรวัฒน์  ต าแหน่ง  ครูช านาญการ  
ปฏิบัติหน้าท่ี   รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป  

๒. นายเศณวี อ่ าครอง     ต าแหน่ง   ครู   
ปฏิบัติหน้าท่ี   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๓. นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม ต าแหน่ง   ครู  
ปฏิบัติหน้าท่ี   เลขานุการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๔. นางอัฉราภรณ์  คงแป้น ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี   ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๑. งำนส ำนักงำนกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ก าหนดนโยบายมาตรการและเป้าหมายในการด าเนินงานของกลุ่มงาน 
๒. จัดองค์กรทางการบริหารของกลุ่มงาน 
๓. ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน 
๔. จัดส านักงานและจัดสภาพแวดล้อมในส านักงาน 
๕. บ ารุงขวัญและก าลังใจและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในกลุ่มงาน 
๖. ประชาสัมพันธ์ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าของกลุ่มงานของบุคลากรใน

กลุ่มงานและโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
๑. นางมยุรฉัฑฐ   เกื้อนุ้ย    หัวหน้า 
๒. นางสาวรัติยา    ทองสีนุช   ผู้ช่วย 
๓. นางณิชกมล  รัตนพันธ ์   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวสุวดี  เงินถาวร   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

๒.  งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
๒. บ ารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

มั่นคง ปลอดภัย และสวยงาม 
๓. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
๑. นายสุชาติ โรวัฒน์    หัวหน้า 
๒. นายสันต์ิ จันทนะทรัพย์   ผู้ช่วย 
๓. หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ผู้ช่วย 
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๔. หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ผู้ช่วย 
๕. หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ผู้ช่วย 
๖. หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผู้ช่วย 
๗. นางนันทนา ทองศรี    ผู้ช่วย 
๘. นางวิลาศ ทองนวล   ผู้ช่วย 
๙. นายปรีชา อนุวัฒน์    ผู้ช่วย 
๑๐.  นางเพ็ญศรี รัตนสุภา   ผู้ช่วย 
๑๑.  นายธีรเชษฐ ทุนสันเทียะ   ผู้ช่วย 
๑๒. นายนัย  รัตนมณี    ผู้ช่วย 
๑๓. นายเศณวี อ่ าครอง    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
๑๔. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. งำนสำรบรรณ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบงานธุรการและระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ โดยน าเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๓. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ 
๔. จัดหาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการ ได้ตามระบบงานท่ี

ก าหนดไว้ 
๕. ด าเนินงานธุรการตามระบบท่ีก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า 
๖. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
๑. นางจิตติมา จู้ท่ิน หัวหน้า 
๒. นางอาทิตยา เจ้ยทอง ผู้ช่วย 
๓. นางบุษบา สุทธิมาศ ผู้ช่วย 
๔. นางสาวนิภาพร ภักดีชน ผู้ช่วยและเลขานุการ 

๔. งำนประชำสัมพันธ์ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามแนวทางท่ีก าหนด 
๓. ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์การศึกษา 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
๑. นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม    หัวหน้า 
๒. นางสาวสุทธินี ทวนด า    ผู้ช่วย 
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๓. นางณัฐวดี แสงป้อม   ผู้ช่วย 
๔. นายกิจศักดิ์ ชูศรี    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

๕.  งำนโภชนำกำร 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1. จัดท าสถิติข้อมูลทางด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน 
2. ให้ความรู้นักเรียนในด้านการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
3. ดูแลส่งเสริมมารยาทในการรับประทานอาหารและการเข้าแถวในการรับบริการต่างๆ 
4. ก ากับ ดูแลการท าความสะอาดของโรงอาหารของผู้จ าหน่ายอาหาร 
5. จัดท าแผนงาน / โครงการเพื่อพัฒนาโภชนาการโรงเรียน 
6. ก าหนดกฎ ระเบียบต่างๆ ในการบริการโภชนาการทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
7. ควบคุมแม่ค้าให้บริการและจ าหน่ายอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ อาหารท่ีสะอาด 

ราคาพอเหมาะตามท่ีก าหนด บริการถูกสุขลักษณะ 
8. เชิญเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาล หรือสาธารณสุขมาให้ความรู้กับนักเรียนและแม่ค้าเกี่ยวกับ

การบริโภค 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ประกอบด้วย 

๑. นางณิชกมล รัตนพันธ์   หัวหน้า 
๒. นางลมัย  รัตนมณี    ผู้ช่วย 
๓. นางณัฐวดี แสงป้อม   ผู้ช่วย 
๔. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์   ผู้ช่วย 
๕. นางจีรนันท์ แซมมงคล   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

๖. นักกำรภำรโรง 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานนักการภารโรง 
๒. มอบหมายงานประจ าและงานอื่นๆ  แก่นักการภารโรง 
๓. ควบคุม  ดูแล  สนับสนุนการปฏิบัติงานนั้นให้ประสบความส าเร็จ 
๔. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆเพื่อการปฏิบัติงานของนักการภารโรง 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้สวัสดิการและช่วยเหลือนักการภารโรงด้วยความยุติธรรม 
๖. ติดตามรวบรวมข้อมูล  สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน  รายงานผลงานประจ าปี 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ประกอบด้วย 
๑. นายสุชาติ โรวัฒน์    หัวหน้า 
๒. นางสาวรัติยา ทองสีนุช   ผู้ช่วย 
๓. นางนัชพร          ก าเนิดรักษา   ผู้ช่วย 
๔. นายเศณวี อ่ าครอง   ผู้ช่วย 
๕. นางลมัย  รัตนมณี   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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๗. งำนสหกรณ์ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. จัดท าแผน / โครงการเพื่อพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ 
๒. จัดให้มีสถานท่ีด าเนินการเพื่อบริการสมาชิกได้เพียงพอ 
๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทราบเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
๔. ส่งเสริมความรู้ ทักษะ ในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์ และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๕. จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย โดยค านึงถึงประเภท ชนิดและคุณภาพของสินค้า 
๖. มีการปันผลประจ าปีให้สมาชิกตามเกณฑ์ของการจัดกิจกรรมสหกรณ์ 
๗. ส่งเสริมให้สมาชิกน าสินค้าไปจ าหน่ายในราคาถูก เพื่อฝึกให้สมาชิกได้เป็นนักขายรุ่นเยาว์ 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ประกอบด้วย 
๑. นายสุชาติ โรวัฒน์    หัวหน้า 
๒. นางสาวสุทธินี ทวนด า    ผู้ช่วย   
๓. นายเศณวี  อ่ าครอง   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

๘. งำนอนำมัยโรงเรียน 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. เป็นศูนย์พยาบาลเบ้ืองต้นของโรงเรียน 
๒. จ่ายยาสามัญและรักษาแผลเบ้ืองต้นและจัดหายาและอุปกรณ์ต่างๆ ในศูนย์พยาบาล 
๓. ประสานผู้เกี่ยวข้องกรณีต้องส่งโรงพยาบาลหรืออนามัย 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
๑. นางเพ็ญศรี หนูหนอง   หัวหน้า 
๒. นางสุวิไล กันตังกุล   ผู้ช่วย 
๓. นางกัลยา พรมทิพย์   ผู้ช่วย 
๔. นายอดิศร อินทรสุวรรณ   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. งำน ยำน พำหนะ    
หน้ำ ท่ี และ ควำม รับ ผิด ชอบ      
   ๑.     จัด ท า แผน หรือ โครงการ ส าหรับ กลุ่ม งาน ยาน พาหนะ    
   ๒ .    บริหาร จัดการ งาน ยาน พาหนะ โรงเรียน   รับ ผิด ชอบ   ดูแล รักษา การ ใช้ ยาน พาหนะ    
 ๓.   จัด ระบบ และ เสนอ ผู้ บริหาร เพื่อ อนุมัติ การ ใช้ ยาน พาหนะ ของ โรงเรียน    
   ๔ .    ด าเนิน การ ให ้มี การ ซ่อม บ ารุง   ดูแล ยาน พาหนะ โดย สม่ าเสมอ    
   ๕ .    รวบรวม ข้อมูล   สถิติ การ ใช้ และ การ บ ารุง รักษา ยาน พาหนะ แต่ละ คัน    
   ๖ .    ติดตาม รวบรวม ข้อมูล   สรุป ผล และ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน   รายงาน ผล งาน ประจ า ปี    
   ๗ .    ปฏิบัติ หน้า ท่ี งานอื่นๆ   ตาม ท่ี ได้ รับ มอบ หมาย  
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ประกอบด้วย 
๑. นายสุชาติ   โรวัฒน์    หัวหน้า 
๒. นายเศณวี อ่ าครอง    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวนิภาพร ภักดีชน    ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. งำน โสต ทัศนศึกษำ   และเทคโนโลย ี  
มีหน้ำ ท่ี และ ควำม รับ ผิด ชอบ   ดังนี ้   
  ๑. จัด ท า แผน หรือ โครงการ ส าหรับ งาน โสต ทัศนศึกษา    
   ๒. จัด ระบบ ให้ บริการ โสต ทัศนูปกรณ์ แก ่ครู   กลุ่ม บริหาร   กลุ่ม สาระ การ เรียน รู้ และ กลุ่ม งาน ต่างๆ    
  ๓ .   ดูแล รับ ผิด ชอบ โสต ทัศนูปกรณ์    
   ๔ .    จัดหา และ ซ่อมแซม โสต ทัศนูปกรณ์ ให ้อยู ่ใน สภาพ ท่ี สมบูรณ์ ใช้ งาน ได้    
   ๕ .    สนับสนุน   ส่ง เสริม ครู   เพื่อ ให ้มี การ ใช้ โสต ทัศนูปกรณ์ อย่าง ม ีประสิทธิภาพ    

 ๖.   ประสาน งาน และ ปฏิบัติ งาน ร่วม กับ งาน ประชาสัมพันธ์ และ ให้ บริการ โสต ทัศนศึกษา ใน กิจการ 
ของ โรงเรียน    
   ๗ .    ติดตาม รวบรวม ข้อมูล   สรุป ผล และ ประเมิน ผล   การ ปฏิบัติ งาน   รายงาน ผล งาน ประจ า ปี    
   ๘ .   ปฏิบัติ หน้า ท่ีงาน อื่นๆ   ตาม ท่ี ได้ รับ มอบ หมาย    
 

ประกอบด้วย 
๑. นายเศณวี อ่ าครอง   หัวหน้า 
๒. นายพินิจ           เทพมณี   ผู้ช่วย 
๓. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์  ผู้ช่วย 
๔. นายกิจศักดิ์ ชูศรี   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. กิจกรรม ๗ ส. 
มีหน้ำ ท่ี และ ควำม รับ ผิด ชอบ   ดังนี ้   
  ๑ .    จัด ท า แผน หรือ โครงการ ส าหรับ  กิจกรรม 7 ส. 

   ๒.  พัฒนาการด าเนินกิจกรรม 7ส ให้เป็นกลไกหนึ่งในการพฒันาระบบประกันคุณภาพ 
ของโรงเรียน 
       ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ และด าเนินกิจกรรม  
๗ ส โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าท่ีจะต้องท าอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดไป 
       ๔.  ให้ทุกฝ่ายงานน ากิจกรรม ๗ส ไปด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ครบท้ัง ๗ กิจกรรม 
      ๕.  ผู้บริหารหัวหน้างานทุกระดับต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม ก ากับ และดูแลให้การด าเนิน 
กิจกรรม 7ส ของโรงเรียน บรรลุตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 7ส และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
       ๖.  ให้รางวัลพื้นท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม 7ส ตามแผนการด าเนินงานและ 
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

        ๗.  ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 



 
~ ๓๒ ~ 

 

ประกอบด้วย 
๑. นายสุชาติ   โรวัฒน์    หัวหน้า 
๔. นางอัฉราภรณ์    คงแป้น    ผู้ช่วย 
๕. นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวสุทธินี   ทวนด า    ผู้ช่วย 
๗. ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน    ผู้ช่วย 
๘. นายเศณวี  อ่ าครอง   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๓๓ ~ 

 

กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณและแผนงำน 
 

๑. นางวารุณี  จินดาวงศ์   ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
ปฎิบัติหน้าท่ี   รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน   

๒. นางจิรนันท์  แซมมงคล     ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าท่ี   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน 

๓. นางลมัย  รัตนมณี    ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าท่ี  เลขานุการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน 

๑. งำนส ำนักงำนกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณและแผนงำน 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ก าหนดนโยบายมาตรการและเป้าหมายในการด าเนินงานของกลุ่มงาน 
๒. จัดองค์กรทางการบริหารของกลุ่มงาน 
๓. ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน 
๔. จัดส านักงานและจัดสภาพแวดล้อมในส านักงาน 
๕. บ ารุงขวัญและก าลังใจและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในกลุ่มงาน 
๖. ประชาสัมพันธ์ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าของกลุ่มงานของบุคลากรใน 

กลุ่มงานและโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
๑.  นางวารุณี       จินดาวงศ์    หัวหน้า 
๒. นางจิรนันท์    แซมมงคล    ผู้ช่วย 
๓. นางสุวิไล      กันตังกุล    ผู้ช่วย 
๔. นางสุเจตน์       บุญปล้อง    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวสุภาพร มณีโชติ    ผู้ช่วย 
๖. นางปรียา        บุญให้ผล    ผู้ช่วย 
๗.  นางจินตรัตน์   ทิพย์สุขุม    ผู้ช่วย 
๘. นางฐิรกานต์    สุขยา    ผู้ช่วย 
๙. นางสาวณัฐวดี   แสงป้อม    ผู้ช่วย 
๑๐.  นายณัฐพันธ์   ชงากรณ์    ผู้ช่วย 
๑๑.  นางสาวกัญญารัตน์  ทองค า   ผู้ช่วย 
๑๒.  นางณิชกมล    รัตนพันธ์    ผู้ช่วย 
๑๓.   นางจิตติมา    จู้ท่ิน    ผู้ช่วย 
๑๔.  นางลมัย       รัตนมณี    เลขานุการ 
๑๕.  นางสุภาพร    ไชยรัตน์    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 



 
~ ๓๔ ~ 

 

๒. งำนจัดท ำและเสนอของบประมำณ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

 ๑. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณตามนโยบายของทางราชการ 
 ๒. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีงานในฝ่ายบริหารงบประมาณให้เป็นไปตาม 

แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 ๓. ให้ค าแนะน า นิเทศการด าเนินงานของฝ่ายบริหารงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุเป้าหมาย 
 ๔. จัดท าและเสนอของบประมาณตามนโยบายของทางราชการ 
 ๕.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
๑. นางวารุณี     จินดาวงศ์   หัวหน้า 
๒. นางสาวสุภาพร  มณีโชติ   ผู้ช่วย 
๓. นางสุวิไล      กันตังกุล   ผู้ช่วย 
๔. นายณัฐพันธ์  ชงากรณ์   ผู้ช่วย 
๕. นางลมัย   รัตนมณี   เลขานุการ 
๖. นางสุภาพร     ไชยรัตน์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. แผนกลยุทธ ์
         หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 1. วางแผนการจัดท าแผนกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน 
 ๒. จัดท าแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนในระยะยาวแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี  
 ๓. กระตุ้นและสร้างกลไกให้ มีการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 
 ๔. ปรับเปล่ียนและทบทวนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป 
 ๕.  ติดตามการปฏิบัติงานตามแผน การประเมินผล ตามแผนกลยุทธ์ เพื่อก าหนดทิศทาง การ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สนองมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน 

 ประกอบด้วย  
๑. นางวารุณี       จินดาวงศ์    หัวหน้า 
๒. นายสุชาติ      โรวัฒน์    ผู้ช่วย 
๓. นางอมรรัตน์     แขดวง    ผู้ช่วย 
๔. นางปวีณ์นุช     แป้นแก้ว    ผู้ช่วย    
๕. นายวิฑูรย์      ชุมข า    ผู้ช่วย 
๖. หัวหน้างานทุกคน     ผู้ช่วย 

 



 
~ ๓๕ ~ 

 

๗. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  ผู้ช่วย 
๘. นางลมัย  รัตนมณี       เลขานุการ   

๔.  แผนปฏิบัติกำร  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ให้ค าแนะน า และค าปรึกษาในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒. จัดสรรงบประมาณไปยังโครงการต่างๆ ตามความเหมาะสม 
๓. จัดท าโครงการท่ีได้รับมอบหมายและรวบรวมเป็นรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔. ควบคุมและติดตามการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการให้ถูกต้อง 
๕. สรุป รวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ประกอบด้วย  
๑. นางวารุณี       จินดาวงศ์   หัวหน้า 
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทุกคน   ผู้ช่วย 
๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  ผู้ช่วย 
๔. หัวหน้างานทุกคน    ผู้ช่วย 
๕. นางลมัย       รัตนมณี   เลขานุการ 
๖.  นางสุภาพร     ไชยรัตน์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. งำนตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรใช้งบประมำณ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ 
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 

๒. จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ 
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณตามไตรมาส 

๓. จัดท าแผนการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและป้องกันความเส่ียงส าหรับโครงการท่ีมีความเส่ียง 
สูง 
 ๔. จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตามและนิเทศ พร้อมท้ังเสนอข้อปัญหาท่ีอาจท าให้การ
ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
 ๕. รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๖. สรุปข้อมูลสารสนเทศและจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อผู้อ านวยการและเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
๑. นางวารุณี     จินดาวงศ์   หัวหน้า 



 
~ ๓๖ ~ 

 

๒. นางปรียา  บุญให้ผล   ผู้ช่วย 
๓. นางณิชกมล  รัตนพันธ์   ผู้ช่วย 
๔. นางณัฐวดี  แสงป้อม    ผู้ช่วย 
๕. นางจิรนันท์  แซมมงคล   ผู้ช่วย 
๖. นางลมัย  รัตนมณี   เลขานุการ 
๗. นางสุภาพร มณีโชติ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

๖. งำนกำรเงิน 
 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1. รับเงินบ ารุงการศึกษาและเงินบริจาคอื่นๆ พร้อมท้ังดูแลบัญชีการเงินทุกประเภท 
2. ออกใบเสร็จหรือใบอนุโมทนาการรับเงินโดยลงทะเบียนรับ เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กับการเงินทุกประเภท 
3. จัดท าใบส าหรับเบิกเงิน ใบน าส่ง ฎีกาเบิกเงิน ตลอดถึงรับและส่งเงินแก่เจ้าหน้าท่ีหรือ 

หน่วยงานต้นสังกัด 
๔.  น าเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร 
๕.  จัดเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-การจ่ายเงินทุกประเภทไว้อย่างปลอดภัย  

และเป็นระบบพร้อมท่ีจะน ามาเปิดเผยและแสดงอ้างอิงต่อสาธารณชนได้ 
6. แจ้งรายละเอียดให้ครูบุคลากรของสถานศึกษาได้รับทราบถึงระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การรับ-การจ่ายเงินของสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้เงินท่ีก าหนดไว้แผนงบประมาณประจ าปี 

และตรวจสอบภายในเกี่ยวกับบัญชีการเงินทุกประเภท 
8. จัดหา จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ แบบฟอร์มและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในงานการเงิน 
9. จัดเก็บระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและเอกสารการเงินให้เป็นระบบ 
10. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินและการบญัชี หรือท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ  

หรือผู้ท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
๑. นางสาวสุภาพร  มณีโชติ    หัวหน้า 
๒. นางจิรนันท์ แซมมงคล   ผู้ช่วย 
๓. นางจินตรัตน์     ทิพย์สุขุม   ผู้ช่วย 
๔. นางสุเจตน์       บุญปล้อง   ผู้ช่วย 
๕. นางสาวณัฐวดี   แสงป้อม    ผู้ช่วย 
๖. นางจิตติมา  จู้ท่ิน    ผู้ช่วย 
๗. นางสาวกัญญารัตน์  ทองค า   ผู้ช่วย 
๘. นางสาวสุภาพร  ไชยรัตน์    เลขานุการ 



 
~ ๓๗ ~ 

 

๗. งำนบัญชี 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. จัดท าบัญชีและทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
๒. จัดท างบดุลแสดงฐานะทางการเงินให้ผู้อ านวยการทราบทุกคราวไป 
๓. ตรวจสอบใบส าคัญ ลงทะเบียน และเก็บรักษาหลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับการเงินและ 

การบัญชี 
๔. รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

ทุกประเภทเพื่อส่งต่อเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้อ านวยการ 
๕. จัดเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-การจ่ายเงินทุกประเภทไว้อย่างปลอดภัย และ 

เป็นระบบพร้อมท่ีจะน ามาเปิดเผยและแสดงอ้างอิงต่อสาธารณชนได้ 
๖. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินและการบญัชี หรือท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ  

ประกอบด้วย 
๑. นางจิรนันท์ แซมมงคล   หัวหน้า 
๒. นางสาวสุภาพร  มณีโชติ    ผู้ช่วย 
๓. นางจินตรัตน์     ทิพย์สุขุม   ผู้ช่วย 
๔. นางจิตติมา   จู้ท่ิน    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวกัญญารัตน์  ทองค า   ผู้ช่วย 
๖. นางณัฐวดี      แสงป้อม    เลขานุการ 
๗. นางสาวสุภาพร  ไชยรัตน์    ผู้ช่วยเลขานุการ 

๘. งำนพัสดุและสินทรัพย ์
 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. จัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษาให้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบและ 
ง่ายต่อการตรวจสอบ 

๒. จัดท ารายงานเสนอการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ และการขนย้าย จัดวาง จัดต้ังพัสดุ 
ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

๓. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ 
๔. ท าหน้าท่ีเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ให้กับฝ่ายหรือหมวดต่างๆ และควบคุมการใช้งานให 

ถูกต้องโดยเน้นความประหยัดเป็นส าคัญ 
๕. ส ารวจพัสดุครุภัณฑ์ท่ีคงเหลือในแต่ละรายปี และเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

การใช้จ่ายและจ าหน่ายพัสดุครุภัณฑ์จากบัญชีทะเบียน 
๖. ท าความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทพัสดุครุภัณฑ์ด้วยการสืบราคามาตรฐานก่อนท าการ 

จัดซื้อและจัดจ้าง 
 



 
~ ๓๘ ~ 

 

๗. บริการพัสดุครุภัณฑ์แก่ครูบุคลากรของสถานศึกษาตามสมควรและสิทธิท่ีพึงจะได้รับตาม 
หน้าท่ีของงานหรือสายงาน 

๘. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีการเงินและการบัญชี ก่อนท่ีจะน าเสนอเพื่อเบิกจ่ายใน 
การจัดซื้อและการจัดจ้าง 

๙. จัดท าบัญชีการยืม การส่งคืน และการชดใช้พัสดุครุภัณฑ์ของผู้ท่ียืมไปกรณีเกิดความ 
เสียหาย 

๑๐.  จัดท าค าช้ีแจง แนะน าวิธีการใช้ การท านุบ ารุงและการปรับซ่อมแก่ครูบุคลากร 

๑๑.  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพัสดุครุภัณฑ์ หรือท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ  

ประกอบด้วย 
๑. นายนางสุวิไล กันตังกุล   หัวหน้า 
๒. นางณิชกมล รัตนพันธ ์   ผู้ช่วย 
๓. นางฐิรกานต์ สุขยา    ผู้ช่วย 
๔. นายณัฐพันธ์       ชงากรณ์   เลขานุการ 
๕. นางสุภาพร ไชยรัตน์    ผู้ช่วยเลขานุการ  

๙. งำนนโยบำยเรียนฟรี ๑๕ ปี  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. วางแผนการเบิกจ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน  หนังสือเรียน   อุปกรณ์การเรียน 
 เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นไปตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
  ๒.  ด าเนินการจัดคัดเลือกหนังสือเรียน  คัดเลือกนักเรียนยากจน และจัดโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆเพื่อเบิกจ่ายเงินและรวบรวมหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินแต่ละประเภทให้ถูกต้องและทันเวลาท่ี
ก าหนด  ตามแนวทางการด าเนินงานโครงการ สนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

3.  จัดเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-การจ่ายเงินทุกประเภทไว้อย่างปลอดภัย และ 
เป็นระบบพร้อมท่ีจะน ามาเปิดเผยและแสดงอ้างอิงต่อสาธารณชนได้ 

๔.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
๕.  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี หรือท่ีได้รับมอบหมายจาก

ผู้อ านวยการ 

ประกอบด้วย 
๑. นางวารุณี     จินดาวงศ์     หัวหน้า 
๒. นางอมรรัตน์  แขดวง    ผู้ช่วย 
๓. นางจิรนันท์   แซมมงคล    ผู้ช่วย 
๔. ครูที่ปรึกษาทุกคน    ผู้ช่วย 



 
~ ๓๙ ~ 

 

๕. ครูหัวหน้าระดับทุกคน    ผู้ช่วย 
๖. นางสาวสุภาพร  มณีโชติ    เลขานุการ 
๗. นางสาวสุภาพร  ไชยรัตน์    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๑๐. งำนธนำคำรโรงเรียน 
 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ดูแลนักเรียนท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีธนาคารโรงเรียนให้บริการฝากถอนตามระเบียบของธนาคาร 
๒. วางแผนงานโครงการธนาคารโรงเรียน 
๓. ระดมทุน และส่งเสริมให้นักเรียนฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน 
๔. โอนเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี เข้าบัญชีธนาคารโรงเรียน 
๕. ดูแลระบบการเงินของธนาคารโรงเรียน 

ประกอบด้วย 
๑. นางสาวกัญญารัตน์  ทองค า   หัวหน้า 
๒. ครูที่ปรึกษาทุกคน    ผู้ช่วย 
๓. นักเรียนท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีธนาคาร   ผู้ช่วย  

      ๔.  นางสุภาพร ไชยรัตน์    เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๔๐ ~ 

 

กลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
๑. นำยวิฑูรย์  ชุมข ำ    ต าแหน่ง  ครูช านาญการ  

ปฏิบัติหน้ำที่  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
๒. นำงกำญจนำ  เลิศล้ ำ   ต าแหน่ง   ครูช านาญการพิเศษ    

ปฏิบัติหน้ำที่  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
๓. นำงสำวสุทธินี   ทวนด ำ   ต าแหน่ง   ครู  

ปฏิบัติหน้ำที่  เลขานุการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 

โดยมีขอบข่ำยภำรกิจงำน  ดังนี้ 
๑. ส ำนักงำนกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน     

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานปกครองให้เป็นปัจจุบัน 

เพื่อให้สามารถไปใช้แก้ปัญหาได้  
๒.  เป็นกรรมการท่ีปรึกษาฝ่ายปกครอง 
๓. ติดตามผลการปฏิบัติงาน การด าเนินการของบุคลากรภายในกลุ่มงานบริหารงานกิจการ

นักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 
๔. เสนอแนะข้อคิดเห็นการปรับปรุงงานหรือข้อบกพร่องท่ีควรแก้ไขในกลุ่มงานบริหารกิจการ

นักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 
๕. ด าเนินการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานบริหารกิจการ

นักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ถือปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
๖. จัดท าและเสนอโครงการแผนปฏิบัติการของกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์

เพื่อของบประมาณประจ าปี 
๗. จัดให้มีเครื่องอ านวยความสะดวกในส านักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชน

สัมพันธ์ 
๘. จัดท าแผนภูมิโครงสร้างสายงานบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 
๙. จัดท าคู่มือกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์โดยประสานงานกับ

หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๙. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน 
๑๐.  เก็บรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์

มอบหมาย 
๑๑.  จัดท าท าเนียบบุคลากรกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน 
๑๒.  จัดท าพรรณนางานตามสายงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 
๑๓.  จัดเก็บหนังสือราชการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 
๑๔.  ดูแลการจัดการด าเนินงานประกันชีวิตนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
๑๕.  สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๑๖.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

 



 
~ ๔๑ ~ 

 

 ประกอบด้วย 
๑. นางกาญจนา เลิศล้ า   หัวหน้า 
๒. นางไพรวรรณ เพชรสงค์   รองหัวหน้า 
๓. นางสาวกัญญารัตน์  ทองค า   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวสุทธินี ทวนด า   เลขานุการ 
๕. นายเศณวี อ่ าครอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. งำนระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
    งำนระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ตรวจสอบการมาโรงเรียนของนักเรียนทุกคน โดยผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้า
ระดับช้ันเรียนเพื่อแจ้งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ทราบและรายงานผล                   
ต่อผู้บริหารโรงเรียนเพื่อติดตามและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

๒. ควบคุมให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบบังคับของห้องเรียนและโรงเรียนผ่านทางอาจารย์                
ท่ีปรึกษาและหัวหน้าระดับ 

๓. ตักเตือน อบรมนักเรียนให้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียน เป็นผู้มีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรม เสียสละ สุจริต และมีมารยาทท่ีดีงาม 

๔. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเมื่อมีปัญหาด้านความประพฤติและด้าน                 
การปกครอง 

๕. ประสานงานกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและหัวหน้าระดับเพื่อควบคุมดูแลแถวนักเรียนทุก
โอกาสท่ีมีการเข้าแถว และจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

6. ประสานกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและหัวหน้าระดับเพื่อตรวจส่องดูแลเครื่องแต่งกาย                 
ความสะอาด สุขภาพ ฯลฯ ของนักเรียน 

๗. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนและอาจารย์ท่ีปรึกษาในด้านความประพฤติ
กิริยามารยาท การแต่งกาย และการรักษาระเบียบวินัย 

๘. ประสานงานกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและหัวหน้าระดับเพื่อควบคุมนักเรียนก่อนเข้า
ห้องเรียนและเลิกเรียนให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน 

๙. เป็นกรรมการร่วมกับผิดชอบการปกครองนักเรียนในแต่ละระดับช้ันเรียน 
๑๐. ควบคุม ประสานงานให้อาจารย์ท่ีปรึกษาจัดท าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน                   

และแจ้งผลการสอบให้ผู้ปกครองทราบเป็นปัจจุบัน และบางกรณีในโอกาสจ าเป็นจะต้องปรับปรุงพฤติกรรม              
และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

๑๑. จัดให้มีการประชุมประจ าสัปดาห์ตามความเหมาะสม 
๑๒. เสนอแนะข้อคิดเห็นในการปรับปรุงงานหรือข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงแก้ไข                   

ในการปกครองนักเรียนต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหัวหน้าระดับหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน และชุมชน
สัมพันธ์และต่อผู้บริหาร 

๑๓. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชน
สัมพันธ์และต่อผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้กรอบระเบียบของทางราชการ 

 
 



 
~ ๔๒ ~ 

 

 ประกอบด้วย 
๑.  นางกาญจนา เลิศล้ า  หัวหน้า 
๒. นางไพรวรรณ เพชรสงค์  รองหัวหน้า 
๓. นางอมรรัตน์ แขดวง  ผู้ช่วย 
๔. ครูที่ปรึกษาทุกคน   ผู้ช่วย 
๕. หัวหน้าระดับช้ันทุกช้ัน   ผู้ช่วย 
๖. นางสาวกัญญารัตน์    ทองค า  เลขานุการ 
๗. นางมยุรฉัฑฐ   เกื้อนุ้ย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. นางสาวสุทธินี ทวนด า  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 งำนปกครองนักเรียน         
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ปกครองนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. ด าเนินการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
๓. ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๔. ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา 
๕. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการป้องกันแก้ไขพฤติกรรม 

ท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
๖. จัดประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียนหรือประจ าปีการศึกษาตามความจ าเป็น 
๗. ควบคุมดูแลและจัดระเบียบการใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน 
๘. จัดท าแผนงาน/โครงการงานปกครองนักเรียนประจ าปีการศึกษา 
๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
๑. นางกาญจนา เลิศล้ า  หัวหน้า 
๒. นางไพรวรรณ เพชรสงค์  รองหัวหน้า 
๓. หัวหน้าระดับทุกระดับช้ัน  ผู้ช่วย 
๔. ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน  ผู้ช่วย 
๕. นางสาวสุทธินี                      ทวนด า  ผู้ช่วย 
๖. นางสาวกัญญารัตน์               ทองค า  ผู้ช่วย 
๗. นายพินิจ                           เทพมณี       ผู้ช่วย 
๘. นายเศณวี อ่ าครอง  เลขานุการ 
๙. นายณัฐพันธ์   ซงากรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

งำนสำรวัตรนักเรียน 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. เสนอแต่งต้ังบุคลากรจ านวนตามสมควรเป็นสารวัตรนักเรียนประจ าปีการศึกษา 
๒. ตรวจตรา ควบคุมความประพฤติด้านต่างๆ ของนักเรียนร่วมกับสารวัตรนักเรียนจังหวัด 

นครศรีธรรมราช 



 
~ ๔๓ ~ 

 

๓. ประสานงานกับฝ่ายปกครองโรงเรียนในสหวิทยาเขตใกล้เคียง 
๔. จัดท าทะเบียนนักเรียนท่ีมั่วสุมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
๕. รายงานผลการตรวจตราของสารวัตรนักเรียนต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ันในโรงเรียน 
๖. ประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อร่วมมือกันปรับปรุงพฤติกรรมกรณีนักเรียนมั่วสุม 
๗. จัดท าแผนงาน/โครงการงานสารวัตรนักเรียนประจ าปีการศึกษา 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
๑. นายวิฑูรย์ ชุมข า  หัวหน้า 
๒. นายสุชาติ โรวัตน์  ผู้ช่วย 
๓. นางกาญจนา เลิศล้ า  ผู้ช่วย 
๔. หัวหน้าเวรประจ าวัน   ผู้ช่วย 
๕. หัวหน้าระดับ   ผู้ช่วย 
๖. ครูที่ปรึกษาทุกคน   ผู้ช่วย 
๗. นายนัย รัตนมณี  ผู้ช่วย 
๘. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์  ผู้ช่วย 
๙. นายพินิจ เทพมณี  ผู้ช่วย 
๑๐. นายเศณวี อ่ าครอง  เลขานุการ 
๑๑. นางสาวสุทธินี ทวนด า  ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. งำนเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
งำนส่งเสริมวินัยนักเรียนและควำมประพฤติ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย เช่น การตรงต่อเวลา                 

ความสะอาด การแต่งกาย การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียน 

  ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การประหยัดอดออม ความเสียสละ                   
ความอดทนอดกล้ัน ความขยันหมั่นเพียร ความกตัญญู ความเมตตากรุณา ความสามัคคี เป็นต้น 

  ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ 
การพัฒนาสาธารณสถาน การปฏิบัติตามกฎหมาย การเดินรณรงค์ เป็นต้น 

  ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การหารายได้พิเศษในทางสุจริต 
เป็นต้น 

  ๕. ยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 
  ๖. จัดให้มีแผนงาน/โครงการพัฒนาส่งเสริมระเบียบวินัยและความประพฤติ 

ประกอบด้วย 
๑. นายวิฑูรย์ ชุมข า   หัวหน้า 
๒. นายสุชาติ โรวัตน์   ผู้ช่วย 
๓. นางกาญจนา เลิศล้ า   ผู้ช่วย 



 
~ ๔๔ ~ 

 

๔. นางไพรวรรณ เพชรสงค์  ผู้ช่วย 
๕. หัวหน้าเวรประจ าวัน   ผู้ช่วย 
๖. หัวหน้าระดับ   ผู้ช่วย 
๗. ครูที่ปรึกษาทุกคน   ผู้ช่วย 
๘. นางสาวสุทธินี ทวนด า        ผู้ช่วย 
๙. นายพินิจ  เทพมณี        ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวสุภาพร มณีโชติ        ผู้ช่วย 
๑๑. นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์       ผู้ช่วย 
๑๒. นางณัฐวดี  แสงป้อม       ผู้ช่วย 
๑๓. นายเศณวี    อ่ าครอง  เลขานุการ 
๑๔. นางสาวกัญญารัตน์ ทองค า  ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. งำนคณะกรรมกำรนักเรียน 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ควบคุมดูแลการด าเนินการคัดเลือกกรรมการนักเรียนประจ าปี 
๒. จัดอบรมสัมมนาหรือปฐมนิเทศคณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้านักเรียนประจ าปี 

การศึกษา 
๓. ควบคุมดูแลแผนปฏิบัติการฝ่ายปกครองของคณะกรรมการนักเรียนเสนอขออนุมัติ  

และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียน 

ประกอบด้วย 
๑. นายสุชาติ โรวัฒน์  หัวหน้า 
๒. นางสาวรัติยา ทองสีนุช  รองหัวหน้า 
๓. นายพิศิษฐ์ ด าเกล้ียง  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวสุภาพร มณีโชติ  ผู้ช่วย 
๕. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์  ผู้ช่วย 
๖. นางสาวสุทธินี ทวนด า  เลขานุการ 
๗. นางฐิรกานต์ สุขยา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นายเศณวี อ่ าครอง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. งำนกิจกรรมนอกหลักสูตร 
 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ๑. ควบคุมดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกหลักสูตรให้ผู้เรียน
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๒. วางแผน/โครงการปรับปรุงพัฒนางานกิจกรรมนอกหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
 ๓. สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมนอกหลักสูตรประจ าภาคเรียนหรือปีการศึกษา 
 ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 



 
~ ๔๕ ~ 

 

 ประกอบด้วย 
๑. นางสาวรัติยา ทองสีนุช  หัวหน้า 
๒. นางศุภณัฏฐ์ สิริกาญจน์  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวสุภาพร มณีโชติ  ผู้ช่วย 
๔. นางฤดี ทองเนื้อห้า  ผู้ช่วย 
๕. นางณิชกมล รัตนพันธ์  ผู้ช่วย 
๖. นางบุษบา สุทธิมาศ  ผู้ช่วย 
๗. นายเศณวี อ่ าครอง  ผู้ช่วย 
๘. นางกรณ์ภัสสรณ์ สุขรุ่งเรือง  ผู้ช่วย 
๙. นางฐิรกานต์ สุขยา  ผู้ช่วย 
๑๐. คณะกรรมการนักเรียนทุกคน  ผู้ช่วย 
๑๑. นางอัจฉราภรณ์ คงแป้น  ผู้ช่วย 
๑๒. นางณัฐวดี แสงป้อม  ผู้ช่วย 
๑๓. นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย  เลขานุการ 
๑๔. นายสุชาติ โรวัฒน์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. นางสาวนิภาพร ภักดีชน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.  งำนเวรประจ ำวันและรักษำควำมปลอดภัย 
 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

 ๑. จัดท าค าส่ังเวรประจ าวัน แบบบันทึกการปฏิบัติงานเวรประจ าวัน แบบประเมินผล
คุณภาพการปฏิบัติเวรประจ าวันและรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณารายสัปดาห์ 

 ๒. นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานเวรประจ าวันและกิจกรรมหน้าเสาธง 
 ๓. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอยู่โรงเรียน 
 ๔. วางแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
 ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

 ประกอบด้วย 
๑. นางนัชพร ก าเนิดรักษา หัวหน้า 
๒. นางกฤติกา จ านง  รองหัวหน้า 
๓. หัวหน้าเวรประจ าวัน   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวสุทธินี     ทวนด า เลขานุการ 
๕. นางสาวนิภาพร ภักดีชน ผู้ช่วยเลขานุการ 

๗. งำนส่งเสริมสวัสดิภำพนักเรียน 
 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. งานส่งเสริมความรู้เรื่องการประกัน 
๒. บริการการประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
๓. ประสานงานกับผู้ปกครอง และบริษัทประกัน 



 
~ ๔๖ ~ 

 

 ประกอบด้วย 
1. นางฐิรกานต์ สุขยา  หัวหน้า 
2. นางกฤติกา จ านง  ผู้ช่วย 
3. หัวหน้าระดับทุกช้ัน   ผู้ช่วย 
4. ครูที่ปรึกษาทุกคน   ผู้ช่วย 
5. นางณิรดา จงจิตร  เลขานุการ 
6. นางวารุณี จินดาวงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

๘.งำนทัศนศึกษำ  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. วางแผนการน านักเรียนไปทัศนศึกษา 
๒. น านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด 

 ประกอบด้วย 
๑. นายวิฑูรย์ ชุมข า  หัวหน้า 
๒. นายสุชาติ โรวัฒน์  รองหัวหน้า 
๓. หัวหน้าระดับ   ผู้ช่วย 
๔. ครูที่ปรึกษา   ผู้ช่วย 
๕. นางฐิรกานต์ สุขยา  ผู้ช่วย 
๖. นางสาวสุทธินี  ทวนด า  ผู้ช่วย 
๗. นางกาญจนา    เลิศล้ า  เลขานุการ 
๘. นางสุภาพร ไชยรัตน์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางสาวนิภาพร ภักดีชน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. งำนเครือข่ำยสถำนศึกษำและชุมชน 
งำนชุมชนสัมพันธ ์
 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ๑. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
  ๒. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  ๓. งานนิเทศสัมพันธ์ 
  ๔. งานบริการสาธารณะ 
  ๕. ติดต่อประสานงานกับชุมชนในงานพิธีต่าง ๆ  
  ๖. ร่วมกิจกรรม / งานชุมชน 

ประกอบด้วย 
๑. นายวิฑูรย์ ชุมข า  หัวหน้า 
๒. นายสุชาติ โรวัฒน์  ผู้ช่วย 
๓. นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย  ผู้ช่วย 
๔. นางปวีณ์นุช แป้นแก้ว  ผู้ช่วย 
๕. นางกฤติกา จ านง  ผู้ช่วย 



 
~ ๔๗ ~ 

 

๖. นางกาญจนา เลิศล้ า  ผู้ช่วย 
๗. นางเพ็ญศรี หนูหนอง  ผู้ช่วย 
๘. นางสาวสุทธินี ทวนด า  ผู้ช่วย 
๙. นางสาวรัติยา ทองสีนุช  ผู้ช่วย 
๑๐. นายเศณวี อ่ าครอง  ผู้ช่วย 
๑๑. นางวิลาศ ทองนวล  ผู้ช่วย 
๑๒. นายนัย รัตนมณี  ผู้ช่วย 
๑๓. นางเพ็ญศรี รัตนสุภา  ผู้ช่วย 
๑๔. นายธีรเชษฐ์ ทุนสันเทียะ  ผู้ช่วย 
๑๕. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์  ผู้ช่วย 
๑๖. นายพินิจ เทพมณี  ผู้ช่วย 
๑๗. นายปรีชา อนุวัฒน์  ผู้ช่วย 
๑๘. นางลมัย รัตนมณี  เลขานุการ 
๑๙. นางอมรรัตน์ แขดวง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 

 


