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คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
ที่ 391/๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานและมอบหมายงานบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) 

----------------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนวยการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ.๒550 และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช   
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พ.ศ. 2555 โดยใช้คำสั่งฉบับนี้ มอบหมาย
ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดการกำหนดบทบาทหน้าที่แนบท้ายคำสั่ง 
 ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ต่องานอย่างเต็มความรู้ 
ความสามารถและถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อบังคับของทางราชการ หากมีปัญหาและอุปสรรคใน     
การปฏิบัติงานให้รายงานต่อผู้บริหารเพ่ือรับทราบและหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง ณ วันที่  14  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒565 
 
 
 
     (นายจิรัฏฐ์    รัตนพันธ์) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ ๑๙๖/๒๕๖๕ 
ลงวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

-------------------------------------------------------------- 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 1. นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
 2. นางณภัทร    เมืองไทย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ       รองประธาน 
 3. นางอมรรัตน์  แขดวง        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                  กรรมการ 
 4. นางศุภณัฏฐ์   สิริกาญจน์ รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ              กรรมการ 
 5. นางสาวปลารี  เครือจันทร์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                        กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ อำนวยการ แก้ปัญหา ให้คำปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

 

๒. งานหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
 1. นางอมรรัตน์  แขดวง หัวหน้า 
 2. นางไพรวรรณ   เพชรสงค์ ผู้ช่วย 
 3. นายกิจศักดิ์   ชูศรี ผู้ช่วย 
 4. นางมยุรฉัฑฐ           เกื้อนุ้ย                 ผู้ช่วย  
 5. นางสาวกัญญารัตน์    ทองคำ                ผู้ช่วย 
 6. นางฐิรกานต์            สุขยา                  ผู้ช่วย 
 7. นางปรียา               บุญให้ผล              ผูช้่วย 
 8. นายเศณวี               อ่ำครอง               ผู้ชว่ย 
 9. นางสาวสุทธินี          ทวนดำ                ผู้ชว่ย 
 10. นางวันเพ็ญ           ชุมพร้อมญาติ        ผู้ช่วย 
 11. นางสาวสุกัญญา     ทองเพ่ิม               ผูช้่วยและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ี 
1.  ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร และข้อมูล ที่ดำเนินการต่อการพัฒนาหลักสูตร 
2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
3.  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
4.  ประสานงานและจัดทำโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  
5.  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลักสูตรโครงการส่งเสริมความสามารถ

พิเศษ 
6.  กำกับติดตามให้คุณครูนำหลักสูตรไปใช้ 
7.  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น 
8.  จัดทำสารสนเทศเพ่ือเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตร 
9.  จัดตารางสอน 
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10.  ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการกลุ่มสาระ 
11. พิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียน แบบฝึกทักษะทุกระดับชั้น ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  

และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปรายการหนังสือ เพ่ือส่งมอบให้ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการ 
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๓. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
1. นางไพรวรรณ   เพชรสงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. นายกิจศักดิ์ ชูศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. นางฐิรกานต์      สุขยา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4. นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 5. นางสาวกัญญารัตน์    ทองคำ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 6. นางปรียา  บุญให้ผล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

7. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

8. นางสาวสุทธินี  ทวนดำ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

9. นางนัชพร   กำเนิดรักษา รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
10. นางจิตติมา จู้ทิ่น รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11. นางอัฉราภรณ์    คงแป้น รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 12. นางณัฐวด ี แสงป้อม รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 13. นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุนี   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

          14. นายนพวิทย์ แซ่ภู่ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

15. นางบุษบา  สุทธิมาศ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

16. นายสันติ์ จันทนะทรัพย์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ี 
 1. เป็นคณะผู้ช่วยบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 
 2. กำหนดโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม พร้อมแนวทางการวัดผลและประเมินผล       
การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและการประเมินผลและการตัดสินผล
การเรียนตามแนวทางที่กำหนด 
 5. พิจารณาจัดครูเข้าสอนในรายวิชาต่างๆ และเป็นคณะผู้ช่วยจัดทำตารางสอน ตารางเรียนรายภาค/ 
รายปี 
 6. นิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแลการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรและระเบียบของสถานศึกษาว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 7. สนับสนุนให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลิตสื่อ/จัดหา และเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมทันสมัยและ   
มีประสิทธิภาพประกอบการจัดการเรียนรู้ 
 8. จัดให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอนซ่อมเสริม ให้แก่นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือต้องการ
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เป็นกรณีพิเศษ 
 9. ร่วมกับกลุ่มบริหาร พัฒนาบุคลากรโดยการจัดส่งครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ากับการอบรม ประชุม 
สัมมนา หรือศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้ 
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 10. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครูตามศักยภาพโดย
การจัดทำผลงานทางวิชาการ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 11. ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายงานสรุปทุกภาคเรียน/ทุกสิ้นปี 
 12. จัดให้มีการประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
 13. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ 
 14. ติดตามดูแลการแก้ปัญหานักเรียนสอบไม่ผ่าน การสอบแก้ตัว ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผล
ประเมินผล และตามกำหนดเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
 15. สรุปงาน และรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี 
           16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. งานนิเทศการสอน  ประกอบด้วย 
1. นางกฤติกา จำนง หัวหน้า 
2. นางสาวกาญจนา คงชนะ ผู้ช่วย 

  3. นางน้ำทิพย์ เพ็ชรมณี ผู้ช่วย 
  4. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ี 
1. จัดทำแผน/กิจกรรมและปฏิทินการนิเทศการสอน 
2. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  
3. ประสานงานให้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร  
4. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของบุคลากรในกลุ่มงาน  
5. ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศวิชาการและ

การเรียนการสอนของสถานศึกษา 
6. จัดให้มีการให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดกิจผู้ช่วยเรียนการสอน ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นใน

การพัฒนางานของสถานศึกษา  
7. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา  
8. การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ

สถานศึกษา หรือ เครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
ใหม่ๆ ที่ครูต้องการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน 

9. จัดให้มีการศึกษาดูงาน ดูนิทรรศการผลงานของครู 
10. จัดให้มีการสังเกตการสอนในห้องเรียน (การวางแผนการสอนที่พบว่ามีปัญหาแล้วทดลองสอน

ตามแผน และสังเกตการสอนร่วมกัน) 
          11. จัดให้มีการเยี่ยมชั้นเรียน เยี่ยมกลุ่มสาระฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในองค์กร 
          12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕. งานวัดผล ประเมินผล ประกอบด้วย 
 1. นางศุภณัฏฐ ์  สิริกาญจน์    หัวหน้า 
  2. นางสาวสุวดี       เงินถาวร    ผู้ช่วย 
 3. นางสาวกชพรรณ   ทองกระจ่าง    ผู้ช่วย 
 3. นางณิรดา  จงจิตร     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ี 
1. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิท ินปฏิบัต ิงานของงานว ัดผล และประเมินผล              

ทางการศึกษา  
2. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง  
4. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน  
5. ประสานงานจัดทำ จัดเก็บข้อสอบ และดำเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย    

การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  
6. ดำเน ินการเก ี ่ยวก ับงานว ัดผลและประเม ินผลการเร ียนตามระเบ ียบว ่าด ้วยการว ัดผล

ประเมินผล การเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา  
7. จัดทำตารางสอบระหว่างภาค  ปลายภาคเรียนและตารางการสอบแก้ตัว  
8. สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อ

นักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ  
9. ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  
10. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระฯ 
11. จัดทำระบบฐานข้อมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน  
12. รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.6)  
13. ดำเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว  
14. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ  
15. จัดทำข้อมูล  สถิติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการ

เรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา  
16. ดูแลและประสานงานกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์  การประเม ินการอ ่าน  การค ิดว ิ เคราะห ์ และการเข ียนส ื ่อความ   การประเม ินก ิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของนักเรียน  

17. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานวัดผลและประเมินผลการเรียน  
18. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

๖. งานทะเบียนและเทียบโอน  ประกอบด้วย 
 1. นางพรทิพย์ เชยบัวแก้ว      หัวหน้า 
 2. นายนพวิทย์ แซ่ภู่ รองหัวหน้า 
 3. นางปรียา บุญให้ผล ผู้ช่วย 
 4. นางวันเพ็ญ ชุมพร้อมญาติ      ผูช้่วย 
 5. นายวิษณุ ผ่องฉาย ผู้ช่วยและเลขานุการ  
 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ี 
 1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน OBEC และ GPA 
 2. วางแผนการดำเนินงาน OBEC และ GPA 
 3. ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ลงในระบบ  SGS ลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน ข้อมูลผล   
การเรียนในโปรแกรม รวมทั้งรายงาน แบบคำร้องต่างๆ อาทิ ค้นหาข้อมูลสารสนเทศนักเรียน ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกเป็นรายวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 
ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) 
 4. ตรวจสอบผลการจบการศึกษา ออกหลักฐานทางการศึกษา กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา         
จบการศึกษา การรับรองการเป็นนักเรียน 
 5. รายงานผลการจบการศึกษาต่อหน่วยงานต่างๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 6. จัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอกับความต้องการของสถาบันศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยวางแผน
เก็บข้อมูลตลอดจนกำหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บให้ชัดเจน 
 7. จัดทำหลักฐานข้อมูลกลาง โดยวางแผนจัดเก็บข้อมูลทุกประเภทในโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐาน
ของส่วนกลางให้ชัดเจนให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และเงื่อนไขโดยมีการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน
สะดวกแก่การเรียกใช้ข้อมูล 

8. จัดทำหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรายงานผลการเรียนของนักเรียน         
ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

9. จัดทำและตรวจสอบค่า GPA และ PR ของนักเรียน  
10. จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ตามแนวทาง      

ที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด  
11. จัดทำประวัตินักเรียนย้ายเข้ามาเรียนระหว่างปี  ตรวจสอบและเทียบโอนรายวิชา   
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๗. งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย  
  1. นางสาวกาญจนา  คงชนะ      หัวหน้า 
   2. นางน้ำทิพย์  เพ็ชรมณ ี             ผู้ชว่ยและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ี 
 1. วางแผนการทำกิจกรรมแนะแนวตามแนวทาง ที่กำหนดสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการแนะแนวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักวิชาการแนะแนว 
 3. จัดบริการแนะแนวนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและของสังคม           
มีความสนใจในการเล่าเรียน มีสติปัญญาดีและสามารถเลือกศึกษาต่อด้านวิชาการ และวิชาชีพและความสนใจ
ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 4. จัดบริการแนะแนวโดยการแนะนำนักเรียนให้รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นสามารถแก้ปัญหาและ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 
 5. ร่วมมือกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหานักเรียน 
 6. เชิญวิทยากร ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ มีความสามารถและมีประสบการณ์มาบรรยายแนะแนวทาง
การศึกษาให้นักเรียน 
 7. วางแผนการดำเนินงาน และประสานงาน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนใน
การออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 8. ประสานงานและร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆ เพื่อจัดแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 9. จัดนิทรรศการ จัดบอร์ด ให้การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพ 
 10. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ชุมชนและท้องถิ่น จัดหาทุนการศึกษาสนับสนุนและส่งเสริม
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ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับดี ความประพฤติเรียบร้อยแต่ยากจนและช่วยทำกิจกรรมของโรงเรียน
เป็นอย่างดี 
 11. จัดตั้งคณะผู้ช่วยพิจารณาทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของนักเรียน (กยศ.) 
 12. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน เพ่ือการศึกษาของนักเรียนและเก็บหลักฐาน
และข้อมูลของนักเรียนให้เป็นประจำ 
 13. จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 14. ครูผู้ดูแลทุนการศึกษาของนักเรียน  ทุนเฉลิมราชกุมารี  , ทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์ 
 15. ดูแลติดตามและสานงานกับคุณครูที่ปรึกษาในการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนและ
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
 16. ดูแลติดตามและสานงานกับคุณครูที่ปรึกษาในการดำเนินงานในระบบ  School Health HERO 
 17. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

๘. งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย 
  1. นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์    หัวหน้า 
   2. นางฐิรกานต ์  สุชยา     รองหัวหน้า 
   3. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณมุณ ี    ผู้ช่วย 
   4. นางสาวมณฤดี     วงศ์เมฆ     ผู้ช่วย 
  5. นางสาวกมลเนตร  เดชสถิตย์    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
      

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ี 
 1. วางแผนทำโครงการพัฒนาห้องสมุดและทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
วิชาการท่ีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
   2. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานรวมถึงจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื ้อต่อ    
การเรียนรู้ 
  3. จัดหาวัสดุสารนิเทศ หรือสื่อการศึกษา ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ 
สอดคล้องกับความต้องการของครู นักเรียนและชุมชน โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  4. จัดระบบงานห้องสมุดให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จัดหาและสนับสนุน
การให้บริการการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 
   5. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ ตำรา หนังสือ เพื่อประกอบ
การศึกษาค้นคว้า 
  6. ศึกษาการจัดระบบการเก็บข้อมูล ทะเบียนหนังสือ เอกสารประเภทต่างๆ ให้บริการยืม - คืนหนังสือ 
ซ่อมบำรุงเอกสารและสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  7. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีหลากหลาย เพ่ือส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
  8. ประสานความร่วมมือและให้บริการในการใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาและค้นคว้าทั้งในและนอก
ห้องเรียน 
  9. จัดทำสถิติผู้เข้าใช้บริการและจัดเก็บข้อมูลการให้บริการ การประชาสัมพันธ์งานของห้องสมุดให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
  10. สรุปรายงานผลการปฏบิัติงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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  11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๙. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 
 1. นางสาวสุวด ี  เงินถาวร    หัวหน้า 
 2. นางอัฉราภรณ ์    คงแป้น     รองหัวหน้า 
 3. นางรัจนา   ประจักษ์วงศ์    ผู้ช่วย 
 4. นางสาวปลารี  เครือจันทร์    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ี 
 1. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสามารถนำกระบวนการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนางานที่ได้รับผิดชอบ 
 2. จัดอบรม เชิญวิทยากรมาเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้แก่คณะครูเพ่ือให้สามารถทำวิจัยใน      
ชั้นเรียนได้ 
 3. จัดให้บริการเอกสาร สื่อ ตำราที่เก่ียวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
 4. ให้คำปรึกษา แนะแนว หรือแนะนำครูให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องด้วยกระบวนการวิจัย 
 5. รวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยของครู ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 6. สนับสนุนให้ครูที่ทำงานวิจัยได้นำผลงานเข้าสู่วิชาการและพัฒนาเป็นผลงานวิชาการต่อไปได้ 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๐. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
1. นางมยุรฉัฑฐ     เกื้อนุ้ย      หัวหน้า  
2. นายเศณวี      อ่ำครอง     ผู้ช่วยกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   
 3. นางสาวกมลเนตร  เดชสถิตย์    ผู้ช่วยกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
4. นางสาวสุกัญญา  ทองเพ่ิม     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ี 
 1. รวบรวมระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปฏิทินปฏิบัติงาน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมชุมนุม 
ลูกเสือ และกิจกรรมแนะแนว 
 3. กำหนดกลุ่มผู้เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา และระบบบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
 5. จัดกิจกรรมแนะแนวตามโครงสร้างของหลักสูตร ทั้งการจัดการเรียนรู้และการจัดบริการต่างๆ          
อย่างครบถ้วน 
 6. การจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 7. การปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ข้ันต่ำของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 8. ประสานการดำเนินงานกับกลุ่มสาระ 
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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1๑. งานประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 
1. นางอมรรัตน์  แขดวง  หัวหน้ามาตรฐานที่ ๓ หัวหน้า 
2. นางศุภณัฎฐ ์  สิริกาญจน์ หัวหน้ามาตรฐานที่ ๑ ผู้ช่วย 
3. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว หัวหน้ามาตรฐานที่ ๒ ผู้ช่วย 
4. นางณิรดา  จงจิตร     ผู้ช่วย 
5. นางกาญจนา  เลิศล้ำ     ผู้ช่วย 
6. นางไพรวรรณ  เพชรสงค์    ผู้ช่วย 
7. นางลมัย  รัตนมณี     ผู้ช่วย 
8. นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณ ี    ผู้ช่วย 
9. นายกิจศักดิ์  ชูศรี     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
10. นางสาวนุสรา   บุญถนอม    ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
              

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ี 
 1. จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม       
ที่กฎกระทรวงกำหนด 
 2. จัดประชุมครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทหน้าที่     
ที่จะต้องช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายในและภายนอกโรงเรียน 
 3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมภารกิจ และสามารถแสดงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างพอเพียง ถูกต้อง ชัดเจน       
เป็นปัจจุบัน และสามารถจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 4. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
สามารถเพ่ิมเติมเฉพาะในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ 
 5. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีรองรับ 
 6. จัดทำแผนการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน 
 7. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู บุคลากร ดำเนินการประเมินตนเอง 
 8. วางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
 9. ดำเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 10. ประสานความร่วมมือกับคณะครูที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพ
ภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยนำข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 11. ประเมินผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ที่กำหนด 
 12. จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปี และนำส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
 13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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1๒. งานห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ประกอบด้วย 
 - งานห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  1. นางวันเพ็ญ  ชุมพร้อมญาติ  หัวหน้า 
  2. นางสาวสุวด ี  เงินถาวร  รองหัวหน้า  
 - งานห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ 
  1. นางสาวสุกัญญา  ทองเพ่ิม   หัวหน้า 
  2. นางสาวกมลเนตร  เดชสถิตย์  รองหัวหน้า  
 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ี 
1. วางแผน  และจัดทำกรอบงบประมาณประจำปีของห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ  
2. จัดทำรายละเอียด  แผนงาน/โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 
3. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี โดยปรับปรุงและประกาศเป็นรายภาคเรียน 
4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
5. ประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ และรายงานผลเพ่ือพัฒนา 
6. ตรวจสอบ  ติดตามและดูแลการใช้หลักสูตร  การจัดการเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับการจัดแผน       

การจัดการเรียนรู้  มีการวัดประเมินผลที่เหมาะสม ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
7. ประสานการคัดเล ือกหนังสือเร ียนที ่ม ีค ุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรห้องเร ียนส่งเสริม

ความสามารถพิเศษ เพ่ือใช้เป็นแบบเรียนของแต่ละปีการศึกษา 
8. ดูแลการเรียนการสอนและความประพฤติของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ติดต่อ

ประสานงานกับผู้ปกครอง โดยร่วมมือกับครูที่ปรึกษา 
9. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียน  โดยสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ

และทดสอบทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
10. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน  เน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และ ส่งเสริมความสามารถพิเศษ

ตามศักยภาพผู้เรียน 
11. ตรวจสอบ  ติดตาม  ประสานงาน  และรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
12. สรุปรายงานผลการศึกษาต่อนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
13. ประสานงานกับบริษัทตัวแทนจัดหาครูชาวต่างประเทศเพ่ือดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ) และนิเทศการสอนของครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จัดทำ
เอกสารเพื่อการนิเทศ  ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ รวบรวมผลการนิเทศเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อการ
พัฒนาห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1๓. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
1. นางจิตติมา   จู้ทิ่น      หัวหน้า 

 2. นายวัฒนา  วัฒนศิริ      ผู้ชว่ย 
 3. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ     ผู้ชว่ย 
 4. นายอิทธิพล    เพียรสกุล     ผู้ชว่ย 
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มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ี 
1. ศึกษาวิเคราะห์ ความจำเป็นในการใช้สื่อ และนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
 2. จัดอบรมส่งเสริม และสนับสนุน ให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตผู้ช่วยเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
 3. จัดหาสื่อ และนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 4. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรมเพ่ือกี่จัดการเรียนการสอน 
และพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบันต่างๆ 
          5. ควบคุมดูแลการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ e – learning ในการจัดการเรียนการสอน 
 6. พัฒนาระบบสารสนเทศและจัดทำเอกสารสารสนเทศทุกปีการศึกษา 
 7. กรอกข้อมูลโปรแกรม SMIS ให้เป็นปัจจุบันและทันกำหนดเวลาส่ง 
 8. การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 9. การสรุป รายงานผล และการนำผลไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป  

10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๔. งานการศึกษาพิเศษ  ประกอบด้วย 
1. นางอมรรัตน์     แขดวง     หัวหน้า 
2. นางสาวกาญจนา    คงชนะ     ผู้ช่วย 
3. นางน้ำทิพย์  เพ็ชรมณี    ผู้ช่วย 
4. นางสาวธันย์ชนก   สุวรรณมุณ ี    ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ี 
1. แต่งตั้งคณะผู้ช่วยการรับผิดชอบในงานการศึกษาพิเศษ 

 2. แต่งตั้งคณะผู้ช่วยจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
3. กรอกข้อมูลในระบบ SET 
4. จัดทำโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 

บุคคล (IEP) 
5. สำรวจเด็กที่คาดว่าน่าจะมีความผิดปกติ หรือมีปัญหา 
6. ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กท่ีอาจมีความผิดปกติหรือมีปัญหา และประชาสัมพันธ์ถึงความจำเป็น    

ทีจ่ะต้อง พัฒนาเด็กท่ีมีความผิดปกติ 
  7. ดำเนินการคัดแยกคัดกรองเบื้องต้นตามแบบคัดแยกคัดกรองของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  8. ส่งต่อนักเรียนเพ่ือให้นักจิตวิทยา หรือแพทย์วินิจฉัยความบกพร่องหรือปัญหาดังกล่าว 
  9. จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
  10. การประเมินความก้าวหน้า และพัฒนาการของผู้เรียน 
  11. ปรับปรุงแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  12. จัดกระบวนการเรียนการสอนเฉพาะเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยการสอนซ่อมแซมเสริม 
  13. การสร้างบรรยากาศและการยอมรับซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน กับนักเรียนที่มี 

ความต้องการพิเศษ 
          14. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้เห็นความจำเป็นความสำคัญ และให้โอกาสกับเด็กที่มีความ 
บกพร่องผิดปกติเพ่ือจะได้เข้ารับการพัฒนาตนเองให้ได้เต็มศักยภาพเหมือนกับบุคคลทั่วๆ ไป (โดยเฉพาะ 
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ครูผู้สอนที่มีเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนร่วมอยู่ในชั้นเรียน) 
15. การนำเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมต่างกับศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษจังหวัด
และหน่วยงานอ่ืนๆ 
16. ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
17. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

1๕. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วย 
1. นายอดิศร   อินทรสุวรรณ   หัวหน้า 
2. นายวัฒนา    วัฒนศิริ    ผู้ช่วย 
3. นางจิตติมา    จู้ทิ่น    ผู้ช่วย 
4. นายอิทธิพล    เพียรสกุล   ผู้ช่วย 

 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ี 
1. สำรวจข้อมูล ICT ของสถานศึกษา รวมถึงวางแผนและกำหนดนโยบายการนำ ICT มาใช้ใน 

การบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
          2. ให้ความรู้ และสนับสนุนให้บุคลากรนำนวัตกรรมและ ICT มาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
          3. ดูแลและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์ ICT ของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
          4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการใช้ ICT ให้แก่กลุ่มบริหารวิชาการ ดังนี้ 
  - สำรวจปัญหาความต้องการจำเป็นด้านการใช้ ICT 
  - จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทางด้าน ICT  
  - ซ่อม บำรุงสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี 
  - ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทางด้านใช้ ICT 
  - นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านการ
ใช้ICT ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
          5. ดูแลและจัดการเว็บไซต์ของสถานศึกษา (งานวิชาการ)  
          6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1๖. งานเลขานุการ ประกอบด้วย 
 1. นางสาวปลารี  เครือจันทร์    หัวหน้า 
 2. นางสาวนุสรา   บุญถนอม    ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ี 
1. ลงทะเบียนและทำทะเบียนคุมหนังสือรับ-ส่ง หนังสือราชการกลุ่มงานวิชาการ 
2. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ในกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของกลุ่มบริหารวิชาการ 
4. สรุปรายงานการดำเนินงานของงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
5. งานพัสดุของฝ่าย 
6. ดำเนินการด้านงบประมาณในการโครงการ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายจิรัฏฐ ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุทธิตา ศรีบุญนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธาน 
 ๓. นางปวีณ์นุช แป้นแก้ว หัวกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
 ๔. นางลมัย รัตนมณี  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 ๕. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณมุณี ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา            กรรมการและ    
                                                                                                        เลขานุการ 
 

 มีหน้าที่  อำนวยการ  แก้ปัญหา ให้คำปรึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๑. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว   หัวหน้างานสำนักงาน 
 ๒. นางลมัย  รัตนมณ ี   รองหัวหน้าสำนักงานและงานเลื่อนวิทยฐานะ 

๓. นางจิตติมา  จู้ทิ่น    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลครูใน Emis และระบบ SESA 
 ๔. นางสาวนวียา  ปักษิณ    แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๕. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์   ผู้ช่วยแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๖. นายกิจศักดิ์  ชูศรี    เจ้าหน้าที่ประมวลผลการปฏิบัติงาน 
 ๗. นางสาวสุทธินี  ทวนดำ    พัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๘. นางสาวกาญจนา  คงชนะ    เจ้าหน้าที่บันทึกการประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
                                                                ขั้นพ้ืนฐาน 
 ๙. นางน้ำทิพย์  เพ็ชรมณ ี           เจ้าหน้าที่สรุปบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ 
 ๑๐. นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณ ี   งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเลขานุการกลุ่มบริหาร 
                                                  งานบุคคล 
 ๑๑. นายอิทธิพล  เพียรสกุล   งานระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล  
                                                                (Digital Performance Appraisal : DPA) 
  ๑๒.นางสาวพิมพ์ชนก นำนาผล             ธุรการ/สารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

มีหน้าทีแ่ละรับผิดชอบงานดังนี้ 
๑. รับ - ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. งานประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓. งานพัสดุและดำเนินการเอกสารการเบิกจ่ายการเงินตามโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. งานแผนงาน โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๕. สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๖. งานวิจัยและประเมินผลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๗. การจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน 
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๘. ออกคำสั่งการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน คำสั่งต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

๙. จัดทำระเบียบวาระการประชุม บันทึกรายงานการประชุมของโรงเรียนและกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑๐.  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑๑.  ดำเนินการเรื่องการขอมีบัตรของข้าราชการครู จัดทำแบบฟอร์มต่างๆของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑๒.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓. คณะกรรมการวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ประกอบด้วย 
 ๑. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว    หัวหน้า 
 ๒. นางจิตติมา  จู้ทิ่น     ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวพิมพ์ชนก นำนาผล     ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวนวียา  ปักษิณ     ผู้ช่วย 

๕. นางลมัย  รัตนมณี     เลขานุการ 
 ๖. นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณ ี    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้ 
๑. วางแผนอัตรากำลัง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น 
๒. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. การจัดทำแผนจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่โรงเรียนต้องการ 
๔. จัดทำสัญญาจ้างและจัดทำคำสั่งมอบหมายภาระงานต่างๆแก่ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 
๕. แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์การประเมินผล 

การปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งภาระงานให้แก่
อัตราจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ จัดทำแผนดำเนินการให้ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน 
(ถ้ามี) 

๖. ดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพร้อมและ 
พัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด 

๗. จัดทำเอกสารและดูแลหรือพาลูกจ้างชาวต่างชาติไปขึ้นทะเบียนประกันสังคม ขึ้นทะเบียนครู 
ต่างชาติขออยุ่ในประเทศ การขอใบอนุญาตทำงานในประเทศและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๘. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. คณะกรรมการงานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
 ๑. นางลมัย  รัตนมณี     หัวหน้า 
 ๒. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์    ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวกาญจนา คงชนะ     ผู้ช่วย 
 ๔. นางน้ำทิพย์  เพ็ชรมณี    ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวนวียา  ปักษิณ     ผู้ช่วย 
 ๖. นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณ ี    เลขานุการ 
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 ๗. นางสาวพิมพ์ชนก นำนาผล     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรลงเวลาปฏิบัติราชการ แบบการลาทุกประเภท 
๒. รายงานการมาโรงเรียนของข้าราชการครู ลูกจ้าง เสนอรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการ ในเวลา  

๐๘.๓๐ น. ของทุกวัน และก่อนสิ้นภาคเรียนสรุปรายงานวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรต่อผู้บริหาร 
๓. การจัดระบบการเก็บรักษาทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
๔. การจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
๕. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๖. ส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต ดำเนินการต่อใบประกอบวิชาชีพครู 
๗. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๕. คณะกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ประกอบด้วย 

๑. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว    หัวหน้า 
๒. นางจิตติมา  จู้ทิ่น     ผู้ช่วย 
๓. นางสาวกาญจนา  คงชนะ     ผู้ช่วย 
๔. นางน้ำทิพย์ เพ็ชรมณี        ผู้ช่วย 
๕. นางสาวนวียา ปักษิณ     ผู้ช่วย 
๖. นางสาวพิมพ์ชนก นำนาผล     ผู้ช่วย 
๗. นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณ ี    ผู้ช่วย 
๘. นายอิทธิพล   เพียรสกุล    ผู้ช่วย 
๙. นางลมัย  รัตนมณี     เลขานุการ 
๑๐. นายกิจศักดิ์  ชูศรี     ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตามระเบียบว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ การดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อนเงินขั้นเดือน  

จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างครูกับผู ้อำนวยการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนหรือค่าจ้าง 

๓. ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕. การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
๖. รับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับ - ส่ง ครูย้าย งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 
๗. ดำเนินการให้ข้าราชการครูประเมินตนเอง และบันทึกการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน รับผลการ 
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ประเมินโครงการและการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ สรุปผล เสนอต่อผู้บริหาร 
๘. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖. คณะกรรมการงานวินัย การรักษาวินัยและการออกจากราชการ ประกอบด้วย 
 ๑. นายกุลธนิต          ด้วงกูล     หัวหน้า 
 ๒. นายกิจศักดิ์          ชูศร ี     ผู้ช่วย 
 ๓. นางลมัย          รัตนมณ ี     เลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. ดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การสั่งพักราชการและการให้ออกไว้ก่อน  การรายงานการ 

ดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การออกจากราชการ 
๒. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๗. คณะกรรมการงานพัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วย 
๑. นางปวีณ์นุช            แปน้แก้ว หัวหน้า 

    ๒. นางลมัย          รัตนมณ ี     ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวธันย์ชนก      สวุรรณมุณี    เลขานุการ 
 ๔. นางสาวพิมพ์ชนก     นำนาผล     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่งไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา  

ศึกษาดูงาน 
๒. จัดทำคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการในราชอาณาจักรเสนอ 

ต่อผู้อำนวยการ 
๓. จัดทำทะเบียนข้อมูลการส่งครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
๔. รวบรวมรายงานผลการไปประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

รายงานต่อผู้อำนวยการ 
๕. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๘. คณะกรรมการงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
 ๑. นางลมัย  รัตนมณี     หัวหน้า 
 ๒. นายกิจศักดิ์  ชูศรี     ผู้ช่วย 
 ๓. นางสุภาพร  ไชยรัตน์     ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวกาญจนา คงชนะ     เลขานุการ 
 ๕. นางสาวพิมพ์ชนก นำนาผล     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑. เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าร่วมประชุม 
๒. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จัดทำวาระการประชุม ส่งรายงานการประชุม 
๓. ประสาน เตรียมสถานที่ประชุม 
๔. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๙.  คณะกรรมการงานแผนงาน/โครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๑. นางสาวนวียา  ปักษิณ     หัวหน้า 
 ๒. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว    ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวกาญจนา คงชนะ     ผู้ช่วย 
 ๔. นายกิจศักดิ์  ชูศรี     ผู้ช่วย 
 ๕. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ    ผู้ช่วย 
 ๖. นางลมัย  รัตนมณี     เลขานุการ 
 ๗. นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณ ี    ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. การจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานบุคคล และปฏิทินปฏิบัติงาน

ร่วมกับแผนงานของโรงเรียน 
๓. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 

 

๑๐. คณะกรรมการงานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๑. นางสาวสุทธิน ี ทวนดำ     หัวหน้า 
 ๒. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว    ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวกาญจนา คงชนะ     ผู้ช่วย 
 ๔. นางลมัย  รัตนมณี     เลขานุการ 
 ๕. นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณ ี    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. ประสานกับหัวหน้างานพัสดุในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
๒. ควบคุมดูแลการเก็บรักษาพัสดุของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓. ประสานกับหัวหน้างานพัสดุในการดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. ลงทะเบียนบัญชีวัสดุถาวรและครุภัณฑ์ท่ีเป็นกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๕. ตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุของกลุ่มบริหารงานบุคคลที่ชำรุดประจำปีงบประมาณ 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 1. นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา     ประธานกรรมการ 
 2. นายสุชาต ิ โรวัฒน ์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป   รองประธาน 
 3. นายเศณวี อ่ำครอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป / พัสดุ / แผนงาน      กรรมการ 
 4. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                                    กรรมการ 
 5. นางอัจฉราภรณ์  คงแป้น    ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                                    กรรมการและ         
                                                                                                              เลขานุการ 

6. นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                        กรรมการผู้ช่วย  
                                                                                                    และเลขานุการ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
อำนวยการ แก้ปัญหา ให้คำปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานกลุ ่มบริหารวิชาการเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
  

๒. งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป   ประกอบด้วย 
 1. นางมยุรฉัฑฐ   เกื้อนุ้ย หัวหน้า 
 2. นางสาวสุวด ี เงินถาวร ผู้ช่วย 
 3. นางสาวรัติยา    ทองสีนุช ผู้ช่วย 
 4. นางณิชกมล รัตนพันธ์ ผู้ช่วย 
 5. นางอัจฉราภรณ์  คงแป้น ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
๑. กำหนดนโยบายมาตรการและเป้าหมายในการดำเนินงานของกลุ่มงาน 
๒. จัดองค์กรทางการบริหารของกลุ่มงาน 
๓. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน 
๔. จัดสำนักงานและจัดสภาพแวดล้อมในสำนักงาน 
๕. บำรุงขวัญและกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานในกลุ่มงาน 
๖. ประชาสัมพันธ์ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าของกลุ่มงานของบุคลากรใน 

กลุ่มงานและโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 
 1. นายสุชาติ   โรวัฒน ์ หัวหน้า 
 2. นายสันติ์   จันทนะทรัพย์ ผู้ช่วย 
 3. หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ผู้ช่วย 
 4. หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ผู้ช่วย 
 5. หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้ช่วย 
 6. หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ช่วย 
 7. นางนันทนา ทองศรี ผู้ช่วย 
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 8. นางวิลาศ ทองนวล ผู้ช่วย 
 9. นายสมพร ช้างอินทร์  ผู้ช่วย 
 10. นางเพ็ญศรี รัตนสุภา  ผู้ช่วย 
 11. นายธีรเชษฐ ทุนสันเทียะ  ผู้ช่วย 
 12. นายสมนึก ราษฎร  ผู้ช่วย 
 13. นายเศณวี อ่ำครอง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 14. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ี 
๑. กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
๒. บำรุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้มั่นคง 

ปลอดภัย และสวยงาม 
๓. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
๔. ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. งานสารบรรณ  ประกอบด้วย 
 1. นายสนธญา  ทรงทอง     หัวหน้า 
          2. นางจิตติมา  จู้ทิ่น     ผู้ช่วย 
          3. นางบุษบา  สุทธิมาศ    ผู้ช่วย 
          4. นางสาวพิมพ์ชนก นำนาผล     ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบงานธุรการและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๒. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๓. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ 
๔. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการ ได้ตามระบบงานที่ 

กำหนด 
๕. ดำเนินงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า 
๖. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
๗. ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๕. งานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
  1. นายสนธญา    ทรงทอง     หัวหน้า 
 2. นายกิจศักดิ์    ชูศรี     ผู้ช่วย 
 3. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ    ผู้ช่วย 
 4. นางจิตติมา    จู้ทิ่น     ผู้ช่วย 
 5. นายอิทธิพล    เพียรสกุล    ผู้ช่วย 
 6. นายวัฒนา    วัฒนศิริ     ผู้ช่วย 
 7. นางสาวสุกัญญา  ทองเพ่ิม     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
๑. วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามแนวทางที่กำหนด 
๓. ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์การศึกษา 
๔. ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖. งานโภชนาการ  ประกอบด้วย 
 1. นางณิชกมล       รัตนพันธ์ หัวหน้า 
 2. นางลมัย            รัตนมณี              ผู้ช่วย 
 3. นางณัฐวดี          แสงป้อม             ผู้ช่วย 
 4. นายณัฐพันธ์       ซงากรณ์              ผู้ช่วย 
 5. นางจีรนันท์       แซมมงคล            ผู้ช่วยและเลขานุการ 
           

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
๑. จัดทำสถิติข้อมูลทางด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน 
๒. ให้ความรู้นักเรียนในด้านการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
๓. ดูแลส่งเสริมมารยาทในการรับประทานอาหารและการเข้าแถวในการรับบริการต่างๆ 
๔. กำกับ ดูแลการทำความสะอาดของโรงอาหารของผู้จำหน่ายอาหาร 
๕. จัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อพัฒนาโภชนาการโรงเรียน 
๖. กำหนดกฎ ระเบียบต่างๆ ในการบริการโภชนาการทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
๗. ควบคุมแม่ค้าให้บริการและจำหน่ายอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ อาหารที่สะอาด ราคา 

พอเหมาะตามท่ีกำหนด บริการถูกสุขลักษณะ 
๘. เชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล หรือสาธารณสุขมาให้ความรู้กับนักเรียนและแม่ค้าเกี่ยวกับการ 

บริโภค 
๙. ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๗. งานนักการภารโรง  ประกอบด้วย  
 1. นายสุชาต ิ โรวัฒน ์     หัวหน้า 
 2. นางสาวรัติยา ทองสีนุช     ผู้ช่วย 
 3. นางนัชพร          กำเนิดรักษา       ผู้ช่วย 
 4. นายเศณวี อ่ำครอง     ผู้ช่วย 
 5. นางลมัย           รัตนมณ ี    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
๑. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานนักการภารโรง 
๒. มอบหมายงานประจำและงานอื่นๆ แก่นักการภารโรง 
๓. ควบคุม  ดูแล  สนับสนุนการปฏิบัติงานนั้นให้ประสบความสำเร็จ 
๔. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ เพ่ือการปฏิบัติงานของนักการภารโรง 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้สวัสดิการและช่วยเหลือนักการภารโรงด้วยความยุติธรรม 
๖. ติดตามรวบรวมข้อมูล  สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน  รายงานผลงานประจำปี 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๘. งานสหกรณ์  ประกอบด้วย 
 1. นายสุชาต ิ โรวัฒน ์ หัวหน้า 
 2. นางสาวสุทธิน ี ทวนดำ ผู้ช่วย   
 3. นายเศณวี อ่ำครอง ผู้ช่วยและเลขานุการ 
      

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
๑. จัดทำแผน / โครงการเพ่ือพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ 
๒. จัดให้มีสถานที่ดำเนินการเพ่ือบริการสมาชิกได้เพียงพอ 
๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทราบเพ่ือสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
๔. ส่งเสริมความรู้ ทักษะ ในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
๕. จัดหาสินค้ามาจำหน่าย โดยคำนึงถึงประเภท ชนิดและคุณภาพของสินค้า 
๖. มีการปันผลประจำปีให้สมาชิกตามเกณฑ์ของการจัดกิจกรรมสหกรณ์ 
๗. ส่งเสริมให้สมาชิกนำสินค้าไปจำหน่ายในราคาถูก เพ่ือฝึกให้สมาชิกได้เป็นนักขายรุ่นเยาว์ 
๘. ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๙. งานอนามัยโรงเรียน  ประกอบด้วย 
 1. นางเพ็ญศรี หนูหนอง หัวหน้า 
 2. นางกัลยา พรมทิพย์ ผู้ช่วย 
 3. นายอดิศร อินทรสุวรรณ ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
๑. เป็นศูนย์พยาบาลเบื้องต้นของโรงเรียน 
๒. จ่ายยาสามัญและรักษาแผลเบื้องต้นและจัดหายาและอุปกรณ์ต่างๆ ในศูนย์พยาบาล 
๓. ประสานผู้เกี่ยวข้องกรณีต้องส่งโรงพยาบาลหรืออนามัย 
๔. ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๐. งานยานพาหนะ  ประกอบด้วย 
 1. นายสุชาติ   โรวัฒน ์ หัวหน้า 
 2. นายเศณวี อ่ำครอง ผู้ช่วย 
 3. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์ ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๑.  จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับกลุ่มงานยานพาหนะ  
  ๒.  บริหารจัดการงานยานพาหนะโรงเรียน รับผิดชอบ ดูแลรักษาการใช้ยานพาหนะ  
 ๓.  จัดระบบและเสนอผู้บริหารเพ่ืออนุมัตกิารใช้ยานพาหนะของโรงเรียน  
  ๔.  ดำเนินการให้มีการซ่อมบำรุง ดูแลยานพาหนะโดยสม่ำเสมอ  
  ๕.  รวบรวมข้อมูล สถิติการใช้และการบำรุงรักษายานพาหนะแต่ละคัน  
  ๖.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี  
  ๗.  ปฏิบัติหน้าทีง่านอ่ืนๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
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๑๑. งานโสตทัศนศึกษา  และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
 1. นายเศณวี อ่ำครอง หัวหน้า 
 2. นายพินิจ           เทพมณี ผู้ช่วย 
 3. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์ ผู้ช่วย 
 4. นายอิทธิพล   เพียรสกุล ผู้ช่วย 
 5. นายวัฒนา วัฒนศิริ ผู้ช่วย 
 6. นายพลวัฒน ์ แก้วประสม ผู้ช่วย 
 7. นายกิจศักดิ์ ชูศรี ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๑. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานโสตทัศนศึกษา  
  ๒. จัดระบบให้บริการโสตทัศนูปกรณแ์ก่คร ูกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานต่างๆ  
  ๓.  ดูแลรับผิดชอบโสตทัศนูปกรณ ์ 
  ๔.  จัดหาและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณใ์ห้อยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์ใช้งานได ้ 
  ๕.  สนับสนุน ส่งเสริมคร ูเพ่ือให้มีการใช้โสตทัศนูปกรณอ์ย่างมีประสิทธิภาพ  

๖.  ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับงานประชาสัมพันธ์และให้บริการโสตทัศนศึกษาในกิจการ 
ของโรงเรียน  
  ๗.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผล การปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี  
  ๘.  ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย  
 

๑๒. กิจกรรม ๗ส. ประกอบด้วย 
 1. นายสุชาติ   โรวัฒน ์ หัวหน้า 
 2. นางอัจฉราภรณ์   คงแป้น ผู้ช่วย 
 3. นายณัฐพันธ์   ซงากรณ์ ผู้ช่วย 
 4. นางสาวสุทธินี   ทวนดำ ผู้ช่วย 
 5. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น ผู้ช่วย 
 6. นายเศณวี อ่ำครอง ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๑. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับ  กิจกรรม 7ส. 

๒. พัฒนาการดำเนินกิจกรรม 7ส. ให้เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ของโรงเรียน 
           ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ และดำเนินกิจกรรม ๗ส. 
โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดไป 
 ๔. ให้ทุกฝ่ายงานนำกิจกรรม ๗ส. ไปดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ครบทั้ง ๗ กิจกรรม 
      ๕. ผู้บริหารหัวหน้างานทุกระดับต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม กำกับ และดูแลให้การดำเนิน 
กิจกรรม 7ส. ของโรงเรียน บรรลุตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 7ส. และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
       ๖. ให้รางวัลพื้นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม 7ส ตามแผนการดำเนินงานและ 
มาตรฐานที่กำหนดไว้ 
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 7. ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

๑๓. งานเลขานุการ 
 1. นางสาวนวียา  ปักษิณ     หัวหน้า 
  2. นางสาวพิมพ์ชนก นำนาผล     ผู้ช่วย 
  3. นางสาวสุกัญญา  ทองเพ่ิม     ผู้ช่วย 
  4. นางอัจฉราภรณ์   คงแป้น     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
๑. ลงทะเบียนและทำทะเบียนคุมหนังสือรับ-ส่ง หนังสือราชการกลุ่มบริหารทั่วไป 
๒. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ในกลุ่มบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 
๓. บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของกลุ่มกลุ่มบริหารทั่วไป 
๔. สรุปรายงานการดำเนินงานของงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
๕. ดำเนินการด้านงบประมาณในการจัดทำโครงการ 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

๑.คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 1. นายจิรัฏฐ ์ รัตนพันธ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา       ประธานกรรมการ 
 2. นางสุทธิตา ศรีบุญนาค   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ        รองประธาน 
 3. นางสาวสุภาพร  มณีโชติ    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน     กรรมการ 
 4. นางวารุณี        จินดาวงศ์  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน กรรมการ 
 5. นางลมัย          รัตนมณี    ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                            กรรมการและ   
                                                                                                               เลขานุการ 
 มีหน้าที่  อำนวยการ  แก้ปัญหา ให้คำปรึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  ประกอบด้วย 
 1. นางสาวสุภาพร  มณีโชติ หัวหน้างานสำนักงาน 

2. นางวารุณี        จินดาวงศ ์ รองหัวหน้างานสำนักงาน 
3. นางจิรนันท์    แซมมงคล ผู้ช่วย  
4. นางลมัย รัตนมณ ี ผู้ช่วย 

 5. นางสุเจตน์ บุญปล้อง ผู้ช่วย 
 6. นางปรียา        บุญให้ผล ผู้ช่วย 
 7. นางจินตรัตน์    ทิพย์สุขุม ผู้ช่วย 
 8. นางสุภาพร     ไชยรัตน์ ผู้ช่วย 
 9. นางสาวนวียา ปักษิณ ผู้ช่วย 
 10. นางสาวอุมาภรณ์ กระออมกาญจน์ เลขานุการ 
 11. นางสาวณัฐวดี    แสงป้อม ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. กำหนดนโยบายมาตรการและเป้าหมายในการดำเนินงานของกลุ่มงาน 
2. จัดองค์กรทางการบริหารของกลุ่มงาน 
3. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน 
4. จัดสำนักงานและจัดสภาพแวดล้อมในสำนักงาน 
5. บำรุงขวัญและกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานในกลุ่มงาน 
6. ประชาสัมพันธ์ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าของกลุ่มงานของบุคลากรใน 

กลุ่มงานและโรงเรียน 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓. งานจัดทำและเสนอของบประมาณ  ประกอบด้วย 
1. นางสาวสุภาพร    มณีโชติ     หัวหน้า 
2. นางวารุณี                จินดาวงศ ์    ผู้ช่วย 
3. นางลมัย  รัตนมณ ี    ผู้ช่วย 
4. นางสาวณัฐวดี    แสงป้อม    ผู้ช่วย 
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5. นายสุชาติ  โรวัฒน์     ผู้ช่วย 
6. นางสาวอุมาภรณ์ กระออมกาญจน์    ผู้ช่วย 
7. นางสาวนวียา  ปักษิณ     เลขานุการ 
8. นางสุภาพร       ไชยรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณตามนโยบายของทางราชการ 

๒. กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่งานในฝ่ายบริหารงบประมาณให้เป็นไปตาม 
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 ๓. ให้คำแนะนำ นิเทศการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุเป้าหมาย 
 ๔. จัดทำและเสนอของบประมาณตามนโยบายของทางราชการ 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. แผนกลยุทธ์  ประกอบด้วย 
1. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน     หัวหน้า 
2. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป          ผู้ช่วย 
3. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ           ผู้ช่วย 
4. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล           ผู้ช่วย    
5. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน     ผู้ช่วย 
6. หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน            ผู้ช่วย 
7. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ          ผู้ช่วย 
8. นางลมัย    รัตนมณี             เลขานุการ 
9. นางสาวนวียา   ปักษิณ                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 1. วางแผนการจัดทำแผนกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน 
 ๒. จัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนในระยะยาวแผนปฏิบัติการประจำปีตามแผนยุทธศาสตร์  
ระยะ 4 ปี  
 ๓. กระตุ้นและสร้างกลไกให้ มีการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 
 ๔. ปรับเปลี่ยนและทบทวนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 
 ๕.  ติดตามการปฏิบัติงานตามแผน การประเมินผล ตามแผนกลยุทธ์ เพื่อกำหนดทิศทาง การบริหาร
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สนองมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน  
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๕.  แผนปฏิบัติการ  ประกอบด้วย 
1. นางลมัย              รัตนมณ ี หัวหน้า 
2. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทุกกลุ่มงาน    ผู้ช่วย 
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   ผู้ช่วย 
4. หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน ผู้ช่วย 
5. เจ้าหน้าที่แผนงานทุกกลุ่มงาน     ผู้ช่วย 

6. นางสาวนวียา ปักษิณ     เลขานุการ 
7. นางสุภาพร     ไชยรัตน์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
๒. จัดสรรงบประมาณไปยังโครงการต่างๆ ตามความเหมาะสม 
๓. จัดทำโครงการที่ได้รับมอบหมายและรวบรวมเป็นรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 
๔. ควบคุมและติดตามการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการให้ถูกต้อง 
๕. สรุป รวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๖. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้งบประมาณ  ประกอบด้วย 
1. นางสุภาพร  มณีโชติ หัวหน้า 
2. นางปรียา               บุญให้ผล ผู้ช่วย 
3. นางณัฐวดี              แสงป้อม ผู้ช่วย 
4. นางจิรนันท์             แซมมงคล ผู้ช่วย 
5. นางสาวนวียา          ปักษิณ ผู้ช่วย 
6. นางวารุณี               จินดาวงศ ์ ผู้ช่วย 
7. นางสาวอุมาภรณ์      กระออมกาญจน์ ผู้ช่วย 

8. นางลมัย                รัตนมณ ี เลขานุการ 
9. นางสุภาพร             ไชยรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ 

สถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
๒. จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ 

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณตามไตรมาส 
 ๓. จัดทำแผนการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 

 ๔. จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตามและนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การดำเนินงาน
ไม่ประสบผลสำเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 

  ๕. รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๖. สรุปข้อมูลสารสนเทศและจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็น

รายไตรมาสต่อผู้อำนวยการและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๗. งานการเงิน  ประกอบด้วย 
1. นางสาวสุภาพร  มณีโชติ     หัวหน้า 
2. นางจิรนันท์  แซมมงคล    ผู้ช่วย 
3. นางจินตรัตน์     ทิพย์สุขุม    ผู้ช่วย 
4. นางสาวอุมาภรณ์ กระออมกาญจน์    เลขานุการ 
5. นางสาวณัฐวดี   แสงป้อม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. รับเงินบำรุงการศึกษาและเงินบริจาคอ่ืนๆ พร้อมทั้งดูแลบัญชีการเงินทุกประเภท 
๒. ออกใบเสร็จหรือใบอนุโมทนาการรับเงินโดยลงทะเบียนรับ เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 

การเงินทุกประเภท 
๓. จัดทำใบสำหรับเบิกเงิน ใบนำส่ง ฎีกาเบิกเงิน ตลอดถึงรับและส่งเงินแก่เจ้าหน้าที่หรือ 

หน่วยงานต้นสังกัด 
๔.  นำเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร 
๕.   จัดเก็บรักษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการรับ-การจ่ายเงินทุกประเภทไว้อย่างปลอดภัย และ 

เป็นระบบพร้อมที่จะนำมาเปิดเผยและแสดงอ้างอิงต่อสาธารณชนได้ 
๖.  แจงรายละเอียดให้ครูบุคลากรของสถานศึกษาได้รับทราบถึงระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ 

รับ-การจ่ายเงินของสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗. ควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้เงินที่กำหนดไว้แผนงบประมาณประจำปีและ 

ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับบัญชีการเงินทุกประเภท 
๘. จดัหา จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ แบบฟอร์มและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในงานการเงิน 
๙. จัดเก็บระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและเอกสารการเงินให้เป็นระบบ 
๑๐. งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการเงินและการบัญชี หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ  

หรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย 
 

๘. งานบัญชี  ประกอบด้วย 
1. นางจิรนันท์                  แซมมงคล หัวหน้า 
2. นางสาวสุภาพร       มณีโชติ    ผู้ช่วย 
3. นางจินตรัตน์          ทิพย์สุขุม    ผู้ช่วย 
4. นางสาวอุมาภรณ์     กระออมกาญจน์ เลขานุการ 
5. นางณัฐวดี          แสงป้อม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดทำบัญชีและทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
๒. จัดทำงบดุลแสดงฐานะทางการเงินให้ผู้อำนวยการทราบทุกคราวไป 
๓. ตรวจสอบใบสำคัญ ลงทะเบียน และเก็บรักษาหลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับการเงินและ 

การบัญชี 
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๔. รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
ทุกประเภทเพื่อส่งต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้อำนวยการ 

๕. จัดเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-การจ่ายเงินทุกประเภทไว้อย่างปลอดภัยและ 
เป็นระบบพร้อมที่จะนำมาเปิดเผยและแสดงอ้างอิงต่อสาธารณชนได้ 

๖. งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการเงินและการบัญชี หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ  
 

๙. งานพัสดุและสินทรัพย ์ ประกอบด้วย 
1. นางวารุณี      จินดาวงศ ์ หัวหน้า 
2. นางสาวชุติมา   มากคงแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ 
3. นางณิชกมล รัตนพันธ์ ผู้ช่วย 
4. นางฐิรกานต ์ สุขยา ผู้ช่วย 
5. เจ้าหน้าที่พัสดุทุกกลุ่มงาน ผู้ช่วย 

6. นางสุภาพร ไชยรัตน์ เลขานุการละผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษาให้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบและ 

ง่ายต่อการตรวจสอบ 
๒. จัดทำรายงานเสนอการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ และการขนย้าย จัดวาง จัดตั้งพัสดุ 

ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
๓. ซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ 
๔. ทำหน้าที่เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ให้กับฝ่ายหรือหมวดต่างๆ และควบคุมการใช้งานให้ 

ถูกต้องโดยเน้นความประหยัดเป็นสำคัญ 
๕. สำรวจพัสดุครุภัณฑ์ที่คงเหลือในแต่ละรายปี และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

การใช้จ่ายและจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์จากบัญชีทะเบียน 
๖. ทำความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทพัสดุครุภัณฑ์ด้วยการสืบราคามาตรฐานก่อนทำการ 

จัดซื้อและจัดจ้าง 
๗. บริการพัสดุครุภัณฑ์แก่ครูบุคลากรของสถานศึกษาตามสมควรและสิทธิที่พึงจะได้รับตาม 

หน้าที่ของงานหรือสายงาน 
๘. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี ก่อนที่จะนำเสนอเพ่ือเบิกจ่ายใน 

การจัดซื้อและการจัดจ้าง 

๙. จัดทำบัญชีการยืม การส่งคืน และการชดใช้พัสดุครุภัณฑ์ของผู้ที่ยืมไปกรณีเกิดความ 
เสียหาย 

๑๐.  จัดทำคำชี้แจง แนะนำวิธีการใช้ การทำนุบำรุงและการปรับซ่อมแก่ครูบุคลากร 
๑๑.  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับพัสดุครุภัณฑ์ หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ  
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๑๐. งานนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  ประกอบด้วย 
1. นางสาวสุภาพร   มณีโชติ หัวหน้า 
2. นางณัฐวดี      แสงป้อม ผู้ช่วย 
3. นางจิรนันท์    แซมมงคล ผู้ช่วย 
4. นางจินตรัตน์      ทิพย์สุขุม ผู้ช่วย 
5. ครูที่ปรึกษาทุกคน  ผู้ช่วย 
6. ครูหัวหน้าระดับทุกคน  ผู้ช่วย 
7. นางสาวอุมาภรณ์ กระออมกาญจน์ เลขานุการ 
8. นางสาวสุภาพร  ไชยรัตน์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. วางแผนการเบิกจ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน  หนังสือเรียน   อุปกรณ์การเรียน 

 เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นไปตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
  ๒. ดำเนินการจัดคัดเลือกหนังสือเรียน  คัดเลือกนักเรียนยากจน และจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ

เพื่อเบิกจ่ายเงินและรวบรวมหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินแต่ละประเภทให้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด  ตาม
แนวทางการดำเนินงานโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

3. จัดเกบ็รักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-การจ่ายเงินทุกประเภทไว้อย่างปลอดภัยและ 
เป็นระบบพร้อมที่จะนำมาเปิดเผยและแสดงอ้างอิงต่อสาธารณชนได้ 

๔. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
๕. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ 

 

๑๑. งานธนาคารโรงเรียน  ประกอบด้วย 
1. นางสาวกัญญารัตน์   ทองคำ หัวหน้า 
2. ครูที่ปรึกษาทุกคน  ผู้ช่วย 
3. นักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้ช่วย  
4. นางสุภาพร ไชยรัตน์ เลขานุการ 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. ดูแลนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนให้บริการฝากถอนตามระเบียบของธนาคาร 
2. วางแผนงานโครงการธนาคารโรงเรียนระดมทุน และส่งเสริมให้นักเรียนฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน 
3. โอนเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี เข้าบัญชีธนาคารโรงเรียน 
4. ดูแลระบบการเงินของธนาคารโรงเรียน 
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กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 1. นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา     ประธานกรรมการ 
 2. นายสนธญา   ทรงทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน     รองประธาน 
 3. นายเศณวี อ่ำครอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน      กรรมการ 
 4. นางกาญจนา    เลิศล้ำ   รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน      กรรมการ 
 5. นางสาวธัญญลักษณ์  อ่อนประสงค์       ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                     กรรมการและ         
                                                                                                              เลขานุการ 

6. นางจีราวรรณ    บุญคุ้ม      เจ้าหน้าที่ธุรการกิจการนักเรียน                        กรรมการและ  
                                                                                                    ผูช้่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  อำนวยการ  แก้ปัญหา ให้คำปรึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน     
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

2. สำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
1. นายเศณวี อ่ำครอง  หัวหน้า 

          2. นางกาญจนา เลิศล้ำ   รองหัวหน้า  
 3. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์   ผู้ช่วย    
 4. นางไพรวรรณ เพชรสงค์   ผู้ช่วย 

5. นางสาวกาญจนา คงชนะ      ผู้ชว่ย 
6. นางน้ำทิพย์ แก้วประโชติ  ผู้ช่วย 
7. นางสาวสุทธิน ี ทวนดำ      ผู้ชว่ย  
8. นางสาวธัญญลักษณ์ อ่อนประสงค์         เลขานุการ 
9. นางจีราวรรณ บุญคุ้ม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานปกครองให้เป็นปัจจุบัน 

เพ่ือให้สามารถไปใช้แก้ปัญหาได ้  
๒.  เป็นกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง 
๓.  ติดตามผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการของบุคลากรภายในกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน

และชุมชนสัมพันธ์ 
๔.  เสนอแนะข้อคิดเห็นการปรับปรุงงานหรือข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขในกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

และชุมชนสัมพันธ์ 
๕.  ดำเนินการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานบริหารกิจการ

นักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ถือปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
๖.  จัดทำและเสนอโครงการแผนปฏิบัติการของกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์เพ่ือ

ของบประมาณประจำปี 
๗.  จัดให้มีเครื่องอำนวยความสะดวกในสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 
๘. จัดทำแผนภูมิโครงสร้างสายงานบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 
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๙. จัดทำคู่มือกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์โดยประสานงานกับหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง 

๙. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน 
๑๐. เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์มอบหมาย 
11. จัดทำทำเนียบบุคลากรกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน 
12. จัดทำพรรณนางานตามสายงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 
13. จัดเก็บหนังสือราชการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 
14. ดูแลการจัดการดำเนินงานประกันชีวิตนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
15. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 

3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ประกอบด้วย 

1. นางกาญจนา เลิศล้ำ  หัวหน้า 
2. นายเศณวี อ่ำครอง  รองหัวหน้า 
3. นางอมรรัตน์ แขดวง  ผู้ช่วย 
4. ครูที่ปรึกษาทุกคน   ผู้ช่วย 
5. นางรัจนา             ประจักษ์วงศ ์ ผู้ช่วย 

 6. นางณัฐวดี            แสงป้อม  ผู้ช่วย 
7. นางมยุรฉัฑฐ   เกื้อนุ้ย  ผู้ช่วย 
8. นางสาวสุทธินี ทวนดำ  ผู้ช่วย 
9. นางสาวธัญญลักษณ์  อ่อนประสงค ์ ผู้ช่วย 
10. นางสาวกาญจนา      คงชนะ  เลขานุการ 
11. นางน้ำทิพย์ เพ็ชรมณ ี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางจีราวรรณ บุญคุ้ม  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ตรวจสอบการมาโรงเรียนของนักเรียนทุกคน โดยผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น

เรียนเพื่อแจ้งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ทราบและรายงานผลต่อผู้บริหาร
โรงเรียนเพ่ือติดตามและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

๒. ควบคุมให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบบังคับของห้องเรียนและโรงเรียนผ่านทางอา จารย์                
ที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ 

๓. ตักเตือน อบรมนักเรียนให้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียน เป็นผู ้มีความประพฤติดี          
มีคุณธรรม เสียสละ สุจริต และมีมารยาทที่ดีงาม 

๔. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเมื่อมีปัญหาด้านความประพฤติและด้านการปกครอง 
๕. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับเพื่อควบคุมดูแลแถวนักเรียนทุกโอกาสที่มีการ

เข้าแถว และจัดกิจกรรมต่างๆ 
6. ประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับเพื่อตรวจส่องดูแลเครื่องแต่งกาย  ความสะอาด 

สุขภาพ ฯลฯ ของนักเรียน 



~ 32 ~ 
 

๗. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านความประพฤติกิริยามารยาท 
การแต่งกาย และการรักษาระเบียบวินัย 

๘. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับเพื่อควบคุมนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียนและเลิก
เรียนให้เป็นกิจวัตรประจำวัน 

๙. เป็นกรรมการร่วมกับผิดชอบการปกครองนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียน 
๑๐. ควบคุม ประสานงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดทำสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนและแจ้งผลการ

สอบให้ผู ้ปกครองทราบเป็นปัจจุบัน และบางกรณีในโอกาสจำเป็นจะต้องปรับปรุงพฤติกรรมและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน 

๑๑. จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์ตามความเหมาะสม 
๑๒. เสนอแนะข้อคิดเห็นในการปรับปรุงงานหรือข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข ในการปกครอง

นักเรียนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหัวหน้าระดับหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์และต่อ
ผู้บริหาร 

๑๓. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์และต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้กรอบระเบียบของทางราชการ 

 

- งานปกครองนักเรียน  ประกอบด้วย 
๑. นายเศณวี อ่ำครอง  หัวหน้า 
๒. นางกาญจนา เลิศล้ำ  รองหัวหน้า 
๓. นางรัจนา            ประจักษ์วงศ ์ ผู้ช่วย 
4. นางณัฐวดี            แสงป้อม  ผู้ช่วย 
5. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น  ผู้ช่วย 
6. นางสาวสุทธินี          ทวนดำ  ผู้ช่วย 
7. นางไพรวรรณ          เพชรสงค์  ผู้ช่วย 
8. นายนรินทร์            จันทร์อุดม  ผู้ช่วย 
9.  นายณัฐพันธ์ ซงากรณ ์  ผู้ช่วย 
10. นายนพวิทย์          แซ่ภู่ ผู้ช่วย 
11. นายอิทธิพล   เพียรสกุล ผู้ช่วย 
12. นายวัฒนา     วัฒนศิริ ผู้ช่วย 
13. นายพลวัฒน์ แก้วประสม ผู้ช่วย 
14. นางสาวกาญจนา    คงชนะ ผู้ช่วย 
15. นางน้ำทิพย์ เพ็ชรมณี  ผู้ช่วย 
16. นางสาวธัญญลักษณ์  อ่อนประสงค์    เลขานุการ 
17. นางจีราวรรณ บุญคุ้ม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ปกครองนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
๓. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๔. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา 
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๕. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองหรือหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันแก้ไขพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 

๖. จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนหรือประจำปีการศึกษาตามความจำเป็น 
๗. ควบคุมดูแลและจัดระเบียบการใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน 
๘. จัดทำแผนงาน/โครงการงานปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

- งานสารวัตรนักเรียน ประกอบด้วย 
1. นายสนธญา    ทรงทอง  หัวหน้า 
2. นายสุชาติ โรวัตน์  ผู้ช่วย 
3. นางกาญจนา เลิศล้ำ  ผู้ช่วย 
4. นางรัจนา            ประจักษ์วงศ ์ ผู้ช่วย 
5. นางณัฐวดี            แสงป้อม  ผู้ช่วย  
6. นางอมรรัตน์         แขดวง  ผู้ช่วย 
7. นางมยุรฉัฑฐ         เกื้อนุ้ย  ผู้ช่วย  
8. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ ์  ผู้ช่วย  

          9. ครูที่ปรึกษาทุกคน ผู้ช่วย 
          10. นายนพวิทย์           แซ่ภู่  ผู้ช่วย 

11. นายนรินทร์           จันทร์อุดม ผู้ช่วย 
12. นายอิทธิพล   เพียรสกุล  ผู้ช่วย 
13. นายวัฒนา     วัฒนศิริ  ผู้ช่วย 
14. นายพลวัฒน์ แก้วประสม ผู้ช่วย 
15. นายสมนึก ราษฎร  ผู้ช่วย 
16. นายเศณวี อ่ำครอง  เลขานุการ 
17. นางสาวสุทธินี ทวนดำ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางจีราวรรณ บุญคุ้ม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. เสนอแต่งตั้งบุคลากรจำนวนตามสมควรเป็นสารวัตรนักเรียนประจำปีการศึกษา 
๒. ตรวจตรา ควบคุมความประพฤติด้านต่างๆ ของนักเรียนร่วมกับสารวัตรนักเรียนจังหวัด 

นครศรีธรรมราช 
๓. ประสานงานกับฝ่ายปกครองโรงเรียนในสหวิทยาเขตใกล้เคียง 
๔. จัดทำทะเบียนนักเรียนที่มั่วสุมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
๕. รายงานผลการตรวจตราของสารวัตรนักเรียนต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นในโรงเรียน 
๖. ประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือร่วมมือกันปรับปรุงพฤติกรรมกรณีนักเรียนมั่วสุม 
๗. จัดทำแผนงาน/โครงการงานสารวัตรนักเรียนประจำปีการศึกษา 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
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4. งานเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
- งานส่งเสริมวินัยนักเรียนและความประพฤติ  ประกอบด้วย 
1. นายเศณวี    อ่ำครอง  หัวหน้า 
2. นางกาญจนา เลิศล้ำ  รองหัวหน้า 
3. นายสุชาติ โรวัตน์  ผู้ช่วย 
4. นางสาวรัติยา           ทองสีนุช  ผู้ช่วย 
5. นางรัจนา            ประจักษ์วงศ ์ ผู้ช่วย 
6. นางณัฐวดี           แสงป้อม  ผู้ช่วย 
7. นางอมรรัตน์         แขดวง  ผู้ช่วย 
8. นางมยุรฉัฑฐ         เกื้อนุ้ย  ผู้ช่วย 
9. หัวหน้าเวรประจำวัน   ผู้ช่วย 
10. ครูที่ปรึกษาทุกคน   ผู้ช่วย 
11. นางสาวสุทธิน ี ทวนดำ  ผู้ช่วย 
12. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์  ผู้ช่วย 
13. นางสาวธัญญลักษณ์  อ่อนประสงค์        ผู้ช่วย 
14. นางกุลยา              รักเพชร  เลขานุการ 
15. นางไพรวรรณ เพชรสงค ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางจีราวรรณ บุญคุ้ม  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย เช่น การตรงต่อเวลา ความสะอาด    

การแต่งกาย การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
๒. จ ัดก ิจกรรมส ่งเสร ิมค ุณธรรม จร ิยธรรม ได ้แก ่  การประหย ัดอดออม ความเส ียสละ                   

ความอดทนอดกลั้น ความขยันหมั่นเพียร ความกตัญญู ความเมตตากรุณา ความสามัคคี เป็นต้น 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์         

การพัฒนาสาธารณสถาน การปฏิบัติตามกฎหมาย การเดินรณรงค์ เป็นต้น 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การหารายได้พิเศษในทางสุจริต เป็นต้น 
๕. ยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 
๖. จัดให้มีแผนงาน/โครงการพัฒนาส่งเสริมระเบียบวินัยและความประพฤติ 

 

5. งานคณะกรรมการนักเรียน  ประกอบด้วย 
๑. นายสุชาติ โรวัฒน์ หัวหน้า 
๒. นางกาญจนา เลิศล้ำ รองหัวหน้า 
๓. นางสาวรัติยา ทองสีนุช ผู้ช่วย 
๔. นางมยุรฉัฑฐ         เกื้อนุ้ย ผู้ช่วย 
๕. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ ์ ผู้ช่วย 
๖. นางฐิรกานต ์ สุขยา ผู้ช่วย 
๗. นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม ผู้ช่วย 
๘. นายเศณวี อ่ำครอง ผู้ช่วย 
๙. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ ์ ผู้ช่วย 
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10. นายนพวิทย์           แซ่ภู่ ผู้ช่วย 
11. นายนรินทร์           จันทร์อุดม ผู้ช่วย 
12. นางสาวมณฤดี วงศ์เมฆ ผู้ช่วย 
13. นายวัฒนา     วัฒนศิริ ผู้ช่วย 
14. นางกุลยา รักเพชร เลขานุการ 
15. นางสาวสุทธินี ทวนดำ ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางจีราวรรณ บุญคุ้ม ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ควบคุมดูแลการดำเนินการคัดเลือกกรรมการนักเรียนประจำปี 
๒. จัดอบรมสัมมนาหรือปฐมนิเทศคณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้านักเรียนประจำปีการศึกษา 
๓. ควบคุมดูแลแผนปฏิบัติการฝ่ายปกครองของคณะกรรมการนักเรียนเสนอขออนุมัติ  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียน 

 

6. งานกิจกรรมนอกหลักสูตร  ประกอบด้วย 
๑. นางสาวรัติยา ทองสีนุช  หัวหน้า 
๒. นางศุภณัฏฐ์ สิริกาญจน์ ผู้ช่วย 
๓. นางสาวสุภาพร มณีโชติ  ผู้ช่วย 
๔. นางฤด ี ทองเนื้อห้า ผู้ช่วย 
๕. นางณิชกมล รัตนพันธ์  ผู้ช่วย 
๖. นางบุษบา สุทธิมาศ  ผู้ช่วย 
๗. นายเศณวี อ่ำครอง  ผู้ช่วย 
๘. นางกรณ์ภัสสรณ์ สุขรุ่งเรือง  ผู้ช่วย 
๙. นางฐิรกานต ์ สุขยา  ผู้ช่วย 
10. คณะกรรมการนักเรียนทุกคน  ผู้ช่วย 
11. นางอัจฉราภรณ์ คงแป้น  ผู้ช่วย 
12. นางณัฐวดี แสงป้อม  ผู้ช่วย 
13. นายสุชาติ โรวัฒน์  ผู้ช่วย 
14. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ ์  ผู้ช่วย 
15. นางกุลยา รักเพชร  ผู้ช่วย 
16. นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย  เลขานุการ 
17. นางสาวพิมพ์ชนก   นำนาผล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางจีราวรรณ บุญคุ้ม ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๑. ควบคุมดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. วางแผน/โครงการปรับปรุงพัฒนางานกิจกรรมนอกหลักสูตรประจำปีการศึกษา 
๓. สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมนอกหลักสูตรประจำภาคเรียนหรือปีการศึกษา 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
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7. งานเวรประจำวันและรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 
๑. นางนัชพร กำเนิดรักษา  หัวหน้า 
๒. นางกฤติกา จำนง   รองหัวหน้า 
๓. หัวหน้าเวรประจำวัน    ผู้ช่วย 
4. นางรัจนา            ประจักษ์วงศ ์  ผู้ช่วย 
5. นางณัฐวดี           แสงป้อม   ผู้ช่วย 
6. นางอมรรัตน์         แขดวง   ผู้ช่วย 
7. นางมยุรฉัฑฐ         เกื้อนุ้ย   ผู้ช่วย 
8. นายสมนึก ราษฎร   ผู้ช่วย 
9. นางสาวสุทธินี     ทวนดำ   เลขานุการ 
10. นางสาวพิมพ์ชนก   นำนาผล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางจีราวรรณ บุญคุ้ม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. จัดทำคำสั ่งเวรประจำวัน แบบบันทึกการปฏิบัติงานเวรประจำวัน แบบประเมินผลคุณภาพ        

การปฏิบัติเวรประจำวันและรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณารายสัปดาห์ 
๒. นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานเวรประจำวันและกิจกรรมหน้าเสาธง 
๓. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอยู่โรงเรียน 
๔. วางแผนการปฏิบัติงานประจำปี 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 

8. งานทัศนศึกษา  ประกอบด้วย 
๑. นางสาวสุทธินี  ทวนดำ  หัวหน้า 
๒. นายเศณวี อ่ำครอง  รองหัวหน้า 
3. นางรัจนา            ประจักษ์วงศ ์  ผู้ช่วย 
4. นางณัฐวดี           แสงป้อม   ผู้ช่วย 
5. นางอมรรัตน์         แขดวง   ผู้ช่วย 
6. นางมยุรฉัฑฐ         เกื้อนุ้ย   ผู้ช่วย 
7. นางกาญจนา เลิศล้ำ  ผู้ช่วย 
8. ครูที่ปรึกษา   ผู้ช่วย 
9. นางฐิรกานต ์ สุขยา  ผู้ช่วย 
10. นายสุชาติ โรวัฒน์  ผู้ช่วย 
11. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ ์  ผู้ช่วย 
12. นายนพวิทย์           แซ่ภู่  ผู้ช่วย 
13. นายนรินทร์           จันทร์อุดม ผู้ช่วย 
14. นายวัฒนา     วัฒนศิริ  ผู้ช่วย 
15. นางสาวธัญญลักษณ์  อ่อนประสงค์   เลขานุการ 
16. นางสุภาพร ไชยรัตน์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางจีราวรรณ บุญคุ้ม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. วางแผนการนำนักเรียนไปทัศนศึกษา 
๒. นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 

 

9. งานเครือข่ายสถานศึกษาและชุมชน 
 งานชุมชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

๑. นายสุชาติ โรวัฒน์  หัวหน้า 
๒. นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย  ผู้ช่วย 
๓. นางปวีณ์นุช แป้นแก้ว  ผู้ช่วย 
๔. นางกฤติกา จำนง  ผู้ช่วย 
๕. นางกาญจนา เลิศล้ำ  ผู้ช่วย 
๖. นางเพ็ญศร ี หนูหนอง  ผู้ช่วย 
๗. นางสาวสุทธินี ทวนดำ  ผู้ช่วย 
๘. นางสาวรัติยา ทองสีนุช  ผู้ช่วย 
๙. นายเศณวี อ่ำครอง  ผู้ช่วย 
10. นางวิลาศ ทองนวล  ผู้ช่วย 
11. นายสมนึก ราษฎร  ผู้ช่วย 
12. นางเพ็ญศร ี รัตนสุภา  ผู้ช่วย 
13. นายธีรเชษฐ์ ทุนสันเทียะ ผู้ช่วย 
14. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ ์  ผู้ช่วย 
15. นายสมพร            ช้างอินทร์  ผู้ช่วย 
16. นางกุลยา รักเพชร  ผู้ช่วย 
17. นางสาวกาญจนา    คงชนะ  ผู้ช่วย 
18. นางน้ำทิพย์ เพ็ชรมณ ี  ผู้ช่วย 
19. นางณิชกมล           รัตนพันธ์  ผู้ช่วย 
20. นางลมัย รัตนมณ ี  เลขานุการ 
21. นางอมรรัตน์ แขดวง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางจีราวรรณ บุญคุ้ม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
๒. งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๓. งานนิเทศสัมพันธ์ 
๔. งานบริการสาธารณะ 
๕. ติดต่อประสานงานกับชุมชนในงานพิธีต่างๆ  
๖. ร่วมกิจกรรม/งานชุมชน 

         
 


