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โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
ปีการศึกษา  2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

 
 

 
คำสั่งโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
      ที่  78 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564 
(ปรับปรุง ครั้งที่ 1) 

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

              ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ซึ่งได้มีกรอบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีการ
กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป จึงส่งผลให้ 
สถานศึกษามีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพตาม
เจตนารมณ์ดังกล่าว 
 อาศัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  มาตรา 39  และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 มาตรา 27 จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง ดังนี้ 
  

ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่  1  พฤศจิกายน  2564   เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่ 1  พฤศจิกายน  2564 
 
 
                                                           ลงชื่อ 
        (นายอรรถพร  อักษรนำ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
คณะทำงานประกอบด้วย 
      1. นายอรรถพร  อักษรนำ  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
      2. นายราชัน  สุทธิธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

3. นายสมเจตน์  กั๋งเซ่ง  ประธานกรรมการสถานศึกษา ฯ  กรรมการที่ปรึกษา 
      4. นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
      5. นายสถิตย์  รัตนสิงห ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 
      6. นางสาววสุ  เที่ยวแสวง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
      7. นายแสวง  เหลืองแก่  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
      8. นางนิภา   ใหม่ชุม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ/เลขานุการ 
      9. นางสาววรรณา เปาะทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ให้คำปรึกษาเพ่ือการตัดสินใจ  วางแผนการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของ  

การจัดการศึกษาของชาติ 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 

คณะทำงาน ประกอบด้วย 
 

1. นายสมเจตน์  กั๋งเซ่ง   ประธานกรรมการ 
2. นายสถาพร  วัฒโน   กรรมการ 
3. นางอำนวย  รักเถาว์   กรรมการ 
4. นางเบญจวรรณ  เจียมรัตนวงศ์  กรรมการ 
5. นางจันทิมา  ศรีนุรัตน์   กรรมการ 
6. นายธวัชชัย  นิติอรรถสิทธิ์   กรรมการ 
7. พระอธิการภานุวัฒน์  สุวรรณโน  กรรมการ 
8. พระสมุหปรีชา  ปภากโร   กรรมการ 
9. นายคนึง  สันธานเดชา   กรรมการ 
10. นายกรีฑา  อินณรงค์   กรรมการ 
11. นายสมโชค  อินณรงค์   กรรมการ 
12. นายคำรณ  เชาวลิต   กรรมการ 
13. นายโกเมศวร์  นนทามิตร  กรรมการ 
14. นายจักรกฤช  บริรักษ์   กรรมการ 
15. นายอรรถพร  อักษรนำ   กรรมการเลขานุการ 
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    กลุ่มบริหารวิชาการ 

 ๑. นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์   ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๒. นางธนาภรณ์   กรรณิการ์  ครูชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๑. นายอรรถพร  อักษรนำ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่ปรึกษา 
 2. นายราชัน  สุทธธิรรม   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่ปรึกษา 
 3. นายศรีรักษ์    เรืองรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 4. นางธนาภรณ ์กรรณิการ์  ครูชำนาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ 
 5. นายสบาย ทองสลัก          ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 6. นางสาวสุณ ี บ่ายนุ่น           ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 7. นางอำนวย รักเถาว์             ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 8. นางสาววิจิตรา มีวาสนา     ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 9. นางนิรัตน์ หอมทิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑0.นางพิชญาภรณ์  กาญจนอุดม   ครูชำนาญการ     กรรมการ  
 ๑1. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร              ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 ๑2.นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑3.นางสาวมณฑา แก้วประวัติ        ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑4.นางสาวพนิดา  อินณรงค์     ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 

๑5.นางพรปวีณ์ จันทรชิต     ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
16.นายอาบีบซา  เซดามิซา  คร ู    กรรมการ 
17.นางสาวเบญจพร  สร้อยสิริสุนทร ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 18.นางสาวศิริกานต์  บรมสุข  ครูชำนาญการ   กรรมการ/เลขานุการ 
 19.นางสาวพิศรส  จงนอก  ครูพ่ีเลี้ยงฯ   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

      หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ร่วมวางแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือพัฒนาการดำเนินงาน 
 ๒. จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 
 ๓. เป็นที่ปรึกษาและติดตามการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน  และความก้าวหน้าของงานที่ตนรับผิดชอบ 

๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 นายศรีรักษ์   เรืองรัตน์   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
    ๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑. นายอรรถพร  อักษรนำ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

2. นายราชัน  สุทธธิรรม   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ
 ๒. นายศรีรักษ์   เรืองรัตน์         หน.กลุ่มบริหารวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางอำนวย  รักเถาว์   หน.งานแนะแนว   กรรมการ 
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 ๔. นางสาวมณฑา   แก้วประวัติ    งานทะเบียนวัดผล  กรรมการ 
 ๕. นางนิรัตน์  หอมทิพย์   หน.กลุ่มสาระภาษาไทย    กรรมการ 
 ๖. นางสาวพนิดา  อินณรงค์  หน.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   กรรมการ 
 ๗. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา     หน.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
 ๘. นางนฤมล  นิลกรรณ์   หน.กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๙. นายอาบีบซา  เซดามิซา  หน.กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๑๐. นายสบาย  ทองสลัก         หน.กลุ่มสาระศิลปะ       กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร  หน.กลุ่มสาระการงานอาชีพ   กรรมการ 

๑๒. นางพรปวีณ์ จันทรชิต     หน.กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
๑3. นางธนาภรณ์  กรรณิการ์      หน.งานวัดผล   กรรมการ 

    หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. จัดวางระบบการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน  การจัดโครงสร้างหลักสูตร  พัฒนาหลักสูตร  

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. จัดวิชาสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจัดตารางสอนให้ 

เอ้ือต่อการจบหลักสูตรของนักเรียนได้ตามหลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๓. ประสานงานกับงานต่างๆ เพ่ือนำข้อมูลจัดทำแผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติการ    ให้สอดคล้องกับ 

นโยบายสถานศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๔. จัดครูสอนตามความเหมาะสม/จัดตารางเรียนตารางสอน  

๕. พิจารณาเก่ียวกับการกำหนดหนังสือในแต่ละระดับชั้นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
การอนุญาตให้ใช้หนังสือเรียนในสถานศึกษา 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
    ๑.๒ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๑. นางพิชญาภรณ์  กาญจนอุดม  ครูชำนาญการ  หัวหน้า 
 2. นางพรปวีณ์  จันทรชิต   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย    
 3. นางสาวพนิดา  อินณรงค์  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย      
 4. นางสาวศิริกานต์  บรมสุข  ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
 5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกท่าน    ผู้ช่วย 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. วางแผนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่มกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. นิเทศ ติดตาม กำกับ ติดตามการเข้าสอนของครูโดยเก็บข้อมูล สถิติรายวัน รายสัปดาห์รายเดือน เพ่ือ 
รายงานให้ผู้บริหารทราบ 

๓. จัดระบบติดตามตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกการสอน  วิธีการจัดการเรียนรู้  การสอนซ่อมเสริม   
และการจัดการสอนแทน 

๔. ประสานงานและดำเนินการทำโครงการพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้  เช่น  การสอบวัด 
ความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานอื่น ๆ  การส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๖. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี 
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    ๑.๓ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑. นายศรีรักษ์   เรืองรัตน์         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  หัวหน้า 

๒. นางนิรัตน์  หอมทิพย์   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย    ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวพนิดา  อินณรงค์  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์    ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา     หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ  ผู้ช่วย 
 ๕. นางนฤมล  นิลกรรณ์   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ   ผู้ช่วย 
 ๖. นายอาบีบซา  เซดามิซา  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  ผู้ช่วย 
 ๗. นายสบาย  ทองสลัก         หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ      ผู้ช่วย 
 ๘. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร   หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ    ผู้ช่วย 

๙. นางพรปวีณ์ จันทรชิต     หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   ผู้ช่วย 
 ๑๐.นางพิชญาภรณ์  กาญจนอุดม           หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ผู้ช่วย 
 ๑๑.นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์  หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี    ผู้ช่วย 
 ๑๒.นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ      หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  ผู้ช่วย 
 ๑๓.นางอำนวย  รักเถาว์   หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว   ผู้ช่วย 
 ๑๔.นางธนาภรณ์  กรรณิการ์  หัวหน้างานวัดผล    ผู้ช่วย 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. ควบคุมดแูลการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระหรืองานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามโครงสร้าง ของ
หลักสูตร 
 ๒. จัดทำโครงการ  แผนงาน  และงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในกลุ่มสาระหรืองานของแต่ละปีการศึกษา 
 ๓. เป็นคณะกรรมการบริหารงานวิชาการโดยตำแหน่ง 

๔. ควบคุมดูแลห้องกลุ่มสาระ  ทำทะเบียนวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  และสื่อการสอนภายใน กลุ่มสาระที 
รับผิดชอบ 

๕. ตรวจสอบ  สรุปผลการเรียนประจำภาคเรียน/ปีการศึกษาของกลุ่มสาระส่งงานวัดและประเมินผลเพ่ือ 
ดำเนินการต่อไป 

๖. จัดเก็บรวบรวมเอกสาร  หลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลอย่างเป็นระบบระเบียบ  เพ่ือสะดวก ในการ 
ดำเนินการและสามารถตรวจสอบได้ 

๗. ติดตามผล  และประเมินผลงานในกลุ่มสาระ  สรุปปัญหา  ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา 
   ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

๒. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๑. นางอำนวย  รักเถาว์           ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 

     ๒.๑ สำมะโนผู้เรียนและรับนักเรียน 
 ๑. นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
 2 นางอำนวย  รักเถาว์            ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 3. นางสาวเบญจพร  สร้อยสิริสุนทร ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. กำหนดแผนการจัดชั้นเรียนในแต่ละปีการศึกษาและแผนการจัดนักเรียนเต็มรูปโดยอาศัยข้อมูลจาก 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบและเสนอต้นสังกัด 
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๒. จัดวางระบบรับนักเรียนเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ตามแผนการจัดชั้นเรียน 
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอนุมัติ 
 ๓. จัดทำประกาศการรับนักเรียน  เตรียมเอกสารหลักฐานและวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับ การรับสมัคร 
รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน 

๔. จัดทำคำสั่งรับนักเรียนและประสานงานกับคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนฝ่ายต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องเพื่อ 
ดำเนินงานการรับสมัครนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 5. ดำเนินการรับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียน 
 6. รายงานผลการรับนักเรียนในระบบตามปฏิทินของต้นสังกัด 
 7. กำกับ ติดตาม ดูแลการรับนักเรียนตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. วางแผนการจัดทำสำมะโนผู้เรียนร่วมกับงานรับนักเรียนและงานวัดผลประเมินผล 
 ๙. จัดพิมพ์ข้อมูลนักเรียนที่สมัครใหม่ทุกประเภททั้งมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 ๑๐. จัดเก็บหลักฐานการสมัครเข้าเรียนแยกตามประเภทและระดับชั้น 
 ๑๑. จัดทำประกาศผลการสมัครเข้าเรียนและประกาศผลการสอบ 
 ๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๓. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี 
    ๒.2 งานแนะแนวการศึกษา 
 ๑. นางอำนวย  รักเถาว์            ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า  
 ๒. นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๒. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร   ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
 ๓. นายอาบีบซา  เซดามิซา  คร ู    ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวเบญจพร  สร้อยสิริสุนทร ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 ๖. นายธนกร  ตุดเอียด   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
 ๗. นายอภินันท์  เหลื่อมแก้ว  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. บริการสำรวจข้อมูลรายบุคคล 
 ๒. บริการสนเทศในเรื่องส่วนตัว สังคม การศึกษา และการประกอบอาชีพ 
 ๓. บริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อ 

4. สำรวจนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาปีที่ 6   
5. ประชุมวางแผนการแนะแนวนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
6. ดำเนินกิจกรรมออกแนะแนวสัญจรนักเรียนในและนอกเขตพ้ืนที่บริการ 
6. สำรวจและแนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือศึกษาต่อระบดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 6. ควบคุม  ดูแล  อุปกรณ์  เอกสารต่าง ๆ ในห้องแนะแนว 
 7. จัดทำข้อมูล สถิติ สารสนเทศงานแนะแนว 
 8. จัดบริการทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
 9. จัดทำแผนปฏิบัติงานและพัฒนางานแนะแนว 
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 11. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี  
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    2.3 งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
 1. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร   ครูชำนาญการ   หัวหน้า 
 2. นางสาวเบญจพร  สร้อยสิริสุนทร ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 3. นางสาวพิศรส  จงนอก   ครูพ่ีเลี้ยงฯ   ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ดำเนินการจัดการข้อมูลในระบบ DMC, SESA, MIS, CCT, B-Obec และจัดส่งตามกำหนดของเวลาของ
ต้นสังกัด 
2. วางแผนการประสานการจัดเก็บข้อมูลกับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
3. นำเสนอสารสนเทศสนเทศทางการศึกษาให้ผู้บริหารทราบ 
4. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี 

๓. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 
๑. นางธนาภรณ์   กรรณิการ์  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 

    ๓.๑ งานวัดและประเมินผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน   
๓.๑.๑ งานวัดและประเมินผลการเรียน 
   ๑. นางธนาภรณ์  กรรณิการ์  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   ๒. นางสาวพนิดา  อินณรงค์        ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
   ๓. นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 4. นางพิชญาภรณ์  กาญจนอุดม  ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๓.๑.๒ งานเทียบโอนผลการเรียน  และงาน SGS 

  ๑. นางสาวพนิดา  อินณรงค์        ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 ๒. นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ  ครูชำนาญการพเศษ  ผู้ช่วย 
 ๓. นางธนาภรณ ์  กรรณิการ์       ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

     ๓.๑.๓ งานทะเบียนนักเรียน  และ GPA 
 ๑. นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 ๒. นางสาวพนิดา  อินณรงค์        ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๓. นางธนาภรณ ์  กรรณิการ์      ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นางพิชญาภรณ์  กาญจนอุดม  ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ๑. จัดเตรียมและจัดทำบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  ๒. จัดทำรายงานผลการจบหลักสูตร  และจัดทำประกาศนียบัตร 
  ๓. รวบรวมตรวจสอบความถูกต้อง  และจัดเก็บหลักฐานเอกสารมอบตัวนักเรียน 
  ๔. จัดทำรายชื่อนักเรียนในแต่ละระดับชั้นให้เลขประจำตัวนักเรียนเข้าใหม่ 
  ๕. จัดให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด 
  ๖. สำรวจและติดตามนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน  รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
  ๗. จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนและใบรับรองผลการเรียน 
  ๘. จัดทำสรุปผลการจบหลักสูตรของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
  ๙. จัดทำ GPA  ม.ต้น , ม.ปลาย 
  ๑๐. จัดเตรียม  จัดทำ  ปพ.๑ - ปพ.๙   
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  ๑๑. ตรวจสมุด ปพ.๕  ให้เปน็ปัจจุบัน 
  ๑๒. วางแผนดำเนินการสอบประจำภาคเรียน  และจัดทำสรุปผล  รายงานผลการเรียน 
  ๑๓. วางแผนดำเนินการสอบแก้ตัว  จัดเรียนซ้ำและการเรียนซ้ำชั้น 
  ๑๔. รวบรวมและจัดทำสถิติข้อมูล  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานวัดผลระดับชั้น 
  ๑๕. ตรวจเช็ค  รับ - ส่ง  ข้อสอบวัดผลประจำภาคเรียน 
  ๑๖. จัดทำสรุปผลการเรียน 
  ๑๗. ดำเนินการสอบแก้ตัว 
  ๑๘. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหา 
  ๑๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๒๐. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี 
     ๓.๒ งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑. นางสาวมณฤดี วงศ์เมฆ  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 ๒. นางสาวเบญจพร  สร้อยสิริสุนทร ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านผลการวิจัยคุณภาพการศึกษา 
 ๒. จัดทำแผนงานโครงการงานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 ๓. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมครูดำเนินการวิจัยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๔. รวบรวมผลวิจัยของครู ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และแสดงผลงานในวันวิชาการหรือตามโอกาส 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๖. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี    

๓.3 งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 ๑. นางสาวศิริกานต์  บรมสุข  ครูชำนาญการ     หัวหน้า 
 ๒. นางนิรัตน์  หอมทิพย์   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย     ผู้ช่วย 

๓. นางพรปวีณ์  จันทรชิต   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ผู้ช่วย 
 ๔. นางนฤมล  นิลกรรณ์   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ             ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา     หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ผู้ช่วย 
 ๖. นางสาวพนิดา   อินณรงค์        หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์   ผู้ช่วย 
 ๗. นายสบาย  ทองสลัก           หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ                ผู้ช่วย 

๘. นายอาบีบซา  เซดามิซา  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  ผู้ช่วย 
 9. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร   หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ   ผู้ช่วย 

10. นางสาวพิศรส  จงนอก  ครูพ่ีเลี้ยงฯ     ผู้ช่วย 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ประสานดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้พัฒนาตาม 
ศักยภาพและความเหมาะสม 

๒. ประสานดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ และพัฒนาทักษะทาง 
วิชาการของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

๓. ประสานดำเนินการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
ระดับภาค/ระดับประเทศ 
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 ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๕. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี 

     ๓.4 งานพัฒนาวิชาการด้วยศาสตร์พระราชา 
 ๑. นางสาวสุมาล ี  หวันนุรัตน ์  คร ู    หัวหน้า 
 ๒. นายศรีรักษ์    เรืองรัตน์         ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 3. นายสถิตย์  รัตนสิงห ์   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 4. นางสุภนีตา กังเซ่ง   ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. ประสานดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 ๒. ติดตาม และประเมินผลผู้เรียน วางแผนดำเนินการ พัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.5 งานพัฒนาวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน และสากล 
 ๑. นางสุพรพรรณ  รักจันทร์  คร ู    หัวหน้า 
 2. นายสบาย  ทองสลัก   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 3. นายอภินันท์  เหลื่อมแก้ว  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. ประสานดำเนินการพัฒนาวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนบ้านต่าง ๆ เช่น  เพลงบอก  มโนราห์ 
๒. ติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความถนัดขอ 

นักเรียน 
๓. พัฒนาทักษะนักเรียนด้านการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพ่ือแข่งขันช่วยงานสังคมตามโอกาส    

 ต่าง ๆ 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ๓.6 งานนิเทศการศึกษา 
 ๑. นายศรีรักษ์   เรืองรัตน์         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ   หัวหน้า 

2. นางนิรัตน์  หอมทิพย์   หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย       ผู้ช่วย 
 3. นางพรปวีณ์ จันทรชิต  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ผู้ช่วย 
 4. นางนฤมล  นิลกรรณ์   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ             ผู้ช่วย 
 5. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา     หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   ผู้ช่วย 
 6. นางสาวพนิดา   อินณรงค์        หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์   ผู้ช่วย 
 7. นางสาวชุติมา   จุ้ยบุตร  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้ช่วย 
 8. นายสบาย  ทองสลัก           หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ    ผู้ช่วย 

9. นายอาบีบซา  เซดามิซา  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  ผู้ช่วย 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ๑. จัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
 ๒. ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 
 ๓. ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
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๔. ติดตาม  ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษา 

๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน   
หรือเครือข่ายการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๗. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี 
 
     ๓.7 งานแผนงาน/สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๑. นางพรปวีณ์  จันทรชิต   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 2. นางธนาภรณ์  กรรณิการ์  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

3. นางสาวศิริกานต์  บรมสุข  ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
 4 .นายอภินันท์ เหลื่อมแก้ว  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
 5. นางสาวพิศรส  จงนอก   ครูพ่ีเลี้ยงฯ   ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารวิชาการประจำปี  และประจำภาคเรียน  จัดทำปฏิทิน 

ปฏิบัติงานรายสัปดาห์ปิดประกาศทุกสัปดาห์ 
๑. ประสานงานกับงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานวิชาการ  เพื่อนำข้อมูลจัดทำแผนโครงการ และ 

แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องนโยบายโรงเรียน  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๓. รวบรวมแผนงานโครงการของงานและกลุ่มสาระต่าง ๆ เพ่ือเสนอแผนงานของโรงเรียน 
 ๔. ควบคุม/ติดตามการใช้งบประมาณตามโครงการ  
 ๕. จัดสำนักงาน / อุปกรณ์    ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๖. ประสานงานกับงานสารบรรณดำเนินการตามหนังสือต่าง ๆ จัดทำหนังสือส่ง – เก็บหนังสือต่าง ๆ 
 ๗. ทำแบบฟอร์ม  และเอกสารการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

๘. สำรวจ  และลงทะเบียนวัสดุอุปกรณ์  และครุภัณฑ์สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  เสนอซ่อมและจัดซื้อ 
จัดหาให้เพียงพอตามความจำเป็น 

๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๐. สรุป  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาค / ปี 

 ๓.8 งานพัฒนาโรงเรียนหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ 
 ๑. นางสาวมณฤดี วงศ์เมฆ  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 

๒. นางสาววส ุ  เที่ยวแสวง ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๓. นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวมณฑา แก้วประวัติ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. ติดตาม เก็บข้อมูลการดำเนินงาน รวมทั้งประสานการดำเนินการ เพื่อพัฒนาตามโครงการหนึ่งตำบล 

หนึ่งโรงเรียนคุณภาพ 
 ๓.9 งานพัฒนาวิชาการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ๑. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
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๓. นางสาววส ุ เที่ยวแสวง ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 4. นางพรปวีณ์ จันทรชิต ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

5. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร  ครูชำนาญการ             ผู้ช่วย 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ประสาน ดำเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาในโรงเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 3.10 งานส่งเสริมความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  1. นายสบาย  ทองสลัก  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
  2. นายอาบีบซา  เซดามิซา คร ู    ผู้ช่วย 
  3. นายธนกร  ตุดเอียด  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  4. นายอภินันท์  เหลื่อมแก้ว ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและสุนทรีภาพ 

4. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๑. นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์         ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 ๒. นายสถิตย์  รัตนสิงห์   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาววส ุ เที่ยวแสวง  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๔. นางนิภา  ใหม่ชุม   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๕. นายแสวง  เหลืองแก่   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๖. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

7. นางนฤมล  นิลกรรณ์   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
8. นางสาวศิริกานต์  บรมสุข  ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๙. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์  ครชูำนาญการ   ผู้ช่วย 

 10. นางสุพรพรรณ  รักจันทร์  คร ู    ผู้ช่วย  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ประสานดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ว่าด้วยกฎ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน 
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน 
คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

3. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือนำไปสู่การ 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

4. ประสานงานร่วมกันในฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศึกษา ในการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
5. จัดทำรายงานประจำปี เผยแพร่ต่อสาธารณชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต้นสังกัด 
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

       
1. นายสถิตย์     รัตนสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
2. นางวีณา   อินณรงค์  ครูชำนาญการ  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 หน้าที่รับผิดชอบ 
          1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเก่ียวกับงานบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน 
          2. วางแผน  ควบคุม  ดูแล  และนิเทศติดตามงานต่าง ๆ ในฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
         3. ร่วมมือประสานกับฝ่ายต่าง ๆ  หัวหน้ากลุ่มสาระ  หัวหน้างาน  และบุคลากรทุกคน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ  ในฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนเป็นไปด้วยดี  มีประสิทธิภาพ   
          4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
          5. ร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อวางแผน และกำหนดนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน 
          6. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานให้ผู้อำนวยการทราบ 
          7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 1. นายอรรถพร  อักษรนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
 2. นายราชัน  สุทธธิรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการที่ปรึกษา 
 3. นายสถิตย์  รัตนสิงห์  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 4. นางวีณา  อินณรงค์  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

5. นางสุภนีตา  กังเซ่ง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
6. นายอาบีบซา  เซดามิซา    คร ู    กรรมการ 
7. หัวหน้าระดับชั้น     กรรมการ 

  8. นางนฤมล  นิลกรรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

          1. ร่วมวางแผนงาน / โครงการของงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนเพื่อพัฒนาการดำเนินการ 
          2. เป็นที่ปรึกษาและติดตามการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ของฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
          3. รายงานผลการปฏิบัติงาน  และความก้าวหน้าของงานที่ตนรับผิดชอบ 
 

1.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
         1. นางสุภนีตา  กังเซ่ง            ครูชำนาญการ   หัวหน้า 
 2. หัวหน้าระดับชั้น     ผู้ช่วย 
 3. ครูที่ปรึกษาทุกคน     ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ 
          1. จัดแบ่งครูที่ปรึกษาให้ดูแลนักเรียนเป็นระบบครอบครัว 
          2. กำกับ ดูแล ติดตาม ให้ครูที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดย
การศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน  การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ในห้องเรียน 
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          3. ดำเนินการให้มีระบบการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนทุก ๆ ด้าน เพ่ือสะดวกในการดูแลช่วยเหลือ
และแก้ไข 
          4. กำหนดวิธีการดำเนินการให้มีการประสานงานระหว่างทีมนำ  และทีมทำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ 
          5. จัดประชุม วางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานตามวาระโอกาส 
          6. ดำเนินการให้มีการปรับปรุง และพิจารณาเครื่องมือ วิธีการ หรือเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          7. จัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือช่วยในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          8. ดำเนินการดูแลช่วยเหลือ หรือแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ครูที่ปรึกษาส่งต่อ 
          9. ประสานอาจารย์ที่ปรึกษาจัดให้มีการประชุมชั้นเรียนตามความเหมาะสม 
          10. ประสานอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือร่วมดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
          11. สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกภาคเรียน 

12. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
          13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     คณะทำงาน ประกอบด้วย 

ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  1. ติดตามดูแลนักเรียนในกลุ่มท่ีรับผิดชอบ พัฒนาส่งเสริม และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
  2. ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3. ดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนในที่ปรึกษาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4. ให้คำปรึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษา พบปะผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  5. ติดตาม  ดูแล  แก้ไข  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในที่ปรึกษา 
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ครูที่ปรึกษา 
ระดับชั้น  ม.1 
- นางสุจินดา  จันชุม   ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.1/1 (เลขท่ีคี่)      
- นายอภินันท์  เหลื่อมแก้ว  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.1/1 (เลขท่ีคู่)   
- นางสาววสุ  เที่ยวแสวง  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.1/2 (เลขท่ีคี่) 
- นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.1/2 (เลขท่ีคู่)      
- นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.1/3  (เลขท่ีคี)่      
- นางสาวพิศรส  จงนอก  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.1/3  (เลขท่ีคู่) 
- นางนิรัตน์  หอมทิพย์  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.1/4  (เลขท่ีคี่) 
- นางสุพรพรรณ  รักจันทร์  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.1/4  (เลขท่ีคู่) 

ระดับชั้น   ม.2 
- นางอำนวย  รักเถาว์  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.2/1  (เลขท่ีคี่) 
- นายธนกร  ตุดเอียด  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.2/1  (เลขท่ีคู่)   
- นายแสวง  เหลืองแก่  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.2/2  (เลขที่ค่ี)      
- นางวีณา  อินณรงค์   ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.2/2  (เลขที่คู่) 
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- นายสถิตย์  รัตนสิงห์  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.2/3  (เลขท่ีคี่) 
- นางนฤมล  นิลกรรณ์  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.2/3  (เลขท่ีคู่) 
- นายอาบีบซา  เซดามิซา  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.2/4  
ระดับชั้น   ม.3 
- นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.3/1  (เลขท่ีคี)่ 
- นางสุภนีตา  กังเซ่ง   ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.3/1  (เลขท่ีคู)่ 
- นางสาวเบญจพร  สร้อยสิริสุนทร ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.3/2  (เลขท่ีคี่) 
- นางสาวอุทุมพร  พูลสวัสดิ์  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.3/2  (เลขท่ีคู่) 
- นางนิภา  ใหม่ชุม   ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.3/3  (เลขท่ีคี่) 
- นางธนาภรณ์  กรรณิการ์  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.3/3  (เลขท่ีคู่) 
- นางอัญชุลี  กั๋งเซ่ง   ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.3/4  (เลขท่ีคี่) 
- นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.3/4  (เลขท่ีคู่) 
ระดับชั้น  ม.4 
- นางสาวศิริกานต์  บรมสุข   ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.4/1,ม.4/2  
- นางสาวสุมาลี  หวันนุรัตน ์  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.4/3   
ระดับชั้น  ม.5 

- นางสาววิจิตรา   มีวาสนา  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.5/1   
- นางสาวพนิดา  อินณรงค์  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.5/2   
- นายสบาย  ทองสลัก  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.5/3  (เลขที่ค่ี)  
- นางพรปวีณ์  จันทรชิต  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.5/3  (เลขที่คู่) 
ระดับชั้น  ม.6 
- นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.6/1   
- นางพิชญาภรณ์  กาญจนอุดม ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.6/2   
- นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.6/3   

หัวหน้าระดับชั้น  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

   1. ควบคุม  ดูแลนักเรียนในระดับชั้นให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน 
   2. ติดต่อประสานงานกับครูที่ปรึกษา เพ่ือร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
   3. ติดตามผล ประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในระดับชั้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามลำดับประกอบด้วย 
 4. อบรมพฤติกรรมนักเรียนในคาบประชุมระดับ 
 ระดับชั้น  ม.1 
  -  นางนิรัตน์  หอมทิพย์   
 ระดับชั้น  ม.2 
  -  นายอาบีบซา  เซดามิซา 
 ระดับชั้น  ม.3 
  - นางธนาภรณ์  กรรณิการ์  
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           ระดับชั้น  ม.4 
  - นางสาวศิริกานต์  บรมสุข   
           ระดับชั้น  ม.5 
  - นางสาวพนิดา  อินณรงค์  
           ระดับชั้น  ม.6 
  - นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์  
 

2.  งานป้องกันนักเรียนออกกลางคัน 
 1. นางวีณา  อินณรงค์  ครูชำนาญการ  หัวหน้า 

3.  นางสุภนีตา  กังเซ่ง  ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
4.  ครูที่ปรึกษา      ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนออกกลางคัน 
3. จัดกิจกรรมให้ภูมิคุ้มกันภัยทางสังคม 

 

3. งานดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน 
        1.  นายสถิตย์  รัตนสิงห ์  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
          2.  นางวีณา  อินณรงค์  ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
 3.  นายอาบีบซา  เซดามิซา คร ู   ผู้ช่วย 

4. นายนิคม  เอียดนิมิต  ช่างไฟฟ้า 4  ผู้ช่วย 
๕. ครูเวรประจำวัน     ผู้ช่วย 

 หน้าที่รับผิดชอบ 
          1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน 
          2. จัดทำแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่  ดูแล ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
          3. ควบคุม ดูแล และวางแนวปฏิบัตินักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 
          4. วางมาตรการรักษาความปลอดภัย และสอดส่องดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน 
          5. ดูแลการเดินทาง ไป – กลับของนักเรียน ตลอดจนการจราจร นักเรียนทุกวัน เพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชา  
          6. ดูแลความเรียบร้อย ปลอดภัยของนักเรียนหน้าโรงเรียนหลังจากโรงเรียนเลิกทุกวัน 
          7. ป้องกัน และแก้ไขการทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง ของนักเรียน ทั้งใน และนอกโรงเรียน  
          8. สอบสวน ติดตาม นักเรียนที่มีปัญหาการทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง 
          9. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพ่ือดูแลความปลอดภัยนักเรียน 
          10. ควบคุม ดูแล  รถ รับ – ส่ง  ประชุม อบรม คนขับรถ เพ่ือให้ร่วมปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของ
นักเรียน 
          11.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. งานสารวัตรนักเรียน 
 1. นายสถิตย์   รัตนสิงห์  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า  

2. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
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 3. นางนฤมล นิลกรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นางนิรัตน์ หอมทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

          5. นางวีณา   อินณรงค์ ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
6. นางสุภนีตา   กังเซ่ง  ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 

 7. นายอาบีบซา เซดามิซา คร ู   ผู้ช่วย 
 8. ครูหัวหน้าระดับทุกระดับชั้น    ผู้ช่วย 
          9. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน     ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ 
          1. กำหนดกฎระเบียบต่าง ๆ  ของโรงเรียนที่ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ  การแต่งกาย  หรืออ่ืน ๆ  
ให้สอดคล้องและสนองต่อกฎหรือนโยบายกระทรวง ฯ 
          2. ควบคุม  ดูแลให้นักเรียนประพฤติ  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  เสริมสร้างวินัยนักเรียน 
          3. กำหนดบทลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดกฎระเบียบของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการตัดคะแนน
ความประพฤติ  พ.ศ. 2551 
          4. วางมาตรการป้องกันและแก้ไขอบายมุข การพนันและประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ทุกชนิดในโรงเรียน 
          5. ติดต่อ  ประสานผู้ปกครองนักเรียน  และครูที่ปรึกษาเมื่อพบนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
          6. หามาตรการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนในภาพรวมเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลโดยจัดให้มี
กิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ   
          7. รับแจ้งเหตุพฤติกรรมนักเรียนประจำวัน 
          8. จัดทำทะเบียนพฤติกรรมนักเรียน 
          9. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  หัวหน้าระดับชั้น  เพ่ือพิจารณาโทษนักเรียน  เสนอ
ผลการพิจารณาโทษนักเรียนให้ผู้อำนวยการทราบ 
 10. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
          11. ประเมินผล  สรุปผล  รายงานให้ผู้อำนวยการทราบ             
          12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 1. นายสถิตย์  รัตนสิงห์  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 

2. นางวีณา  อินณรงค์  ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
 3. นายอาบีบซา เซดามิซา คร ู   ผู้ช่วย 
 4. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน     ผู้ช่วย   

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
          1. จัดทำแผนงาน/โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพ่ือส่งนักเรียน
ที่มีปัญหารักษา 
          3. ประสานผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการใช้สารเสพติด 
          4. เฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในหมู่นักเรียน โดยร่วมมือกับครูที่ปรึกษา คณะกรรมการนักเรียน และ
เครือข่ายผู้ปกครอง – ชุมชน 
          5. วางมาตรการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน 
          6. ประเมินผล – สรุปผล รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

19 
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6.  งานกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
        1. นายอาบีบซา เซดามิซา คร ู   หัวหน้า 

2.  นางนฤมล  นิลกรรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
       3. นางวีณา  อินณรงค์  ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
  4. นางสุภนีตา  กังเซ่ง  ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบ 
          1. วางแผนและกำกับ  ดูแล  การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
          2. ดำเนินการให้มีองค์กรนักเรียนในรูปคณะกรรมการนักเรียน กรรมการห้องเรียนเพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
          3. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนเลื่อมใสศรัทธาในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
          4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมา 
 

7. งานกิจกรรมนอกหลักสูตร   
        1. นายอาบีบซา เซดามิซา คร ู   หัวหน้า 
  2. นางนฤมล  นิลกรรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
          1. วางแผน และกำกับ ดูแล การจัดกิจกรรมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
          2. ดำเนินการจัดกิจกรรมและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย
ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
          3. วางแผนจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ทั้งวันสำคัญทางชาติ ศาสนาและวันสำคัญทางประเพณี  กำหนด
ปฏิทินการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 
          4. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนเลื่อมใสศรัทธา ในสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
          5. จัดกจิกรรมเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรักครอบครัว  รักโรงเรียน  

     -  จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา 
          6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

8. งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
1. นางนฤมล นิลกรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 

       2. นางสุจินดา  จันชุม  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 3. นางนิภา  ใหม่ชุม  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 4. นางสาวสุมาลี  หวันนรุัตน์ คร ู    ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
          1. จัดทำแผน / โครงการเพื่อสร้างเสริมวินัย  และพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน 
          2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมตามแผนที่วางไว้ 
          3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
          4. จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักประหยัด  อดออม  และสร้างเสริมความกตัญญู 
          5. ดำเนินการให้มีการประชุมเพ่ือวางแผน  พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 

20 
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          6. ยกย่อง  เชิดชูเกียรตินักเรียนที่ทำความดีเสนอชื่อเพ่ือมอบเกียรติบัตร 
          7. จัดทำกำหนดการอบรมนักเรียนตามระดับชั้น  ประชุมรวม 
          8. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามกำหนดการในข้อ 7 
          9. ติดตามการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เสนอผู้อำนวยการทราบ 
          10. ประสานกับบุคคล งาน  ฝ่ายต่างๆ  เพื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรมนักเรียนแบบ 
บูรณาการ 
          11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

9. แผนงาน และสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 1. นางนฤมล  นิลกรรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า  

2. นางสุภนีตา กังเซ่ง  ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  1. จัดสำนักงาน/อุปกรณ์ ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในฝ่าย 
  2. ประสานกับงานสารบรรณดำเนินการตามหนังสือต่างๆ จัดส่ง-เก็บ หนังสือต่างๆ 
  3. จัดทำแบบฟอร์ม เอกสาร และประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานต่างๆ ในฝ่าย 
 4. จัดทำแผนงานฝ่าย 
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 
1. นายแสวง  เหลืองแก่  ครูชำนาญการพิเศษ     หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
2. นางสาววิจิตรา   มีวาสนา  ครูชำนาญการพิเศษ    รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป 
1. นายอรรถพร  อักษรนำ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
2. นายแสวง  เหลืองแก่  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
3. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
4. นางสุจินดา  จันชุม   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสาวสุมาลี  หวันนรุัตน์  คร ู    กรรมการ 
6. นายนิคม  เอียดนิมิตร  ช่างไฟฟ้า4   กรรมการ 
7. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร  ครูชำนาญการ   กรรมการ/เลขานุการ 
8. นางสาววรรณา  เปาะทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

    หน้าที่รับผิดชอบ 
 1. เป็นที่ปรึกษาและติดตามการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกลุ่ม 

2. ร่วมวางแผน/โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไปเพ่ือพัฒนาการดำเนินงาน 
3. รายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 

 

1. งานพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
1. นายแสวง   เหลืองแก่ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร  ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
3. นางสาววรรณา  เปาะทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ศึกษาวิเคราะห์โรงสร้าง ภารกิจ การดำเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสถานภาพของสถานศึกษา 
2. วางแผน ออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในระบบการทำงานและการ 

บริหารของสถานศึกษา 
3. นำเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการใน 

สถานศึกษา 
4. ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ 
5. ดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการที่กำหนด 
6. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
7. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาองค์กรของ 

สถานศึกษา 
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8. กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยีและกลยุทธ์ให้ 
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 

9. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้าง ภารกิจ  
เทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

10. กำหนดป้ายหมาย ผลผลติ ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดในการปฏิบตัิงานตาม ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของ 
บุคลากร 

11. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและ 
สม่ำเสมอ 

12. นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 
  13. รับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกฝ่าย 

 

2. งานเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายข้อมูล 
1. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร   ครูชำนาญการ   หัวหน้า 
2. นางสุภนีตา  กังเซ่ง   ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
3. นางสาวพิศรส  จงนอก   ครพ่ีูเลี้ยง ฯ    ผู้ช่วย 

    หน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. สำรวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2. จัดทำทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
3. จัดทำระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา 
 

3.  งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
1. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร   ครูชำนาญการ   หัวหน้า 
2. นางสาวสุมาลี  หวันนรุัตน์  คร ู    ผู้ช่วย 
3. นางสาวเบญจพร  สร้อยสิริสุนทร ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
4. นางสาววรรณา  เปาะทองคำ  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลผลงานของสถานศึกษา รวมทั้งความต้องการ 

ในการรับข่าวสาร ข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 
2. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันและ 

สื่อมวลชนในท้องถิ่น 
3. จัดให้มีเครือข่ายประสานงานประชาสัมพันธ์ 
4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการ 

ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา 
5. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบโดยยึดการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

ประชาสัมพันธ์ 
๖. ติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับ  website, paqe, facebook, สาร

ประชาสัมพันธ์  และนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป 
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4.  งานสารบรรณ 
1. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นางสาววรรณา  เปาะทองคำ  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วย 

    หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ 
2. เสนอหนังสือราชการติดต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
3. โต้ตอบหนังสือราชการและประสานงานบุคลากรที่เก่ียวข้องในโรงเรียน 
4. ควบคุมการจัดเก็บรักษาหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ 
5. จัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุมของโรงเรียน 
6. ดำเนินการขออนุญาตไปราชการ อบรม สัมมนาให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
7. จัดและพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบงานรับ-ส่งหนังสือราชการ 

ที่ออกแบบไว้ได้ 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.  งานแผน/งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
1. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร   ครชูำนาญการ   หัวหน้า 
2. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางสาววรรณา  เปาะทองคำ  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วย 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. จัดสำนักงาน/อุปกรณ์ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในฝ่าย 
2. ประสานงานกับสารบัญดำเนินการตามหนังสือต่าง ๆ จัดส่ง-จัดเก็บหนังสือต่าง ๆ 
3. จัดทำแบบฟอร์มและเอกสารการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในฝ่าย 
4. จัดทำแผนงานและควบคุมแผนงาน 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

6.  งานเอกสารโรเนียว/ถ่ายเอกสาร 
1. นายแสวง เหลืองแก่  ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
2. นางนิรัตน์ หอมทิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
3. นางพิมพิมล พรหมลักษณ์  ครชูำนาญการ    ผู้ช่วย 
4. นายนิคม เอียดนิมิตร   ช่างไฟฟ้า 4    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 
1. โรเนียว/ถ่ายเอกสาร เอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
2. เก็บรักษาดูแล เครื่องโรเนียว/เครื่องถ่ายเอกสาร ให้พร้อมใช้ 
3. ควบคุมไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารโรเนียว 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

7.  งานจัดระบบควบคุมภายใน 
1. นางสาววิจิตรา   มีวาสนา  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นางสาวสุมาลี  หวันนรุัตน์  คร ู    ผู้ช่วย  
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  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง 
3. กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
5. ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานตาม 

ภารกิจ 
 

 8.  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
1. นายแสวง เหลืองแก่  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นายสถิตย์ รัตนสิงห์   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นาอาบีบซา  เซดามิซา   ครู     ผู้ช่วย 
5. นายธนกร  ตุดเอียด   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
6. นายอภินันท์  เหลื่อมแก้ว  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
7. นายนิคม  เอียดนิมิตร   ช่างไฟฟ้า4   ผู้ช่วย 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. กำหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
2. บำรุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง 

ปลอดภัยและเหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
3. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 

และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
4. สรุป ประเมินและรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

 

 9. งาน 5 ส. 
1. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นางสาวสุมาลี  หวันนรุัตน์  คร ู    ผู้ช่วย 
3. ครูที่ปรึกษาทุกคน   ควบคุมนักเรียนตามเขตพ้ืนที่ที่กำหนด 
4. คณะกรรมการนักเรียน   ควบคุมนักเรียนตามเขตพ้ืนที่ที่กำหนด 

    หน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. วางแผน กำหนดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของบุคลากร ครู นักเรียน พนักงานบริการ 
2. บำรุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพสะอาด 

ปลอดภัยมีบรรยากาศที่ดีในการทำงานและการศึกษาของนักเรียน 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการให้บริการในการทำความสะอาดในห้องทำงาน ห้องเรียน อาคาร สถานที่ใช้ 

ในการพัฒนาโรงเรียนในวันสำคัญต่าง ๆ 
4. จัดทำเกียรติบัตรเขตพ้ืนที่ 5 ส. ยอดเยี่ยมและอาคารเรียนยอดเยี่ยม พร้อมทำสถิติ และบันทึกข้อมูล 

ในการทำงานให้เป็นปัจจุบัน 
4. สรุป ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน 5 ส. ที่ใช้ในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
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10. งานบริการสาธารณะและสัมพันธ์ชุมชน 
1. นายแสวง   เหลืองแก่  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นายธนกร   ตุดเอียด   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
4. นายนิคม  เอียดนิมิต   ช่างไฟฟ้า 4   ผู้ช่วย 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะและสัมพันธ์ชุมชน 
2. จัดระบบข้อมูลข่าวสาร บริการสถานที่ของสถานศึกษาเพ่ือให้บริการต่อสาธารณะ 
3. ให้บริการข้อมูลข่าวและบริการอ่ืน ๆ แก่สาธารณชนตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 
4. พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 
5. ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ 
6. นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 
7. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในชุมชน 
8. สร้างเครือข่ายระหว่าบงนักเรียนกับชุมชน 
9. การให้บริการชุมชนเกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ 

11. งานสวัสดิการโรงเรียน 
1. นางนิภา   ใหม่ชุม    ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นางสาววส ุ  เที่ยวแสวง  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

    หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. กำหนดแนวทาง วางแผนในการบริหาร ต้อนรับบุคลากรจากภายนอกและภายในโรงเรียนพร้อม 

จัดการเรื่องอาหาร เครื่องดื่มให้สำเร็จด้วยดี 
2. ดูแล ติดตาม จัดเก็บในการเบิกใช้อุปกรณ์และตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ 

บุคลากรของโรงเรียน 
3. พัฒนาระบบในการบริการแก่บุคลากรที่มาเยี่ยมโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มา 

เยี่ยมชม 
4. สรุป รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำปีให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ 
5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษจากทางโรงเรียน 

12. งานสาธารณูปโภค 
1. นายแสวง   เหลืองแก่  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นายสถิตย์ รัตนสิงห์   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นายนิคม  เอียดนิมิตร   ช่างไฟฟ้า 4   ผู้ช่วย 
4. นางพิมพิมล พรหมลักษณ์  ครชูำนาญการ   ผู้ช่วย 
5. นางกัลยา  อ่อนละมุล   แม่บ้าน    ผู้ช่วย 

       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
          1. ดูแลงานด้านสาธารณูปโภคได้แก่ ระบบไฟฟ้าระบบประปาน้ำดื่มน้ำใช้ให้เพียงพอกับบุคลากรในโรงเรียน 

2. จัดทำแผนงาน โครงการด้านสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 
3. จัดทำโครงการด้านการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าท่ีสุด 
4. สรุป รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำปีให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ 
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13.  งานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
1. นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นายแสวง  เหลืองแก่   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอความแสดงความคิดเห็น 
2. ประสานงานกับฝ่ายบริหารโรงเรียนเพ่ือขอความเห็นชอบ 
3. ทำประชามติกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา 
4. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ 
5. การพิจารณาแผนการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ 

14.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
 1. นางสาวสุมาลี  หวันนรุัตน์  คร ู    หัวหน้า 
 2. นายแสวง  เหลืองแก่   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

15. งานกีฬาและนันทนาการ 
1. นายอาบีบซา   เซดามิซา  คร ู    หัวหน้า 
2. นายธนกร  ตุดเอียด   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

        หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. วางแผนให้บุคลากรในโรงเรียนได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
2. จัดให้มีสถานที่ อุปกรณ์ในการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ 
3. จัดกิจกรรมให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

  4. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรตั้งชมรม/ชุมนุม/กลุ่มออกกำลังกาย(กีฬา)และนันทนาการ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้ชุมชนใช้สถานที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ 

ออกกำลังกาย (กีฬา) และนันทนาการ 
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

16. งานส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน 
1. นางสุจินดา  จันชุม   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นายอาบีบซา   เซดามิซา  คร ู    ผู้ช่วย 

      หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. วางแผนงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในโรงเรียนมีการตรวจสุขภาพประจำปี 
3. ประสานองค์กร หน่วยงานบริการและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในการตรวจสุขภาพประจำปี 
4. จัดรวบรวมและแจ้งข่าวสารด้านสุขภาพแก่นักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
5. จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพแก่นักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
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6. สรุป รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำปีเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
17. งานอนามัยโรงเรียน 

1. นางสุจินดา   จันชุม   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. เสนอแต่งตั้งครู นักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและ 

งานนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2. ให้พยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน 
3. ควบคุม ดูแลห้องพยาบาล 
4. จัดหาวัสดุ เวชภัณฑ์ให้พร้อมสำหรับการบริการพยาบาล 
5. จัดสวัสดิการให้นักเรียนได้รับการรักษาต่อ 
6. ควบคุมการประกอบอาหาร การจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ตลอดจนการจัดการประชุมชี้แจง 
7. เผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ 
8. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ รักษาสุขภาพและป้องกันโรค 
9. ประเมิน สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
10 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

18.  งาน อย.น้อย 
1. นางสาวสุมาลี  หวันนุรัตน์   ครู    หัวหน้า 
2. นางสาวพิศรส  จงนอก   ครูพ่ีเลี้ยงฯ   ผู้ช่วย 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. วางแผนให้ความสะดวกเก่ียวกับกิจกรรม อย.น้อย 
2. ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
3. สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามรูปแบบ อย.น้อย 
4. ส่งเสริมกิจกรรม อย.น้อย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
5. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

19.  งานเวรยาม 
     1. นางวีณา  อินณรงค์   ครูชำนาญการ   หัวหน้า 

2. นายแสวง  เหลืองแก่   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. เสนอแต่งตั้งครู พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำวันทุกวัน ทั้งวันทำการปกติ และวันหยุด 
และเวรกลางคืนของครูชาย 

2. เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจเวรทั้งกลางวัน และกลางคืน 
3. ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครู บุคลากรทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่เวรยามเสนอผู้อำนวยการทราบ 

เป็นระยะ 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 1. นางนิภา  ใหม่ชุม  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2. นางสุพรพรรณ  รักจันทร์ คร ู   รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเก่ียวกับกลุ่มบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 
 2. วางแผน  ควบคุม  ดูแล และนิเทศติดตามงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. ร่วมมือประสานกับกลุ่มงานต่าง ๆ กลุ่มสาระ หัวหน้างาน และบุคลากรทุกคน เพื่อให้ 
การปฏิบัติงานต่าง ๆ  ในกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยดี  มีประสิทธิภาพ   
 4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5. ร่วมประชุมกับทีมบริหารเพ่ือวางแผน และกำหนดนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 6. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานให้ผู้อำนวยการทราบ 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1. นายอรรถพร  อักษรนำ     ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
 2. นายราชัน  สุทธธิรรม      รองผู้อำนวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการที่ปรึกษา 
 3. นางนิภา  ใหม่ชุม       ครูชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 4. นางสุพรพรรณ  รักจันทร์      คร ู                  กรรมการ/เลขานุการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. เป็นที่ปรึกษาและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของกลุ่มบริหารบุคคล 
 2. ร่วมวางแผน/โครงการของกลุ่มบริหารบุคคลเพ่ือพัฒนาการดำเนินงาน 
 3. รายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีของกลุ่มบริหารบุคคล 
 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1. งานธุรการและสำนักงาน 
1. นางนิภา  ใหม่ชุม   ครชูำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 

  2. นางสุพรพรรณ  รักจันทร์  คร ู    ผู้ช่วย 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  1. ทำเนียบบุคลากร 
  2. ลงทะเบียนรับส่งหนังสือเข้าออก 
  3. ทำทะเบียนประวัติบุคลากร 
  4. การขอมีบัตรประจำตัวของข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา 
  5. แบบฟอร์มการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานฝ่ายบุคคล 
  6. คู่มือการปฏิบัติงานของครูประจำปีการศึกษา 
  7. การลงระบบแผนการพัฒนาตนเอง (IDPlan ) และLogbook 
  8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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2. งานวางแผนอัตรากำลัง 
1.  นางนิภา  ใหม่ชุม   ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
2.  นางสุพรพรรณ  รักจันทร์  คร ู   ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. แผนงานฝ่ายบุคคล 
2. การวางแผนอัตรากำลัง 
3. จัดสรรบรรจุแต่งตั้ง 
4. งานแต่งตั้งย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การเกษียณอายุข้าราชการ หรือการลาออกจากราชการ 
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานบำเหน็จความชอบและสร้างขวัญกำลังใจ 
1. นางนิภา  ใหม่ชุม   ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นายสถิตย์  รัตนสิงห์   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นายแสวง  เหลืองแก่   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
5. นางสาววส ุ เที่ยวแสวง  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
2. การดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
3. ส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4. งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากร 
1. นางสุพรพรรณ  รักจันทร์  คร ู   หัวหน้า 
2. นางนิภา  ใหม่ชุม   ครชูำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. การส่งเสริมวิทยฐานะข้าราชการครู 
2. การส่งเสริมยกย่องชูเกียรติ 
3. การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
4. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5. การส่งเสริมบุคลากรไปศึกษาต่อ 
6. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปอบรม-สัมมนาดูงาน 
7. การติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. งานวินัยและนิติกร 
1. นางสาววส ุ เที่ยวแสวง ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นางนิภา  ใหม่ชุม  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
2. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน 
3. การรายงานการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
4. การส่งเสริม วินัย คุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

6. การปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
1. นางสุพรพรรณ  รักจันทร์  คร ู    

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. การลงเวลาปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
2. การลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
3. การไปราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

1. นางสาววส ุ เที่ยวแสวง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
2. นางอัญชุลี กั๋งเซ่ง  ครูชำนาญการ  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 1. นายอรรถพร  อักษรนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
 2. นายราชัน  สุทธธิรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรีย  รองประธานกรรมการที่ปรึกษา 
 3. นางสาววส ุ เที่ยวแสวง ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 4. นางอัญชุลี กั๋งเซ่ง  ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
 5. นางอำนวย รักเถาว์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 6. นางสาวอุทุมพร  พูลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 7. นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 8. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ ครชูำนาญการ   กรรมการ 
 9. นางนิรัตน์ หอมทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ/เลขานุการ 

10. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. ร่วมวางแผน/โครงการของกลุ่มงานบริหารงบประมาณเพ่ือพัฒนาการดำเนินงาน 
 2. เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของงานที่ตนรับผิดชอบ 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดการ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการ มาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์
ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณด้วยความอิสระ  คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2. เพื่อให้ได้ผลผลิต  ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงของการให้บริการ 
 3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 

1. กลุ่มงานนโยบายและแผนงานโรงเรียน 
 1. นายอรรถพร  อักษรนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นายราชัน  สุทธธิรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 2. นายศรีรักษ์   เรืองรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 3. นายสถิตย์  รัตนสิงห์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
 4. นายแสวง  เหลืองแก่  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5. นางนิภา   ใหม่ชุม  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 7. นางสาววส ุ เที่ยวแสวง ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 8. นางพิมพิมล    พรหมลักษณ์ ครชูำนาญการ   กรรมการ 
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  1.1 งานแผนงานโรงเรียน  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  1. นางสาววส ุ เที่ยวแสวง ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
  2. นายศรีรักษ์   เรืองรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  3. นายสถิตย์  รัตนสิงห์  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
  4. นายแสวง  เหลืองแก่  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วยร 
  5. นางนิภา  ใหม่ชุม  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ประสานบุคลากร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน ทบทวนภารกิจ การจัดการ 

ศึกษาของสถานศึกษาและศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
2. กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
3. กำหนดยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
4.กำหนดผลผลิต  ผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จโดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
5. จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง  แผนงาน  งาน/โครงการและกิจกรรมหลัก จัดทำแผนงบประมาณ  

และคำขอตั้ง งบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรร 
 6. ควบคุมดูแลและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามโครงการที่กำหนดไว้ การอนุมัติการใช้จ่าย 

 งบประมาณท่ีได้จัดสรร 
   7. จัดทำกรอบประมาณการใช้จ่ายระยะปานกลาง  การขอโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   8. ประเมินโครงการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 
   9. ดำเนินการเผยแพร่เอกสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อมูลความก้าวหน้าของโรงเรียน 
   10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

1.2 งานจัดทำและจัดสรรงบประมาณ การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  1. นางนิรัตน์ หอมทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
  2. นางสาววส ุ เที่ยวแสวง ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. จัดทำข้อตกลงบริหารผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ 
  2. ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งผ่าน 

เขตพ้ืนที่แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย  แผนพัฒนางานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักเกณฑ์  
ขั้นตอนและวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

  3. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพ้ืนที่การศึกษา 
แจ้ง  ตลอดจนตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้จากแผนระดมทรัพยากร 

  4. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้าง  สายงานและ 
แผนงานงานโครงการของสถานศึกษาเพ่ือลำดับความสำคัญและกำหนดงบประมาณทรัพยากร ของแต่ละ
สายงาน  งานโครงการให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณตามแผน
ระดมทรัพยากร 

  5. ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ 
  6. จัดทำรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  ซึ่งระบุแผนงาน  งานโครงการ 

ที่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับตามแผนระดมทรัพยากร 
  7. จัดทำร่างข้อตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษาและกำหนดผู้รับผิดชอบ 
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  8. นำเสนอแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

  9. แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาได้รับไปดำเนิน 
การตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

 

2. กลุ่มงานงบประมาณ 
  2.1 งานการเงินงบประมาณ 
  1. นางนิรัตน์ หอมทิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน 

2. นางสาววส ุ เที่ยวแสวง  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 
       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. จัดทำแบบฟอร์มและเอกสารการเงิน  งบประมาณไว้บริการกับบุคลากรในโรงเรียน 
  2. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นปัจจุบัน 
  3. จัดทำคำรับรองการหักภาษี  ณ  ที่จ่ายของบุคลากรในโรงเรียน 
  4. จัดทำทะเบียนการคุม  การรับ-จ่ายเงินสวัสดิการทุกประเภท 
  5. รายงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ดำเนินการเรื่องขอเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู 
  7. จัดทำหน้างบการเบิกเงินเดือน  ค่าจ้างและเงินสวัสดิการทุกประเภท 
  8. จัดทำทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายเช็คเงินงบประมาณ 
  9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.2 งานการเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
   1. นางนิรัตน์ หอมทิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
  2. นางสาววส ุ เที่ยวแสวง  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. เบิกจ่ายเงินตามหลักฐานการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  2. เบิกเงินจากธนาคารและเก็บรักษาเงิน 
  3. เบิกเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว 
  4. จัดเก็บและจ่ายเงินกิจกรรมทุกประเภท 
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.3 งานการบัญชี 
  1. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ  ครูชำนาญการพิเศษ 
       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. จัดทำบัญชีการรับ-จ่ายเงินในสมุดเงินสดของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
  2. จัดทำทะเบียนการคุมรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  3. จัดทำบัญชีรายงานเงินคงเหลือประจำวันเสนอต่อผู้บริหาร 
  4. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
  5. เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบ ระเบียบ สะดวกต่อการ 

ทำรายงานงบ   
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  6.เดือน (ตุลาคม-มีนาคมและเมษายน-กันยายน) ส่งสำนักงานงบประมาณกรมบัญชีกลางและ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

  2.4 งานการพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 
2.4.1 การวางแผนพัสดุ  จำหน่ายพัสดุ  การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑ ์และการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   1. นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
   2. นางอัญชุลี กั๋งเซ่ง  ครูชำนาญการ  เจ้าหน้าที่ 
   2. นางสาวอุทุมพร  พูลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 

4. นางพิมพิมล พรหมลักษณ์ ครูชำนาญการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
        หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. จัดซื้อ จัดจ้างและจัดหาพัสดุของโรงเรียนตามระเบียบงานพัสดุ 
  2. ซ่อมบำรุงรักษา จำหน่าย โอนพัสดุของโรงเรียนตามระเบียบงานพัสดุ 
  3. จัดทำระบบการยืม การเบิกจ่ายพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบ 
  4. จัดทำระเบียนพัสดุทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน 
  5. เสนอขออนุมัติการจัดซื้อพัสดุและขออนุมัติจ่ายเงิน 
  6. วางระเบียบในการใช้ยานพาหนะของโรงเรียนรวมทั้งการซ่อมบำรุงรักษา 
  7. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี และควบคุม  บำรุงรักษาและจำหน่ายวัสดุ 
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.4.2 การกำหนดรูปแบบรายการ คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบข้อมูล และ 
สารสนเทศเพ่ือจัดทำและจัดหาพัสดุ ทะเบียน บัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ ์

1. นางพิมพิมล พรหมลักษณ์  ครชูำนาญการ  หัวหน้า 
2. นายแสวง    เหลืองแก่   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
3. นางสาววรรณา  เปาะทองคำ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วย 

2.4.3 การควบคุมดูแล  บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ อาคารสถานที่และครุภัณฑ์ประจำปี 
 (M-OBEC ,B-OBEC) 
   1. นางสาวอุทุมพร  พูลสวัสดิ์  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นางพิมพิมล พรหมลักษณ์  ครชูำนาญการ  ผู้ช่วย 
   3. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร   ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 

2.4.4 จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
   1. นางอัญชุลี กั๋งเซ่ง   ครูชำนาญการ  หัวหน้า 
   2. นางสาววรรณา  เปาะทองคำ  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วย 

3. นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
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3. กลุ่มงานระดมทรัพยากรและกองทุนเพื่อการศึกษา 
 3.1 งานเงินทุนเพื่อการศึกษา 
  1. นางอำนวย รักเถาว์  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
  2. นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  3. นางสาววสุ เที่ยวแสวง ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. สำรวจประเภทกองทุนและจัดทำข้อมูลยอดวงเงินและหลักเกณฑ์ของแต่ละกองทุน 
  2. สำรวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกเสนอให้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
  3. ประสานการกู้ยืมกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
  4. สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืม 
  5. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

   3.2 งานเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ และเงินกองทุนงานบุญ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
  1. นางนิรัตน์ หอมทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
  2. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  3. นายแสวง  เหลืองแก่  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
        หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจงาน/โครงการตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง 

และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการรายได้ 
งบประมาณไว้เพ่ือจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 

  2. ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน  องค์กรและท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้สนับสนุน 
การจัดการศึกษา  ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

  3. จัดทำแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยกำหนดวิธีการ แหล่งการสนับสนุน เป้าหมาย   
 เวลาดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ 
  4. เสนอแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือการขอความเห็นชอบ 

และดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 
 

 3.3 งานจัดหาและจัดเก็บรายได้สถานศึกษา 
  1. นางนิรัตน์  หอมทิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 

2. นางสาวอุทุมพร  พูลสวัสดิ์ ครชูำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดการรายได้และสินทรัพย์ในส่วนที่จะนำมา 

ซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาเพ่ือจัดทำทะเบียนข้อมูล 
2. จัดทำแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได้และบริหารรายได้ และ 

ผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดหารายได้และผลประโยชน์และจัดทำทะเบียนคุมเก็บรักษาและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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  3.4 งานธุรการ งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  1. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 

2. นางนิรัตน์  หอมทิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
        หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. จัดสำนักงาน/อุปกรณ์ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในฝ่าย 
  2. ประสานงานกับสารบรรณดำเนินการตามหนังสือต่างๆ จัดส่ง-จัดเก็บหนังสือต่าง ๆ 
  3. จัดทำแบบฟอร์มและเอกสารการปฏิบัติงานต่างๆ ในฝ่าย 
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีดีรับมอบหมาย 
 

  3.5 งานตรวจสอบ  ติดตาม  วัดผลประเมินผลโครงการ การใช้งบประมาณตามโครงการและรายงาน 
โครงการ 
  1. นางสาววส ุ เที่ยวแสวง ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
  2. นางนิรัตน์   หอมทิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

3. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  4. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ ครชูำนาญการ   ผู้ช่วย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ 

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  แผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
  2. จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามแผนการดำเนินงานตามข้อตกลงการใช้บริการผลผลิตของ 

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  แผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
  3. จัดทำแผนการกำกับ ตรวจ ติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 

 4. ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตามและนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ  
ติดตามของสถานศึกษาโดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 

  5. จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบติดตามและนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้                       
การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จเพื่อใสถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 

  6. รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 7. สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

4. งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
1. นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นางธนาภรณ์  กรรณิการ์  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางสาวอุทุมพร  พูลสวัสดิ์  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นางสุพรพรรณ  รักจันทร์  คร ู    ผู้ช่วย 

        หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. วางแผนในการจัดคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ในโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 2. ดำเนินการสมัครสมาชิก พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

  3. สำรวจความต้องการสินค้าของสมาชิกในโรงเรียนและนอกโรงเรียน พร้อมสำรวจปริมาณ 
รายงานและจำนวนสินค้าที่ความจำเป็นแก่สมาชิกให้มีความเพียงพอในการให้บริการ 
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 4. ให้บริการสินค้ากับสมาชิกและลูกค้าทุกวันทำการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพ่ือมา  
ปรับปรุงกิจกรรมสหกรณ์ 

 5. ร่วมให้ทุนการศึกษาและให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในโรงเรียนและกิจกรรมปีใหม่ แก่  
บุคลากรในโรงเรียน 

 6. จัดสรรคืนกำไรให้แก่สมาชิกทุกท่านเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 7. จัดทำบัญชี สรุปรายรับ รายจ่ายประจำเดือนเสนอผู้บริหารทราบ 
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คำนำ 
 

          เอกสารเล่มนี้เป็นคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนนบพิตำวิทยา  ประจำปีการศึกษา  2564  ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
โรงเรียนนบพิตำวิทยา  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  คณะกรรมการที่ปรึกษา  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานทั้ง  5  กลุ่ม  ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงาน  ในแต่ละกลุ่มงานตามโครงสร้างการ
บริหารงาน  ตลอดจนใช้เป็นคู่ เมื่อในการกำกับติดตามและพัฒนางานในแต่ละกลุ่มงาน  ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนบพิตำวิทยาได้ศึกษาบทบาทหน้าที่  ความ
รับผิดชอบ  และยึดถือปฏิบัติให้มีประสิทธิผล  ตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนา และรายงานผลการดำเนินงาน  
ตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบตามคำสั่งดังกล่าวทุกภาคเรียนและทุกปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
              นายอรรถพร  อักษรนำ 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา   
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สารบัญ 
 
เรื่อง            หน้า 
 
คำนำ    ก 
สารบัญ  ข 
คำสั่งโรงเรียนนบพิตำวิทยา  1 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  2 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนนบพิตำวิทยา      ๒ 
กลุ่มบริหารวิชาการ          ๓ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ๑2 
กลุ่มบริหารทั่วไป           19 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  26 
กลุ่มบริหารงบประมาณ          29 
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