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ค ำสั่งโรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ 
ที่   38  /2561 

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจ 
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

------------------------------------------------------ 
         อาศัยอ านาจบังคับบัญชาและอ านาจหน้าที่ตามความในมาตรา 35 และ มาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  อ านาจตามมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และอาศัยอ านาจระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ  จึงแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการงานสนับสนุนการสอนให้ข้าราชการ
ครูและลูกจ้างของโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาปฏิบัติหน้าที่  ประจ าปีการศึกษา  2561 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร 
 1. นางสาวพิจิตรา  ค ามันตรี       ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
 2. นายไกรสร  ธุนาสูรย์               รองผู้อ านวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
 3. นางวรภิญญา ทองอุดม  หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
 3. นางบุษบา  อาจพรหม  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ               กรรมการ 
 4. นายวิวัฒน์  ส าราญใจ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ              กรรมการ 
 5. นายสุพจน์  กะการดี  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                   กรรมการ 
 6. นายวชิรวชิญ์  ทองอุดม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1.ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อให้ด าเนินไปด้วย 
ความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 2. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 
 3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
             

            2. กลุ่มงำนแผนงำนและประกันคุณภำพ     

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยแผนงานและประกันคุณภาพ     
 1. นางสาวพิจิตรา ค ามันตรี ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2. นายไกรสร  ธุนาสูรย์              รองผู้อ านวยการโรงเรียน            รองประธานกรรมการ 
 3. นางวรภิญญา  ทองอุดม หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ   กรรมการ 
 4. นายเกียรติศักดิ์  จารัตน์ ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
   5. นายเจตริน ศรีสรรงาม  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
          6. นายเสนอ ละเมอพันธ์  ครูผู้ช่วย     กรรมการ...  
          7. นางสาวพิศเจริญ   ต้นจ าปา ครู  คศ.1                    กรรมการและเลขานุการ 
                         /มีหน้าที่... 
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มีหน้ำที่ 
  1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการก าหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการด าเนินงานของ
ฝ่าย 
 2. ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้ค าปรึกษาหารือใน 
การพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 3. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการด าเนินงานของฝ่ายตลอดจน
เสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของฝ่ายด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
    4.  ควบคุม ดูแล การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ โดยประสานงาน
กับฝ่ายบริหารและทุกกลุ่ม/งาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
   5. วางแผนและบริหารกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา (แผนปฏิบัติการระยะกลาง) 
          6. จัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการ/งาน /กิจกรรมประจ าปีจัดท ามาตรฐานการศึกษามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและภาระงาน 

7. ติดตามประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐานการศึกษาภายใน (SAR) 
 8. ติดตามประเมินผลและรายงานคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก 
 9. จัดท าระบบควบคุมภายในควบคุมประเมินความเสี่ยงส่งเสริมและประเมินผล 
 10. ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานบริการควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาการ 
 11. จัดท าสารสนเทศกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 12. ด าเนินการตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
 13. ประสานงานกับทุกกลุ่มงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน รองรับและน าไปใช้ในการประกัน
คุณภาพทั้งระดับภายในและภายนอก 
  14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. หัวหน้ำกลุ่มงำนแผนงำนและประกันคุณภำพ     

 นำงวรภิญญำ  ทองอุดม  ครู คศ.3  หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ     

 ปฏิบัติหน้าที่แผนงานและประกันคุณภาพ    มีภาระงานด้านการบริหารและอ านวยการตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน  ในการก ากับนิเทศ  ติดตาม  ดูแลและอ านวยการตามที่ได้รับมอบหมาย
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
มีหน้ำที่ 
  1. วางแผน  ก ากับ  ดูแล  และบริหารกลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ     
   2. ร่วมก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 3. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
 4. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย กลยุทธ์โรงเรียน 
  5. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ ในส่วน
งานทีเ่กี่ยวข้องกับกลุ่มงานอ านวยการในกรณีที่ผู้อ านวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
                           /6. รวบรวมกฎ... 
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 6. รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติกลุ่มบริหาร    
 7. บุคคล สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
3. กำรวำงแผนพัฒนำโรงเรียน 

นางสาวพิศเจริญ ต้นจ าปา    ครู คศ.1                หัวหน้างานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
มีหน้ำที่ 

1. การก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
2. วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันของโรงเรียน 
3. จัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2.  งานจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 3.  งานขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 4.  งานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 5.  งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 6.  งานตรวจสอบ  ติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณ 
 7.  งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
 8.  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 9.  งานปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงบประมาณกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 10.  งานบริหารทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 11.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4. กำรจัดองค์กร 

1. นางสาวพิศเจริญ ต้นจ าปา    ครู คศ.1                หัวหน้างาน 
2. นายเสนอ  ละเมอพันธ์   ครูผู้ช่วย                ผู้ช่วย  
 

   นำยเสนอ  ละเมอพันธ์   ครูผู้ช่วย         กำรจัดท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน  
มีหน้ำที่ 
  1. จัดองค์กร หรือจัดท าโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

2. ก าหนดขอบข่ายของงานแต่ละงานให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและบริบทของโรงเรียน 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
4. ด าเนินงานเป็นไปตามโครงสร้างที่โรงเรียนก าหนด 
5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
     นำงสำวพิศเจริญ ต้นจ ำปำ   ครู คศ.1      ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและมอบหมำยงำน 

มีหน้ำที่     
  1. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  2. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกงานตามโครงสร้างการบริหารที่โรงเรียนก าหนดไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร          /3. มอบหมาย... 
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3. มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน 
4. ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
5. ติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

5. กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 1. นายเกียรติศักดิ์ จารัตน์   ครูผู้ช่วย    หัวหน้า 
 2. นายอรรถพล จันทร์เพ็ชร  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
 
 นำยเกียรติศักดิ์ จำรัตน์   ครูผู้ช่วย    จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มีหน้ำที ่
  1.  จัดท าโครงสร้างงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.  ส่งเสริมและพัฒนาในงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.  น าเทคโนโลยีมาใช้ในงานพัฒนาระบบและเป็นแหล่งประมวลผลข้อมูลสารสนเทศกลางใน
สถานศึกษา 
  4.  จัดการแบบมีส่วนร่วมงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ/การ
ประมวลผล/การแก้ไข/ปรับปรุง/การพัฒนาข้อมูลด้านต่างๆ 
  5.  นิเทศ ติดตามและประเมินผล และน าผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนา 
  6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  
            นำยอรรถพล จันทร์เพ็ชร            พนักงำนรำชกำร   พัฒนำระบบงำนสำรสนเทศ 
มีหน้ำที่ 
  1.  พัฒนาระบบงาน ส่งเสริม จัดระบบงานอย่างรอบด้านและหลากหลายทั้งภายในและภายนอก 
  2.  รายงานข้อมูลสารสนเทศ/การให้บริการข้อมูล/เผยแพร่ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 
  3.  ก ากับนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และน าผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
  4.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5.  ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมหรือการกระจายงานระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ครอบคลุมการใช้
เครือข่ายและพ้ืนที่บริการในโรเรียน 
 6.  จัดระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเป็นเครือข่ายส าหรับบริการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในงาน/
ห้อง/ชั้นเรียนและภายนอกโรงเรียน 
 7.  มีการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัยก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ 

 
6. กำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน  
 1. นางวรภิญญา  ทองอุดม    คร ูคศ.3    หัวหน้า 
 2. นายไกรสร  ธุนาสูรย์   รองผู้อ านวยการฯ    ผู้ช่วย 
 5. นางสาวธิดารัตน์  เนตรแก้ว   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 

 

 

          /มีหน้ำที่... 
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มีหน้ำที่ 
 1. วางแผนและบริหารกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา (แผนปฏิบัติการระยะกลาง) 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการ/งาน /กิจกรรมประจ าปีจัดท ามาตรฐานการศึกษามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและภาระงาน 
 3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐานการศึกษาภายใน (SAR) 
 4. ติดตามประเมินผลและรายงานคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก 
 5. จัดท าระบบควบคุมภายในควบคุมประเมินความเสี่ยงส่งเสริมและประเมินผล 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานบริการควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาการ 
 7. จัดท าสารสนเทศกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 8.  ด าเนินการตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
 9. ประสานงานกับทุกกลุ่มงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน รองรับและน าไปใช้ในการประกัน
คุณภาพทั้งระดับภายในและภายนอก 
 

7. กำรค ำนวณต้นทุนผลผลิต  
 1. นายไกรสร  ธุนาสูรย์   รองผู้อ านวยการฯ   หัวหน้า 
   2. นายเจตริน  ศรีสรรงาม   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ 
 1. ค านวณต้นทุนผลผลิต 
 2. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนผลผลิต 
 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
8.  กำรควบคุมภำยใน   
 1. นายไกรสร  ธุนาสูรย์   รองผู้อ านวยการ    หัวหน้าพัสดุ 
 2. นายวิวัฒน์  ส าราญใจ      ครู คศ.2     หัวหน้างบประมาณ 
 3. นางสาวอรุณโรจน์  ทวีเหลอื  ครู คศ.1     เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 4. นางวรภิญญา  ทองอุดม  คร ูคศ.3     หัวหน้างานแผนงานและงานประกัน 
 5. นางบุษบา  อาจพรหม         ครู คศ.2     หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 6. นายวชิรวชิญ์ ทองอุดม   ครู คศ.2     หัวหน้างานบริหารบุคคล 
 7.  นายสุพจน์  กะการดี   ครู คศ.2     หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
มีหน้ำที่ 
 1.  ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
 2.  พัฒนา ประสานงาน ติดตาม การจัดท าเอกสารระบบควบคุมภายในของทุกกลุ่ม /งาน 
 3.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 
 4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนและประกันคุณภำพ  
       1. นำงวรภิญญำ ทองอุดม        คร ูคศ.3     หัวหน้า 
  2. นำงสำวพิศเจริญ ต้นจ ำปำ      ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
          /มีหน้ำที่... 
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มีหน้ำที่ 
  1. ประเมินผลการด าเนินงานงานแผนงานและงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 2. ประเมินผลการด าเนินงานในหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน 
  3. วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
  4. น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
   5. ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้ค าปรึกษาหารือใน 
การพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 6. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการด าเนินงานของฝ่ายตลอดจน
เสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของฝ่ายด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
    7. ควบคุม ดูแล การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ โดยประสานงาน
กับฝ่ายบริหารและทุกกลุ่ม/งาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

8. ติดตามประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐานการศึกษาภายใน (SAR) 
 9. ติดตามประเมินผลและรายงานคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก 
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
                3. กลุ่มงำนวิชำกำร  
1. คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 
  1. นางสาวพิจิตรา ค ามันตรี ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2. นายไกรสร  ธุนาสูรย์              รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางบุษบา  อาจพรหม  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ    กรรมการ 
 4. นางวรภิญญา  ทองอุดม  ครู คศ.3    กรรมการ 
 5. นายวชิรวชิญ์  ทองอุดม  ครู คศ.2    กรรมการ 
 6. นายสุพจน์  กะการดี   ครู คศ.2    กรรมการ 
 7. นายวิวัฒน์  ส าราญใจ   ครู คศ.2    กรรมการ 
 8. นางอรุณรัตน์   พลหาญ    ครู คศ.1    กรรมการ 
 9. นางจุฑามาศ  ทองดา   ครู คศ.1    กรรมการ 
 10. นางสาวกสิญาณินท์  บุญลีประสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 11. นางสาวอรัญณิการ์ บุญน า  ครู ผู้ช่วย   กรรมการ  
 12. นายเจตริน ศรีสรรงาม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 13. นางสาวปนัดดา  สุกใส  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 14. นางสาวธิดารัตน์  เนตรแก้ว  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 15. นายวราวุธ อุส่าห์ดี   พนักงานราชการ   กรรมการ 
 16. นางไพลิน  จุไร   ครู คศ.2          กรรมการและเลขานุการ   
 17. นางลัดดา  นาสาวงค์   ครู คศ.1          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
               /มีหน้าที่... 
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มีหน้าที่ 
 1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการก าหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการด าเนินงานของ
ฝ่าย 
 2. วางแผนน าแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานฝ่ายไปสู่การปฏิบัติ 
 3. ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้ค าปรึกษาหารือใน 
การพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 4. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้ค าแนะน างานทั่วไปของฝ่าย ด้านต่างๆ 
  4.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  4.2 การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 
  4.3 การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 
  4.4 การวัดและการประเมินผลการเรียน 
  4.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 6. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการด าเนินงานของฝ่ายตลอดจน
เสริมสร้างความเขา้ใจกับบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของฝ่ายด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 7. ร่วมจัดท าแผนการเรียนของโรงเรียน 
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำร 
         นางบุษบา   อาจพรหม    ครู คศ.2       หวัหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  มีภาระงานด้านการบริหารและอ านวยการตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน  ในการก ากับนิเทศ  ติดตาม  ดูแลและอ านวยการตามท่ีได้รับมอบหมาย
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
  
มีหน้าที่           
 1. วางแผนและบริหารกลุ่มงานงานวิชาการ 
 2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอาจารย์ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงานวิชาการ 
 4. ร่วมก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 5. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
 6. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย กลยุทธ์โรงเรียน 
 7. เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
  8. เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียน 
 9. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
              /3. การวาง... 



8 
 

  

3.  กำรวำงแผนงำนวิชำกำร 
    นางอรุณรัตน์  พลหาญ   ครู คศ.1                   หัวหน้า 
  นางบุษบา    อาจพรหม      ครู คศ.2                   ผู้ช่วย 
  นางสาวปนัดดา สุกใสครู     ครูผู้ช่วย                   ผู้ช่วย 
   นางจุฑามาศ  ทองดา    ครูคศ.1                    ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
       1. จัดท ากรอบงบประมาณประจ าปีของฝ่ายบริหารวิชาการ โดยประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนทุกกลุ่ม
งาน 
        2. จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
        3. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการประจ าปี  โดยปรับปรุงและประกาศเป็นรายภาคเรียน  ทั้งนี้ให้
ประสานความร่วมมือกับฝ่ายบริหารโรงเรียนอ่ืน  เพื่อให้เกิดความถูกต้อง  สมบูรณ์ 
        4. สรุปและประเมินผลโครงการทุกโครงการจัดท าเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
        5. วางแผนการรับนักเรียนประจ าปี ร่วมกับกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
        6. ท าการคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับม.1 และ ม.4 ทั้งนี้ให้ด าเนินการ
ในนามคณะกรรมการ 
 
             นำงอรุณรัตน์ พลหำญ      ครู คศ.1       กำรรวบรวมข้อมูลและจัดท ำระเบียบแนวปฏิบัติฯ 
 มีหน้าที่ 
   1. รวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ ให้เป็นระบบ สะดวก
ในการน าไปใช้ และเป็นปัจจุบัน 
  2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการไปใช้ 
  3. น าระเบียบและแนวปฏิบัติขึ้นใช้ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
   4. จัดท าเป็นเอกสาร และเผยแพร่คู่มือครู / คู่มือนักเรียน / คู่มือผู้ปกครองขึ้นใช้ในโรงเรียนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 
      นำงบุษบำ  อำจพรหม  ครู คศ.1       กำรท ำแผนงำนวิชำกำร  
มีหน้าที่  
           1. จัดท ากรอบงบประมาณประจ าปีของฝ่ายบริหารวิชาการ โดยประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนทุกกลุ่ม
งาน 
        2. จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
        3. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการประจ าปี โดยปรับปรุงและประกาศเป็นรายภาคเรียน ทั้งนี้ให้
ประสานความร่วมมือกับฝ่ายบริหารโรงเรียนอ่ืน เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ 
        4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง       
 5. จัดท าและมีแผนงานวิชาการที่มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน 
        6. สรุปวิเคราะห์การด าเนินงานน าไปปรับปรุงพัฒนางานวิชาการ และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

          นำงสำวปนัดดำ สุกใส     ครูผู้ช่วย         กำรจัดท ำสำรสนเทศงำนวิชำกำร 
 
                     /มีหน้ำที่... 
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มีหน้าที่  
  1. รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการอย่างรอบด้าน 
   2. จัดท าเป็นสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ ครอบคลุมขอบข่ายของงานวิชาการ 
   3. จัดท าสารสนเทศให้ถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการใช้งาน 
   4. น าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน 
   5. จัดท าคลังข้อมูลสารสนเทศ 
   6. ปฏิบัติตามค าสั่งอื่นๆ 
 
  นำงจุฑำมำศ  ทองดำ   ครู คศ.1   กำรจัดกำรรับนักเรียน  
มีหน้าที่  
  1. วางแผนการรับนักเรียนโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบทของโรงเรียน และนโยบายของต้นสังกัด 
    2. จัดท าแนวปฏิบัติ ประกาศและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
   3. สร้างความเข้าใจให้ ครู, นักเรียน, ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน 
   4. สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุง/พัฒนา 
 
4. กำรบริหำรงำนวิชำกำร 
 1. นางสาวพิจิตรา ค ามันตรี ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2. นายไกรสร  ธุนาสูรย์              รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางบุษบา  อาจพรหม  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ    กรรมการ 
 4. นางวรภิญญา  ทองอุดม  ครู คศ.3    กรรมการ 
 5. นายวชิรวชิญ์ ทองอุดม   ครู คศ.2    กรรมการ 
 6. นายสุพจน์  กะการดี   ครู คศ.2    กรรมการ 
 7. นายวิวัฒน์  ส าราญใจ   ครู คศ.2    กรรมการ 
 8. นางอรุณรัตน์   พลหาญ    ครู คศ.1    กรรมการ 
 9. นางจุฑามาศ  ทองดา   ครู คศ.1    กรรมการ 
 10. นางสาวกสิญาณินท์  บุญลีประสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 11. นางสาวอรัญณิการ์ บุญน า  ครู ผู้ช่วย   กรรมการ  
 12. นายเจตริน ศรีสรรงาม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 13. นางสาวปนัดดา  สุกใส  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 14. นางสาวธิดารัตน์  เนตรแก้ว  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 15. นายวราวุธ อุส่าห์ดี   พนักงานาชการ   กรรมการ 
 16. นางไพลิน  จุไร   ครู คศ.2 ร         กรรมการและเลขานุการ   
 17. นางลัดดา  นาสาวงค์   ครู คศ.1          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ 
   1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการก าหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการ
ด าเนินงานของฝ่าย      
                    /2.วำงแผน... 
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 2. วางแผนน าแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานฝ่ายไปสู่การปฏิบัติ         
 3. ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้ค าปรึกษาหารือใน 
การพัฒนางานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 4. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้ค าแนะน างานทั่วไปของฝ่าย ด้านต่างๆ 
  4.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  4.2 การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 
  4.3 การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 
  4.4 การวัดและการประเมินผลการเรียน 
  4.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 6. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการด าเนินงานของฝ่ายตลอดจน
เสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของฝ่ายด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 7. ร่วมจัดท าแผนการเรียนของโรงเรียน 
  8. ร่วมก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน และขอบข่ายงานวิชาการ 
  9. ร่วมจัดท าแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ แสดงไว้ให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึง 
  10. เสนอแนะการจัดท าพรรณนางานตามโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ 
  11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
   นำงบุษบำ   อำจพรหม    ครู คศ.2 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  มีภาระงานด้านการบริหารและอ านวยการตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน  ในการก ากับนิเทศ  ติดตาม  ดูแลและอ านวยการตามท่ีได้รับมอบหมาย
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
            
มีหน้าที่ 
 1. วางแผนและบริหารกลุ่มงานงานวิชาการ 
 2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอาจารย์ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงานวิชาการ 
 4. ร่วมก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 5. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
 6. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย กลยุทธ์โรงเรียน 
 7. เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 8. เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียน 
 9. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
                   /นำงบุษบำ... 
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               นำงบุษบำ  อำจพรหม   ครู คศ.2      กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
มีหน้าที่  
         1. ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน และขอบข่ายงานวิชาการ 
 
  2. จดัท าแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ แสดงไว้ให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ทั่วถึง 
  3. จัดท าพรรณนางานตามโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ 
  4. มอบหมายผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ 
   
    นำงไพลิน จุไร    ครู คศ.2      กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
มีหน้าที่  
  1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสาระสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคมชุมชนและท้องถิ่น 
       2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
       3. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
       4. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
       5. นิเทศการใช้หลักสูตร 
       6. ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร ตามความเหมาะสม 
 
   นำงไพลิน จุไร   ครู คศ.2      กำรพัฒนำหลักสูตรควำมสำมำรถพิเศษนักเรียน 
มีหน้าที่  
  1. ศึกษาวิเคราะห์จุดเด่น ประเมินสถานภาพ และโอกาสของนักเรียนที่จะน ามาพัฒนาเป็นหลักสูตร
ความสามารถพิเศษ 
  2. จัดท าหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ ของนักเรียนที่เหมาะสม และประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
  3. ก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรความสามารถพิเศษเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
  4. ประเมินผลการใช้หลักสูตรความสามารถพิเศษ และนาไปปรับปรุง / พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
   นำงลัดดำ นำสำวงค์  ครู คศ.1     กำรจัดกลุ่มกำรเรียน  
มีหน้ำที่ 
  1. จัดกลุ่มการเรียนอย่างหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักเรียน 
  2. วิเคราะห์ และจัดกลุ่มตามศักยภาพผู้เรียน 
  3. จัดกลุ่มการเรียนให้มีวิชาเพ่ิมเติมตามความสนใจของนักเรียน 
                    /4. ประเมิน... 
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 4. ประเมินและน าผลการประเมินไปปรับปรุง / พัฒนา                            
 
กำรจัดตำรำงสอน/ตำรำงเรยีนและกำรจัดครูเข้ำสอน 
      นำงอรุณรัตน์ พลหำญ        ครู คศ.1      หัวหน้ำ 
      นำงไพลิน  จุไร    ครู คศ.2      ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ 
  1. จัดครูเข้าสอนตามโครงสร้างหลักสูตรให้ตรงตามความรู้และความสามารถ   
 2. จัดท าตารางสอนให้สอดรับกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรอ่ืน ทั้งนี้ให้สามารถประกาศใช้ได้
ก่อนเปิดภาคเรียน 
 3. ออกค าสั่งมอบหมายงานสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
     นำงบุษบำ อำจพรหม      ครู คศ.2   กำรนิเทศภำยใน 
มีหน้ำที่  
  1. ศึกษาและวิเคราะห์ภาระงาน  หน้าที่และตัวชี้วัดของงานที่ครูผู้สอนต้องรับผิดชอบร่วมกับ
ผู้อ านวยการโรงเรียน  ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหารโรงเรียน  เพ่ือทราบนโยบายทิศทาง  
และแนวทางการพัฒนาและการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
    2. จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มและเครื่องมือส าหรับการนิเทศ 
     3. ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานบุคคล เพื่อทราบข้อมูลป้อนกลับของการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
     4. จัดท าตารางนิเทศและแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
     5. ด าเนินการประชุมชี้แจงเพ่ือนิเทศงานการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามตารางนิเทศ เพ่ือให้เกิด
มาตรฐานที่เป็นที่พึงพอใจ อย่างน้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน โดยใช้วิธีการวิพากษ์งาน
ระหว่างกันและกันและข้อมูลป้อนกลับเป็นแนวทางการนิเทศ 
     6. เก็บรวบรวมผลการนิเทศจากคณะกรรมการสรุปรายงานผลการนิเทศการศึกษา เสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
     7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการนิเทศให้ครูผู้สอน เช่น การบรรยาย การจัดนิทรรศการ  
การเยี่ยมชั้นเรียน  การสัมภาษณ์ การสาธิต  การระดมสมอง  การศึกษาดูงาน  การประชุม 
  8. วางแผน ก าหนดปฏิทินการนิเทศภายในไว้อย่างชัดเจน 
  9. สรุปผลการนิเทศภายใน น ามาปรับปรุง / พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 
 
        นำงสำวอรัญณิกำร์ ทองน ำ     ครูผู้ช่วย   กำรจัดครูสอนแทน  
มีหน้ำที่  
   1. จัดท าแบบติดตามการจัดการเรียนการสอน (ว.22) พร้อมกับสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม       
การเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งข้อมูลต่อให้กับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สัปดาห์ละครั้ง 
 2. ตรวจสอบติดตามเวลาเรียนเข้าสอนของครูจัดสอนแทนในกรณีครูไปราชการ ลากิจ ลาป่วย อีกท้ัง 
จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมและสอนชดเชย        
        นำยไกรสร  ธุนำสูรย์           รองผู้อ ำนวยกำรฯ    กำรน ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนนิงำนทำงวิชำกำร         
                      /มีหน้ำที่... 
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มีหน้ำที่ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการศึกษา 
       2. จัดหาจัดท าสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้กับครูและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และหลากหลาย 
  3. น านวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่มาพัฒนางานในระดับกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  4. ก ากับ ติดตามการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการด าเนินงานทางวิชาการ 
  5. พัฒนาการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานทางวิชาการให้มีความทันยุคสมัย 
 
               นำงไพลิน  จุไร       ครู คศ.2  กำรบริหำรจัดกำรกำรทดสอบ
ระดับชำติ   
มีหน้ำที่  
   1. วิเคราะห์มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ของสาระการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงกับแบบทดสอบ
ระดับชาติ 
  2. วางแผนพัฒนา ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของ การพัฒนานักเรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ 
  3. มอบหมายผู้รับผิดชอบ ด าเนินงานตามแผนพัฒนา อย่างมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  4. ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 
  5. น าผลการประเมินมาปรับปรุง / พัฒนาเพื่อเพ่ิมระดับของผลการทดสอบระดับชาติ 
 
                นำงจุฑำมำศ  ทองดำ       ครู คศ.1   กำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำกำร  
มีหน้ำที่ 
   1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
  2. สร้างวิสัยทัศน์ และเป้าหมายร่วมกัน 
   3. น าผลการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาการจัด การเรียนรู้ของนักเรียน 
  4. น าผลไปพัฒนาต่อยอดเป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 
5. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  นางสาวกสิญาณินท์ บุญลีประสิทธิ์      ครูผู้ช่วย     หัวหน้า  
  นางบุษบา อาจพรหม       ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
  นายวชิรวิชญ์ ทองอุดม       ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
  นายสุพจน์   กะการดี       ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
  นายเจตริน ศรีสรรงาม        ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
  นางสาวอรัญณิการ์ ทองน า      ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
  นางจุฑามาศ  ทองดา        ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  นางอรุณรัตน์  พลหาญ        ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ 
  1. ร่วมกันวางแผนการเรียนการสอนแต่ละช่วงชั้นตลอดหลักสูตร 
        2. เสนอแนะการจัดท าแผนการเรียนการสอนรายปีการศึกษา โดยจัดท าคู่มือการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 
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        3. ร่วมกันวางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการ การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระบบและ
กลไกและการประกันคุณภาพการศึกษา 
        4. ให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ครูระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
 5. ประเมินความพึงพอใจการบริหารหลักสูตรและติดตามประเมินผลหลักสูตรบริหารจัดการโครงการ
และตัวบ่งชี้คุณภาพที่ได้รับมอบหมาย 
 6. บริหารจัดการโครงการและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ได้รับมอบหมาย 
  7. ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ไปใช้ในระดับชั้นเรียน และวิเคราะห์ผู้เรียน  
 
 นำงสำวกสิญำณินท์ บุญลีประสิทธิ์   ครูผู้ช่วย     หัวหน้ำ  
มีหน้ำที่  
  1. วางแผนการเรียนการสอนแต่ละช่วงชั้นตลอดหลักสูตร 
        2. ท าแผนการเรียนการสอนรายปีการศึกษา โดยจัดท าคู่มือการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
        3. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการ การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระบบและกลไก
และการประกันคุณภาพการศึกษา 
        4. ให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ครูระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
        5. จัดหา บ ารุงรักษาและบริหารทรัพยากรที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
        6. ด าเนินการประมวลผลการจัดการเรียนการสอนรายชั้นปี เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนปีต่อไป 
 7. ประเมินความพึงพอใจการบริหารหลักสูตรและติดตามประเมินผลหลักสูตรบริหารจัดการโครงการ
และตัวบ่งชี้คุณภาพที่ได้รับมอบหมาย 
 8. บริหารจัดการโครงการและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ได้รับมอบหมาย 
        
           นำงบุษบำ อำจพรหม            ครู คศ.2    กำรจัดท ำกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
มีหน้ำที่ 
  1. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ไปใช้ในระดับชั้นเรียน และวิเคราะห์ผู้เรียน 
  2. ชี้แจงให้คณะครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวน การคิด และกระบวนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 
  3. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างต่อเนื่อง 
 
   นำงสำวกสิญำณินท์ บุญลีประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย    กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้   
มีหน้าที่ 
   1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้ และทักษะการสื่อสาร 
  2. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต และการท างาน 
  3. จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านสารสนเทศ และเทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
  4. ใช้รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 
  5. น ากระบวนการวิจัยมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
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 นำยเจตริน ศรีสรรงำม           ครูผู้ช่วย           กำรจัดหำจัดท ำและพัฒนำสื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
มีหน้ำที่ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่สื่อและเทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนการสอน 
 2. จัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรมของครูผู้สอนทุกคน 
 3. ติดตาม จัดเก็บและรวบรวมสภาพของปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาและการน าสื่อนวัตกรรม
ไปใช้จัดการเรียนรู้ และความต้องการในด้านต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าสื่อ นวัตกรรมไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           4. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้สื่อ นวัตกรรม ของครูทุกคน  
 5. ส่งเสริม ก ากับ และดูแลการใช้งานระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          นำยเจตริน ศรีสรรงำม        ครูผู้ช่วย           กำรจัดหำแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดกำรเรียนรู้  
มีหน้ำที่ 
 1. จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและการใช้งานแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ส่งเสริมจัดท า/พัฒนา/เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 4. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี 
 5. ส่งเสริมดูแลกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน 
 6. จัดเก็บสถิติการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รวบรวมไว้เป็นสารสนเทศ 
 
   นำงสำวอรัญณิกำร์ ทองน ำ     ครูผู้ช่วย           กำรจัดสอนซ่อมเสริม   
มีหน้ำที่ 
  1. จัดสอนซ่อมเสริม 
  2. จัดท าแนวปฏิบัติการจัดสอนซ่อมเสริม 
  3. ด าเนินการสอนตามแนวปฏิบัติการสอน ซ่อมเสริม 
  4. น าผลการสอนซ่อมเสริมมาวิเคราะห์และรายงาน 
  5. น าผลการวิเคราะห์มาใช้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริม 
 

    นำยสุพจน์  กะกำรดี     ครู คศ.2  กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
      กิจกรรมอำสำสมัครรักษำดินแดน 
 นำยสุพจน์   กะกำรดี    ครู คศ.2   หัวหน้ำ 
 นำยฉลอง  เอกำรัมย์  ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ 
 1. ท าหน้าที่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบาย 
 2. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและน านักเรียนเข้ารับการฝึกกิจกรรมอาสาสมัครรักษาดินแดนเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุดตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 3. ก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 
 4. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนพร้อมกับจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม 
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 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการมอบหมาย 

      กิจกรรมชุมนุม  
 นำงอรุณรัตน์  พลหำญ  ครู คศ.1   หัวหน้ำ  
 มีหน้ำที ่ 
 1. ท าหน้าที่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบาย 
 2. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุดตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 3. ก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 
 4. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนและการด าเนินกิจกรรมชุมนุม 
 5. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมชุมนุม 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการมอบหมาย 
 

    กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนำรี  
 นำยวชิรวิชญ์  ทองอุดม             ครู ค.ศ. 2   หัวหน้ำ 
 นำยเกียรติศักดิ์  จำรัตน์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 มีหน้ำที ่ 
 1. ท าหน้าที่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบาย 
 2. ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับและรองผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 3. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้น ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุดตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4. ก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 
 5. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนและการด าเนินกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
 6. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการมอบหมาย 

    
    กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์  
 นำงจุฑำมำศ  ทองดำ    ครู คศ.1   หัวหน้ำ 
 นำยเจตริน  ศรีสรรงำม  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 มีหน้ำที่  
 1. ท าหน้าที่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบาย 
 2. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นได้แก่ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุดตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 3. ก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 
 4. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนและการด าเนินกิจกรรมชุมนุมและสาธารณประโยชน์ 
 5. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการมอบหมาย 
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 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแนะแนว  
 นำยวชิรวิชญ์  ทองอุดม  ครู คศ.2   หัวหน้ำ 
 นำงสำวธิดำรัตน์  เนตรแก้ว พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่ 
 1. ท าหน้าที่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบาย 
 2. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนทุกระดับชั้น ได้แก่ กิจกรรมการสอนแนะแนว เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุดตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 3. ก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 
 4. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนและการด าเนินกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
 5. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสอนแนะแนว 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการมอบหมาย 
   กิจกรรม“ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” 
  นำงสำวกสิญำณิน  บุญลีประสิทธิ์   ครูผู้ช่วย  หัวหน้ำ 
  นำงสำวอรัญณิกำร์  ทองน ำ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ 
 1. วางแผนและกระบวนการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 2. จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
 3. จัดท าปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ทั้งนี้ให้ประสานความร่วมมือกับคณะครู
เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ 
 4.  สรุปและประเมินผลกิจกรรมทุกกิจกรรมจัดท าเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 
          นำงจุฑำมำศ  ทองดำ     ครู คศ.1       กำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้  
มีหน้ำที่ 
  1. จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตามบริบทของโรงเรียน 
  2. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุม ทุกกลุ่ม /งาน 
  3. จัดให้นักเรียนยังมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนปฏิบัติ และนักเรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
  4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม การเรียนรู้และนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับดี 
  5. น าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 
 นำงสำวอรัญณิกำร์  ทองน ำ    ครูผู้ช่วย  กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษผู้เรียน  
มีหน้ำที่ 
 1. คัดเลือก จัดกลุ่ม ความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละประเภท 
  2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละประเภทความสามารถพิเศษของนักเรียน 
  3. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามความสามารถพิเศษ 
  4. จัดเวทีให้นักเรียนแสดง / แข่งขัน ความสามารถพิเศษในแต่ละประเภท ทั้งในและนอกโรงเรียน 
   5. รายงานผลและเผยแพร่ผลงานความสามารถพิเศษนักเรียน 
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6. กำรพัฒนำและส่งเสริมทำงด้ำนวิชำกำร   
          นางลัดดา นาสาวงค์    ครู คศ.1   หัวหน้า 
  นางบุษบา อาจพรหม     ครู คศ.2   ผู้ช่วย   
  นายเจตริน ศรีสรรงาม    ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 มีหน้ำที่  
  1. ร่วมกันระดม ส ารวจความต้องการจ าเป็นและวิเคราะห์สมรรถนะครูรายบุคคล 
  2. ร่วมกันก าหนดเป็นแผนหรือโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  3. ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาครูใหม่ โดยจ าแนกครูบรรจุ ครูย้าย และครูอัตราจ้าง 
  4. วิเคราะห์ข้อมูลการจัดบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนในปัจจุบัน 
  5. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการ 
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการศึกษา 
       7. จัดหาจัดท าสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้กับครูและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และหลากหลาย 
         8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 9. รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูน า
ผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
           นำงบุษบำ อำจพรหม      ครู คศ.2      กำรพัฒนำครูทำงด้ำนวิชำกำร 
มีหน้ำที่ 
  1. ส ารวจความต้องการจ าเป็นและวิเคราะห์สมรรถนะครูรายบุคคล 
  2. น าไปก าหนดเป็นแผนหรือโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  3. ประเมินผล สรุปรายงานผลการด าเนินการตามแผนหรือโครงการ  
  4. น าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง  
 
  นำงลัดดำ นำสำวงค์    ครู คศ.1      กำรส่งเสริมพัฒนำครูใหม่  
มีหน้ำที่ 
  1. จัดท าแผนพัฒนาครูใหม่ โดยจ าแนกครูบรรจุ ครูย้าย และครูอัตราจ้าง 
  2. จัดครูพี่เลี้ยงเป็นโค้ชให้ค าแนะน า / ปรึกษา 
   3. แนะน าการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
  4. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูใหม่ 
  5. จัดการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ ครูใหม่ 
 
    นำยเจตริน ศรีสรรงำม  ครูผู้ช่วย  กำรจัดบรรยำกำศทำงวิชำกำรใน
โรงเรียน 
มีหน้ำที่ 
  1. ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนในปัจจุบัน 
  2. ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการในทุกกลุ่ม / งานที่เก่ียวข้อง 
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  3. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
   4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการ 
  5. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 
 นำงสำวกสิญำณินท์ บุญลีประสิทธิ์     ครูผู้ช่วย          กำรส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของนักเรียน    
มีหน้ำที่  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการศึกษา 
       2. จัดหาจัดท าสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้กับครูและผู้เรียนอย่างเพียงพอ  และหลากหลาย 
         3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 4. รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูน า
ผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  5. สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลจากกระบวนการวิจัย 
 
  นำงสำวกสิญำณินท์ บุญลีประสิทธิ์     ครูผู้ช่วย          กำรส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้   
มีหน้ำที่ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่สื่อและเทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนการสอน 
 2. จัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรมของครูผู้สอนทุกคน 
 3. ติดตาม จัดเก็บและรวบรวมสภาพของปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาและการน าสื่อนวัตกรรม
ไปใช้จัดการเรียนรู้ และความต้องการในด้านต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าสื่อ นวัตกรรมไปใช้อย่างมี 
          4. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้สื่อ นวัตกรรม ของครูทุกคน  
 5. ส่งเสริม ก ากับ และดูแลการใช้งานระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   
7. กำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนและงำนทะเบียนนักเรียน   
 นางไพลิน จุไร          คร ูคศ.2       หัวหน้า  
  นางลัดดา นาสาวงค์   ครู คศ.1       ผู้ช่วย 
  นางจุฑามาศ  ทองดา   ครู คศ.1       ผู้ช่วย 
  นางสาวปนัดดา สุกใส   ครผูู้ช่วย       ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
  1. จัดท าทะเบียนนักเรียน  การลงทะเบียนเรียน  การประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา  หลักฐานผล
การเรียน  การจบหลักสูตร  การเทียบโอนผลการเรียน 
 2. ด าเนินการรับมอบตัวลงทะเบียนประวัตินักเรียนภาคเรียนต่อภาคเรียน 
 3. บันทึกผลการประเมินลงระบบทะเบียนของนักเรียนและประชาสัมพันธ์ผลการเรียนของผู้เรียน 
 4. สรุปและรายงานผลสัมฤทธิ์ให้เป็นข้อมูลสารสนเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 5. รายงานผลการเรียนแสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน ตามเอกสารหลักฐาน 
  แบบ ปพ.1- ระเบียนแสดงผลการเรียน 
  แบบ ปพ.2 - ใบประกาศนียบัตร 
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  แบบ ปพ.3- แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ออกแบบจัดพิมพ์ โรงเรียนสั่งซื้อมาใช้งาน 
  แบบ ปพ.4 - แบบแสดงผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  แบบ ปพ.6 - แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
  แบบ ปพ.7- ใบรับรองผลการศึกษา  
  แบบ ปพ.9- สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคลสถานศึกษาออกแบบและจัดท า
ขึ้นใช้งานได้ตามความเหมาะสม 
 7. รายงานข้อมูล SGS และ GPA ตามปฏิทินให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา 
 8. รายงานการจ าหน่ายนักเรียนและการลาออกของนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 9. ออกค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 
  10. วางแผนการบริหารงานและจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/งาน ปฏิทินงานกลุ่มงานทะเบียน 
 11. วิเคราะห์งานรวบรวมปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาวางแผนการบริหารงาน
ทะเบียน 
 12. ติดตามตรวจสอบเครื่องมือวัดผลเทียบกับแผนการจัดการเรียนรู้ว่าสอดคล้องและครอบคลุม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตรงตามตัวชี้วัดและเป็นไปตามสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางและ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 13. จัดให้มีการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเมินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตร 
 14. จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาเพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ในข้อ 2 
 15. จัดท าปฏิทินและตารางสอบประจ าภาคเรียน  โดยการประสานงานกับกลุ่มสาระฯ  และ
ประชาสัมพันธ์ 
 16. จัดสอบประจ าภาคเรียน จัดท าตารางสอบกลางภาคสอบปลายภาคสอบแก้ตัว โดยการ
ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 17.  ติดตามประสานงานในการสอบประเมินผล LAS,  PISA และ O-net พร้อมกับวิเคราะห์ผลเพื่อ
น ามาใช้ในหาแนวทางในการยกผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
 
             นำงไพลิน จุไร  ครู คศ.2      กำรด ำเนินกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียน  
มีหน้ำที่  
  1. ติดตามตรวจสอบเครื่องมือวัดผลเทียบกับแผนการจัดการเรียนรู้ว่าสอดคล้องและครอบคลุม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตรงตามตัวชี้วัดและเป็นไปตามสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางและ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 2. จัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเมินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตร 
 3. จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาเพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ในข้อ 2 
 4. จัดท าปฏิทินและตารางสอบประจ าภาคเรียน โดยการประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และ
ประชาสัมพันธ์ 
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 5. จัดสอบประจ าภาคเรียน จัดท าตารางสอบกลางภาคสอบปลายภาคสอบแก้ตัว โดยการ
ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 6.  ติดตามประสานงานในการสอบประเมินผล LAS,  PISA และ O-net พร้อมกับวิเคราะห์ผลเพื่อ
น ามาใช้ในหาแนวทางในการยกผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
 7. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง เพื่อน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นคลังข้อสอบครบทุกกลุ่มสาระฯ 
 8. จัดท าคลังข้อสอบ  ควบคุมข้อสอบกลางภาคและปลายภาค  ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 9.  สรุปรายงานผลข้อมูลสารสนเทศงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รายงานผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 
 10. จัดท าระเบียบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 11. ประมาณการและขอจัดซื้อพัสดุที่ต้องใช้ในการด าเนินการวัดผลและประเมินผล 
 12. วิเคราะห์งานรวบรวมปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาวางแผนการบริหารงานวัดผล
และประเมินผล 
 13. จัดท าแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวัดผลเอกสารการวัดและประเมินผลจัดท าปฏิทิน เพื่อ
ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกผลการเรียนลงในปพ.5 ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผล 
 14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการมอบหมาย 
 
            นำงไพลิน จุไร   ครู คศ.2       กำรสร้ำงและปรับปรุงเครื่องมือกำรวัดผลกำร
เรียน 
มีหน้ำที่ 
  1. สร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา 
  2. สร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
  3. วิเคราะห์ข้อสอบและปรับปรุงเครื่องมือใน การวัดผลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  4. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวัดผล การเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
   นำงสำวปนัดดำ สุกใส        ครูผู้ช่วย  กำรจัดให้มีเอกสำรและแบบฟอร์ม
เกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียน   
มีหน้ำที่ 
  1. จัดท าเอกสารวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบ และทันสมัย  
  2. เอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
   
   นำงสำวปนัดดำ สุกใส    ครูผู้ช่วย   กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับหลักฐำนกำร
วัดผลและประเมนิผลกำรเรียน  
มีหน้ำที่ 
  1. จัดท าหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
  2. รายงานผลการเรียนตามระเบียบวัดผลและประเมินผลการเรียน 
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  3. จัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่างเรียบร้อย และปลอดภัย 
 
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนนักเรียน  
  นำงลัดดำ นำสำวงค์  ครู คศ.1      หัวหน้ำ 
มีหน้าที่  
  1. จัดท าทะเบียนนักเรียน  การลงทะเบียนเรียน  การประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา  หลักฐานผล
การเรียน  การจบหลักสูตร  การเทียบโอนผลการเรียน 
 2. ด าเนินการรับมอบตัวลงทะเบียนประวัตินักเรียนภาคเรียนต่อภาคเรียน 
 3. บันทึกผลการประเมินลงระบบทะเบียนของนักเรียนและประชาสัมพันธ์ผลการเรียนของผู้เรียน 
 4. สรุปและรายงานผลสัมฤทธิ์ให้เป็นข้อมูลสารสนเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 5. รายงานผลการเรียนแสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน ตามเอกสารหลักฐาน 
  แบบ ปพ.1- ระเบียนแสดงผลการเรียน 
  แบบ ปพ.2 - ใบประกาศนียบัตร 
  แบบ ปพ.3- แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ออกแบบจัดพิมพ์ โรงเรียนสั่งซื้อมาใช้งาน 
  แบบ ปพ.4 - แบบแสดงผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  แบบ ปพ.6 - แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
  แบบ ปพ.7- ใบรับรองผลการศึกษา  
  แบบ ปพ.9- สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคลสถานศึกษาออกแบบและจัดท า
ขึ้นใช้งานได้ตามความเหมาะสม 
 7. รายงานข้อมูล SGS และ GPA ตามปฏิทินให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา 
 8. รายงานการจ าหน่ายนักเรียนและการลาออกของนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 9. ออกค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 

10. วางแผนการบริหารงานและจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/งาน ปฏิทินงานกลุ่มงานทะเบียน 
 11. วิเคราะห์งานรวบรวมปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาวางแผนการบริหารงาน
ทะเบียน 
  
             นำงจุฑำมำศ  ทองดำ  ครู คศ.1      ผู้ชว่ย 
มีหน้าที่ 
  1. จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
  2. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาแก้ไขหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง   
  3. ด าเนินการย้ายสถานศึกษาของผู้เรียน 
 3. จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและงานทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน 
 4. จัดท าแบบฟอร์มสถิติข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน 
 5. จัดท าระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน 
 6. วางแผนการบริหารงานและจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/งาน ปฏิทินงานกลุ่มงานทะเบียน 
 7. วิเคราะห์งานรวบรวมปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาวางแผนการบริหารงานทะเบียน 
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8. กำรแนะแนวกำรศึกษำ  
             นางวรภิญญา ทองอุดม     ครู คศ.3    หัวหน้า 
     นางสาวธิดารัตน์ เนตรแก้ว   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 
มีหน้าที่ 
 
    1.  จัดท าข้อมูลระเบียนสะสมของนักเรียน (ปพ.8) ร่วมกับกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2. ประสานงานกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวของในการคัดกรองและ    
ส่งต่อนักเรียนเพ่ือผลในการปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางสมรรถนะร่างกาย  สมรรถนะของสมอง 
และสภาวะของจิตใจ ตามความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง 
     3. คัดเลือกนักเรียนเพื่อการจัดสรรเข้ารับทุนการศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ      
ทั้งนี้รวมถึงทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยความเห็นชอบของฝ่ายบริหารโรงเรียน 
  4.  ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆเพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิต        
ของตนเองในการศึกษาต่อในด้านที่ถนัดและสนใจ 
 
   นำงวรภิญญำ ทองอุดม     ครู คศ.3    กำรบริหำรจัดกำรงำนแนะแนว   
มีหน้าที่ 
  1. จัดท าโครงสร้างการบริหาร มีแผนภูมิ มีขอบข่ายงาน และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ มีสถานที่ สื่อ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานแนะแนวที่มีคุณภาพ และยังมีเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับงานแนะแนวทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
    นำงสำวธิดำรัตน์ เนตรแก้ว  พนักงำนรำชกำร   กำรให้บริกำรแนะแนว  
มีหน้ำที่ 
  1. ก าหนดขอบข่ายงานของงานแนะแนว และก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ครอบคลุมการให้บริการของงานแนะแนว และมีคู่มือการจัด
กิจกรรมแนะแนวที่เน้นการจัดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน 
  3. ส ารวจความพึงพอใจ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลของงานแนะแนว 
 

9. การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ  
   นางบุษบา อาจพรหม      ครู คศ.2   หัวหน้า 
  นางไพลิน จุไร   ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
  1. ร่วมกันประเมินผลการด าเนินงานวิชาการจากหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน 
  2. ร่วมประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการประเมินผลระดับโรงเรียน 
  3. ร่วมกันวิเคราะห์ผลการด าเนินงานวิชาการ 
  4. รายงานผลต่อคณะผู้บริหาร 
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  5. ชี้แจงสร้างความเข้าใจในการด าเนินการของการประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
         
   นำงบุษบำ อำจพรหม     ครู คศ.2     กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนวิชำกำร 
มีหน้ำที่  
 1. ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการจากหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน 
  2. ประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการประเมินผลระดับโรงเรียน 
  3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานวิชาการ  
  4. เผยแพร่ผลการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
    นำงไพลิน จุไร  ครู คศ.2  กำรประเมินผลด้ำนคุณภำพผู้เรียน  
มีหน้ำที่ 
  1. ชี้แจงสร้างความเข้าใจในการด าเนินการของการประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  2. จัดท าเครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพ และครอบคลุมทุกรายการ 
  3. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลกาดาเนินงานเป็นระยะ ๆอย่างต่อเนื่อง 
  4. น าผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางาน การประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
      4. งำนกิจกำรนักเรียน 
1. คณะกรรมกำรฝ่ำยงำนกิจกำรนักเรียน 
  1.  นายสุพจน์  กะการดี   ครู คศ.2    หัวหน้า 
   2.  นายเจตริน  ศรีสรรงาม  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 3.  นายเกียรติศักดิ์  จารัตน์  ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 4.  นายวราวุธ  อุส่าห์ดี   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
 5.  นายฉลอง  เอการัมย์   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่   
  1.  งานก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
   1.1 ก าหนดขอบข่ายงาน/ภารกิจ/การพรรณนางานตามโครงสร้างงานกิจการนักเรียน 
   1.2  ก าหนดแนวปฏิบัติ/ระเบียบ/การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
   1.3  จัดท าหลักฐานการมีส่วนร่วม 
   1.4  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
  2.  งานประสานงานกิจการนักเรียน 
   2.1  ประสานงานในโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง องค์กร เยาวชนและจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
   2.2  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
  3.  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
   3.1  งานบริหารจัดการกิจการนักเรียน 
    (1) ก าหนดโครงสร้าง/ขอบข่าย/การพรรณนางาน/คู่มือ 
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      (2) มีแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม และด าเนินการ 
    (3) นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
   3.2  งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    (1) แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน/สู่ชุมชนและสังคม 
ภายนอกและด าเนินการ 
    (2) นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
   3.3  งานส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  (1) จัดท าแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  (2) ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม และมีประสิทธิผลจ านวนเกินร้อยละ 
80 มีพฤติกรรมดี 
  (3) นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
 3.4  งานส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
  (1) จัดท าแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
  (2) ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิผลจ านวนเกินร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
  (3) นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
 3.5 งานส่งเสริมและพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  (1) จัดท าแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
  (2) ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิผลจ านวนเกินร้อยละ 80 ของกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  (3) นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
 3.6  งานยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 
  (1) ก าหนดระเบียบ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียน 
  (2) จัดกิจกรรมยกย่องให้ก าลังใจนักเรียนผู้ประพฤติดี  
  (3) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
  (4) นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
 4.  ก าหนดโครงสร้าง ขอบข่าย/การพรรณนางาน/ระเบียบ/แนวปฏิบัติเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างหลากหลาย 
 5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 2. หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน     
            นำยสุพจน์  กะกำรดี  ครู คศ.2   หัวหน้ำ 

 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน    มีภาระงานด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล และอ านวยการตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน  ในการก ากับนิเทศ  
ติดตาม  ดูแลและอ านวยการตามท่ีได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
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มีหน้ำที่ 
  1. วางแผน  ก ากับ  ดูแล  และบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน    
   2. ร่วมก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 3. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
 4. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย กลยุทธ์โรงเรียน 
  5. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มงานอ านวยการในกรณีท่ีผู้อ านวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  6. รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติกลุ่มงานกิจการนักเรียน    
  7. บุคคล สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.  กำรวำงแผนงำนกิจกำรนักเรียน  
   นำยสุพจน์ กะกำรดี     ครู คศ.2     หัวหน้ำ 
มีหน้ำที่  
  1. รวบรวมข้อมูลมีระบบการรับฟังเสียงนักเรียนและจัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการ
นักเรียน   
      2. จดัท าแผนงานกิจการนักเรียน  
 
4. กำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน   
  นายสุพจน์ กะการดี       ครู คศ.2      หัวหน้า 
   นายเกียรติศักดิ์  จารัตน์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 นายวราวุธ  อุส่าห์ดี  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 นายฉลอง  เอการัมย์  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
  1. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและก าหนดพันธกิจงานกิจการนักเรียน  
  2. การประสานงานกิจการนักเรียนกับเครือข่ายภายนอกโรงเรียน  
  3. การส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน  
 
    1. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและก าหนดพันธกิจงานกิจการนักเรียน  
 นำยสุพจน์ กะกำรดี       ครู คศ.2      หัวหน้ำ 
มีหน้ำที่ 
   1. ก าหนดขอบข่ายงานกิจการนักเรียนและจัดทาแผนภูมิงานกิจการนักเรียน 
  2. จัดท าพันธกิจ พรรณนางานกิจการนักเรียนและวางระบบการท างานที่ชัดเจน 
  3. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกงานตามแผนภูมิของโรงเรียนและมีการขับเคลื่อนระบบ 
  4. ประเมินตนเองเพ่ือทบทวนประสิทธิภาพ การท างานตามระบบและประเมินตนเอง 
    
    2. การประสานงานกิจการนักเรียนกับเครือข่ายภายนอกโรงเรียน   
 นายเกียรติศักดิ์  จารัตน์  ครูผู้ช่วย   หัวหน้า 
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 นายฉลอง  เอการัมย์  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ 
  1. ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด 
  2. ประสานงานท างานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
  3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 
  4. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ิมข้ึน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 
    3. การส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 
  1.  นายสุพจน์  กะการดี   ครู คศ.2    หัวหน้า 
 2.  นายเกียรติศักดิ์  จารัตน์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
  1. วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในกระบวนการวางแผน 
  2. ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
อย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
  3. ตรวจสอบในเชิงปริมาณและคุณภาพของ การจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมนักเรียนทั้งโรงเรียน 
  4. นิเทศก ากับติดตามและประเมินผล การด าเนินงาน 
  5. น าผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
5. กำรส่งเสริมพัฒนำให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
 1.  นายสุพจน์  กะการดี   ครู คศ.2    หัวหน้า 
   2.  นายเจตริน  ศรีสรรงาม  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 3.  นายเกียรติศักดิ์  จารัตน์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 4.  นายวราวุธ  อุส่าห์ดี   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
 5.  นายฉลอง  เอการัมย์   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ 
   1. ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     3. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
     4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   
     5. ยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี   
 
6. กำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (นำยเกียรติศักดิ์ จำรัตน์) 
 1.  นายเกียรติศักดิ์  จารัตน์  ครูผู้ช่วย    หัวหน้า 
 2.  นายฉลอง เอการัมย์   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ 
 1.  งานบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1.1 ก าหนดโครงสร้าง/ขอบข่าย/การพรรณนางาน/คู่มือ 
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   1.2  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม อย่างรอบด้านหลากหลายและต่อเนื่อง 
   1.3  นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
  2.  งานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   2.1  ประสานงานและมอบหมายครูที่ปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
   2.2  จัดท าข้อมูลสารสนเทศของครูที่ปรึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดกลุ่มนักเรียน  
   2.3  สามารถตรวจสอบและน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 3.  งานคัดกรองนักเรียน 
   3.1  ก าหนดระเบียบ/แนวปฏิบัติ/เครื่องมือในการคัดกรอง 
   3.2  ประชุมอบรมผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการคัดกรองนักเรียน 
   3.3  จัดตั้งคณะกรรมการ/การมีส่วนร่วมในการคัดกรอง 
 3.4  ตรวจสอบและน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 4.  งานป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน       
 4.1 ก าหนดระเบียบ/แนวปฏิบัติและแจ้งให้ถือปฏิบัติทราบโดยทั่วถึง 
 4.2 สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับด าเนินการป้องกันและงานแก้ไขนักเรียน 
 4.3 ด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วมตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 4.4 ประเมินผลการด าเนินการมีประสิทธิผล ชัดเจน มีระดับความพึงพอใจ 
 5.  งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 5.1 มีแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมและด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วม 
 5.2 นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
 6. งานส่งต่อนักเรียน 
 4.1 มีการรวบรวมข้อมูลนักเรียน(การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การ
ป้องกันและการแก้ไขนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน) อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน 
 4.2 ก าหนดระเบียบ/แนวปฏิบัติในการส่งต่อทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 4.3 ด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วมส่งนักเรียนกลับคืนโรงเรียน/ครูที่ปรึกษา เมื่อมีการด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงและพัฒนานักเรียนให้ดีขึ้น โดยมีเอกสารปรากฏ 
 4.4 นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 

  
7. กำรด ำเนินกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน  
   1.  นายเจตริน  ศรีสรรงาม  ครูผู้ช่วย    หัวหน้า 
 2.  นายวราวุธ  อุส่าห์ดี   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
  1. ชี้แจงเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  2. จัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  3. จัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการเป็นประจ า 
  4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  5. ด าเนินการโดยนักเรียนตามหลักประชาธิปไตยอย่างเด่นชัดสามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้ 
 
8. กำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรนักเรียน  
  1.  นายสุพจน์  กะการดี   ครู คศ.2    หัวหน้า 
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   2.  นายเจตริน  ศรีสรรงาม  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 3.  นายเกียรติศักดิ์  จารัตน์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
  4.  นายวราวุธ  อุส่าห์ดี   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
 5.  นายฉลอง  เอการัมย์   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่  
  1.ประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีร่องรอยหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
  2. ประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียนในรูปแบบคณะกรรมการ 
  3. ประเมินเชิงพัฒนาระหว่างด าเนินการ 
  4. วิเคราะห์ผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียน 

5. น าผลการวิเคราะห์ไปจัดท ารายงานผลการด าเนินการเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
กิจการนักเรียน 
 

     5. งำนบุคคล 
1.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
 1. นางสาวพิจิตรา  ค ามันตรี ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2. นายไกรสร  ธุนาสูรย์              รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นายวชิรวชิญ์  ทองอุดม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
        4. นางจุฑามาศ  ทองดา   ครู คศ.1     กรรมการ 
        5. นางสาวปาณิสรา  ผลแม่น ครู คศ.1     กรรมการ 
   
มีหน้ำที่ 
 1. ควบคุม ดูแล การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ โดยประสานงานกับ
ฝ่ายบริหารและทุกกลุ่ม/งาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 2. รายงานผลการด าเนินงานโดยผ่านตามสายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ หากมีปัญหาในการ
ด าเนินงานให้รีบรายงานผู้บริหารทราบเพื่อแก้ปัญหาได้ทันเวลา 
 3. วางแผน ก าหนดโครงการ งานหรือกิจกรรมให้กลุ่มงานบริหารบุคคล  มีการปฏิบัติภารกิจด้วยความ
ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงานในฝ่ายที่รับผิดชอบทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรบุคคล 
   นำยวชิรวิชญ์  ทองอุดม   ครู คศ.2  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  มีภาระงานด้านการบริหารและอ านวยการตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน  ในการก ากับนิเทศ  ติดตาม  ดูแลและอ านวยการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
มีหน้ำที่ 
 1. วางแผน ก ากับ  ดูแล  งานในกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 
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 2. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน
อ านวยการในกรณีทีผู่้อ านวยการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบ กลั่นกรองภาระงาน ที่ได้รับมอบหมาย
ให้มีความถูกต้อง  เรียบร้อยก่อนน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 4. รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติกลุ่มบริหาร    
 5. บุคคล สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
3.  งำนส ำนักงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
 นางสาวปาณิสรา  ผลแม่น  ครู คศ.1   หัวหน้า 
มีหน้ำที ่
 1.  รับ – ส่งหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคล 
 2.  จัดเก็บและรักษาเอกสารงานฝ่ายบุคคล 
 3.  จัดท าค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายบุคคล 
 4.  จัดเตรียมและท าแบบฟอร์มต่างๆ ของงานบุคคล 
 5.  ประสานงานเพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในฝ่ายบุคคล 
 6.  จดัเก็บข้อมูลสารสนเทศและจัดท าสรุปรายงาน การปฏิบัติงาน การจัดหาและการให้บริการ 
 7.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.  งำนวำงแผนและจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 นายวชิรวิชญ์  ทองอุดม   ครู คศ.2   หัวหน้า 
 นางสาวปาณิสรา  ผลแม่น  ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่   
 1.  จัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.  ด าเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
กรณีได้รับมอบอ านาจ อ.ก.ศ.จ.  
 3.  ส ารวจ ต าแหน่ง วิชาเอกที่ต้องการบรรจุตามแผนอัตราก าลัง รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทราบ 
 4.  การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงิน
งบประมาณให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
 5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
5.  งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง งำนเปลี่ยนต ำแหน่งให้สูงขึ้น และงำนกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ     
 1. นายวชิรวชิญ์  ทองอุดม     ครู คศ.2   หัวหน้า 
 2. นางสาวปาณิสรา  ผลแม่น        ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ 
 1.  ด าเนินการสรรหาตามมติคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2.  ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  รายงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
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 4.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
 5.  เสนอค าร้องขอย้ายตามล าดับขั้น เพ่ือขอพิจารณาอนุมัติย้ายและรับย้ายแล้วแต่กรณี 
 6.  บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอ่ืนในเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาหรือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.  รายงานการบรรจุแต่งตั้งและส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดท า
ทะเบียนประวัติ และจัดท าทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
 8.  การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 9.  เสนอค าร้องขอโอนของพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
 10. บรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ศ.จ. หรือ อ.ก.ศ.จ. ก าหนด 
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
6.  งำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและงำนเลื่อนขั้นเงินเดือน   
 1. นายไกรสร  ธุนาสูรย์  รองผู้อ านวยการ   หัวหน้า 
 2. นายวชิรวชิญ์  ทองอุดม    ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ 
 1.  ประสานและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานน าเสนอผู้บริหาร รับรองผลการปฏิบัติงานและท า
หนังสือ น าส่งผลการประเมินไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบทุกครั้ง 
 4.  การขอเลื่อนขั้นบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบที่ ก.ศ.จ. ก าหนด 
 5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
7.  งำนกำรลำ   
 1. นายวชิรวชิญ์  ทองอุดม     ครู คศ.2   หัวหน้า 
 2. นางสาวปาณิสรา  ผลแม่น  ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ 
 1.  แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาให้บุคลากรทราบ 
 2.  จัดท าเอกสารและจัดเก็บเอกสารการลาทุกประเภท 
 3.  รายงานและสรุปการลาให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 4.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
8.  งำนวินัยและกำรรักษำวินัย   
 1. นายไกรสร  ธุนาสูรย์  รองผู้อ านวยการ   หัวหน้า 
 2. นายวชิรวชิญ์  ทองอุดม    ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ 
 1.  จัดท าแผนงาน และโครงการงานวินัยและการรักษาวินัย 
 2.  การด าเนินการทางวินัยกรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
 3.  การด าเนินการทางวินัยกรณีความผิดวินัยร้ายแรง             /4.  การอุทธรณ์... 
 4.  การอุทธรณ์ 
 5.  การร้องทุกข์ 
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 6.  การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
 7.  การออกราชการ 
 8.  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
9.  งำนกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ   
 1. นายวชิรวชิญ์  ทองอุดม     ครู คศ.2   หัวหน้า 
 2. นางสาวปาณิสรา  ผลแม่น  ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ 
 1.  จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ 
และลูกจ้าง โดยจัดท า 2 ชุด เก็บไว้ที่โรงเรียน  1 ชุด และส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 1 ชุด 
 2.  บันทึก เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
10.  งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (งำนพัฒนำบุคลำกร) 
 1. นายไกรสร  ธุนาสูรย์  รองผู้อ านวยการ   หัวหน้า 
 2. นายวชิรวชิญ์  ทองอุดม    ครู คศ.2    หัวหน้า 
 3. นางจุฑามาศ ทองดา   ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ 
 1.  จัดท าแผนงาน และโครงการงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
 2.  จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร ปฐมนิเทศ นิเทศภายใน จัดหา/จัดท าเอกสารการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การจัดประชุม อบรมสัมมนา ภายในโรงเรียน การส่งเข้าประชุม อบรม 
สัมมนา ภายนอกโรงเรียน/ศึกษาดูงาน/ศึกษาเพ่ิมเติม 
 3.  ส ารวจผู้มีสิทธิและเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 4.  ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การลาศึกษาต่อทั้งในและ
นอกเวลาราชการ การขอเพ่ิมวุฒิการศึกษา การเลื่อนวิทยฐานะ  
 5.  ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา 
 6.  ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 7.  ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และการรักษาวินัยส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึงการด าเนินการพิจารณาโทษทางวินัย 
 8.  ด าเนินการการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  การขอมีบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือขอมีบัตรใหม่ 
 9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

11. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนบุคคล 
 1. นายวชิรวชิญ์  ทองอุดม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
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        2. นางจุฑามาศ  ทองดา   ครู คศ.1     กรรมการ 
        3. นางสาวปาณิสรา  ผลแม่น ครู คศ.1     กรรมการ 
มีหน้ำที่  
  1. ประเมินผลการด าเนินงานบุคคลโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 

2. ประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน 
 
3. ประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ 
4. วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานบุคคล 

  5. น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานบุคคล 
 
             6. งำนธุรกำร 
1.  งำนด ำเนินงำนธุรกำร สำรบรรณ และงำนปฏิคม 
 1.  นางสาวปาณิสรา  ผลแม่น   ครู คศ.1   หัวหน้า 
   2.  นายอรรถพล  จันทร์เพ็ชร  ครูธุรการ  ผู้ช่วย 
 3.  นายชวน  เสาทอง         นักการ   ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่   
  1.  ก าหนดโครงสร้าง/แผนภูมิการบริหารงานธุรการโรงเรียน ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ  บริการ/การ
จัดการ และน าเทคโนโลยีมาใช้ในกาบริหารจัดการงานธุรการ และจัดส านักงานธุรการให้มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัย 
  2.  จัดท าทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชกาหรือหลักฐานเอกสารอ่ืนให้ถูกต้องตามระเบียบ  น าเทคโนโลยี
มาจัดการให้การปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว ในงานสารบรรณ  สามารถตรวจสอบ/ตรวจค้นหรือติดตาม
หลักฐานได้สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา 
  3.  จัดท าเอกสารหลักฐาน เอกสารการโต้ตอบตามระบบ/ขั้นตอน/วิธีการโดยระบบ e-office  และ
จัดเก็บหนังสือราชการหรือหลักฐานอ่ืนถูกต้องตามระเบียบสารบรรณพร้อมให้บริการและเป็นที่ยอมรับ 
ตรวจสอบได ้
  4.  รวบรวมแนวปฏิบัติ ก าหนดขั้นตอน/ระเบียบ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเก็บรักษาและท าลายหนังสือ
ราชการและหลักฐานอื่น   
   5.  ด าเนินการเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการและเอกสารอ่ืนถูกต้องตามระเบียบสารบรรณให้
สามารถค้นหาหนังสือราชการและหลักฐานเอกสารอ่ืนทั้งสภาพเก็บรักษาปัจจุบันและท าลาย 
  6.  รายงานผลการเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการและหลักฐานเอกสารอ่ืนอย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอน/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ 
  7.  ประเมินผลการด าเนินงานธุรการระดับโรงเรียน /คณะกรรมการ/ภายนอก ปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
  8.  บริการงานปฏิคม และงานส าเนาเอกสาร 
  9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   
 7. งำนกำรเงินและพัสดุ 

1.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ 
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 1. นางสาวพิจิตรา ค ามันตรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2. นายไกรสร  ธุนาสูรย์                รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นายวิวัฒน์  ส าราญใจ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 4. นางบุษบา  อาจพรหม   ครู คศ.2    กรรมการ 
 5. นายวชิรวชิญ์  ทองอุดม   ครู คศ.2    กรรมการ 
 6. นายสุพจน์  กะการดี   ครู คศ.2    กรรมการ 
 8  นางสาวอรุณโรจน์  ทวีเหลือ  ครู คศ.1    กรรมการ 
 9.  นางสาวพิศเจริญ  ต้นจ าปา  คร ูคศ.1    กรรมการ 
 10. นางสาวจิราภรณ์  บาลพูน  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 11. นายเสนอ  ละเมอพันธ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
มีหน้ำที่ 
 1.  ควบคุม ดูแล การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจในกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ โดยประสานงานกับ
ฝ่ายบริหารและทุกกลุ่ม/งาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 2.  รายงานผลการด าเนินงานโดยผ่านตามสายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ หากมีปัญหาในการ
ด าเนินงานให้รีบรายงานผู้บริหารทราบเพื่อแก้ปัญหาได้ทันเวลา 
 3. วางแผน ก าหนดโครงการ งานหรือกิจกรรมให้กลุ่มงานบริหารงบประมาณ มีการปฏิบัติภารกิจด้วย
ความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 4.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานในฝ่ายที่รับผิดชอบทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 
 5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 นำยวิวัฒน์  ส ำรำญใจ     ครู คศ.1  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  มีภาระงานด้านการบริหารและอ านวยการตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน  ในการก ากับนิเทศ  ติดตาม  ดูแลและอ านวยการตามที่ได้รับมอบหมาย
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย 
มีหน้ำที่ 
 1. วางแผน ก ากับ  ดูแล  งานในกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 
 2. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มอ านวยการแผนงานและบริหารงบประมา ณ                            
ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานอ านวยการในกรณีที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มอ านวยการแผนงานและ
บริหารงบประมาณไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มอ านวยการแผนงานและบริหารงบประมาณ                  
ตรวจสอบ กลั่ นกรองภาระงาน ที่ ได้ รั บมอบหมายให้มีความถูกต้อง  เรี ยบร้อยก่อนน า เสนอ                                                     
รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มอ านวยการแผนงานและบริหารงบประมาณ 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
3.  งำนบริหำรกำรเงินและบัญชี 
 นำยวิวัฒน์  ส ำรำญใจ  ครู คศ.1  หัวหน้ำ 
                                                                                                          /มีหน้ำที่... 
มีหน้ำที่   
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 1.  ควบคุม ดูแล การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจในกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ โดยประสานงานกับ
ฝ่ายบริหารและทุกกลุ่ม/งาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 2.  รายงานผลการด าเนินงานโดยผ่านตามสายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ หากมีปัญหาในการ
ด าเนินงานให้รีบรายงานผู้บริหารทราบเพื่อแก้ปัญหาได้ทันเวลา 
 3.  วางแผน ก าหนดโครงการ งานหรือกิจกรรมให้กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล  มีการปฏิบัติ
ภารกิจด้วยความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 4.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานในฝ่ายที่รับผิดชอบทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 
 5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
   3.1  งำนบริหำรกำรเงินและบัญชี     
 1. นายวิวัฒน์  ส าราญใจ    ครู คศ.2   เจ้าหน้าที่การเงิน 
 2. นายเสนอ  ละเมอพันธ์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
มีหน้ำที่ 
 ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบทางราชการ
คือ ท าหลักฐานการเงินและเอกสารการเงินมีคณะกรรมการตรวจสอบและรักษาเงิน ปฏิบัติถูกต้อง เรียบร้อย
และปลอดภัย ตามระเบียบแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบครบ
ทุกขั้นตอน ครบทุกประเภทของเงิน มีเอกสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินเรียบร้อยและปลอดภัย ส่งรายงานรับ
จ่ายเงินบ ารุงรักษาถูกต้องตามระเบียบก าหนด ซึ่งรายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ก.งำนหลักฐำนกำรเงินและกำรบัญชีท่ีก ำหนด ดังนี้ 
 1.  เงินนอกงบประมาณ 
 1.1  ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
 1.2  ใบเสร็จรับเงิน 
 1.3  สมุดเงินสด 
 1.4  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
 1.5  ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา 
 1.6  ทะเบียนคุมรายรับเงินรายได้สถานศึกษา 
 1.7  หลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท 
 1.8  สัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
 2.  เงินงบประมาณ 
  2.1  ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
  2.3  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
 3.  เงินรายได้แผ่นดิน 
  3.1  ใบเสร็จรับเงิน 
  3.2  สมุดเงินสด 
  3.3  ใบน าส่งหรือใบเสร็จรับเงินของผู้เบิก 
 4.  รายงาน 
  4.1  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
  4.2  รายงานประเภทเงินคงเหลือ 
  4.3  รายงานประเภทเงินคงเหลือ 
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  4.4  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันสิ้นเดือน 
  4.5  รายงานรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาภายใน  30  วัน นับตั้งแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ 
  4.6  กรณีที่โรงเรียนท าหน้าที่เป็นหน่วยเบิกจะต้องปฏิบัติ/รายงานโดยใช้ระบบ  GFMIS 
  4.7  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
    ข. การรับเงิน 
   ค. งานเก็บรักษาเงิน 
   ง. งานการจ่ายเงิน 
   จ. งานควบคุมและตรวจสอบ 
   ฉ. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5.  งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์     
 1. นำยไกรสร  ธุนำสูรย์      รองผู้อ ำนวยกำร   หัวหน้ำพัสดุ 
 2. นำงสำวอรุณโรจน์  ทวีเหลือ  ครู คศ.1   เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  
 3. นำงสำวจิรำภรณ์  บำลพูน  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
มีหน้ำที่ 
 ควบคุมดูแลการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้ 
 1.  ควบคุม ดูแล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ตรวจรับลงทะเบียน รับผิดชอบการศึกษา
ด าเนินการควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนหรือตามค าสั่งของโรงเรียน
และค านึงถึงความประหยัด ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
 2.  ควบคุมดูแลการจัดท าบัญชีวัสดุและท าทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต้อง
ด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ หรือมีการลงทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้างไว้ที่โรงเรียนควบคุมการ
เบิก-จ่ายพัสดุ การยืมพัสดุด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 3.  ติดตาม ดูแล การปรับซ่อมและปรับปรุงรักษาพัสดุ จัดให้มีการวางแผนปฏิบัติการมีงานปรับซ่อม
ไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับซ่อมและบ ารุงรักษาควบคุมดูแลให้มี
การปรับซ่อมและบ ารุงรักษาพัสดุเป็นประจ า มีการด าเนินการแนะน าวิธีการใช้และรับซ่อมปรับปรุงพัสดุของ
โรงเรียน 
 4.  ด าเนินการให้มีการตรวจสอบจ านวนพัสดุประจ าปี รายงานการตรวจสอบพัสดุถาวร หลักฐานของ
การอนุมัติจ าหน่ายและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง ติดตามให้มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและตรวจสอบวัสดุถาวร 
โดยให้รายงานทันตามก าหนดเวลา ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
ควบคุมดูแลการให้บริการด้านวัสดุครุภัณฑ์แก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนได้รวดเร็วทันก าหนดเวลา 
 5.  ควบคุม ดูแล การจัดท าเอกสารแนะน าวิธีใช้ การปรับซ่อม หรือทะเบียนต่างๆที่จ าเป็น จัดท าแบบ
รายงานแบบฟอร์มในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 6.  รับผิดชอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ ทั้งหมดที่ใช้อยู่ในส านักงาน 
 7.  รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ จัดจ้างกอ่นให้ผู้บริหารลงนามให้
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการสามารถเบิกจ่ายเงินได้  ให้ลงนามก ากับก่อนให้ผู้บริหารลงนาม
อนุมัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง และจ่ายเงิน 
 8.  ควบคุม ดูแลและบ ารุงรักษาการใช้ยานพาหนะ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายก               
รัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. 2523 
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 9.  ควบคุมดูแลด้านการประเมินผลด้านงานพัสดุ มีการจัดท าข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานพัสดุ  สรุป
รายงานผลทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา 
 10.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
6. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรเงินและพัสดุ  
 1. นายไกรสร  ธุนาสูรย์                รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 2. นายวิวัฒน์  ส าราญใจ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 3. นางสาวอรุณโรจน์  ทวีเหลอื  ครู คศ.1    กรรมการ 
 4. นางสาวจิราภรณ์  บาลพูน  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
มีหน้ำที่ 
  1. ประเมินผลการด าเนินงานการเงินและพัสดุโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
  2. ประเมินผลในระดับงานย่อยของงานการเงินและพัสดุ 

3. นิเทศติดตามการด าเนินงานการเงินและพัสดุ 
4.น าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานการเงินและพัสดุ 
5.น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

 
    8. งำนบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
1. งำนดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
 1. นายธนธร  สมใจหวัง    ครผูู้ช่วย   หัวหน้า 
 2. นายสุพจน์  กะการดี   ครู คศ.2   กรรมการ 
  3. นางลัดดา  นาสาวงค์   ครู คศ.1   กรรมการ 
 4. นายเสนอ  ละเมอพันธ์    ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  5. นายเกียรติศักดิ์  จารัตน์  ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 6. นางสาวจิราภรณ์ บาลพูน  ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 7. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 8. นายฉลอง  เอการัมย์   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 9. นายชวน  เสาทอง         นักการ   ผู้ช่วย 
 10. นายธงทอง  มั่งมี   นักการ   ผู้ช่วย 
มีหน้ำที ่   
  1.  พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
   1.1  ก าหนดแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมหรือจัดท าผังบริเวณโรงเรียน 
   1.2  ก าหนดแนวปฏิบัติ/ระเบียบ/การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
   1.3  จัดท าหลักฐานการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรมพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมอย่าง
หลากหลาย 
   1.4  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาอาคารถานที่ 
  2.  งานจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน 
   2.1  จัดบรรยากาศที่เป็นสัดส่วน อากาศปลอดโปร่ง ร่มเย็น ตกแต่งสวยงาม ไม่เป็นแหล่งมลพิษ   
มีเส้นทางสัญจรเป็นระเบียบ สถานที่ออกก าลังกาย พักผ่อน มีการใช้และบ ารุงรักษาเป็นระเบียบ ปลอดภัย       
มีส่วนร่วมการพัฒนา มีป้ายนิเทศหรือเครื่องหมาย มีสถานที่นั่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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   2.2  ส ารวจความพึงพอใจบรรยากาศและน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
  3.  งานจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน 
   3.1  มีแสงสว่างเพียงพอ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ไฟฟ้า น้ า โทรทัศน์อยู่ในสภาพ
ดี สภาพสีอาคารสะอาดเรียบร้อย มีป้ายนิเทศชื่อห้องต่างๆ วัสดุอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.2  ส ารวจความพึงพอใจและน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
  4.  งานรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
   4.1  ก าหนดระเบียบ/แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย 
   4.2  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร 
   4.3  มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
   4.4  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและรายงานการรักษาความปลอดภัยเป็นประจ า 
   4.5  มีการน าผลไปใช้ฝึกอบรมวิธีการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
   5.  งานจัดการห้องเรียน  ห้องบริการและห้องพิเศษและอาคารประกอบ  อาคารโรงฝึกงานหรือห้อง
ปฏิบัติงาน 
   5.1  มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท สะอาดเป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี ปลอดภัย 
วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประจ าห้องพร้อมใช้ การมีส่วนร่วมพัฒนา ตกแต่งห้องเรียน มีระเบียบ ข้อบังคับ       
แนวปฏิบัติ มีตารางเรียน ตารางสอน ป้ายนิเทศแสดงแนะน าการใช้ห้อง มีการจัดกิจกรรมในห้องได้อย่า ง
หลากหลาย  มีเครื่องอ านวยความสะดวก เช่น พัดลม คอมพิวเตอร์  
   5.2  มีผลงาน/รางวัลที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ห้องเรียน 
   5.3  ส ารวจความพึงพอใจการจัดห้องเรียนและน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
   6.  งานจัดการอาคารโรงอาหาร 
 6.1  มีระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ 
 6.2  จัดให้มีอากาศถ่ายเท ไม่แออัด มีสัดส่วน ปลอดจากพาหนะน าโรค มีโต๊ะเก้าอ้ี สภาพแข็งแรง 
ตกแต่งสวยงาม มีป้ายนิเทศบอกสุขบัญญัติ ระบบก าจัดน้ าเสีย มีส่วนร่วมพัฒนา มีกิจกรรมต่างๆ มีเทคโนโลยี  
 6.3  มีผลงาน/รางวัลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ 
 6.4  มีการตรวจสอบ/ประเมิน /รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.5  ส ารวจความพึงพอใจและน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
 7.  งานจัดการอาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
 7.1  อาคารหอประชุม/ห้องประชุม อากาศถ่ายเท สะอาดเป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพ
ดี ปลอดภัย วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประจ าห้องพร้อมใช้ การมีส่วนร่วมพัฒนา ตกแต่งห้องเรียน มีระเบียบ 
ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ มีตารางเรียน สถิติการใช้ ตารางการใช้ ป้ายนิเทศแสดงแนะน าการใช้ มีการจัดกิจกรรม
ในห้องได้อย่างหลากหลาย  มีเครื่องอ านวยความสะดวก เช่น พัดลม คอมพิวเตอร์  
 7.2  มีผลงาน/รางวัลที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ห้องเรียน 
 7.3  ส ารวจความพึงพอใจการจัดห้องเรียนและน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
 8.  งานจัดการห้องน้ าห้องส้วม 
 8.1  มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท สะอาดเป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี ปลอดภัย 
วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประจ าห้องพร้อมใช้ การมีส่วนร่วมพัฒนา ตกแต่งห้องเรี ยน มีระเบียบ ข้อบังคับ แนว
ปฏิบัติ มีตารางเรียน ตารางสอน ป้ายนิเทศแสดงแนะน าการใช้ห้อง มีการจัดกิจกรรมในห้องได้อย่าง
หลากหลาย  มีเครื่องอ านวยความสะดวก เช่น พัดลม คอมพิวเตอร์  
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 8.2  มีผลงาน/รางวัลที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ห้องเรียน 
 8.3  ส ารวจความพึงพอใจการจัดห้องเรียนและน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
 9.  งานจัดการบริการน้ าดื่มและงานจัดการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 8.1  มีแหล่งน้ าดื่มที่ได้มาตรฐาน เพียงพอ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง จัดบริบท
และสิ่งแวดล้อม 
 8.2  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลไปปรับปรุงพัฒนา 
 8.3  จัดห้องพยาบาลสะอาด เพียงพอ 
 8.4  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพอนามัยของข้าราชการครูและบุคลากร นักเรียน 
 8.5  มีการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพอย่างหลากหลาย 
 8.6  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และน าผลใช้ปรับปรุงพัฒนา 
 10.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  11. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
  12. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ (นายเสนอ ละเมอพันธ์) 
       12.1 การจัดการสื่อสาร 

     12.2 การด าเนินงานด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ 
   (1) เอกสารแนะนาโรงเรียน วารสาร จดหมายข่าว ฯลฯ 

(2) ป้ายนิเทศ 
(3) การบริการรับ-ส่ง จดหมาย 
(4) เครื่องขยายเสียง 
(5) เสียงตามสาย 
(6) วิทยุ 
(7) โทรทัศน์ 
(8) วีดีทัศน์ 
(9) วิทยุสื่อสาร 
(10) โทรศัพท์ภายใน 
(11) โทรศัพท์ 
(12) โทรสาร 
(13) จานรับสัญญาณดาวเทียม 
(14) การสื่อสารผ่านระบบ LAN (LOCAL AREA NETWORK) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(15) การสื่อสารผ่านระบบ INTERNET 
(16) การสื่อสารผ่านระบบ WIRELESS 
(17) การสื่อสารผ่าน WEBSITE ของโรงเรียน 
(18) การสื่อสารผ่าน Social Media 
(19)อุปกรณ์การสื่อสารอ่ืนๆ 

  13. การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน  
13.1 การก าหนดอุดมการณ์ของโรงเรียน เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัยและความ

ประพฤต ิ
   13.2 การสร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ 
     - ด้านวิชาการ 



40 
 

  

    - ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    - ด้านกีฬา 

- ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
- ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
- ด้านอื่นๆ 
 
 

2. การประเมินผลการด าเนินงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   
 1. นายธนธร  สมใจหวัง    ครผูู้ช่วย   หัวหน้า 
  2. นายสุพจน์  กะการดี   ครู คศ.2   กรรมการ 
  3. นายเสนอ  ละเมอพันธ์    ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  4. นายเกียรติศักดิ์  จารัตน์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 5. นายฉลอง  เอการัมย์   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่  
  1. ประเมินผลการด าเนินงานบริการและอาคารสถานที่โดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
  2. ประเมินผลในระดับงานย่อยภายในโรงเรียน 

3. ประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ 
4. วิเคราะห์ผลการประเมินผลการด าเนินงานบริการและอาคารสถานที่ 
5. น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงานบริการและอาคารสถานที่ 

 
     9. งำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย  
1. คณะกรรมกำรงำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
  1. นางสาวพิจิตรา ค ามันตรี ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2. นายไกรสร ธุนาสูรย์              รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางบุษบา อาจพรหม  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ    กรรมการ 
 4. นายวชิรวชิญ์ ทองอุดม  ครู คศ.2     กรรมการ 
 5. นายเกียรติศักดิ์ จารัตน์  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 6. นายธนธร สมใจหวัง  ครผูู้ช่วย     กรรมการ 
 7. นายวราวุธ อุส่าห์ดี  พนักงานราชการ    กรรมการ 
 8. นายฉลอง เอการัมย์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
 
มีหน้าที่ 

1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และภาคีเครือข่าย   
2. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนและภาคีเครือข่าย    
3. ด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย  
4. ให้บริการชุมชน 
5. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
      5.1 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน   
      5.2 ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน   
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4. รับการสนับสนุนจากชุมชน   
5. จัดตั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนโรงเรียน   
6. รับการสนับสนุนจากชุมชน   
7. การประเมินผลการด าเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

 
           นำยธนธร สมใจหวัง  ครูผู้ช่วย      กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
และภำคีเครือข่ำย   
มีหน้ำที่ 
  1. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนและภาคีเครือข่าย   

2. ด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย  
 
  นำยเกียรติศักดิ์ จำรัตน์  ครูผู้ช่วย  กำรให้บริกำรชุมชน   
มีหน้ำที่ 
  1. ให้บริการชุมชน 
       1.1. การให้บริการด้านวิชาการ  
           1.2. การให้บริการด้านอาคารสถานที่  
         1.3. การให้บริการด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
       1.4. การให้บริการด้านบุคลากร  

     1.5. การให้บริการด้านอ่ืนๆ 
 
นำยวรำวุธ อุส่ำห์ดี  พนักงำนรำชกำร    กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน 

มีหน้าที่      
   1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน   

 2. ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน  
 
นำยฉลอง เอกำรัมย์  ครูอัตรำจ้ำง   กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกชุมชน  

มีหน้ำที่ 
  1. จัดตั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนโรงเรียน    

2. รับการสนับสนุนจากชุมชน   
   - ด้านวิชาการ1 

- ด้านทรัพยากร2 
- ด้านบริการ3 

 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ ด้านวิชาการ1 เช่น การเป็นวิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรท้องถ่ิน ศิลปินพื้นบ้าน ฯลฯ  

ด้านทรัพยากร2 เช่นการสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษา การสร้างตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ฯลฯ  
ด้านบริการ3 เช่น แรงงาน ยานพาหนะ การให้ยืมอุปกรณ์ ฯลฯ  
ด้านอ่ืนๆ4 เช่น สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นแหลง่เรียนรู้ จดัอบรมวิชาชีพ ฯลฯ   
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2. การประเมินผลการด าเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 1. นายวชิรวชิญ์ ทองอุดม  ครู คศ.2     ประธานกรรมการ 
 2. นายเกียรติศักดิ์ จารัตน์  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 3. นายธนธร สมใจหวัง  ครผูู้ช่วย     กรรมการ 
 4. นายวราวุธ อุส่าห์ดี  พนักงานราชการ    กรรมการ 
 5. นายฉลอง เอการัมย์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
มีหน้าที่ 
  1. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
   2. ประเมินผลการด าเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
  3. วิเคราะห์ผลการประเมินการดาเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่ายและน าไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 
 
ทั้งนี้  ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ได้ปฏิบัติงานตามก าลังความสามารถ  ทั้งเพ่ือให้การด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบความส าเร็จ 
 
     

    สั่ง  ณ  วันที่  26  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
- 
                (นางพิจิตรา  ค ามันตรี) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
 


