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คำนำ 

 
 
 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน และโครงสร้าง          
การบริหารกลุ่มงานต่าง ๆ ออกเป็น ๕ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โดยกำหนดบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ทั ้งนี ้เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินงาน             
ของโรงเรียนให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย 

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ จึงได้จัดทำคำส่ังแม่บท เพื่อมอบหมายงาน หน้าที่รับผิดชอบ          
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 

 
 
 
         (นายบุรินทร์  สุดใจ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 
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แผนผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนภสูิงห์ประชาเสริมวิทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
นายบุรินทร์  สุดใจ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 
นายทศพร มนตรีวงษ์  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 

 

 
นายนงค์ ทองมนต์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 
นายทศพร มนตรีวงษ์ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 นางสุปราณี ทองมนต์ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 นางปาริชาติ ชาวงษ์ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 

 

 
นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 นายเอกศักด์ิ ศุภประเสริฐ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการฯ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานท่ัวไป กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๑. งานการวางแผนงานวิชาการ  
๒. งานการบริหารงานวิชาการ  
๓. งานการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
๔. งานการพฒันาและสง่เสริม 
ทางด้านวิชาการ  
๕. งานการวดัผล ประเมินผลการเรียน 
และงานทะเบยีนนักเรียน  
๖. งานการแนะแนวการศึกษา  
๗. งานการประเมินผลการดำเนินงาน
วิชาการ 
๘. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๙. งานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

งานแผนงานและประกันคุณภาพ 
๑. งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน  
๒. งานการจดัองค์กร  
๓. งานการจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
๔. งานการจดัระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน  
๕. งานการคำนวณต้นทุนผลผลติ  
๖. งานการควบคุมภายใน  
๗. งานการประเมินผลการดำเนินงาน
แผนงานและประกันคุณภาพ 
๘. งานระบบจดัเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (DMC) 
๙. งานพฒันาระบบการบริหาร 
และการจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน (OBECQA) 
 

งานการเงินและพัสด ุ
๑. งานการบริหารการเงิน  
๒. งานการบริหารการเงินและบัญชี  
๓. งานการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์  
๔. งานการประเมินผลการดำเนินงาน
การเงินและพัสด ุ
๕. งานจดัสรรงบประมาณ 
ภายในสถานศึกษา 

งานบุคคล 
๑. งานการบริหารงานบคุคล  
๒. งานการบริหารงานทะเบียนและสถิติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๓. งานการประเมินผลการดำเนินงาน
บุคคล 
๔. งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
๕. งานบรรจุแตง่ตัง้และโยกยา้ย 
๖. งานวินัยและการรักษาวินัย 
๗. งานเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน 
๘. งานพัสดุกลุ่มบริหารงานบคุคล 
๙. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 

งานธุรการ 
๑. งานการวางแผนงานธุรการ  
๒. งานการบริหารงานธุรการ  
๓. งานการบริหารงานสารบรรณ  
๔. งานการประเมินผลการดำเนินงาน
ธุรการ 
 

งานบริการอาคารสถานที ่
และสภาพแวดล้อม 
๑. งานบริการอาคารสถานที ่
และสภาพแวดล้อม  
๒. งานบริการอาคารเรียน  
๓. งานบริการห้องเรียน  
๔. งานบริการห้องบริการ  
๕. งานบริการห้องพิเศษ  
๖. งานบริการอาคารประกอบ  
๗. งานการให้บริการน้ำดื่ม  
๘. งานสง่เสริมสขุภาพอนามยั  
๙. งานสื่อสารและประชาสัมพันธ ์ 
๑๐. งานสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติ
ของโรงเรียน  
๑๑. งานประเมินผลการดำเนินงาน
อาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 
๑๒. งานบริการอ่ืน ๆ 
๑๓. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
๑๔. งานบริหารและจัดการขยะ 
๑๕. งานยานพาหนะ 
๑๖. งานบริการบา้นพักครู 
๑๗. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๘. งานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๑. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย  
๒. งานให้บริการชุมชน  
๓. งานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
๔. งานการได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  
๕. งานการประเมินผลการดำเนินงาน
ชุมชนและภาคีเครือข่าย 

๑. งานสำนักงานกลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 
๒. งานสง่เสริมพฒันาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม  
๓. งานระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน  
๔. งานสภานักเรียน  
๖. การประเมินผลการดำเนินงาน 
กิจการนักเรียน 
๗. งานโรงเรียนสขีาวปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 
๘. งานสวัสดิภาพ ความปลอดภยั  
และสารวัตรนักเรียน 
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แผนผังโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 
นายบุรินทร์  สุดใจ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 
นายทศพร มนตรีวงษ์  

รองผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้างาน 
 
 

 

 

 

 

 
นางพัชรี  ประจญ 

งานการวางแผนงานวิชาการ 
 นางสุวรรณา  ยงยืน 

งานการบริหารงานวิชาการ 
 นางสาวนงนุช  สมิงทอง 

งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 
นางสาวจินตนา  บุษภาค 

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 
 นางทัศนีย์  บุศบงค ์

งานวัดผลและงานทะเบียน 
 นางอภิศรา  เย็นสุข 

งานแนะแนวการศึกษา 

 

 

 

 

 
นายทศพร  มนตรีวงษ์ 

งานประเมินผลการดำเนินงาน 
 นายพลรวี  รัตนพันธ ์

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 นางสุนีย์  แหวนเพ็ชร 

งานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
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แผนผังโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

 
นายบุรินทร์  สุดใจ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 
นายนงค์  ทองมนต์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 
นางสาวปภัช  สมต้น 

งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

(DMC) 

 นางสุปราณี  ทองมนต์ 
หัวหน้างาน 

งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
งานการคำนวณต้นทุนผลผลิต 

 นายพลรวี  รัตนพันธ์ 
งานประกันคุณภาพภายใน 

งานประเมินผลการดำเนินงาน 
และประกันคุณภาพ 

  งานการควบคุมภายใน   
  งาน OBECQA   
  งานการจัดสรรงบประมาณ   

 

 

 

 

 
นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์ 

งานการบริหารการเงินและบัญชี 
 นายนงค์  ทองมนต์ 

งานการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
 นางศิริพรรณ กล่อมปัญญา 

งานประเมินผลการเงินและพัสดุ 

 

 

 

 

 
นางอัจฉราภรณ์  อ่อนทรวง 
งานการบริหารการเงินและบัญชี 

 นางสาววาณิชย์  ตาทอง 
งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

 นายพูลศักด์ิ  เผื่อแผ ่
งานการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
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แผนผังโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
นายบุรินทร์  สุดใจ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 
นายทศพร มนตรีวงษ์  

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 

  

 

 

 

 
นางสาวเกศิณี  อาจอินทร์ 
งานการวางแผนอัตรากำลัง 

งานจัดทำหลักฐาน 
การปฏิบัติราชการ 

งานบรรจุแต่งต้ังและโยกย้าย 
งานการบริหารงานธุรการ 

  
นางปาริชาติ  ชาวงษ์ 

หัวหน้างาน 
งานการพัฒนาบุคลากร 

งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
งานบำรุงขวัญกำลังใจ 

งานวินัยและการรักษาวินัย 
งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 

งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
งานการบริหารงานสารบรรณ 

 นายศรีเรือน  พุทธรักษ์ 
งานจัดทำทะเบียนประวัติ 

งานพัสดุกลุ่มงาน 
 

    

 

  

 
นางสาวนฤมล  ใจหวัง 
งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
งานวางแผนงานธุรการ 

   ว่าที่ ร.ต.หญิง กรรณญาณัฐษ์  จันทิชัย 
งานธุรการ 

งานสารบรรณ 



6 
 

แผนผังโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 

 
นายบุรินทร์  สุดใจ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 
นายประเสริฐ  ศรีสุขอัยการ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้างาน 
 

 

 

 

 

 

 
นายสิทธิศักด์ิ สายกลิ่น 

งานบริการอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
งานบริการอาคาร/ห้องน้ำ/บ้านพักคร ู
งานห้องบริการ/เศรษฐกิจพอเพียง 

 นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ 
งานบริการห้องพิเศษ/งานยานพาหนะ 
งานอาคารโรงอาหาร/งานจัดการขยะ 

งานการบริการน้ำด่ืม/งานโสตทัศนูปกรณ์ 

 นางณัชชา อ่อนหวาน 
งานการบริการอาคารประกอบ 
งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

     

 

 

 

 

 
นายเอกศักด์ิ  ศุภประเสริฐ 

งานอาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
 นางสาวกนกกาญจน์  พลคำ 

งานบริหารอาคารพลศึกษา 
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 นางจิราภรณ์  ศรีนวล 
งานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

 

   

 
นางสาวรักสิตา  พิบูลย ์
งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

   นายถาวร  ณัฐฏภทัรเตชาธร 
งานการบริการอาคารประกอบ 
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แผนผังโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

 
นายบุรินทร์  สุดใจ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 
นายทศพร มนตรีวงษ์  

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 

 

 

 

 

 
นางสาวอรทัย  คงราช 

งานสำนักงานกลุ่ม 
 นายเอกศักด์ิ  ศุภประเสริฐ 

หัวหน้างาน 

 นายปรีชา  โต๊ะงาม 
งานวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 

  งานสวัสดิภาพ ความปลอดภัยฯ   
     

 

 

 

 

 
นางฉวี  กลิ่นไธสง 

งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 นายวิโรจน์  บันลือทรัพย ์

งานสภานักเรียน 
 นายกรวิชญ์  เพิ่มดี 

งานโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดฯ 
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คำสั่งโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 

ท่ี 1๒1/๒๕๖3 
เร่ือง  แต่งต้ังและมอบหมายงาน หน้าที่รับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 
……………………………… 

 เพื ่อให้การปฏิบัติหน้าที ่ราชการ และภารกิจที ่ได้ร ับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธ ิภาพ            
และประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑)         
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) (๔)       
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งข้าราชการครู    
และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีดังนี้ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑. นายบุรินทร์  สุดใจ           ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย ์ 
๒. นายทศพร  มนตรีวงษ ์    รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย ์
๓. นายนงค์  ทองมนต์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 
๔. นายประเสริฐ  ศรีสุขอัยการ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๑. นายบุรินทร์  สุดใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒. นายทศพร  มนตรีวงษ์     รองผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มฯ รองประธานกรรมการ 
๓. นางพัชรี  ประจญ  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔. นางอภิศรา เย็นสุข  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๕. นางสาวนงนุช  สมิงทอง คร/ูครูชำนาญการ   กรรมการ 
๖. นางสุนีย์  แหวนเพ็ชร  คร ู     กรรมการ 
๗. นางสาวจินตนา บุษภาค คร ู     กรรมการ 
๘. นายวีรวัตร  ปรือปรัง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๙. นางสุวรรณา  ยงยืน  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางทัศนีย์  บุษบงค์  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ก. รองผู้อำนวยการและหัวหน้า กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 นายทศพร  มนตรีวงษ์   
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 ๑) วางกรอบและแนวนโยบายเกี่ยวกับงานของกลุ่มบริหารวิชาการ ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ๒) กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที ่สอนและหน้าที่อื ่นด้านวิชาการของครูผู ้สอน            
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและธรรมเนียมปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 
 ๓) ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
การนิเทศ การวัดและการประเมินผล 
 ๔) ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้การดำเนินงานลุล่วงด้วยดี 
 ๕) บริการและอำนวยความสะดวกกับชุมชนด้านวิชาการ 
 ๖) ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ว่าด้วยการบริหารกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
 ๗) ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย กลยุทธ์โรงเรียน 
 ๘) รับผิดชอบดูแลบริหารงานระดับช้ัน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 

ข. งานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑. งานการวางแผนงานวิชาการ 

๑.๑ นางพัชรี  ประจญ           ครู/ครูชำนาญการพิเศษ    หัวหน้า 
๑.๒ นางอภิศรา   เย็นสุข  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๑.๓ นางสุวรรณา  ยงยืน  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๑.๔ นางทัศนีย์  บุษบงค์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๑.๕ นางสาวนงนุช  สมิงทอง  ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๑.๖ นางสุนีย์  แหวนเพ็ชร  ครู     ผู้ช่วย 
๑.๗ นายวีรวัตร  ปรือปรัง    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย   
๑.๘ นางสาวจินตนา  บุษภาค  ครู     เลขานุการ 

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑.๑ การรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการ 

 ๑) รวบรวมข้อมูลและจัดทำ ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการให้เป็น
ระบบ สะดวกในการนำไปใช้ และเป็นปัจจุบัน 
 ๒) กำหนดผู้รับผิดชอบในการนำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการไปใช้ 
 ๓) นำระเบียบและแนวปฏิบัติไปใช้อย่างเป็นระบบ 
 ๔) จัดทำเอกสารคู่มือครู / คู่มือนักเรียน / คู่มือผู้ปกครอง 
 ๕) เผยแพร่ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 ๖) งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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๑.๒ การจัดทำแผนงานวิชาการ 
 ๑) จัดทำและมีแผนงานวิชาการท่ีมีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน 
 ๒) แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบตามแผนอย่างครบถ้วน 
 ๓) ดำเนินการตามแผนงานวิชาการอย่างเป็นขั้นตอนท่ีกำหนด 
 ๔) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
 ๕) สรุปวิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อนำไปปรับปรงุพัฒนางานวิชาการ และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 ๖) งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๓ การจัดทำสารสนเทศงานวิชาการ 
  ๑) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการอย่างรอบด้าน 
  ๒) จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ ครอบคลุมขอบข่ายของงานวิชาการ 
  ๓) จัดทำเป็นสารสนเทศท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการใช้งาน 
  ๔) นำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๕) นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
  ๖) งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๔ การรับนักเรียน 
  ๑) ประชุมวางแผนการรับนักเรียน โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบริบทของโรงเรียนและนโยบายต้นสังกัด 
  ๒) แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ/คณะทำงานในแต่ละกิจกรรมของแผนการรับนักเรียน 
  ๓) จัดทำประกาศแนวปฏิบัติและแผนการรับนักเรียน 
  ๔) เผยแพร่ประกาศแนวปฏิบัติและแผนการรับนักเรียนให้สาธารณชนทราบ 
  ๕) สร้างความเข้าใจให้ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ปกครองทราบอย่างชัดเจน 
  ๖) สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนา 
  ๗) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน  
  ๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒. งานการบริหารงานวิชาการ 
๒.๑ นางสุวรรณา  ยงยืน  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ         หัวหน้า 
๒.๒ นางสาวอรทัย  คงราช        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ผู้ช่วย 
๒.๓ นางสุปราณี  ทองมนต์        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ผู้ช่วย 
๒.๔ นายพลรวี  รัตนพันธ์          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ     ผู้ช่วย 
๒.๕ นายนงค์  ทองมนต์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ      ผู้ช่วย   
๒.๖ นางสาวกนกกาญจน์  พลคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      ผู้ช่วย   
๒.๗ นางณัชชา  อ่อนหวาน   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      ผู้ช่วย 
๒.๘ นายประเสริฐ  ศรีสุขอัยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     ผู้ช่วย   
๒.๙ นางอภิศรา  เย็นสุข   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    ผู้ช่วย 
๒.๑๐ นายปรีชา  โต๊ะงาม  หัวหน้างานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน      ผู้ช่วย 
๒.๑๑ นางทัศนีย์  บุษบงค์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ          ผู้ช่วย 
๒.๑๒ นางสาวจินตนา  บุษภาค ครู         ผู้ช่วย 
๒.๑๓ นางสุนีย์  แหวนเพ็ชร   ครู            ผู้ช่วย 
๒.๑๔ นายวีรวัตร  ปรือปรัง     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       ผู้ช่วย 
๒.๑๕ นางสาวนงนุช  สมิงทอง   ครู/ครูชำนาญการ            เลขานุการ
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บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๒.๑ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑) กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน และขอบข่ายงานวิชาการให้ชัดเจน  
๒) จัดทำแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ  แสดงไว้ให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง

ทราบอย่างชัดเจน 
๓) จัดทำพรรณนางานตามโครงสร้างการบริหารงานวิชาการอย่างครบถ้วน   
๔) มอบหมายผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานวิชาการอย่างครบถ้วน 
๕) จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 
๖) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๒ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๑) กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และจุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและบริบทของโรงเรียน 
๒) จัดทำโครงสร้างหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย จุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษา และ

เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
๓) ดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามองค์ประกอบของหลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๔) จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๕) นำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในระดับช้ันเรียน 
๖) จัดให้มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๗) นำผลการประเมินการใช้หลักสูตรไปวิเคราะห์  วางแผน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น 
๘) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน  
๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษของนักเรียน 
๑) วิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสของนักเรียนท่ีจะนำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรความสามารถพิเศษ 
๒) จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาเป็นความสามารถพิเศษของนักเรียนท่ีเหมาะสม  
๓) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๔) นำหลักสูตรความสามารถพิเศษท่ีพัฒนาไปใช้โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
๕) จัดให้มีการกำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตรความสามารถพิเศษเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
๖) ประเมินผลการใช้หลักสูตรความสามารถพิเศษ และปรับปรุง/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๗) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน  
๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๔ การจัดกลุ่มการเรียน 
๑) วางแผนการจัดกลุ่มการเรียนอย่างหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักเรียน 
๒) จัดกลุ่มการเรียนโดยวิเคราะห์ตามศักยภาพผู้เรียน 
๓) จัดกลุ่มการเรียนให้มีวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย 
๔) จัดกลุ่มเรียนให้มีวิชาเพิ่มเติมท่ีมีความทันสมัย สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑  
๕) จัดกลุ่มการเรียนโดยคำนึงถึงความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี บุคลากร และวัสดุครุภัณฑ์ 
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๖) จัดให้มีการประเมินและนำผลการประเมินไปปรับปรุง / พัฒนา 
๗)  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน  
๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๕ การจัดตารางสอน / ตารางเรียน และจัดครูเข้าสอน 
๑) แต่งต้ังคณะกรรมการ และแนวปฏิบัติของการจัดตารางสอน / ตารางเรียน 
๒) จัดทำตารางสอน / ตารางเรียน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียน 
๓) จัดทำตารางสอน ตารางการใช้ห้อง และตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ 
๔) จัดครูเข้าสอนอย่างครบถ้วน เหมาะสม ตามบริบทของโรงเรียน 
๕) จัดให้มีแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอน 
๖) จัดครูเข้าสอน โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถของและความถนัด หรือการใช้ส่ืออุปกรณ์ 
๗) มีการประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอน 
๘) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๖ การนิเทศภายใน 
๑) แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน 
๒) วางแผนและจัดทำปฏิทินการนิเทศภายในให้สอดคล้องกับการดำเนินภารกิจของสถานศึกษา 
๓) จัดเตรียม จัดหาหรือจัดทำเครื่องมือการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
๔) ดำเนินกิจกรรมการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๕) จัดให้มีการกำกับ ติดตามกระบวนการนิเทศภายในเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
๖) สรุปผลการนิเทศภายใน นำมาปรับปรุง / พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนของครู 
๗) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
๘) ปฏิบติัหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๗ การจัดครูเข้าสอนแทน 
๑) จัดทำแนวปฏิบัติและผู้รับผิดชอบจัดครูเข้าสอนแทน 
๒) จัดครูเข้าสอนแทนโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และความถนัด 
๓) จัดให้มีการกำกับ ติดตาม การจัดครูเข้าสอนแทนอย่างสม่ำเสมอ 
๔) สรุปรายงาน และประเมินผลการจัดสอนแทน 
๕) นำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอนแทน 
๖) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๘ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ 
๑) นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ 
๒) นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานวิชาการอื่น ๆ 
๓) จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ 
๔) จัดระบบการใช้และ/หรือเครือข่ายการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีใช้ในการดำเนินงาน 

ทางวิชาการ 
๕) ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖) มีการกำกับ ติดตามการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ  
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๗) ประเมินผล และพัฒนาการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ 
๘) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๙ การบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ 
๑) วิเคราะห์มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ของสาระการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับแบบทดสอบ          

และผลการทดสอบระดับชาติ 
๒) วางแผนพัฒนา กำหนดเป้าหมายความสำเร็จของการพัฒนานักเรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ 
๓) มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
๔) มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล เป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง 
๕) นำผลการประเมินมาปรับปรุง / พัฒนาเพื่อเพิ่มระดับของผลการทดสอบระดับชาติ 
๖) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๑๐ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 
๑) วางแผนและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : 

Professional Learning Community)  
๒) กำหนดเป้าหมายการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกัน 
๓) จัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
๔) นำเสนอผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนกัเรียน 
๕) นำผลไปพัฒนาต่อยอดเป็นวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
๖) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๓. งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      ๓.๑ นางสาวนงนุช  สมิงทอง  ครู/ครูชำนาญการ      หัวหน้า 

๓.๒ นางสาวอรทัย  คงราช        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ผู้ช่วย 
๓.๓ นางสุปราณี  ทองมนต์        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ผู้ช่วย 
๓.๔ นายพลรวี  รัตนพันธ์          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ     ผู้ช่วย 
๓.๕ นายนงค์  ทองมนต์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ      ผู้ช่วย   
๓.๖ นางสาวกนกกาญจน์  พลคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      ผู้ช่วย   
๓.๗ นางณัชชา  อ่อนหวาน   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      ผู้ช่วย 
๓.๘ นายประเสริฐ  ศรีสุขอัยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     ผู้ช่วย   
๓.๙ นางอภิศรา  เย็นสุข   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    ผู้ช่วย 
๓.๑๐ นายปรีชา  โต๊ะงาม  หัวหน้างานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน      ผู้ช่วย 

      ๓.๑๑ นางพัชรี  ประจญ               ครู/ครูชำนาญการพิเศษ       ผู้ช่วย 
๓.๑๑ นางทัศนีย์  บุษบงค์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ          ผู้ช่วย 
๓.๑๒ นางสาวจินตนา  บุษภาค ครู         ผู้ช่วย 
๓.๑๓ นางสุนีย์  แหวนเพ็ชร   ครู            ผู้ช่วย 
๓.๑๔ นายวีรวัตร  ปรือปรัง     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       ผู้ช่วย 
๓.๑๗ นางสุวรรณา  ยงยืน                ครู/ครูชำนาญการพิเศษ                            เลขานุการ 
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บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๓.๑ การจัดทำและการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

๑) ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา และวิเคราะห์ผู้เรียน 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
๓) ให้ความรู้ครูในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้

กระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้      
และครบทุกรายวิชา 

๔) ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
๕) จัดให้มีหลักฐานการนำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้อย่างสม่ำเสมอและ

ตรวจสอบได้ 
๖) ครูดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน         
๗) ประเมินผล และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๘) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๒ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๑) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย 
๒) ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและผลการเรียนรู้ 
๓) จัดให้มีหลักฐานการจัดกระบวนการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักและการใช้รูปแบบ

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

๔) วางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยมีการวิจัยมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

๕) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๓ การจัดหา จัดทำ และพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 
          ๑) เสนองบประมาณในการจัดหาและจัดทำสื ่ออุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนรู ้ทุกกลุ ่มสาระ           
การเรียนรู้ 
 ๒) ส่งเสริมการนำส่ือและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓) บำรุงรักษาและจัดเก็บส่ืออุปกรณ์ไว้อย่างเป็นระบบ 
 ๔) ประเมินผลการพัฒนาการใช้ การผลิตส่ือและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 
 ๕) จัดทำทะเบียน สถิติการใช้ส่ืออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน 
 ๖) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ๗) ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓.๔ การจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ 
๑) สำรวจรวบรวมข้อมูลและจัดทำบัญชีแหล่งเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒) ส่งเสริมให้ครูมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการจัด      

ให้นักเรียนไปศึกษาและฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้ 
๓) นิเทศกำกับ ติดตาม การใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
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๔) รายงานผลการประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๕) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
๖) ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๕ การจัดสอนซ่อมเสริม 
๑) วางแผนในการจัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน 
๒) จัดทำแนวปฏิบัติการสอนซ่อมเสริมและตารางการสอนซ่อมเสริม 

 ๓) ดำเนินการสอนซ่อมเสริมและนำผลการประเมินการสอนซ่อมเสริมมาวิเคราะห์มาใช้ปรับปรุง 
ในการซ่อมเสริม 
 ๔) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ๕) ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๖ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๑) ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร และจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
๒) สำรวจความต้องการ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเข้า

กิจกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
๓) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และปฏิทิน 
๔) จัดทำข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๕) รวบรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรมจากครูผู ้รับผิดชอบ และสรุปผลการประเมินการร่วม

กิจกรรมทุกภาคเรียน 
๖) นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
๗) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๗ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
๑) ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามบริบทของโรงเรียน 
๒) ส่งเสริมให้มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระโดยให้นักเรียน             

มีส่วนร่วมในการวางแผน 
๓) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และนำผลการประเมินไปใช้

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๔) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๘ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
๑) ประชุมวางแผนคัดเลือก จัดกลุ่ม ความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละประเภท 
๒) แต่งต้ังคำส่ังกำหนดหน้าท่ีครูผู้รับผิดชอบในแต่ละประเภทความสามารถพิเศษของนักเรียน 
๓) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามความสามารถพิเศษและมีการจัดเวทีแสดง

ความสามารถพิเศษในแต่ละกิจกรรมท้ังในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๔) รายงานผลงานนักเรียนและมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานความสามารถพิเศษของนักเรียน 
๕) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๔. งานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
   ๔.๑ นางสาวจินตนา  บุษภาค   ครู     หัวหน้า  
 ๔.๒ นางพัชรี  ประจญ   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
 ๔.๓ นางอภิศรา  เย็นสุข   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
 ๔.๔ นางสุวรรณา  ยงยืน   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
 ๔.๕ นางสาวนงนุช  สมิงทอง   ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
 ๔.๖ นางจิราภรณ์  ศรีนวล   ครู     ผู้ช่วย 
 ๔.๗ นางสุนีย์  แหวนเพ็ชร   ครู     ผู้ช่วย 
 ๔.๘ นายพูลศักดิ์  เผ่ือแผ่   ครู     ผู้ช่วย  
 ๔.๙ นายวีรวัตร ปรือปรัง   นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู  ผู้ช่วย 
 ๔.๑๐ นางทัศนีย์   บุษบงค์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   เลขานุการ 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

๔.๑ การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ 
๑) สำรวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการของครู 
๒) กำกับติดตามครูในการดำเนินการวิเคราะห์สมรรถนะของตนเองรายบุคคลโดยจัดทำ ID PLAN ทุก

ภาคเรียน 
๓) ดำเนินการจัดทำแผน/โครงการพัฒนาครูทางด้านวิชาการ 
๔) ดำเนินการตามโครงการพัฒนาครูทางด้านวิชาการ 
๕) ประเมินผล และสรุปผลการพัฒนาครูด้านวิชาการ 
๖) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๒ การส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ 
๑) จัดทำแผนพัฒนาครูใหม่ โดยจำแนกครูบรรจุ ครูย้าย และครูอัตราจ้าง 
๒) จัดทำคำสั่งแต่งตั ้งครูพี ่เลี ้ยงให้กับครูบรรจุ เพื่อให้คำปรึกษาในระยะเวลาการพัฒนาตนเอง       

อย่างเข้ม 
๓) ส่งเสริมให้ครูบรรจุ ครูย้าย ครูอัตราจ้าง พัฒนาตนเอง และกำกับติดตาการรายงานการพัฒนาตนเอง 
๔) วางแผนการติดตามการประเมินผลการพัฒนาครูบรรจุใหม่ ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์  

ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
๕) จัดประเมินผลโดยให้ครูบรรจุใหม่นำเสนอผลงานการพัฒนาตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้          

และเพื่อประเมินตามเกณฑ์ 
๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๓ จัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
๑) สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
๒) กำหนดแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการในทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระฯ 
๓) ส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เหมาะสม  
๔) กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ  
๕) นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
๖) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
๗) ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๔.๔ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๑) ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลายหลายในทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
๒) กำกับ ติดตาม ให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 
๓) ส่งเสริมและติดตามให้ครูนำผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
๔) ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ครูในการทำวิจัยในช้ันเรียนและวิจัยการศึกษา 
๕) ตรวจสอบกระบวนการทางการวิจัย 
๖) ประสานงานกับงานเว็บไซต์ งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ และโรงเรียน 

เพื่อการประชาสัมพันธ์งานวิจัยในแต่ละกลุ่มสาระฯ 
๗) สรุปและรวบรวมเอกสารงานวิจัยเพื่อเสนอฝ่ายบริหารต่อไป 
๘) ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๕ การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
๑) จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
๒) ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน 
๓) ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอนของครู 
๔) ประสานการจัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๕) จัดทำทะเบียน ส่ือ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
๖) รวบรวมข้อมูล สถิติการใช้ส่ือ นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน 
๗) ประเมินผลการพัฒนาการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๘) ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๖ การพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence 
Platform (DEEP) 

๑) ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย กำหนดตัวชี้วัดภาพแห่งความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอน       
แบบออนไลน์ผ่าน WWW.DEEP.go.th 

๒) วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและการนำหลักสูตรไปใช้ ปรับและออกแบบตาราง          
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน  WWW.DEEP.go.th 

๓) วางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน  WWW.DEEP.go.th 
๔) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน  WWW.DEEP.go.th 
๕) พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน  WWW.DEEP.go.th 
๖) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน  WWW.DEEP.go.th 
๗) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน  WWW.DEEP.go.th 
๘) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
๙) ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๕. งานวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
๕.๑ นางทัศนีย์   บุษบงค์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า  
๕.๒ นางพัชรี  ประจญ  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๕.๓ นางอภิศรา  เย็นสุข  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๕.๔ นางสุวรรณา  ยงยืน  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๕.๕ นางสาวนงนุช  สมิงทอง  ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๕.๖ นางสุนีย์  แหวนเพ็ชร  ครู     ผู้ช่วย 
๕.๗ นายวีรวัตร ปรือปรัง  นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู  ผู้ช่วย 
๕.๘ นางสาวจินตนา  บุษภาค  ครู     เลขานุการ 

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๕.๑ การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

 ๑) รวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 ๒) กำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน โดยยึด
ตามปฏิทินกลุ่มบริหารวิชาการ  และดำเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินท่ีกำหนด 
 ๓) วัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาที ่กำหนดและระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๔) จัดเตรียม จัดทำหรือจัดหาหลักฐานทางการศึกษาเพื ่อดำเนินการตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 

๕) ดำเนินการจัดสอบกลางภาค และปลายภาค 
 ๖) จัดทำฐานข้อมูล SGS ส่งให้ครูประจำวิชา 
 ๗) กำกับ ติดตาม ตรวจและนิเทศ การดำเนินการแบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.๕) 
 ๘) ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การขอมีสิทธิ์สอบ ติดตามนักเรียนติด “๐ , ร , มส , 
มผ” สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อำนวยการโรงเรียนรับทราบข้อมูล       
 ๙) ติดตามและบันทึกผลการสอบแก้ในโปรแกรม SGS ให้เป็นปัจจุบัน 
 ๑๐) ประกาศผลการเรียน และแจ้งผลการเรียนให้นักเรียน และผู้ปกครองทราบ 
 ๑๑) วิเคราะห์ผล สรุปผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในโรงเรียน เสนอหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อำนวยการโรงเรียน
รับทราบข้อมูล         
 ๑๒) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๒ การสร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือการวัดผลการเรียน 
 ๑) กำกับติดตามการสร้างเครื่องมือในการวัดผลท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาทุกรายวิชา            
ท่ีเปิดสอน 

๒) ประสานงานและกำกับดูแล การจัดทำข้อสอบ วัดผลและประเมินผลการเรียน 
 ๓) ส่งเสริม กำกับ ติดตามการวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๔) วิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 ๕) จัดให้มีคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

๖) จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวัดผลการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกำกับ 
ดูแล นำผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวัดผลการเรียนใช้ในการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยการประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๕.๓ การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
๑) จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มเกี ่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ      

และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและสะดวกในการใช้ มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสะดวกในการใช้ 
 ๒) นำเทคโนโลยีมาใช้ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการวัดผลประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 

๓) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๕.๔ การดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

๑) จัดทำหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วน 
 ๒) รายงานผลการเรียนตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓) จัดทำรายงานผลการเรียนตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 ๔) จัดเก็บ ดูแล รักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผลอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย เพื่อการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
 ๕) นำเทคโนโลยีมาใช้ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการวัดผลประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 

๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๕.๕ การดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน 

๑) จัดทำแบบคำร้องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน 
๒) รับลงทะเบียน และจัดทำทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๓)  ดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ 
๔) ตรวจสอบข้อมูล GPA , GPAXและ PR ในระดับโรงเรียน จัดส่งข้อมูล GPA และ PR ให้ทัน         

ตามกำหนด 
๕) ดำเนินการหลักฐานทางการศึกษาให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และนักเรียนที ่จบการศึกษา              

ในแต่ละระดับช้ัน 
๖) จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ปพ.๑ ปพ.๒  

และ ปพ.๓ รวมทั้งเอกสารหลักฐานการศึกษาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๗) ตรวจสอบคุณวุฒิ และแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิให้หน่วยงานท่ีขอตรวจสอบ 
๘) ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 

 ๙) นำเทคโนโลยีมาใช้ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ เช่น ดำเนินการ
ลงทะเบียนนักเรียนในระบบ SGS เป็นต้น 

๑๐) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๖. งานแนะแนวการศึกษา 
๖.๑ นางอภิศรา เย็นสุข  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า  
๖.๒ นางพัชรี  ประจญ  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๖.๓ นางสุวรรณา  ยงยืน  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๖.๔ นางสาวนงนุช  สมิงทอง  ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๖.๕ นางสาวจินตนา  บุษภาค  ครู     ผู้ช่วย 
๖.๖ ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน  ครู     ผู้ช่วย 
๖.๗ นายวีรวัตร ปรือปรัง  นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู  ผู้ช่วย 
๖.๘ นางสุนีย์  แหวนเพ็ชร  ครู     เลขานุการ 
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บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๖.๑ การบริหารจัดการงานแนะแนว 

 ๑) รวบรวมระเบียบ กำหนดโครงสร้างการบริหาร จัดทำขอบข่ายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน
แนะแนว 
 ๒) กำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแนะแนว และมีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับ 
งานแนะแนวทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยยึดตามปฏิทินกลุ่มบริหารวิชาการ และดำเนินการ 
ตามแนวปฏิบัติและปฏิทินท่ีกำหนด 
 ๓) มีการดำเนินการแนะแนวทั้งด้านการศึกษาต่อการอาชีพ สังคมและส่วนตัวให้มีระบบและคุณภาพ 
 ๔) จัดเตรียมจัดทำหรือจัดหาหลักฐานทางการศึกษาเพื่อดำเนินการตามระเบียบการวัด 
และประเมินผลการบริหารจัดการงานแนะแนวของโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 
 ๕)  กำกับ ติดตาม ตรวจและนิเทศ การดำเนินงานแนะแนว 
 ๖) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ๗) นำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๒ การให้บริการแนะแนว 
 ๑) กำหนดขอบข่ายงานทั้ง ๕ บริการ ของงานแนะแนว และกำหนดผู้รับผิดชอบรวบรวมระเบียบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานแนะแนว 
 ๒) กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมการให้บริการของงานแนะแนว และมีคู ่มือการจัด
กิจกรรมแนะแนวที่เน้นการจัดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน 
 ๓) ดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนดอย่างเป็นระบบและครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่มทุกระดับช้ัน 
 ๔) จัดเตรียมจัดทำหรือจัดหาหลักฐานทางการศึกษาเพื ่อดำเนินการตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผลการบริหารจัดการงานแนะแนวของโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 
 ๕) สำรวจความพึงพอใจ กำกับ ติดตาม และประเมินผลของงานแนะแนว 
 ๖) นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการให้บริการแนะแนว 
 ๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๓ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกัน
โอกาสทางการเรียนรู้ 

 ๑) ศึกษาคู่มือระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  
๒) วางแผนการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  
๓) ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
๔) ดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
๕) กำกับ ติดตามการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
๖) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
๗) ปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๗. งานประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ 
๗.๑ นายทศพร  มนตรีวงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   หัวหน้า  
๗.๒ นางอภิศรา  เย็นสุข  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๗.๓ นางพัชรี  ประจญ   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๗.๔ นายเอกศักดิ์  ศุภประเสริฐ  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๗.๕ นางสุปราณี ทองมนต์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๗.๖ นางสุวรรณา  ยงยืน  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๗.๗ นางสาวนงนุช  สมิงทอง  ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๗.๘ นางสาวอรทัย  คงราช  ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๗.๙ นางสุนีย์  แหวนเพ็ชร  ครู     ผู้ช่วย 
๗.๑๐ นางสาวจินตนา  บุษภาค ครู     ผู้ช่วย 
๗.๑๑ นางทัศนีย์   บุษบงค์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
    ๗.๑ การประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ 
 ๑) ออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานการดําเนินงานวิชาการให้ครอบคลุมทุกหน้าท่ี 
 ๒) ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการเกี ่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน  การสอน          
การบริหารหลักสูตรโดยประเมินจากนักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน และผู้ปกครองนักเร ียน             
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 ๓) วิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานวิชาการและนำผลจากการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานวิชาการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ๔) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน  
 ๕) เผยแพร่ผลการดำเนินงานวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ 

๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๗.๒ การประเมินผลในด้านคุณภาพผู้เรียน 

 ๑) กำหนดและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
การคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน และสมรรถนะของผู้เรียน 
 ๒) มอบหมาย ผู้รับผิดชอบดำเนินการสร้างเครื่องมือดำเนินการประเมินผลการเรียน คุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน และสมรรถนะของผู้เรียน 
 ๓) ดำเนินการประเมินผลประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ อ่าน 
เขียน และสมรรถนะของผู้เรียน 
 ๔) กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื ่อง  และนำผลการประเมิน              
ไปปรับปรุง พัฒนางานการประเมินผลคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๕) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน  

๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๘. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๘.๑ นายพลรวี  รัตนพันธ์               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  หัวหน้า 
๘.๒ นางพัชรี  ประจญ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ   ผู้ช่วย 
๘.๓ นางศิริพรรณ กล่อมปัญญา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  ผู้ช่วย 
๘.๔ นางจิราภรณ์  ศรีนวล           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  ผู้ช่วย 
๘.๕ นางสาวอัจฉราภรณ์  อ่อนทรวง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ   ผู้ช่วย 
๘.๖ นายพูลศักดิ์  เผ่ือแผ่          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  ผู้ช่วย 
๘.๗ นายศรีเรือน  พุธรักษ์           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ   ผู้ช่วย 
๘.๘ นายวีรวัตร  ปรือปรัง  นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู    ผู้ช่วย 
๘.๙ นางสาวอรทัย  คงราช  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ผู้ช่วย  
๘.๑๐ นางสุปราณี  ทองมนต์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ผู้ช่วย   
๘.๑๑ นายนงค์  ทองมนต์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ    ผู้ช่วย     
๘.๑๒ นางสาวกนกกาญจน์  พลคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ   ผู้ช่วย   
๘.๑๓ นางณัชชา  อ่อนหวาน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    ผู้ช่วย  
๘.๑๔ นายประเสริฐ  ศรีสุขอัยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   ผู้ช่วย    
๘.๑๕ นางอภิศรา   เย็นสุข           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ผู้ช่วย   
๘.๑๖ นายปรีชา  โต๊ะงาม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ       เลขานุการ 
๘.๑๗ นางสุวรรณา  ยงยืน  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘.๑๘ นางทัศนีย์  บุษบงค์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ                 ผู้ช่วยเลขานุการ         

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 ๑) ประชุมวางแผนเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำรวจทรัพยากรและจัดทำหลักฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 ๒) แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๓) ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรของโรงเรียน 
 ๔) สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 
 ๕) วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนา 
 ๖) จัดให้มีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 ๗) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน  
 ๘) ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

๙. งานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
๙.๑ นางสุนีย์  แหวนเพ็ชร  ครู     หัวหน้า 
๙.๒ นางอภิศรา  เย็นสุข               ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๙.๓ นางพัชรี  ประจญ                 ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ชวย 
๙.๔ นางสุวรรณา  ยงยืน  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๙.๕ นางสาวนงนุช  สมิงทอง  ครู/ครูชำนาญการ                               ผู้ช่วย 
๙.๖ นางสาวจินตนา บุษภาค  ครู     ผู้ช่วย 
๙.๗ นายวีรวัตร  ปรือปรัง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย 
๙.๘ นางทัศนีย์  บุษบงค์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   เลขานุการ 
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บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑) แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
๒) ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
๓) ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
๔) ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพของงานในปีการศึกษาต่อไป 

 ๕) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียน  
๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
๑. นายบุรินทร์  สุดใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒. นายนงค์  ทองมนต์         ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๓. นายพลรวี  รัตนพันธ ์      ครู/ครูชำนาญการพิเศษ            กรรมการ 
๔. นางศิริพรรณ กล่อมปัญญา  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ            กรรมการ 
๕. นางสาวณปภัช  สมต้น   ครู/ครูชำนาญการ   กรรมการ 
๖. นางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนทรวง    ครู     กรรมการ 
๗. นางสาววาณิชย์  ตาทอง        ครู     กรรมการ 
๘. นายพูลศักดิ์  เผ่ือแผ่          ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
๙. นางสาวพรธิวา  มะคะวา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
๑๐. นางสุปราณี  ทองมนต์           หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์        ครู                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ก. ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 นายนงค์  ทองมนต์   
  

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑) รับผิดชอบในการดูแล ควบคุมการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ       
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ๒) กำหนดบทบาทความรับผิดชอบ การจัดทำแผนงาน/ โครงการ ควบคุมการปฏิบัติงานในกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ 
 ๓) ประสานงานกับกลุ่มบริหาร/งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและหน่วยงาน    
อื่น ๆ นอกโรงเรียน 

๔) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุปผลการประเมินหรือแก้ปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข 
 ๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย   

ข. หัวหน้างาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 นางสุปราณี  ทองมนต์ 
  

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 ๑) ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อำนวยการ กรณีรองผู้อำนวยการไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

๒) แต่งต้ังคณะกรรมการภาระงานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณและกำหนดบทบาทความรับผิดชอบ        
ให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  

๓) วางแผน จัดทำแผนปฏิบัติการ พรรณนางาน และการติดตามการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
๔) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณให้เรียบร้อยและเป็นผลดีต่อโรงเรียน  
๕) สรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและรายงานต่อฝ่ายบริหาร 

 ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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ค. งานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
  

งานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 

๑. งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
๑.๑ การกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 

๑.๑.๑ นางสุปราณี  ทองมนต์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
๑.๑.๒ นายพลรวี  รัตนพันธ ์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๑.๑.๓ นางสาวณปภัช  สมต้น  ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๑.๑.๔ นางสาววาณิชย์  ตาทอง           ครู     ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑) มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์     

ของโรงเรียน 
๒) กำหนดแนวทางให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์       

ของโรงเรียน 
๓) นำวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

ระยะ ๓ - ๕ ปี  และจัดทำตัวชี้วัด 
๔) นำเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๕) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการโดยนำเสนอเอกสารเป็นรูปเล่มหรือ      

แฟ้มเอกสาร 
๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๒ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
๑.๒.๑ นางสุปราณี  ทองมนต์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
๑.๒.๒ นายพลรวี  รัตนพันธ ์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๑.๒.๓ นางสาวณปภัช  สมต้น  ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๑.๒.๔ นางสาววาณิชย์  ตาทอง           ครู     ผู้ช่วย 
๑.๒.๕ นางสาวพรธิวา  มะคะวา          นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑) จัดทำแผนปฏิบัติการตอบสนองทิศทางการพัฒนาโรงเรียนท่ีกำหนดไว้ 
๒) กำหนดสัดส่วนการใช้เงินในแผนปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณพิจารณาไว้ 

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๓) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน กำกับ ติดตามและประเมินผล 
๔) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการโดยนำเสนอเอกสารเป็นรูปเล่มหรือแฟ้ม

เอกสาร 
๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๒. งานการจัดองค์กร 
๒.๑ การจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียนและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน 

๒.๑.๑ นายบุรินทร์  สุดใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
๒.๑.๒ นายทศพร  มนตรีวงษ์ รองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ      รองประธานกรรมการ 
๒.๑.๓ นายนงค์  ทองมนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
๒.๑.๔ นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ ผช.ผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
๒.๑.๕ นายเอกศักดิ์  ศุภประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
๒.๑.๖ นางสุปราณี  ทองมนต์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
๒.๑.๗ นางปาริชาติ  ชาวงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑) จัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน กำหนดขอบข่ายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน      

ของโรงเรียน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
๒) ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนภูมิท่ีโรงเรียนกำหนด 
๓) กำหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานความรับผิดชอบทุกงานช้ีแจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

ตามแผนภูมิท่ีโรงเรียนกำหนด 
๔) ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
๕) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการโดยนำเสนอเอกสารเป็นรูปเล่ม 
๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๓. งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.๑ การดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

๓.๑.๑ นางสาวณปภัช  สมต้น  ครู/ครูชำนาญการ   หัวหน้า 
๓.๑.๒ นางสุปราณี  ทองมนต์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๓.๑.๓ นายพลรวี  รัตนพันธ ์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

 ๑) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 ๒) จัดระบบสารสนเทศ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ นำสารสนเทศไปใช้ 
 ๓) เผยแพร่สารสนเทศให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
 ๔) ดำเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียนและพัฒนาเจ้าหน้าท่ีดำเนินงาน 
ด้านสารสนเทศ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
 ๕) จัดต้ังศูนย์สารสนเทศภายในโรงเรียน 
 ๖) จัดและพัฒนาระบบเครือข่ายงานสารสนเทศของโรงเรียน 
 ๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  

๔. งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
๔.๑ นายพลรวี  รัตนพันธ ์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
๔.๒ นางสุปราณี  ทองมนต์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๔.๓ นางสาวณปภัช  สมต้น  ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
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บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 ๑) จัดทำมาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงาน 
 ๒) ดำเนินการพัฒนาไปสู่มาตรฐานท่ีกำหนด มีการประเมินคุณภาพภายใน และจัดทำรายงาน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประจำปีเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 ๓) นำผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ง 
 ๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๕. งานการคำนวณต้นทุนผลผลิต 
๕.๑ นางสุปราณี  ทองมนต์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
๕.๒ นายพลรวี  รัตนพันธ ์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๕.๓ นางสาวณปภัช  สมต้น  ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 

 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  

 ๑) ดำเนินการคำนวณต้นทุนผลผลิต และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคำนวณต้นทุนผลผลิต 
 ๒) วิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนผลผลิตและนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาในโรงเรียน 
 ๓) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๖. งานการควบคุมภายใน 
๖.๑ นางสุปราณี  ทองมนต์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
๖.๒ นายพลรวี  รัตนพันธ ์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๖.๓ นางสาวณปภัช  สมต้น  ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 ๑) จัดระบบควบคุมภายในและดำเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการ              ที 
ท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนดอย่างเป็นระบบ  
 ๒) มีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ รายงานผลการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรีกำหนด  
และยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๓) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๗. งานการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
๗.๑ นายพลรวี รัตนพันธ ์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
๗.๒ นางสุปราณี  ทองมนต์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๗.๓ นางสาวณปภัช  สมต้น  ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๗.๔ นางสาววาณิชย์  ตาทอง           ครู     ผู้ช่วย  

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 ๑) ประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
 ๒) ประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรยีน 
 ๓) ประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ และนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงาน 
แผนงานและประกันคุณภาพ นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานแผนงาน 
ประกันคุณภาพ 
 ๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๘. งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
๘.๑ นางสาวณปภัช  สมต้น  ครู/ครูชำนาญการ   หัวหน้า 
๘.๒ นางสุปราณี  ทองมนต์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๘.๓ นายพลรวี  รัตนพันธ ์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย  

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑) รวบรวมข้อมูลของนักเรียนรายบุคคลและบันทึกลงในโปรแกรม  DMC หรือโปรแกรมอืน่ ๆ          

ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒) ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
๓) จัดทำสารสนเทศของงาน DMC 
๔) ติดตามรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๙. งานการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการตามเกณณ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

๙.๑ นายบุรินทร์  สุดใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๙.๒ นายทศพร  มนตรีวงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๙.๓ นายนงค์  ทองมนต์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
๙.๔ นายประเสริฐ  ศรีสุขอัยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
๙.๕ นายเอกศักดิ์  ศุภประเสริฐ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙.๖ นางปาริชาติ  ชาวงษ์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙.๗ นางศิริพรรณ กล่อมปัญญา   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙.๘ นางสาวณปภัช  สมต้น  ครู/ครูชำนาญการ  กรรมการ 
๙.๙ นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์  ครู    กรรมการ 
๙.๑๐ นางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนทรวง ครู    กรรมการ 
๙.๑๑ นางสาววาณิชย์  ตาทอง    ครู    กรรมการ 
๙.๑๒ นายพูลศักดิ์  เผ่ือแผ่  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๙.๑๓ นางสาวพรธิวา  มะคะวา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
๙.๑๔ นางสุปราณี  ทองมนต์    ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๙.๑๕ นายพลรวี  รัตนพันธ์      ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑) วางแผนการทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินผลความก้าวหน้า                 

การจัดการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๒) ร่วมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ แหล่งเรียนรู้ หลักสูตร 

สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๓) ร่วมวิเคราะห์ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน       

ของโรงเรียน   ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
๔) ให้การช่วยเหลือนักเรียนและสนับสนุนนักเรียนให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
๕) รวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูลตลอดจนความสำเร็จในทุกด้านๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ            

ต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 
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๖) ร่วมรับการประเมินและจัดเตรียมผลงานเพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินโรงเรียนมาตฐานสากล 
๗) ร่วมกำหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนานักเรียนด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้นักเรียน         

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ส่ือสารได้สองภาษา ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งานการเงินและพัสดุ 
 

๑. งานการบริหารการเงิน 
๑.๑ นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์    ครู    หัวหน้า 
๑.๒ นางสาวอัจฉราภรณ์  อ่อนทรวง   ครู    ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  

 ๑) วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้องและถูกต้อง 
กับระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒) เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์หรือเจ้าหนี้ และเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ ภายในเวลากำหนด 
 ๓) กำกับ เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผนและบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการโดยนำเสนอเอกสารเป็นรูปเล่ม 
หรือแฟ้มเอกสาร 
 ๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๒. งานการบริหารการเงินและบัญชี 
๒.๑ นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์    ครู    หัวหน้า 
๒.๒ นางสาวอัจฉราภรณ์  อ่อนทรวง   ครู    ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๒.๑ การทำหลักฐานการเงินและการบัญชี 

 ๑) จัดทำหลักฐานการเงินและการบัญชี เงินนอกงบประมาณ คือ ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
ใบเสร็จรับเงิน สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา ทะเบียนคุมรายรับเงินรายได้สถานศึกษา                
หลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท สัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
 ๒) จัดทำหลักฐานการเงินและการบัญชี เงินงบประมาณ คือ ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายเงินงบประมาณ สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงิน
งบประมาณ 
 ๓) จัดทำหลักฐานการเงินและการบัญชี เงินรายได้แผ่นดิน คือ ใบเสร็จรับเงิน สมุดเงินสด ใบนำส่ง 
หรือใบเสร็จรับเงินของผู้เบิก 
 ๔) จัดทำรายงาน คือ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน รายงานรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
รายงานประเภทเงินคงเหลือ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันส้ินเดือน รายงานรับจ่ายเงินรายได้        
สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันส้ินปีงบประมาณ  
 ๕) จัดทำหลักฐานการเงินครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน จัดเก็บหลักฐานเป็นระเบียบ และปลอดภัย 
 ๖) การรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท จัดทำบัญชีในสมุดเงินสดเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบ 
หลักฐานการรับเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 
 ๗) จ่ายเงินอยู่ภายในวงเงินท่ีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และมีหลักฐานในการจ่าย ลงบัญชีในสมุดเงินสดถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 
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 ๘) เก็บรักษาเงิน เอกสารแทนตัวเงิน และการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
 ๙) แต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน  
 ๑๐) กำหนดมาตรการตรวจสอบ ติดตามด้านบุคลากรและด้านวิธีการ นิเทศ กำกับ ติดตาม 
และตรวจสอบสม่ำเสมอ 
 ๑๑) จัดระบบการควบคุมการรับ-จ่ายเงิน มีการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน 
 ๑๒) จัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง ตรงกันระหว่างยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงาน 
เงินคงเหลือประจำวันโดยผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๑๓) จัดให้มีการตรวจสอบสมุดเงินสด รายงานเงินคงเหลือประจำวัน และทะเบียนการเงินต่าง ๆ 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาทุกส้ินเดือน 
 ๑๔) ดำเนินการเกี่ยวกับรายงานการเงินตามท่ีระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน 
 ๑๕) ประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินและทะเบียนคุมแผนการใช้จ่ายเงิน 
 ๑๖) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการโดยนำเสนอเอกสารเป็นรูปเล่ม 
หรือแฟ้มเอกสาร 
 ๑๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๒ การรับเงิน 

๑) การรับเงินทุกประเภท มีการออกใบเสร็จรับเงิน 
๒) ดำเนินการลงบัญชีในสมุดเงินสดถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
๓) ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการรับเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 
๔) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๓ การจ่ายเงิน 
๑) การจ่ายเงินอยู่ภายในวงเงินท่ีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน     

และทำหลักฐานในการจ่าย 
๒) ดำเนินการลงบัญชีในสมุดเงินสดถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
๓) ดำเนินการตรวจสอบการจ่ายเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 
๔) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๔ การเก็บรักษาเงิน 
๑) แต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบ 
๒) การเก็บรักษาเงินเอกสารแทนตัวเงินและปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 
๓) นิเทศ กำกับ ติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 
๔) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๕ การควบคุมและตรวจสอบ 
๑) กำหนดระบบการควบคุมการรับ - จ่ายเงิน 
๒) ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจำวัน 
๓) ตรวจสอบความถูกต้อง ตรงกันระหว่างยอดเงนิคงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงาน 

เงินคงเหลือประจำวัน เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
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๔) รายงานการเงินตามท่ีระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน 
๕) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๖ การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย 
๑) กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ 
๒) เก็บรวมรวมหลักฐานการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ 
๓) นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาแผนการใช้จ่ายเงิน 
๔) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๗ งานประกันชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 
๑) ประชาสัมพันธ์การประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ท่ีให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์

สูงสุดแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
๒) ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ 
๓) ประสานกับบริษัทประกันภัยจัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับค่าสินไหมทดแทน          

ของนักเรียน ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนเพื่อเป็นหลักฐานในการให้บริการ 
๔) ประสานงานกับผู้ปกครอง นักเรียน และบริษัทประกันภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อรับเงินสินไหม

ทดแทนจากบริษัทให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรในโรงเรียน 
 

๓. งานการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
๓.๑ นายนงค์  ทองมนต์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
๓.๒ นางศิริพรรณ  กล่อมปัญญา  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๓.๓ นางสาววาณิชย์  ตาทอง   ครู     ผู้ช่วย 
๓.๔ นายพูลศักดิ์  เผ่ือแผ่             ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 ๑)  ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างครบตามข้ันตอน ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว ทันเวลา และตรวจสอบได้   
 ๒) จัดเก็บรักษาหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างไว้ตรวจสอบ 
 ๓) จัดทำบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยบันทึกทะเบียน 
คุมราคา วัน เวลาท่ีได้รับสินทรัพย์ 
 ๔) กำกับ ติดตาม ดูแล การจัดทำบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ 
 ๕) จัดระบบการจัดเก็บรักษาบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำ 
บัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์อย่างครบถ้วน และปลอดภัย 
 ๖) วางแผนและดำเนินการบำรุงรักษาพัสดุหรือการปรับซ่อมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗) ช้ีแจงและแนะนำวิธีการใช้และบำรุงรักษาพัสดุแก่ผู้ใช้ และจัดสรรเงินไว้เป็นค่าบำรุงรักษาพัสดุ 
และค่าปรับซ่อม 
 ๘) ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ 
 ๙) การจัดทำทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
 ๑๐) ประเมินผลการดำเนินงานการเงินและพัสดุโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบในระดับหน่วยงานย่อย 
ภายในโรงเรียน 
 ๑๑) วิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานการเงินและพัสดุ นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินงานการเงินและพัสดุ 
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 ๑๒) จำหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีหมดสภาพหรือไม่ได้             
ใช้ประโยชน์ 
 ๑๓) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการโดยนำเสนอเอกสารเป็นรูปเล่ม 
หรือแฟ้มเอกสาร 
 ๑๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๔. งานการประเมินผลการดำเนินงานการเงินและพัสดุ 
๔.๑ นางศิริพรรณ  กล่อมปัญญา ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๔.๒ นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์  ครู    ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑) รายงานผลการประเมินงานการเงินและพัสดุต่อคณะกรรมการอำนวยการโดยนำเสนอเอกสาร   

เป็นรูปเล่มหรือแฟ้มเอกสาร 
๒) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕. งานการจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
๕.๑ นายบุรินทร์  สุดใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายทศพร  มนตรีวงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นายพลรวี  รัตนพันธ ์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๔ นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์  ครู    กรรมการ 
๕.๕ นางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนทรวง ครู    กรรมการ 
๕.๖ นางสุปราณี  ทองมนต์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๕.๗ นางสาวณปภัช  สมต้น  ครู/ครูชำนาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 ๑) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับ ตรวจสอบวงเงิน และวิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจ 
ท่ีต้องดำเนินการเพื่อจัดลำดับความสำคัญและกำหนดงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินท่ีได้รับ  
 ๒) จัดทำข้อมูลของงบประมาณของหน่วยงานภายในสถานศึกษา 
 ๓) นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงขอความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๔) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการโดยนำเสนอเอกสารเป็นรูปเล่ม 
หรือแฟ้มเอกสาร 
 ๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑. นายบุรินทร์  สุดใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นายทศพร  มนตรีวงษ์      รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวนฤมล  ใจหวัง   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔. นายศรีเรือน  พุทธรักษ์   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๕. ว่าท่ีร.ต.หญิงกรรณญาณัฐษ์  จันทิชัย เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 
๖. นางปาริชาติ  ชาวงษ์     ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวเกศิณี  อาจอินทร์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ก. รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 นายทศพร มนตรีวงษ์   
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 ๑) รับผิดชอบในการดูแล ควบคุมการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ             
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ๒) กำหนดบทบาทความรับผิดชอบ การจัดทำแผนงาน โครงการ ควบคุมการปฏิบัติงาน   
ในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๓) ประสานงานกับกลุ่มบริหาร/งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ  
นอกโรงเรียน 
 ๔) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมสรุปผลการประเมินและ/หรือแก้ปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข 
 ๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ข. หัวหน้างาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 นางปาริชาติ  ชาวงษ์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 ๑) ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อำนวยการ กรณีรองผู้อำนวยการไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ 
 ๒) แต่งต้ังคณะกรรมการภาระงานในกลุ่มบริหารอำนวยการและกำหนดบทบาทความรับผิดชอบ     
ให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  
 ๓) วางแผน จัดทำแผนปฏิบัติการ พรรณนางาน และการติดตามการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 ๔) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เรียบร้อยและเป็นผลดีต่อโรงเรียน  
 ๕) สรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและรายงานต่อฝ่ายบริหาร 
 ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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ค. งานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

งานบุคคล 
 

๑. งานการบริหารงานบุคคล 
    ๑.๑ การวางแผนอัตรากำลัง 

๑.๑.๑ นางสาวเกศิณี  อาจอินทร์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๑.๑.๒ นางปาริชาติ  ชาวงษ์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑.๑.๓ นางสาวนฤมล  ใจหวัง   ครูผู้ช่วย    เลขานุการ 

    บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
      ๑) วิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดทำแผนอัตรากำลังและกำหนด
วิธีการการแก้ปัญหาท่ีสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 

๒) ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๒ การพัฒนาบุคลากร 
๑.๒.๑ นางปาริชาติ  ชาวงษ์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๑.๒.๒ นางสาวนฤมล  ใจหวัง   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๑.๒.๓ นายศรีเรือน  พุทธรักษ์    พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
๑.๒.๔ นางสาวเกศิณี อาจอินทร์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  เลขานุการ 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

 ๑) มีแผนพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ  
 ๒) สำรวจความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียนในการพัฒนาบุคลากร 

๓) กำหนดแผนหรือโครงการพัฒนาบุคลากร ดำเนินการตามแผนหรือโครงการ ประเมินผล          
การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ นำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔) ประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๕) รายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารโดยนำเสนอเอกสารเป็นรูปเล่มหรือแฟ้มเอกสาร 
๖) จัดทำทะเบียนการไปอบรมสัมมนาของบุคลากรเกี่ยวกับวัน เวลา เรื่อง และสถานท่ีในการไปอบรม 
๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๑.๓.๑ นางปาริชาติ  ชาวงษ์      ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๑.๓.๒ นายศรีเรือน  พุทธรักษ์    พนักงานราชการ        ผู้ช่วย 
๑.๓.๓ ว่าท่ีร.ต.หญิงกรรณญาณัฐษ์  จันทิชัย เจ้าหน้าท่ีธุรการ   ผู้ช่วย 
๑.๓.๔ นางสาวเกศิณี  อาจอินทร์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑.๓.๕ นางสาวนฤมล  ใจหวัง   ครูผู้ช่วย    เลขานุการ 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

๑) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จัดทำเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงาน           
ของบุคลากร โดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 

๒) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร วิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของบุคลากร 
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๓) รายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารโดยนำเสนอเอกสารเป็นรูปเล่มหรือแฟ้มเอกสาร 
๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๔ การบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ 
๑.๔.๑ นางปาริชาติ  ชาวงษ์      ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๑.๔.๒ นางสาวเกศิณี  อาจอินทร์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๑.๔.๓ นางสาวนฤมล  ใจหวัง   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๑.๔.๔ ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรรณญาณัฐษ์  จันทิชัย เจ้าหน้าท่ีธุรการ   ผู้ช่วย 
๑.๔.๕ นายศรีเรือน  พุทธรักษ์    พนักงานราชการ   เลขานุการ 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

๑) สำรวจความพึงพอใจของบุคลากร และจัดทำแผนการบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจแก่บุคลากร  
๒) จัดกิจกรรมการบำรุงขวัญและและส่งเสริมกำลังใจแก่บุคลากร กรณีวันคล้ายวันเกิด  

เล่ือนวิทยฐานะ เกษียณอายุ ราชการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และการจัดสวัสดิการ ดำเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และ วิธีการท่ีเกี่ยวข้อง  

๓) ประเมินผลการจัดกิจกรรม และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรม การบำรุง
ขวัญและและส่งเสริมกำลังใจแก่บุคลากร 

๔) รายงานผลการบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจแก่บุคลากรต่อฝ่ายบริหารโดยนำเสนอเอกสาร      
เป็นรูปเล่มหรือแฟ้มเอกสาร 

๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒. งานการบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
๒.๑ การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒.๑.๑ นายศรีเรือน  พุทธรักษ์    พนักงานราชการ   หัวหน้า 
๒.๑.๒ นางปาริชาติ  ชาวงษ์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

 ๒.๑.๓ นางสาวนฤมล  ใจหวัง   ครูผู้ช่วย    เลขานุการ 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

 ๑) จัดทำทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
และ ลูกจ้างประจำให้เป็นปัจจุบัน เก็บรักษาอย่างปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน  

๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
และลูกจ้างตามแบบท่ีกำหนดโดยนำเสนอไปยัง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขออนุมัติการแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. 
กรณีมีการแก้ไข  
 ๓) นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินการ 
 ๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๒ การจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ 
๒.๒.๑ นางสาวเกศิณี  อาจอินทร์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒.๒.๒ นายศรีเรือน  พุทธรักษ์    พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
๒.๒.๓ นางสาวนฤมล  ใจหวัง   ครูผู้ช่วย    เลขานุการ 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

 ๑) จัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ ได้แก่ หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ ใบลา หรือ หลักฐาน
การขออนุญาตต่างๆ ไว้บริการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  
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๒) จัดทำบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน และบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามในช่วง
วันหยุดราชการ  

๓) สรุปผลการมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการประจำวันเสนอผู้อำนวยการหรือรักษาราชการแทนลงนาม 
รับทราบทุกวัน 

๔) เสนอใบลา สรุปผลการลา และเก็บรวบรวมใบลา  
๕) เสนอแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน และเก็บรวบรวมเอกสาร 
๖) จัดเตรียมเอกสารการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้บริการข้าราชการและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยแนบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง นำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม  
ในบัตรประจำตัวโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับและลงทะเบียนประวัติไว้ และเมื่อได้รับบัตรแล้วนำส่งคืน  
ผู้ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

๗) สำรวจและจัดเตรียมเอกสาร การต่อใบประกอบวิชาชีพข้าราชการครู 
๘) การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ การลาอุปสมบท และการลาศึกษาต่อ ดำเนินงาน    

ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง  
๙) นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินการ 
๑๐) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๓. งานการประเมินผลการดำเนินงานบุคคล 
๓.๑ นางปาริชาติ  ชาวงษ์      ครู/ครูชำนาญการพิเศษ      หัวหน้า 
๓.๒ นางสาวเกศิณี  อาจอินทร์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ช่วย 
๓.๓ นางสาวนฤมล  ใจหวัง   ครูผู้ช่วย         ผู้ช่วย 
๓.๔ ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรรณญาณัฐษ์  จันทิชัย เจ้าหน้าท่ีธุรการ        ผู้ช่วย 
๓.๕ นายศรีเรือน  พุทธรักษ์    พนักงานราชการ        เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 ๑) จัดทำประเมินผลการดำเนินงานบุคคล โดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
 ๒) นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง และนำผลการประเมิน 
การดำเนินงานบุคคลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานบุคคล 
 ๓) รายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารโดยนำเสนอเอกสารเป็นรูปเล่มหรือแฟ้มเอกสาร 

๔) นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 ๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
๔.๑ นางสาวนฤมล ใจหวัง  ครูผู้ช่วย    หัวหน้า 
๔.๒ นางสาวเกศิณี อาจอินทร์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๔.๓ นายศรีเรือน พุทธรักษ์  พนักงานราชการ   เลขานุการ 

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑) ประชาสัมพันธ์และดำเนินการเรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ครู          

และบุคลากรทางการศึกษา และจัดทำทะเบียนข้อมูลผู้ขอ ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
๒) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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๕. งานบรรจุแต่งต้ังและโยกย้าย  
๕.๑ นางสาวเกศิณี  อาจอินทร์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า  
๕.๒ นางปาริชาติ  ชาวงษ์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
๕.๓ นางสาวนฤมล ใจหวัง  ครูผู้ช่วย    เลขานุการ 

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

๑. การบรรจุและแต่งต้ัง  
๑) จัดเตรียมเอกสารสำหรับการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาแก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับการบรรจุ
แต่งต้ัง  

๒) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะ  เป็นพลเมืองที่ดี และหลักเกณฑ์และวิธีการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  

๓) ให้ผู้ท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา ๒ ปี    
นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักสูตรท่ี ก.ค.ศ.กำหนด  

๔) แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ  
ทุก ๖ เดือนตามแบบประเมินท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  

๕) ติดตาม ประเมินผลและให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๑) รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำส่ัง แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
๒) จัดทำแบบฟอร์มเกี ่ยวกับการขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ บริการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๓) จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอ 

ผู้อำนวยการ สถานศึกษา 
๔) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. หรือ ก.ศ.จ. กำหนด  
๕) รายงานการบรรจุแต่งต้ังและสรุปข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติต่อไป 
๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๓. การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
๑) รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ คำส่ัง แนวปฏิบัติต่าง ๆ  
๒) จัดทำแบบฟอร์มเกี่ยวกับการโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      

ไว้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๓) จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการโอนหรือการเปล่ียนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
๔) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. หรือ ก.ศ.จ. กำหนด  
๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๖. งานวินัยและการรักษาวินัย 
๖.๑ นางปาริชาติ  ชาวงษ์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๖.๒ นางสาวนฤมล ใจหวัง   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๖.๓ นางสาวเกศิณี  อาจอินทร์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 ๑) รวบรวมและเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒) ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์  

๓) เสนอรายงานการดำเนินการลงโทษทางวินัย และการลงโทษที่ได้ดำเนินการแก่ข้าราชการครู      
และบุคลากรทางการศึกษาไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
 ๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๗. งานดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน 

๗.๑ นายบุรินทร์ สุดใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียน  หัวหน้า 

๗.๒ นายทศพร  มนตรีวงษ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้ช่วย 

๗.๓ นางปาริชาติ  ชาวงษ์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

 ๑) ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดี  ความชอบให้แก่ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาทราบโดยท่ัวกัน 

๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนระดับสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ       
ท่ีกฎหมายกำหนดในฐานะผู้บังคับบัญชา 

๓) รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอำนาจในการประเมินและให้ความเห็นในการเล่ือนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๒ พิจารณา 

๔) พิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบดำเนินการตาม กฎ ก.ค.ศ.  
ว่าด้วยการเล่ือนเงินเดือน 

๕) รายงานการพิจารณาความดีความชอบเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนาม และเสนอไปยัง  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๘. งานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล  
๘.๑ นายศรีเรือน พุทธรักษ์    พนักงานราชการ   หัวหน้า 
๘.๒ นางสาวนฤมล ใจหวัง    ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๘.๓ ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรรณญาณัฐษ์  จันทิชัย  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  

๑) สำรวจพัสดุ วัสดุท่ีมีและท่ีต้องใช้ในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เพียงพอกับความต้องการ  
           ๒) บันทึกข้อความเสนอรายการพัสดุ วัสดุที ่ต้องใช้ต่อกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อขอซื้อขอจ้าง
ตามลำดับข้ันตอน  

๓) รายงานผลการดำเนินงานจัดหาจัดซื้อพัสดุ วัสดุสำนักงาน  
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๙. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๙.๑ นางปาริชาติ  ชาวงษ์      ครู/ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหน้า 
๙.๒ นางสาวนฤมล  ใจหวัง   ครูผู้ช่วย          ผู้ช่วย 
๙.๓ นายศรีเรือน  พุทธรักษ์    พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
๙.๔ ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรรณญาณัฐษ์  จันทิชัย เจ้าหน้าท่ีธุรการ         ผู้ช่วย 
๙.๕ นางสาวเกศิณี  อาจอินทร์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ      เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 ๑) ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง          
กับสถานศึกษา 
 ๒) จัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓) จัดสถานท่ี ส่ือและเทคโนโลยีสำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๔) รายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารโดยนำเสนอเอกสารเป็นรูปเล่มหรือแฟ้มเอกสาร 
 ๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

งานธุรการ 
 

๑. งานการวางแผนงานธุรการ 
๑.๑ นางสาวนฤมล  ใจหวัง   ครูผู้ช่วย          หัวหน้า 
๑.๒ นางปาริชาติ  ชาวงษ์      ครู/ครูชำนาญการพิเศษ        หัวหน้า 
๑.๓ นางสาวเกศิณี  อาจอินทร์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ        ผู้ช่วย 
๑.๔ นายศรีเรือน  พุทธรักษ์    พนักงานราชการ         ผู้ช่วย 
๑.๕ ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรรณญาณัฐษ์  จันทิชัย เจ้าหน้าท่ีธุรการ         เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

 ๑) รวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการที่เป็นลายลักษณ์อักษร    
และเป็นปัจจุบัน 

๒) จัดทำเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ท่ีใช้ในงานธุรการไว้ใช้ในโรงเรียน 
๓) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ และเผยแพร่ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
๔) จัดทำแผนงานธุรการเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดผู ้ร ับผิดชอบการปฏิบัติงานตามแผน           

และ ดำเนินงานตามท่ีกำหนดไว้อย่างครบถ้วน 
๕) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๖) จัดเตรียมจัดหาและดำเนินการเกี่ยวกับงานปฏิคมในสถานศึกษาพร้อมท้ังดูแลต้อนรับ และอำนวย

ความสะดวกแก่ผู้ท่ีมารับบริการหรือมาติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น 
๗) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๒. งานการบริหารงานธุรการ 
๒.๑ นางสาวเกศิณี  อาจอินทร์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ        หัวหน้า 
๒.๒ นางปาริชาติ  ชาวงษ์      ครู/ครูชำนาญการพิเศษ        ผู้ช่วย 
๒.๓ นางสาวนฤมล  ใจหวัง   ครูผู้ช่วย          ผู้ช่วย 
๒.๔ ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรรณญาณัฐษ์  จันทิชัย เจ้าหน้าท่ีธุรการ    ผู้ช่วย 
๒.๕ นายศรีเรือน  พุทธรักษ์    พนักงานราชการ         เลขานุการ 
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บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

 ๑) กำหนดขอบข่ายงานธุรการ จัดทำแผนภูมิการบริหารงานธุรการ มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ               
ครบทุกงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
 ๒) จัดองค์กรหรือจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน 

๓) ประชาสัมพันธ์การจัดองค์กรหรือแผนภูมิการบริหารโรงเรียนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบ  
๔) กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบตามขอบข่ายของหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  
๕) จัดทำเอกสารหลักฐานการกำหนดงานในหน้าท่ีรับผิดชอบให้ครบทุกงาน ตามแผนภูมิท่ีโรงเรียน

กำหนด  
๖) จัดทำคำส่ังแต่งต้ังบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร  
๗) กำหนดแนวทางการจัดบุคลากรให้ครบทุกงาน และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงาน 
๘) ประเมินและพัฒนาบุคลากรด้านธุรการ 
๙) จัดสถานท่ีปฏิบัติงานภายในห้องธุรการเป็นสัดส่วน และสะดวกแก่การให้บริการ มีความเหมาะสม

มั่นคง ปลอดภัย 
๑๐) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
๑๑) นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการ 
๑๒) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๓. งานการบริหารงานสารบรรณ 
๓.๑ นางปาริชาติ  ชาวงษ์      ครู/ครูชำนาญการพิเศษ        หัวหน้า 
๓.๒ นางสาวเกศิณี  อาจอินทร์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ        ผู้ช่วย 
๓.๓ นางสาวนฤมล  ใจหวัง   ครูผู้ช่วย          ผู้ช่วย 
๓.๔ นายศรีเรือน  พุทธรักษ์    พนักงานราชการ         ผู้ช่วย 
๓.๕ ว่าท่ีร.ต.หญิงกรรณญาณัฐษ์  จันทิชัย เจ้าหน้าท่ีธุรการ         เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 ๑) ปฏิบัติงานสารบรรณ ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบงานสาร
บรรณ จัดระบบการประสานงานท่ีรวดเร็ว ทันเวลา สามารถตรวจสอบและติดตามเรื่องได้สะดวก 
 ๒) จัดทำหลักฐานการโต้ตอบหนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 

๓) จัดระบบโต้ตอบหนังสือราชการโดยระบบ e – office 
๔) จัดระบบเกบ็รักษาและทำลายหนังสือราชการ 
๕) กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการการเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรและถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
๖) สามารถค้นหาหนังสือราชการหลักฐานต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว 
๗) นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการ 
๘) จัดระบบด้านบริการงานสารบรรณ  
๙) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากรในการให้บริการได้เพียงพอ บำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ให้มปีระสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
๑๐) ประเมินผลและนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
๑๑) นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๑๒) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๔. งานการประเมินผลการดำเนินงานธุรการ 
๔.๑ นางปาริชาติ  ชาวงษ์      ครู/ครูชำนาญการพิเศษ        หัวหน้า 
๔.๒ นางสาวเกศิณี  อาจอินทร์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ        ผู้ช่วย 
๔.๓ นางสาวนฤมล  ใจหวัง   ครูผู้ช่วย          ผู้ช่วย 
๔.๔ นายศรีเรือน  พุทธรักษ์    พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
๔.๕ ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรรณญาณัฐษ์  จันทิชัย เจ้าหน้าท่ีธุรการ         เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑) จัดทำประเมินผลการดำเนินงานธุรการ โดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 

 ๒) นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานธุรการอย่างต่อเนื่อง และนำผลการประเมิน 
การดำเนินงานธุรการไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานธุรการ 
 ๓) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการโดยนำเสนอเอกสารเป็นรูปเล่ม            
หรือแฟ้มเอกสาร 

๔) นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

๑. นายบุรินทร์ สุดใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒. นายประเสริฐ  ศรีสุขอัยการ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ    รองประธานและกรรมการ 
๓. นางณัชชา  อ่อนหวาน  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔. นายสิทธิศักดิ์ สายกล่ิน  ครู/ครูชำนาญการ   กรรมการ 
๕. นางสาวกนกกาญจน์  พลคำ คร ู     กรรมการ 
๖. นายถาวร  ณัฐฎภัทรเตชาธร พนักงานราชการ    กรรมการ 
๗. นายบัวเรียน ตาทุวัน  ช่างไม้ช้ัน ๔    กรรมการ 
๘. นายบุญยัง เจริญศรี  นักการภารโรง    กรรมการ 
๙. นางสาวนิษฐา ใจนวน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรกมาร 
๑๐. นางจิราภรณ์  ศรีนวล คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวรักสิตา พิบูลย์ ครูผู้ช่วย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ก. ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้างาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 นายประเสริฐ  ศรีสุขอัยการ 
บทบาทและหนา้ที่และความรับผิดชอบ  

๑) เป็นที่ปรึกษา กำหนดแนวทาง แนวปฏิบัติ นโยบาย การดำเนินงานให้บริการ สนับสนุนส่งเสริม 
ประสานงานและอำนวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านกลุ่มงานบริหารทั่วไปตามขอบข่าย          
และภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒) นิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานกลุ ่มงาน/งานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามนโยบาย                
ท่ีกำหนด ให้มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 

๓) พิจารณาแผนงานหรือโครงการ/ งานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารท่ัวไปท่ีขอจัดทำและดำเนินการ 
๔) เป็นท่ีปรึกษา ช่วยเหลือ ติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการหรืองานหรือกิจกรรมท่ีได้บรรจุไว้

ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารท่ัวไป 
๕) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณะชน ซึ่งจะก่อให้เกิด 

ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัด การศึกษา  
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ข. งานต่างๆ ในกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 

๑. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
๑.๑ นายสิทธิศักดิ์ สายกล่ิน  ครู/ครูชำนาญการ   หัวหน้า   
๑.๒ นายถาวร  ณัฐฎภัทรเตชาธร พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
๑.๓ นายบัวเรียน ตาทุวัน  ช่างไม้ช้ัน ๔    ผู้ช่วย 
๑.๔ นายบุญยัง เจริญศรี  นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
๑.๕ นางจิราภรณ์  ศรีนวล  ครู     เลขานุการ 
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บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ      
๑.๑ การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

๑) กำหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
การจัดทำผังบริเวณโรงเรียน 

๒) ดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย 
เหมาะสมพร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์ 

๓) ติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู ้

๔) สำรวจความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบ และนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการใช้
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
๑.๒ การจัดบรรยากาศในโรงเรียน 

๑) จัดบริเวณเป็นสัดส่วน 
๒) จัดบรรยากาศใหม้ีความร่มรื่น 
๓) ตกแต่งบริเวณพื้นท่ีให้สวยงาม 
๔) จัดให้มสีถานท่ีเล่น ออกกำลังกาย และพักผ่อน 
๕) อากาศบริเวณพื้นท่ีปลอดโปร่ง        
๖) บรรยากาศพื้นท่ีไม่เป็นแหล่งมลพิษ 
๗) จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๘) จัดเส้นทางทางสัญจรให้เป็นระเบียบ 
๙) จัดให้มมีีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต     
๑๐) กำหนดแนวทางการใช้และบำรุงรักษาให้มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย 
๑๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒. งานการบริการอาคารเรียน 
๒.๑ นายสิทธิศักดิ์ สายกล่ิน  ครู/ครูชำนาญการ หัวหน้า 
๒.๒ นางฉวี กล่ินไธสง   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยและหัวหน้าดูแลอาคารสิงเดชา 
๒.๓ นางทัศนีย์ บุศบงค์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยและหัวหน้าอาคารสิงหคีรี  
๒.๔ นางสาวอรทัย คงราช  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยและหัวหน้าดูแลอาคารสิงหชาด 
๒.๕ นางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนทรวง ครู/ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยและหัวหน้าดูแลอาคารสิงหราช 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๒.๑ การจัดบรรยากาศอาคารเรียน 

จัดบรรยากาศในบริเวณโรงเรียนด้านความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม ความปลอดภัย      
ความสะดวกและพอเพียงสำหรับผู้รับบริการ ในเรื่องต่อไปนี้ 

๑) จัดบริเวณเป็นสัดส่วน 
๒) จัดบรรยากาศใหม้ีความร่มรื่น 
๓) ตกแต่งบริเวณพื้นท่ีให้สวยงาม 
๔) จัดให้มสีถานท่ีเล่น ออกกำลังกาย และพักผ่อน 
๕) อากาศบริเวณพื้นท่ีปลอดโปร่ง        
๖) บรรยากาศพื้นท่ีไม่เป็นแหล่งมลพิษ 
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๗) จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๘) จัดเส้นทางทางสัญจรให้เป็นระเบียบ 
๙) จัดให้มมีีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต     
๑๐) กำหนดแนวทางการใช้และบำรุงรักษาให้มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย 
๑๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๒ การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน 
๑) จัดให้มีห้องเรียนเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒) จัดให้มีห้องพิเศษเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓) จัดให้มีห้องบริการเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๓ การดูแลบำรุงรักษาอาคารเรียน 
๑) แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒) บำรุงดูแลรักษาให้คงสภาพ มีระเบียบ สวยงาม ใช้การได้ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓) ซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรงและสะอาดสวยงาม 
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๔ การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
๑) รักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
๒) กำหนดผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓) กำหนดใหม้ีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
๔) ติดตาม ตรวจสอบ การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓. งานการบริการห้องเรียน 
๓.๑ นายสิทธิศักดิ์ สายกล่ิน  หัวหน้ากลุ่มงาน 
๓.๒ นายถาวร  ณัฐฎภัทรเตชาธร รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
๓.๓ นางสุวรรณา ยงยืน  ดูแลห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเรียน ช้ัน ม.๑/๑ 
๓.๔ นางสาวจินตนา บุษภาค   ดูแลห้องภาษาไทย ๒   ห้องเรียน ช้ัน ม.๑/๒ 
๓.๕ นางณัชชา อ่อนหวาน  ดูแลห้องนาฏศิลป์  ห้องเรียน ช้ัน ม.๑/๓ 
๓.๖ นายพูลศักดิ์ เผ่ือแผ่  ดูแลห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ๒ ห้องเรียน ช้ัน ม.๑/๔ 
๓.๗ นางพัชรี ประจญ   ดูแลห้องวิทยาศาสตร์  ห้องเรียน ช้ัน ม.๒/๑ 
๓.๘ นางอรทัย คงราช   ดูแลห้องภาษาไทย ๑   ห้องเรียน ช้ัน ม.๒/๒ 
๓.๙ นางเกศิณี อาจอินทร์   ดูแลห้องภาษาอังกฤษ  ห้องเรียน ช้ัน ม.๒/๓ 
๓.๑๐ นางจิราภรณ์ ศรีนวล  ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้องเรียน ช้ัน ม.๒/๔ 
๓.๑๑ นางสาวนงนุช สมิงทอง   ดูแลห้องคณิตศาสตร์ ๒  ห้องเรียน ช้ัน ม.๓/๑ 
๓.๑๒ นางสาวรักสิตา พิบูลย์  ดูแลห้องภาษาจีน  ห้องเรียน ช้ัน ม.๓/๒ 
๓.๑๓ นางสาวอัจราภรณ์ อ่อนทรวง  ดูแลห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องเรียน ช้ัน ม.๓/๓ 
๓.๑๔ นางสุปราณี ทองมนต์   ดูแลห้องคณิตศาสตร์ ๑  ห้องเรียน ช้ัน ม.๔/๑ 
๓.๑๕ นางศิริพรรณ กล่อมปัญญา ดูแลห้องปฏิบัติการเคมี  ห้องเรียน ช้ัน ม.๔/๒ 
๓.๑๖ นางฉวี  กล่ินไธสง  ดูแลห้องสุขศึกษา  ห้องเรียน ช้ัน ม.๔/๓ 
๓.๑๗ นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ ดูแลห้องการงานอาชีพ  ห้องเรียน ช้ัน ม.๕/๑ 
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๓.๑๘ นางสาววาณิชย์ ตาทอง  ดูแลห้องสังคมศึกษา  ห้องเรียน ช้ัน ม.๕/๒ 
๓.๑๙ ทัศนีย์ บุษบงค์   ดูแลห้องคณิตศาสตร์ ๓   ห้องเรียน ช้ัน ม.๖/๑ 
๓.๒๐ นางปาริชาติ ชาวงษ์  ดูแลห้องภาษาไทย ๓  ห้องเรียน ช้ัน ม.๖/๒ 
๓.๒๑ นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐ ดูแลหอประชุมสิงหนาท  ห้องเรียน ช้ัน ม.๖/๓ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๓.๑ การจัดบรรยากาศในห้องเรียน 

         การจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย และความสะดวก 
ในเรื่องต่อไปนี ้
        ๑) แสงสว่างเพียงพอ 
        ๒) อากาศถ่ายเทสะดวก 
        ๓) การตกแต่งท่ีสวยงาม และมีบรรยากาศทางวิชาการ 
        ๔) ไม่แออัด 
        ๕) โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ประจำห้องมีสภาพดี และเพียงพอ 
        ๖) จัดใหม้ีส่ือและอุปกรณ์การสอนท่ีจำเป็นประจำห้อง 
        ๗) จัดเครื่องอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น เช่น พัดลม คอมพิวเตอร์ ทีวี ฯลฯ 
 ๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๒ การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน 
 ๑) การดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 

๒) ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
๓) จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. งานการบริการห้องบริการ 
๔.๑ นายสิทธิศักดิ์  สายกล่ิน  ครู/ชำนาญการ  หัวหน้าและดูแลห้องสมุด 
๔.๒ นายปรีชา  โต๊ะงาม  ครู/ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยและดูแลห้องปฏิบัติการพิสิกส์ 
๔.๓ นางพัชรี  ประจญ     ครู/ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยและดูแลห้องวิทยาศาสตร์ 
๔.๔ นางสุวรรณา ยงยืน  ครู/ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยและดูแลห้องปฏิบัติการภาษา 
๔.๕ นางสาวศิริพรรณ กล่อมปัญญา ครู/ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยและดูแลห้องเคมี 
๔.๖ นางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนทรวง ครู   ผู้ช่วยและดูแลห้องสวนพฤกษศาสตร์ 
๔.๗ นางสาวกนกกาญจน์  พลคำ ครู        ผู้ช่วยและดูแลห้องพยาบาล, 

ห้องพลศึกษา 
๔.๘ นางจิราภรณ์ ศรีนวล  ครู   ผู้ช่วยและดูแลห้องคอมพิวเตอร์ ๑ 
๔.๙ นายกรวิชญ์ เพิ่มดี  ครู     ผู้ช่วยและดูแลห้องประชาสัมพันธ์, 

ห้องดนตรี 
๔.๙ นายพูลศักดิ์ เผ่ือแผ่  ครูผู้ช่วย          ผู้ช่วยและดูแลห้องคอมพิวเตอร์ ๒, 

ห้องเซิฟเวอร ์
๔.๑๐ นายบุญยัง เจริญศรี  นักการภารโรง  ผู้ช่วยและดูแลห้องถ่ายเอกสาร 
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บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๔.๑ การจัดบรรยากาศห้องบริการ 

การจัดบรรยากาศในห้องบริการให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย และ 
ความสะดวกในเรื่องต่อไปนี้ 
        ๑) แสงสว่างเพียงพอ 
        ๒) การตกแต่งท่ีสวยงาม       

๓) จัดใหม้ีเครื่องอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ 
ทีวี ฯลฯ       
        ๔) อากาศถ่ายเทสะดวก 

๕) ไม่แออัด 
        ๖) จัดป้ายนิเทศแสดงคำแนะนำการใช้ห้อง ระเบียบปฏิบัติ สถิติข้อมูลการให้บริการ 
 ๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๒ การใช้และบำรุงรักษาห้องบริการ 
๑) กำหนดแผนตารางและระเบียบการใช้ห้อง 
๒) มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
๓) ใช้ห้องตามแผน และตารางท่ีกำหนด 
๔) ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
๕) จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
๖) บันทึกสถิติการใช้ห้อง 
๗) ติดตามประเมินผล อย่างเป็นระบบ 
๘) เก็บรวบรวมผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์ 
๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๕. งานการบริการห้องพิเศษ 
๕.๑ นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  

หัวหน้ากลุ่มงานและดูแลห้องบริหารงานท่ัวไป     
    ๕.๒ นายนงค์ ทองมนต์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   

รองหัวหน้ากลุ่มงานและดูแลห้องพัสดุ  
    ๕.๓ นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐ  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   

ผู้ช่วยและดูแลห้องบริหารงานกิจการนักเรียน 
    ๕.๔ นางปาริชาติ  ชาวงษ์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  

ผู้ช่วยและดูแลห้องผู้อำนวยการ,ห้องบริหารงานบุคคล   
    ๕.๕ นางพัชรี ประจญ   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ 

ผู้ช่วยและดูแลห้องบริหารงานวิชาการ    
    ๕.๖ นางสุปราณี ทองมนต์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  

ผู้ช่วยและดูแลห้องพักครูคณิตศาสตร์,ห้องแม่บ้าน  
    ๕.๗ นางอภิศรา เย็นสุข  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  

ผู้ช่วยและดูแลห้องพักครูภาษาต่างประเทศ  
    ๕.๘ นางศิริพรรณ กล่อมปัญญา ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  

ผู้ช่วยและดูแลห้องพักครูวิทยาศาสตร์  
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    ๕.๙ นายพลวี รัตนพันธ์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  
ผู้ช่วยและดูแลห้องประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

    ๕.๑๐ นางสาวภัคภร รัตนพันธ์  ครู ผู้ช่วยและดูแลห้องการเงิน    
๕.๑๑ นางสุนีย์ แหวนเพ็ชร  ครู ผู้ช่วยและดูแลห้องแนะแนว 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๕.๑ การจัดบรรยากาศห้องพิเศษ 

การจัดบรรยากาศในห้องพิเศษให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย และความสะดวก 
ในเรื่องต่อไปนี ้

๑) แสงสว่างเพียงพอ 
๒) ตกแต่งท่ีสวยงาม และมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้     
๓) จัดเครื่องอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ทีวี 

ฯลฯ 
๔) จัดอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์       
๕) อากาศถ่ายเทสะดวก 
๖) ไม่แออัด 
๗) จัดให้มปี้ายบอกวิธีทำงาน แนะนำเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือ 
๘) จัดให้มปี้ายเตือนเรื่องความปลอดภัย 
๙) จัดให้มอีุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
๑๐) จัดทำป้ายแนะนำการบำรุงรักษาเครื่องมือ 
๑๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๒ การใช้และการดูแลรักษาห้องพิเศษ 
๑) กำหนดแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง 
๒) มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
๓) ใช้ห้องตามแผน และตารางท่ีกำหนด 
๔) ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
๕) จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
๖) บันทึกสถิติการใช้ห้อง 
๗) ติดตามประเมินผล อย่างเป็นระบบ 
๘) เก็บรวบรวมผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์ 
๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๖. งานการบริการอาคารประกอบ 
๖.๑ อาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติการ 

๖.๑.๑ นางณัชชา อ่อนหวาน  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าและดูแลห้องนาฎศิลป์
 ๖.๑.๒  นายถาวร ณัฏฐภัทรเตชาธร พนักงานราชการ  ผู้ช่วยและดูแลห้องศิลปะ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๖.๑.๑ การจัดอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติการ  

๑) จัดให้มีอาคารฝึกงานเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒) จัดให้มีห้องปฏิบัติการในฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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๖.๑.๒ การใช้และบำรุงรักษาอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติการ 
๑) มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒) ใช้ห้องตามแผนและตารางท่ีกำหนด 
๓) ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 
๔) จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
๕) บันทึกสถิติการใช้ห้อง 
๖) ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
๗) เก็บรวบรวมผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๒ อาคารโรงอาหาร 
๖.๒.๑ นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ    หัวหน้า 
๖.๒.๒ นายสิทธิ์ศักดิ์ สายกล่ิน  ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๖.๒.๓ นางสาวกนกกาญจน์ พลคำ  ครู     ผู้ช่วย 
๖.๒.๔ นางนิษฐา ใจนวน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๖.๒.๑ การจัดอาคารโรงอาหาร 

๑) จัดให้มีอาคารโรงอาหารเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒) จัดให้มีโต๊ะอาหาร – ท่ีนั่ง อย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๒.๒ การใช้และบำรุงรักษาอาคารโรงอาหาร 
๑) มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒) ดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสภาพท่ีดี 
๓) จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
๔) ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
๕) ดูแลรักษาครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๓ อาคารหอประชุม / ห้องประชุม 
๖.๓.๑ นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐ  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ    หัวหน้า 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๖.๓.๑ การจัดอาคารหอประชุม / ห้องประชุม  

๑) จัดให้มีหอประชุม/ห้องประชุมและครุภัณฑ์ประจำหอประชุม 
๒) กำหนดบุคลากรรับผิดชอบ 
๓) จัดครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 
๔) จัดการตามสภาพให้บริการอย่างเหมาะสม 
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๓.๒ การใช้และบำรุงรักษาอาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
๑) กำหนดแผนและแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้อาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
๒) มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓) ใช้อาคารหอประชุม/ห้องประชุมตามแผน และตารางท่ีกำหนด 
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๔) ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
๕) จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
๖) บันทึกสถิติในการใช้หอประชุม/ห้องประชุม/การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๔ การบริหารอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
๖.๔.๑ นางสาวกนกกาญจน์ พลคำ   ครู    หัวหน้า 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๖.๔.๑ การจัดอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 

๑) จัดให้มีอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
๒) จัดให้มอีุปกรณ์ และเครื่องใช้ประกอบ 
๓) จัดให้มอีุปกรณ์อำนวยความสะดวก และมีผู้ดูแลรับผิดชอบ 
๔) สถานท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรม และการให้บริการ 
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๔.๒ การใช้และบำรุงรักษาอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
๑) กำหนดแผนและแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้อาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
๒) มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓) ใช้อาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษาตามแผน และตารางท่ีกำหนด 
๔) ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
๕) ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๖.๕ อาคารห้องน้ำ – ห้องส้วม 
๖.๕.๑ นายสิทธิศักดิ์ สายกล่ิน     ครู/ครูชำนาญการ    หัวหน้า  
๖.๕.๒ นายบัวเรียน  ตาทุวัน      ช่างไม้ ระดับ ๔  

ผู้ช่วยและดูแลห้องน้ำนักเรียนหญิง ๑, 
ห้องน้ำนักเรียนหญิง ๒, ห้องน้ำครูอาคารสิงหคีรี 

๖.๕.๓ นายบุญยัง เจริญศร ี      นักการภารโรง 
ผู้ช่วยและดูแลห้องน้ำครูอาคารสิงหเดชา, 
ห้องน้ำครูอาคารสิงหราช, ห้องน้ำนักเรียนชาย ๑, 
ห้องน้ำนักเรียนชาย ๒ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๖.๕.๑ การจัดอาคารห้องน้ำ - ห้องส้วม          

๑) จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
๒) จัดให้มีปริมาณเพียงพอตามเกณฑ์ 
๓) กำหนดบุคลากรดูแลรับผิดชอบ 
๔) จัดการตามสภาพให้บริการอย่างเหมาะสม 
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๕.๒ การดูแลรักษาห้องน้ำ-ห้องส้วม 
๑) มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒) ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
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๓) จัดงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
๔) บันทึกสถิติในการใช้ห้องน้ำ – ห้องส้วม 
๕) ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๗. งานการให้บริการน้ำด่ืม 
๗.๑ นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ     หัวหน้า  
๗.๒ นายสิทธิศักดิ์ สายกล่ิน       ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย  
๗.๓ นางสาวกนกกาญจน์ พลคำ  ครู     ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑) จัดใหม้ีชุดอุปกรณ์กรองน้ำเพื่อผลิตน้ำด่ืม 
๒) จัดให้มนี้ำด่ืมท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ และเพียงพอกับจำนวนผู้บริโภค 
๓) ตรวจสอบถังบรรจุน้ำ และชุดอุปกรณ์ผลิตน้ำด่ืมให้ถูกสุขลักษณะ 
๔) ตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
๕) รณรงค์ให้ความรู้และเห็นคุณค่าของการบริโภคน้ำด่ืมท่ีสะอาด การผลิตหรือการจำหน่าย น้ำด่ืม   

ท่ีผ่านการรับรองคุณภาพ 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๘. งานการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
๘.๑ นางสาวกนกกาญจน์ พลคำ  ครู     หัวหน้า 
๘.๒ นางสาวนิษฐา ใจนวน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑) กำหนดแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
๒) จัดใหน้ักเรียนและบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยประจำปี 
๓) ประสานการดำเนินงานในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังมี 

การส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๔) ประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และนำผลการประเมินไปปรับปรุง 

กระบวนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง 
 ๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๙. งานการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
๙.๑ นางจิราภรณ์ ศรีนวล   ครู     หัวหน้า 
๙.๒ นายกรวิชญ์ เพิ่มดี   ครู     ผู้ช่วย  
๙.๓ นายพูลศักดิ์ เผ่ือแผ่       ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย  
๙.๔ นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร  พนักงานราชการ    ผู้ช่วย  

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๙.๑ การจัดการสื่อสาร 

พิจารณาปริมาณอุปกรณ์วิธีการและการให้บริการด้านส่ือสารให้พิจารณาจากรายการดังต่อไปนี้ 
๑) จัดทำเอกสารแนะนำโรงเรียน วารสาร จดหมายข่าว ฯลฯ 
๒) จัดป้ายนิเทศของโรงเรียน 
๓) การใหบ้ริการรับ - ส่ง จดหมาย 
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๔) มีเครื่องขยายเสียงเพียงพอ 
๕) จัดให้มเีสียงตามสายของโรงเรียน 
๖) วิทยุ 
๗) โทรทัศน์ 
๘) วีดีทัศน์ 
๙) วิทยุส่ือสาร 
๑๐) โทรศัพท์ภายใน 
๑๑) โทรศัพท์ 
๑๒) โทรสาร 
๑๓) จานรับสัญญาณดาวเทียม 
๑๔) การส่ือสารผ่านระบบ INTERNET 
๑๕) การส่ือสารผ่าน WEBSITE ของโรงเรียน 
๑๖) การส่ือสารผ่าน Social Media 
๑๗) อุปกรณ์การส่ือสารอื่น ๆ 
๑๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๙.๒ การดำเนินงานด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ ์
๑) จัดระบบการส่ือสาร และประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 
๒) กำหนดผู้รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร 
๓) กำหนดแนวปฏิบัติและให้บริการการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
๔) ประเมินผลการจัดการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
๕) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

๑๐. งานการสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 
๑๐.๑ นายทศพร มนตรีวงษ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียน   หัวหน้า 
๑๐.๒ นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
๑๐.๓ นายนงค์ ทองมนต์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
๑๐.๔ นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐ  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
๑๐.๕ นางสุปราณี ทองมนต์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
๑๐.๖ นางปาริชาติ ชาวงษ์   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
๑๐.๗ นางณัชชา อ่อนหวาน   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
๑๐.๘ นางกนกกาญจน์ พลคำ  ครู     ผู้ช่วย 
๑๐.๙ นายกรวิชญ์ เพิ่มดี   ครู     ผู้ช่วย 
๑๐.๑๐ นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร  ครู     ผู้ช่วย  
๑๐.๑๑ นางจิราภรณ์ ศรีนวล   ครู     เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑๐.๑ การกำหนดอุดมการณ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัยและความประพฤติ 

พิจารณาอุดมการณ์ของโรงเรียนจากปรัชญา คำขวัญ คติธรรม สี เพลง และสัญลักษณ์ 
๑) กำหนดอุดมการณ์ของโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒) กำหนดยุทธศาสตร์ตามอุดมการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม 
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๓) กำหนดวิธีการ และแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์นั้น 
๔) เผยแพร่เป็นท่ีทราบโดยท่ัวกัน 
๕) จัดทำหลักฐานท่ีปรากฏให้เห็นผลการปฏิบัติตามอุดมการณ์๘องโรงเรียน 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๐.๒ การสร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ 
พิจารณาจากการสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติ  ในด้านต่อไปนี้ 
๑) ด้านวิชาการ 
๒) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
๓) ด้านกีฬา 
๔) ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
๕) ด้านความสัมพันธ์กับโรงเรียนและชุมชน  
๖) ด้านอื่น ๆ 
๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๑. งานการประเมินผลการดำเนินงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
๑๑.๑ นายประเสริฐ  ศรีสุขอัยการ  ครู/ครูชำนายการพิเศษ   หัวหน้า 
๑๑.๒ นายสิทธิศักดิ์ สายกล่ิน   ครู/ครูชำนายการ   ผู้ช่วย 
๑๑.๓ นางจิราภรณ์  ศรีนวล   ครู     ผู้ช่วย  
๑๑.๔ นายถาวร  ณัฐฎภัทรเตชาธร  พนักงานราชการ    ผู้ช่วย  

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  
๑) ประเมินผลการดำเนินงานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
๒) ประเมินผลในระดับงานย่อยภายในโรงเรียน 
๓) ประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ 
๔) วิเคราะห์ผลการประเมิน 
๕) นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา การดำเนินงานบริการอาคารสถานท่ี               

และสภาพแวดล้อม 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๒. งานบริการอื่น ๆ   
๑๒.๑ นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
๑๒.๓ นายถาวร  ณัฐฎภัทรเตชาธร  พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
๑๒.๔ นายบัวเรียน ตาทุวัน   ช่างไม้ช้ัน ๔    ผู้ช่วย 
๑๒.๕ นายบุญยัง เจริญศรี   นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
๑๒.๒ นายสิทธิ์ศักดิ์ สายกล่ิน   ครู/ครูชำนาญการ   เลขานุการ 
๑๒.๑ งานซ่อมบำรุงรักษา 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1) วางแผนจัดงานซ่อมบำรุง โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนกำหนดงานและ

โครงการ กำหนดงบประมาณ เขียนแผนปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำเดือนและติดตาม             
การปฏิบัติงาน การประเมินผลงานให้เป็นไปตามกำหนด 

2) ควบคุมกำกับ ดูแล ลูกจ้างประจำ ในการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามกระบวนการ   
ในการทำงาน 
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3) แบ่งความรับผิดชอบในหน้าท่ี พื้นท่ีรับผิดชอบ และส่วนท่ีได้รับมอบหมายของลูกจ้างประจำ
และลูกจ้างช่ัวคราวอย่างเปิดเผยชัดเจน 

4) จัดทำแผนการทำงานแต่ละวันท้ังวันเปิดทำการ และปิดทำการ  
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๒.2 งานสาธารณูปโภค 
1) วางแผน กำหนด ออกแบบแผนผังเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภคในสถานศึกษาท้ังระบบ  
2) ดำเนินการติดต้ัง ระบบประปา ระบบโทรศัพท์และอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร          

ในสถานศึกษา  
๓) สำรวจ ควบคุม ดูแลและจัดให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ 

โทรศัพท์และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้สามารถใช้การได้ดี สะดวก ปลอดภัย  
๔) ดำเนินการควบคุมและรณรงค์ การใช้ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ 

อย่างประหยัดตามมาตรการการประหยัดพลังงาน  
5) กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

๑3. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
๑๓.๑ นายประเสริฐ  ศรีสุขอัยการ  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๑๓.๒ นางจิราภรณ์  ศรีนวล  ครู    ผู้ช่วย 
๑๓.๓ นายกรวิชญ์  เพิ่มดี   ครู    ผู้ช่วย 
๑๓.๔ นายพูลศักดิ์  เผ่ือแผ่  ครูผู้ช่วย             เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑) จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการ ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้บริหารจัดสรร

งบประมาณ 
๒) จัดหาทรัพยากรท่ีใช้ในงานโสตทัศนศึกษา เช่น อุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์  

และส่ิงอำนวยความสะดวกเพียงพอกับความต้องการและอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัย 
๓) จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
๔) จัดห้องโสตทัศนูปกรณ์ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จูงใจให้เข้าไปใช้บริการ 
๕) จัดระเบียบการใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์และยืมวัสดุอุปกรณ์ให้ชัดเจน 
๖) ซ่อมบำรุง รักษาโสตทัศนอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพท่ีดี 
๗) บันทึกภาพกิจกรรมของโรงเรียนท้ังภายในและ ภายนอกโรงเรียน 
๘) สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
๙) อำนวยความสะดวกในการท่ีโรงเรียนมีการประชุม อบรม สัมมนาในโอกาสต่าง ๆ และ 

การให้บริการชุมชน หน่วยงานท่ีมาใช้บริการ 
๑๐) จัดทำสถิติการใช้บริการ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
๑๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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๑4. งานบริหารและการจัดการขยะ  
๑๔.๑ นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
๑๔.๒ นายสิทธิ์ศักดิ์ สายกล่ิน   ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๑๔.๓ นายถาวร  ณัฐฎภัทรเตชาธร  พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
๑๔.๔ นายบัวเรียน ตาทุวัน   ช่างไม้ช้ัน ๔    ผู้ช่วย 
๑๔.๕ นายบุญยัง เจริญศรี   นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
๑๔.๖ นางจิราภรณ์ ศรีนวล   ครู     เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
  ๑) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม ให้ความรู้ การกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 

๒) ส่งเสริมการ ลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 
๓) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครูและบุคลาการทางการศึกษา นักเรียน ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพ 

๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๕. งานยานพาหนะ 
๑๕.๑ นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
๑๕.๒ นายสิทธิ์ศักดิ์ สายกล่ิน   ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๑๕.๓ นายบุญยัง เจริญศรี   ลูกจ้างช่ัวคราว    ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1) จัดบริการการใช้รถโรงเรียนให้ตามความเหมาะสมและประหยัด  
2) ดูแลรักษาการใช้รถโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย พร้อมใช้งานตลอดเวลา  
3) จัดทำทะเบียนคุมการขอใช้รถโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบัน  
4) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๑๖. งานบริการบ้านพักครู 
๑๖.๑ นายสิทธิศักดิ์ สายกล่ิน       ครู/ครูชำนาญการ   หัวหน้า 
๑๖.๒ นายปรีชา โต๊ะงาม   ครู/ครูชำนายการพิเศษ   ผู้ช่วย  
๑๖.๓ นางสาวณฐกร สมต้น   หัวหน้าบ้านพักครูหญิง   ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑) จัดทำระเบียนบ้านพักครู 
๒) ดูแล กำกับ ติดตามการเข้าอยู่บ้านพักครูให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
๓) จัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าพักบ้านพักครูให้เป็นไปตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเข้าพักบ้านพักครู 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๗. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑๗.๑ นางจิราภรณ์ ศรีนวล   ครู   หัวหน้า 
 ๑๗.๒ นายพูลศักดิ์ เผ่ือแผ่   ครู   ผู้ช่วย 
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บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑๗.๑ งานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) เสนอนโยบาย วางแผน กำกับ ดูแล สนับสนุน ส่งเสริมและติดตามการใช้เทคโนโลยีให้ พร้อมใช้
ตลอดเวลา  

2) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูล ระบบงานสารสนเทศเพื่อการ บริหาร
ระบบคลังข้อมูลและสถิติ และบริหารจัดการฐานข้อมูลสำนักงานของแต่ละกลุ่มงาน ในสถานศึกษา  

3) จัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  
4) ควบคุม กำกับ ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
5) ดำเนินการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ  
6) จัดทำทะเบียนการเข้าใช้ห้อง ICT ให้เป็นปัจจุบัน  
7) ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๗.๒ งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 
๑) จัดทำแผน และดำเนินการจัดทำโครงสร้าง ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน 
๒) จัดทำแผน และจัดสรร IP address ให้กับหน่วยงานภายในโรงเรียน 
๓) จัดทำแผนระบบดูแลรักษา และดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ 
๔) ควบคุมดูแลตรวจสอบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองข้อมูล ร่วมทางกู้ระบบเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับ

ระบบ 
๕) จัดทำระบบโครงข่ายติดต้ังอุปกรณ์ และเดินสายสัญญาณ ท้ังระบบสายและระบบไร้สาย 
๖) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานบรกิารเครือข่าย และสัญญาณเช่า 
๗) รายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการทำงานต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

๑๗.๓ งานบริการด้านเครือข่ายไร้พรมแดน  
๑) จัดทำแผนและดำเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านเครือข่ายไร้พรมแดน  
๒) พัฒนารูปแบบ และโครงสร้างของเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน ติดต่อ

ประสานงาน และให้บริการด้านเครือข่ายไร้พรมแดน 
๓) จัดอบรมและพัฒนาความรู้ ให้กับบุคลากรและนักเรียนท่ีมีส่วนร่วม ในการจัดทำเว็บไซต์

โรงเรียน และสารสนเทศเพื่อการบริการทางเว็บไซต์โรงเรียน และการให้บริการด้านเครือข่ายไร้พรมแดน 
๔) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของเว็บไซต์โรงเรียน และเครือข่ายไร้พรมแดนของโรงเรียน ให้เป็น

ปัจจุบันและทันสมัย  
๕) ให้คำปรึกษา แนะนำและตอบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการเว็บไซต์โรงเรียน การจัดทำเว็บไซต์

โรงเรียน และการให้บริการเครือข่ายไร้พรมแดน แก่บุคลากร นักเรียน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๖) จัดเก็บผลงาน เอกสาร และสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
๗) รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการทำงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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๑๘. งานเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๘.๑ นายสิทธิศักดิ์ สายกล่ิน  ครู/ครูชำนาญการ  หัวหน้า 
๑๘.๒ นางสาวภัคภร รัตนพันธ ์  ครู    ผู้ช่วย 

 ๑๘.๓ นางสาวเกศิณี อาจอินทร์  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๑๘.๔ นางสาววาณิชย์ ตาทอง  ครู    ผู้ช่วย 
 ๑๘.๕ นางสาวรักสิตา พิบูลย์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

๑๘.๖ นางจิราภรณ์ ศรีนวล  ครู    เลขานุการ 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

๑) จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการ ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้บริหารจัดสรร
งบประมาณ 

๒) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ในโรงเรียน 

๓) สร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสู่ชุมชน  
๔) จัดเก็บผลงาน เอกสาร และสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวข้อง  
๕) รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการทำงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 

๑. งานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๑.๑ นางณัชชา อ่อนหวาน   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า  
๑.๒ นางสาวกนกกาญจน์  พลคำ  ครู     ผู้ช่วย 
๑.๓ นางสาวนิษฐา ใจนวน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย 
๑.๔ นางสาวรักสิตา พิบูลย์   ครูผู้ช่วย     เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑.๑ การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนและภาคีเครือข่าย 

๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๒) มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓) วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๔) จัดระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๕) พัฒนาข้อมูลของชุมชนและภาคีเครือข่ายให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑.๒ การดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๑) ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคี เครือข่าย 
๒) กำหนดแผนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และภาคีเครือข่าย 
๓) ให้ชุมชน ภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน 
๔) ดำเนินการตามแผน 
๕) ประเมินผลการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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๒. งานการให้บริการชุมชน 
๒.๑ นางณัชชา อ่อนหวาน   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า  
๒.๒ นางสาวกนกกาญจน์  พลคำ  ครู     ผู้ช่วย 
๒.๓ นางสาวนิษฐา ใจนวน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย 
๒.๔ นางสาวรักสิตา พิบูลย์   ครูผู้ช่วย     เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑) การให้บริการชุมชนในด้านวิชาการ  
๒) การให้บริการชุมชนด้านอาคารสถานท่ี  
๓) การให้บริการชุมชนด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
๔) การให้บริการชุมชนด้านบุคลากร  
๕) สำรวจความพึงพอใจในการรับบริการของชุมชน และจัดทำรายงานผลเสนอท่านผู้บริหารโรงเรียน 
๕) การให้บริการชุมชนด้านอื่น ๆ 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
๓.๑ นางณัชชา อ่อนหวาน   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า  
๓.๒ นางสาวกนกกาญจน์  พลคำ  ครู     ผู้ช่วย 
๓.๓ นางสาวนิษฐา ใจนวน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย 
๓.๔ นางสาวรักสิตา พิบูลย์   ครูผู้ช่วย     เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๓.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 

๑) การประชาสัมพันธ์และบริการข่าวสารแก่ชุมชน 
๒) การจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๓) ชุมชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา 
๔) ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน 
๕) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๒ โรงเรียนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
๑) โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนในการพฒันาชุมชน 
๒) จัดทำหลักฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
๓) โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๔) โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี 
๕) ปรับปรุงและพัฒนาการให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาชุมชน 

 ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  
๔.๑ นางณัชชา อ่อนหวาน   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า  
๔.๒ นางสาวกนกกาญจน์  พลคำ  ครู     ผู้ช่วย 
๔.๓ นางสาวนิษฐา ใจนวน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย 
๔.๔ นางสาวรักสิตา พิบูลย์   ครูผู้ช่วย     เลขานุการ 
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บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๔.๑ การจัดต้ังองค์กร เพื่อสนบัสนุนโรงเรียน 

๑) จัดต้ังองค์กรเพื่อสนับสนุนโรงเรียน 
๒) จัดทำหลักฐานการจัดต้ังองค์กรท่ีมิใช่นิติบุคคลเพื่อสนับสนุนโรงเรียน 
๓) มีองค์กรท่ีเป็นนิติบุคคลเพื่อสนับสนุนโรงเรียน 
๔) มีผลงานท่ีสนับสนุนโรงเรียน 
๕) องค์กรนั้นได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชน 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๒ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
๑) ชุมชนให้การสนับสนุนโรงเรียน 
๒) ชุมชนสนับสนุนโรงเรียนโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
๓) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนท่ีสอดคล้องกับความต้องการโรงเรียน                                        
๔) ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน จากชุมชนอย่างหลากหลาย 
๕) โรงเรียนได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุน จากชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕. การประเมินผลการดำเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๔.๑ นางณัชชา อ่อนหวาน   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า  
๔.๒ นางสาวกนกกาญจน์  พลคำ  ครู     ผู้ช่วย 
๔.๓ นางสาวนิษฐา ใจนวน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย 
๔.๔ นางสาวรักสิตา พิบูลย์   ครูผู้ช่วย     เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑) นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๒) ประเมินผลการดำเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๓) จัดทำร่องรอยหลักฐานการประเมินผลการดำเนินงานชุมชน และภาคีเครือข่าย 
๔) วิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานชุมชนและ ภาคีเครือข่าย 
๕) นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา การดำเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๖) ปฏิบติังานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๑. นายบุรินทร์  สุดใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒. นายทศพร  มนตรีวงษ์     รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
๓. นายปรีชา  โต๊ะงาม  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔. นางฉวี  กล่ินไธสง  คร/ูครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
๕. นายวิโรจน์  บรรลือทรัพย์ คร ู     กรรมการ 
๖. นายกรวิชญ์  เพิ่มดี  คร ู     กรรมการ 
๗. นายเอกศักดิ์  ศุภประเสริฐ หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวอรทัย  คงราช  ครู/ครูชำนาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ก. รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 นายทศพร มนตรีวงษ์   
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 ๑) รับผิดชอบในการดูแล ควบคุมการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ    
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ๒) กำหนดบทบาทความรับผิดชอบ การจัดทำแผนงาน โครงการ ควบคุมการปฏิบัติงาน   
ในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๓) ประสานงานกับกลุ่มบริหาร/งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ  
นอกโรงเรียน 
 ๔) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมสรุปผลการประเมินและ/หรือแก้ปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข 
 ๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ข. หัวหน้างาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 นายเอกศักด์ิ  ศุภประเสริฐ 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
  ๑) ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อำนวยการ กรณีรองผู้อำนวยการไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

๒) แต่งตั ้งคณะกรรมการภาระงานในกลุ่มบริหารอำนวยการและกำหนดบทบาทความรับผิดชอบ        
ให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  

๓) วางแผน จัดทำแผนปฏิบัติการ พรรณนางาน และการติดตามการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
๔) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้เรียบร้อยและเป็นผลดีต่อโรงเรียน  
๕) สรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและรายงานต่อฝ่ายบริหาร 

 ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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ค. งานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๑. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

๑.๑ นางสาวอรทัย  คงราช   ครู/ครูชำนาญการ   หัวหน้า  
๑.๒ นายเอกศักดิ์  ศุภประเสริฐ  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๑.๓ นายปรีชา  โต๊ะงาม   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๑.๔ นายวิโรจน์  บรรลือทรัพย์   ครู     ผู้ช่วย 
๑.๕ นายกรวิชญ์  เพิ่มดี   ครู     ผู้ช่วย 
๑.๖ นางฉวี  กล่ินไธสง   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๑.๑ การทำแผนงานกิจการนักเรียน 

 ๑) จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการประเมินการทำงาน 
ในปีท่ีผ่านมา และข้อสรุปจากการรับฟังเสียงของนักเรียน 
 ๒) จัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์ของงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร  
 ๓) ดำเนินงานตามแผนงานท่ีได้กำหนดในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 ๔) การนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 ๕) นำผลการประเมินไปปรับปรุงการทำงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 ๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๒ การบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๑) กำหนดขอบข่ายงานกิจการนักเรียนและจัดทำแผนภูมิงานกิจการนักเรียน  
 ๒) กำหนดและจัดทำพันธกิจ พรรณนางานกิจการนักเรียนและวางระบบการทำงานท่ีชัดเจน 
 ๓) กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบครบทุกงานตามแผนภูมิของโรงเรียนและมีการขับเคล่ือนระบบ 
 ๔) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เช่ือมโยงงานกิจการนักเรียนกับทุกหน่วยงานในโรงเรียน  
 ๕) ดำเนินการประเมินตนเองเพื่อทบทวนประสิทธิภาพการทำงานตามระบบของการทำงานกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๖) ลงทะเบียน – จัดส่งหนังสือราชการ ระเบียบแนวปฏิบัติและคำสั่งต่าง ๆ ให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและถือปฏิบัติ 
 ๗)  โต้ตอบหนังสือราชการและตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนาม     
และจัดส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๘) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงเรียนรับทราบข้อมูล   
ทุกส้ินปีการศึกษา 
 ๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๓ การประสานงานกิจการนักเรียนกับเครือข่ายภายนอกโรงเรียน 
 ๑) ดำเนินการการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อให้เกิดความใกล้ชิด 
 ๒) ประสานงานการทำงานร่วมกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานเกี่ยวกับเยาวชน  
 ๓) การประสานงานและทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับเครือข่าย  
 ๔) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานในการสร้างเครือข่าย  
 ๕) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างเครือข่ายเพิ่มข้ึนท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๒. งานส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
๒.๑ นายปรีชา  โต๊ะงาม   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
๒.๒ นายเอกศักดิ์  ศุภประเสริฐ  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๒.๓ นางฉวี  กล่ินไธสง   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๒.๔ นางสาวอรทัย  คงราช   ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๒.๕ นายวิโรจน์  บรรลือทรัพย์   ครู     ผู้ช่วย 
๒.๖ ครูท่ีปรึกษาทุกช้ันเรียน   ครู     ผู้ช่วย 
๒.๗ นายกรวิชญ์  เพิ่มดี   ครู     เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๒.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 
 ๑) ดำเนินการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยให้กับผู้เรียน 

๒) กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยให้กับผู้เรียน
เป็นลายลักษณ์อักษรและดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

๓) พัฒนานักเรียนโดยกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย จนส่งผลต่อพฤติกรรม
เชิงบวกอย่างเด่นชัด 

๔) ประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมที ่ส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย         
อย่างต่อเนื่อง 

๕) เผยแพร่ผลงานท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยให้ปรากฏ
แก่สังคม 

๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๒ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑) ดำเนินการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒) กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นลายลักษณ์

อักษรและดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๓) พัฒนานักเรียนโดยกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม จนส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงบวก

อย่างเด่นชัดเป็นท่ียอมรับ 
๔) ประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 
๕) เผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ปรากฏ       

แก่สังคม 
 ๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ๑) ดำเนินการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
๒) กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นลายลักษณ์

อักษรและดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๓) พัฒนานักเรียนโดยกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จนส่งผลต่อพฤติกรรม

เชิงบวกอย่างเด่นชัดเป็นท่ียอมรับ 
๔) ประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมที ่ส่งเสร ิมพัฒนาด้านความร ับผิดชอบต่อสังคม           

อย่างต่อเนื่อง 
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๕) เผยแพร่ผลงานท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ปรากฏ       
แก่สังคม 

 ๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๔ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 ๑) ดำเนินการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
๒) กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นลาย

ลักษณ์อักษรและดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๓) พัฒนานักเรียนโดยกิจกรรมที่ส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  จนส่งผล     

ต่อพฤติกรรมเชิงบวกอย่างเด่นชัดเป็นท่ียอมรับ 
๔) ประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมที ่ส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์        

อย่างต่อเนื่อง 
๕) เผยแพร่ผลงานที ่เกิดจากการจัดกิจกรรมที ่ส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์           

ให้ปรากฏแก่สังคม 
 ๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๕ การยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 

 ๑) จัดกิจกรรมยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 
 ๒) กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 
ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ๓) จัดเก็บหลักฐานการจัดกิจกรรมยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
ต้นแบบและแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 
 ๔) เผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนท่ีประพฤติดีให้ปรากฏ  
 ๕) บันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนท่ีประพฤติดีไว้เป็นหลักฐานและเป็นปัจจุบัน 

๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓.๑ นางฉวี  กล่ินไธสง   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
๓.๒ นายเอกศักดิ์  ศุภประเสริฐ  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๓.๓ นายปรีชา  โต๊ะงาม   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๓.๔ นายวิโรจน์  บรรลือทรัพย์   ครู     ผู้ช่วย 
๓.๕ นายกรวิชญ์  เพิ่มดี   ครู     ผู้ช่วย 
๓.๖ ครูท่ีปรึกษาทุกช้ันเรียน   ครู     ผู้ช่วย 
๓.๗ นางสาวอรทัย  คงราช   ครู/ครูชำนาญการ   เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๓.๑ การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน 

๑) แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒) จัดระบบงาน กำหนดแผนงาน/โครงการ ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓) ดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ และมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
๔) นิเทศ ประเมินผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน 
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๕) ดำเนินงานให้ปรากฏผลสำเร็จจากการดำเนินงานท่ีชัดเจนท้ังเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และการเสริมสร้างทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน 

๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
๓.๒ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

๑) แต่งต้ังครูปรึกษารับผิดชอบดูแลนักเรียน 
๒) กำหนดวิธีการให้ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
๓) ครูดำเนินการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลครบทุกคน 
๔) จัดทำเอกสารหลักฐานข้อมูลนักเรียนท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
๕) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนสำหรับนำข้อมูลไปใช้ในการคัดกรองนักเรียน 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๓ การคัดกรองนักเรียน 
๑) กำหนดเครื่องมือสำหรับใช้ในการคัดกรองนักเรียน 
๒) จัดการประชุมช้ีแจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรองนักเรียน 
๓) ครูดำเนินการคัดกรองนักเรียนตามแนวปฏิบัติ 
๔) กำหนดและต้ังคณะกรรมการกลางพิจารณาผลการคัดกรองนักเรียน 
๕) จำแนกนักเรียนอย่างชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุ่ม 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๔ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
๑) ดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนท่ีควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
๒) กำหนดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
๓) ดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
๔) ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
๕) ติดตาม ประเมินผล และนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๓.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
๑) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนท่ีต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขท้ังท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง และ          

กลุ่มมีปัญหา 
๒) กำหนดแนวทาง วิธีการป้องกันและแก้ไข 
๓) ดำเนินการและมีหลักฐานการป้องกันและแก้ไข ตามวิธีท่ีกำหนดไว้ 
๔) การแก้ปัญหาร่วมกันกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
๕) ติดตาม ประเมินผล และนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหา 
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๖ การส่งต่อนักเรียน 
๑) จัดทำข้อมูลนักเรียนท่ีควรได้รับการส่งต่อ 
๒) กำหนดแนวปฏิบัติในการส่งต่อนักเรียนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
๓) มีการดำเนินการส่งต่อนักเรียนตามแนวปฏิบัติท่ีกำหนดไว้ 
๔) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการส่งต่อ 
๕) การติดตาม ประเมินผล และนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน 

 ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๔. งานสภานักเรียน 
๔.๑ นายวิโรจน์  บรรลือทรัพย์   ครู     หัวหน้า 
๔.๒ นายเอกศักดิ์  ศุภประเสริฐ  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๔.๓ นางฉวี  กล่ินไธสง   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๔.๔ นางสาวอรทัย  คงราช   ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๔.๕ นายกรวิชญ์  เพิ่มดี   ครู     ผู้ช่วย 
๔.๖ นายปรีชา  โต๊ะงาม   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
๔.๑ การรวบรวมข้อมูลมีระบบการรับฟังเสียงนักเรียนและจัดทำระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับงานกิจการ

นักเรียน 
 ๑) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานกิจการ
นักเรียน 
 ๒) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากระบบหรือช่องทางการรับฟังเสียงของนักเรียน รวบรวมระเบียบ   
และแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน 
 ๓) จัดทำระบบและขั้นตอนการรับฟังเสียงของนักเรียน ระเบียบ และแนวปฏิบัติเป็นเอกสารคู่มือครู
หรือคู่มือนักเรียนขึ้นใช้ในโรงเรียน 

 ๔) เผยแพร่ข้อมูลการรับฟังเสียงนักเรียนและจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 
 ๕) ดำเนินแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของนักเรียนและมีการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน

อย่างสม่ำเสมอ 
 ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๒ การส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 
 ๑) วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม

ในกระบวนการวางแผน 
 ๒) ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

อย่างหลากหลายตาม  ความถนัด และความสนใจของนักเร ียน และจัดกิจกรรมให้ผ ู ้เร ียนได้เร ียนรู้                  
จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ อย่างต่อเนื่อง 

 ๓) การตรวจสอบในเชิงปริมาณและคุณภาพของการจัด กิจกรรมท่ีครอบคลุมนักเรียนท้ังโรงเรียน 
 ๔) นิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
 ๕) นำผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๔.๓ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 ๑) กำหนดและแต่งต้ังผู้รับผิดชอบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
 ๒) ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการท่ีส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 ๓) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวีถีประชาธิปไตยในโรงเรียนทั้งคารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม    
แก่ผู้เรียน ตามแผนงาน/โครงการท่ีกำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

๔) ออกแบบกิจกรรมท่ีดำเนินการโดยสภานักเรียนท่ีส่งเสริมหลักประชาธิปไตยอย่างเด่นชัด สามารถ
เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ ได้ 

๕) สร้างเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งหน่วยงานระดับโรงเรียน และหน่วยงาน
องค์กรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
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๖) ประสานงานวิทยากรกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาให้ความรู้ที่สามารถสร้างองค์ความรู้   
เชิงประชาธิปไตยท่ีผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๗) ประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ทางประชาธิปไตย เพื่อนำสภานักเรียนหรือผู้นำนักเรียนเข้าศึกษา      
ดูงาน เพื ่อสร้างองค์ความรู้ แนวคิด และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรม/โครงการ           
เพื่อพัฒนากิจกรรมสำหรับโรงเรียน 

๘) สร้างแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน เช่น ห้องสำนักงานสภานักเรียน บอร์ดนิทรรศการ 
ห้องสมุดประชาธิปไตย เป็นต้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมให้กับนักเรียนและคณะกรรมการ        
สภานักเรียน 

๙) ประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษของนักเร ียนกับทุกฝ่ายงาน  เพื ่อบูรณาการกิจกรรม                  
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
 ๑๐) ร่วมเป็นผู้ช่วยกำกับดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
 ๑๑) เผยแพร่ผลงานด้านกิจกรรมนักเรียนดีเด่นสู่ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๒) นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๓) สรุปและรายงานผลดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนต่อฝ่ายบริหารตามลำดับ ทุกส้ินปี
การศึกษา 
 ๑๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕. งานโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๕.๑ นายกรวิชญ์  เพิ่มดี   ครู     หัวหน้า 
๕.๒ นายเอกศักดิ์  ศุภประเสริฐ  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๕.๓ นายปรีชา  โต๊ะงาม   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๕.๔ นางสาวอรทัย  คงราช   ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๕.๕ นายวิโรจน์  บรรลือทรัพย์   ครู     ผู้ช่วย 
๕.๖ ครูท่ีปรึกษาทุกช้ันเรียน   ครู     ผู้ช่วย 
๕.๗ นางฉวี  กล่ินไธสง   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   เลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑) วางแผนปฏิบัติงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาเฝ้าระวัง

ยาเสพติดและโรคเอดส์ในโรงเรียน เช่น จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในโอกาสต่างๆ เผยแพร่ความรู้ 
เสียงตามสาย พูดหน้าเสาธง การจัดนิทรรศการ 

๒) เฝ้าระวังติดตามความเคล่ือนไหวยาเสพติดในสถานศึกษา 
๓) จัดทำข้อมูลนักเรียนกลุ่มเส่ียงไว้เพื่อดูแลรักษา 
๔) เฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
๕) ประสานงานกับศูนย์อำนวยการของพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอภูสิงห์ เพื่อตรวจปัสสาวะ

นักเรียนกลุ่มเส่ียงและดำเนินการต่อไป 
 ๖) ส่งนักเรียนที่พบว่าเป็นเสพหรือขายยาบ้าต่อศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด       
อำเภอภูสิงห์เพื่อบำบัดรักษาต่อไป 
 ๗) ประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อทราบหรือแจ้งข้อมูลนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 ๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 



66 
 

๖. งานสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสารวัตรนักเรียน  
๖.๑ นายเอกศักดิ์  ศุภประเสริฐ  ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
๖.๒ นางฉวี  กล่ินไธสง   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๖.๓ นายปรีชา  โต๊ะงาม   ครู/ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
๖.๔ นางสาวอรทัย  คงราช   ครู/ครูชำนาญการ   ผู้ช่วย 
๖.๕ นายกรวิชญ์  เพิ่มดี   ครู     ผู้ช่วย 
๖.๖ ครูท่ีปรึกษาทุกช้ันเรียน   ครู     ผู้ช่วย 
๖.๗ นายวิโรจน์  บรรลือทรัพย์   ครู     เลขานุการ 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 ๑) กำหนดกฎระเบียบ การปฏิบัติของนักเรียนและนักเรียนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ในโรงเรียน 
 ๒) ตรวจตราเฝ้าระวังดูแลนักเรียนกลุ่มเส่ียง มาสาย หนีเรียน ท่ีประตูและรอบรั้วของโรงเรียนทุกวัน 
 ๓) ตักเตือนและพิจารณาลงโทษนักเรียนท่ีผิดระเบียบของโรงเรียนตามความเหมาะสม 
 ๔) จัดระบบการจราจรในโรงเรียน การจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 ๕) รวบรวมและจัดทำข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียนและนักเรียนท่ีเดินทางมาด้วยรถโดยสาร 
๖) ดูแลความเรียบร้อยในการเดินทางมาเรียนในโรงเรียนท้ังไปและกลับของนักเรียน 
๗) ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
๘) จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา 

 ๙) รณรงค์และอำนวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจัดทำใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
 ๑๐) กำกับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 
 ๑๑) ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจำช้ัน และครูเวรประจำวัน 
 ๑๒) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ให้ผู ้ได้รับการแต่งตั ้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดี           
แก่ทางโรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
                    (นายบุรินทร์  สุดใจ) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 


