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ค าสั่งโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
ที ่   / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งและก าหนดหน้าที่บุคลากร ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
---------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  ได้ก าหนดต าแหน่งบุคลากรให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ                    
ในกลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและพัสดุ             
กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน  ประจ าภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  บังเกิดผลดีต่อทางราชการ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) (๒)  แห่งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงแต่งตั้งบุคลากรและก าหนดหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 ๑. นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์       ประธาน 
๒. นางธราธร  บุญเสริม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ รองประธาน 

 ๓. นางสาวปวิตรา สาริกา   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ        กรรมการ 
 ๔. นายชาลี  มีวงศ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ    กรรมการ 

๕. นายทัณฑธร  แสงมาศ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๖. นายมาลา ดวงทอง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                   กรรมการ
 ๗. นางณัฐธมน  วงศ์พิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นางสาวอลิสา  บุญอยู่    เจ้าหน้าที่งานบุคคล               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ๑.  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนข้อเสนอต่าง ๆ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกฝุายเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นผลดีต่อทางราชการ 
 ๒. งานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ปฏิบัติ 
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๒. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ    ประกอบด้วย  
๑. นางสาวปวิตรา สาริกา ปฏิบัติหน้าที ่  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  งานวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา  งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนด้าน
วิชาการ         

 งานจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
๒. นางสาวอลิษา บุญอยู่          ปฏิบัติหน้าที ่ งานแนะแนวและทุนการศึกษา   
๓. นายอภิเดช  กิริยะ             ปฏิบัติหน้าที ่งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา งานธุรการ

ฝุาย   งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  งานส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ   

๔. นางสาววิยะดา  นามวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที ่งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานวัดประเมินผลและ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

๕. นางสาวปวีณา กระสังข์ ปฏิบัติหน้าที ่ งานทะเบียนนักเรียน งานพัฒนาการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ให้ความเห็น งานพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

๖. นางสาวสุวนันท์  ประชัน ปฏิบัติหน้าที ่งานพัฒนาการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น งานจัดการเรียนการสอน  งานพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

๗. นายฑันฑธร  แสงมาศ ปฏิบัติหน้าที ่งานห้องสมุด 
๘. นายเอกรินทร์  กฐินเทศ ปฏิบัติหน้าที ่หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
๙. นางสาวจิตอารี  ทองมันปู ปฏิบัติหน้าที ่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานพัฒนานักเรียนบกพร่อง

ทางการเรียน ( LD ) 
   ๑๐. นางสาวภฑิลาพัทธ์  เงางาม ปฏิบัติหน้าที ่ งานจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษา 

ทางเลือก งานทะเบียน / จบหลักสูตร / GPA / เทียบโอนการศึกษา
ทางเลือก   งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือก  งานแนะ
แนวการศึกษาทางเลือก เจ้าหน้าที่งาน DMC 

 

๓. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ     ประกอบด้วย 
๑. นางธราธร บุญเสริม ปฏิบัติหน้าที ่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ  วางแผน (Plan) 

ร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน 
ประสานงาน วางแผนการบริหารงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้เป็นไป
ตามจุดเน้น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เปูาประสงค์ของโรงเรียน นิเทศติดตาม
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้เป็นไป ตาม
ระเบียบของราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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งานบริหารการเงิน งานบริหารบัญชี  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ร่วม
พิจารณาอนุมัติโครงการ  
แล้วหลวมรวมเป็นแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณของโรงเรียน 
ประสานงานกับงานพัสดุ งานการเงิน ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

๒. นางสาวอรณีย์  งามพรม ปฏิบัติหน้าที ่ หัวหน้างานการเงิน งานจัดท าแผนการจัดการใช้จ่ายเงิน       
งานเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน  งานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง               
งานดูแลจ่ายค่าสาธารณูปโภค  ค่าประกันสังคม  งานสหกรณ์โรงเรียน  

 ๓. นางสาวอรณิชชา วันงาม  ปฏิบัติหน้าที ่ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  งานจัดท าบัญชีการเงิน            
งานจัดท ารายงานทางการเงิน  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ           
งานสหกรณ์โรงเรียน  

 ๔. นางสาวศิวาภรณ์ บุญเสรมิ      ปฏิบัติหน้าที ่ หัวหน้างานพัสดุ  งานวางแผนพัสดุ  งานจัดซื้อ จัดจ้าง     
งาน    
         จัดหาวัสดุ   งานจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ   ภาครัฐ
ด้วย         
         ระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-GP)   

         ๕. นางสาวทิวาพร  สังขวัน  ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่พัสดุ  งานพัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพ่ือ    
  การจัดท า และจัดหาพัสดุ/งานควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  
งาน 
   สหกรณ์โรงเรียน 

๔.คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา     ประกอบด้วย 
๑. นายชาลี  มีวงศ ์ ปฏิบัติหน้าที ่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ

การศึกษา  งานการวางแผนพัฒนาโรงเรียน  งานจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  นิเทศติดตามโครงการ สรุปโครงการ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

๒. นายเศษฐพงศ์ โพธิ์ศรี  ปฏิบัติหน้าที่ งานการควบคุมภายใน  งานการจัดระบบการประกัน
คุณภาพ   

           ภายใน  งานนิเทศติดตามโครงการ สรุปโครงการงานรายงานการประเมิน
ตนเอง   (SAR)  ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

๕. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล    ประกอบด้วย 
๑. นางณัฐธมน  วงศ์พิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล การวางแผนและอัตราก าลัง  

การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์    การออกจาก
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ราชการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  งาน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะการด าเนิน  
การเลื่อนข้ันเงินเดือน การทางวินัยและการลงโทษ การจัดท าค าสั่งแม่บท  
งาน ID PLAN  การรายงานการปฏิบัติงาน 

 
๒. นางสาวอลิสา  บุญอยู่ ปฏิบัติหน้าที่  การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การยกย่องเชิดชูเกียรติ   

การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การไปปฏิบัติ
ราชการ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น  การสั่งพักราชการ
และการให้ลาออกจากราชการ การขอใบอนุญาต   

๓. นางสาวกานต์มณี จันทอง ปฏิบัติหน้าที ่ การมาปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การลา  การลงโทษการจัดท าทะเบียนประวัติ  การส่งเสริมวินัย
คุณธรรมและจริยธรรม งานธุรการฝุาย 

        

๕. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป    ประกอบด้วย 
๑. นายมาลา  ดวงทอง  ปฏิบัติหน้าที ่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปงาน งานแผนงานและพัฒนา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานบ้านพักครู   งานบริการรถรับส่งนักเรียน 
งานพนักงานบริการและลูกจ้างชั่วคราว  ประเมินผลกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

๒. นายติยพัฒน์ เสนาน้อย  ปฏิบัติหน้าที ่ งานอาคารและห้องเรียน  งานโสตศึกษาและเครื่องเสียง
โรงเรียน  งานเวรยามรักษาความปลอดภัย งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

๓. นางสาวฐิติญาพร สนิท ปฏิบัติหน้าที่  งานประชาสัมพันธ์  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  งาน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา งานประสานและสนองนโยบายผู้บริหาร  งาน
เลขานุการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

๔. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม ปฏิบัติหน้าที่  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม ประสานงานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  การระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา งานชุมชนและภาคีเครือข่าย    งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

๕.  นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ ปฏิบัติหน้าที่   งานธุรการ  งานสารบรรณ งานเลขานุการทั่วไป  
 งานรับนักเรียน งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

  

 ๖. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
 ๑.นายทัณฑธร  แสงมาศ         ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน งานหัวหน้าระดับ  

ครูที่ปรึกษา                    
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 ๒.นายชัยยันต์  ถาพันธ์ ปฏิบัติหน้าที ่ งานจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงโทษ
นักเรียน งานปูองกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด/เอดส์ กระท าที่ผิดกฎหมาย 
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย To  Be  Number One  

๓.นายพลวรรตน์  บุญสม ปฏิบัติหน้าที ่ งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
งานปูองกันอุบัติเหตุนักเรียน จราจร งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  

๔.นางศุภรดา  แดงบุญเลิศ ปฏิบัติหน้าที ่ งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    สภานักเรียน      
งานส่งเสริมประชาธิปไตย  งานสวัสดิการโรงเรียน หน้าที่และความ
รับผิดชอบงานธุรการส านักงานกลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน   

๕.นายทศวัทน์  แหวนเงิน ปฏิบัติหน้าที ่ สภานักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย  งานส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  งานปูองกันอุบัติเหตุ
นักเรียน จราจร 

๖. ครูทุกคน ปฏิบัติหน้าที ่ งานครูที่ปรึกษา  
         ๗.  คณะกรรมการนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการนักเรียน 

 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อทาง  ราชการ   

หากมีปัญหาหรืออุปสรรคให้รายงานทางโรงเรียนทราบ เพ่ือแก้ไขและสั่งการต่อไป ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่  ๑  ตุลาคม   
พ.ศ. ๒๕๖๔   เป็นต้นไป 
            

สั่ง  ณ  วันที่    ๑     ตุลาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๔  
 
 
 
          

        (นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

แผนผังการบริหารงานโรงเรียนตูมพิทยานสุรณ์ 

 

นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร ์
ผู้อ านวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ชมรมผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและครู    
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 

 

นางสาวปวติรา  สาริกา 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

นางธราธร  บุญเสรมิ 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

 

นางณัฐธมน  วงศ์พิทักษ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

นายมาลา  ดวงทอง 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 

นายทัณฑธร  แสงมาศ 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

 

นางธราธร บญุเสริม 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

นายชาล ี    มีวงศ ์
กลุ่มบริหารงานแผนและประกันคุณภาพการการศึกษา 

 



๗ 
 

โครงสร้างการบรหิารงานกลุม่บรหิารงานวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ผู้อ านวยการ 

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ 

หัวหนา้กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

งานพัฒนาการด าเนินงานเกี่ยวกับ 

การให้ความความความเห็นการ 

พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

งานวางแผนด้านวิชาการ 

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในสถานศึกษา 

งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน 

และมาตรฐานการศึกษา งานทะเบียนนักเรียน 

งานพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษา   

งานพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา 

 

งานจัดการเรียนการสอน 

งานนิเทศการศึกษา   

งานส่งเสริมชุมชนให้มีความ

เข้มแข็งทางวิชาการ 

งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ใน

สถานศึกษา 

งานจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ 

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ 

สถานศึกษา 
 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

งานแนะแนวและทุนการศึกษา   

งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง

เรียนรู้ 

งานห้องสมุด 

งานวัดประเมินผลและด าเนินเทียบ

โอนผลการเรียน งานธุรการวิชาการ 



๘ 
 

บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปวติรา  สารกิา 

หวัหนา้กลุม่บรหิารงาน

วชิาการ 

นางสาวอลสิา บญุอยู ่

งานแนะแนวการศกึษา 

 

นางสาววยิะดา นามวฒัน์ 

งานวดัและประเมนิผล 
นางสาวปวณีา  กระสงัข์ 

งานทะเบยีน 

นายฑณัฑธร แสงมาศ 

งานห้องสมดุ 
นางสาวสวุนนัท ์ประชนั 

งานจดัการเรยีนการสอน 

นายอภเิดช  กริยิะ 

งานจดัการเรยีนการสอน 

นางสาวภฑลิาพทัธ ์ เงางาม 

งานทะเบยีนนกัเรยีนใน

โครงการ ตพส.รว่มใจให้

โอกาสทางการศกึษา 

 

 

 

นายเอกรนิทร ์ กฐนิเทศ 

       หวัหนา้งานพฒันา

ผูเ้รยีน 

นางสาวจติอารยี ์ ทองมนัปู 

งานกจิกรรมนกัเรยีน/กจิกรรมโฮมรมู 



๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดงาน 

ที่รับผิดชอบ 



๑๐ 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ       
นางสาวปวิตรา สาริกา 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑.  เป็นคณะกรรมการฝุายบริหารโดยต าแหน่ง 
๒.  ควบคุมการท างานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๓.  ควบคุมดูแลห้องวิชาการ  ตลอดจนพัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๔.  ควบคุม ดูแลและให้ความสะดวกแก่ครู ด้านการเรียนการสอน 
๕.  ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ 
๖.  ควบคุม ดูแลงานส านักงานกลุ่มบริหารหลักสูตร  งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานวิจัยและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  งานประกันคุณภาพการศึกษา  งานวัดผลประเมินผล  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  งานทะเบียนนักเรียน  งานแนะแนวการศึกษาต่อ  งานกิจกรรมชุมนุมวิชาการ  งานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  งานนิเทศภายใน  งานเอกสารและพัสดุกลุ่ม  งาน
ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  

๗.  ควบคุมงานทางด้านการเรียนการสอน 
๗.๑ จัดท าเอกสารทางด้านวิชาการ 
๗.๒ จัดท าตารางสอน และร่วมกับหัวหน้าหมวดในการจัดสอนแทน 

๘.  จัดท าทะเบียนอบรมครูหมวดต่าง ๆ  
๙.  ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ  
๑๐.  ให้ข้อมูลทางวิชาการแก่ผู้ที่มาติดต่อ 
๑๑.  จัดห้องสมุดส าหรับครูเพ่ือบริการแก่ครู เกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือ แบบเรียน 
๑๒.  ควบคุมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามตารางสอน 
๑๓.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

งานพัฒนาหรือด าเนินงานเกี่ยวกับการให้ความเห็น 
การพัฒนาสาระหลักสตูรท้องถิ่น 

นางสาวสุวนันท์  ประชัน 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑.  วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าไว้ 
 ๒.  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือก าหนดจุดเน้นหรือประเด็นที่สถานศึกษาให้ความส าคัญ 

๓.  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 



๑๑ 
 

๔.  จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพ่ือน าไปจัดท ารายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติม  จัดท า
ค าอธิบายรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้  เพ่ือจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง 

๕.  ส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   
 ๖.  จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ครู  สถานศึกษาอ่ืน บุคคลองค์กร 
หน่วยงาน  

๗.  จัดตั้ง และ พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้  
๘.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกโรงเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  
๙.  ร่วมกับกลุ่ม/กลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานวางแผนด้านวิชาการ 
นางสาวปวิตรา สาริกา 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑.  รวบรวมข้อมูลและก ากับดูแล  นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ  

๒.  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ปฏิทินปฏิบัติงานฝุายวิชาการร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
๓.  ตรวจสอบความถูกต้องของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝุายวิชาการ ให้มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาโรงเรียน 
๔.  ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม พร้อมทั้งจัดท าแฟูมงานให้เป็นปัจจุบัน 

 

งานจัดการเรียนการสอน 
นางสาวสุวนันท์ ประชัน 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. จัดท าแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  และปฏิทินปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน  
๒. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดอัตราก าลังเพ่ือน ามาจัดตาราสอนจากหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้  
๓. ประสานงานดูแลการจัดตารางสอนทุกภาคเรียน  และรวบรวมตารางสอนครู  ตารางการใช้ห้องเรียน  

และตารางเรียนของนักเรียนเป็นรูปเล่ม  
๔. พัฒนางานจัดตารางสอนให้มีประสิทธิภาพ  
๕. ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอน จัดท าแบบบันทึกการเรียนการสอน  
๖. ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนแก่ครู  
๗. ประสานงานการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์เพ่ือการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  



๑๒ 
 

๘. จัดกิจกรรมเรียนเสริม ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  
๙.   ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน  

๑๐.   ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานจัดการเรียนการสอน  
๑๑.   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
นางสาวสุวนันท์ ประชัน 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สาระแกนกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
๓. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย คุณลักษณะที่  

พึงประสงค์  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย  รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  

พันธกิจ  เปูาหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๕. ส่งเสริมให้มีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นสอดแทรกไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
๖. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความ

เหมาะสม 
๗. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
๘. นิเทศการใช้หลักสูตร 
๙. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
๑๐. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
๑๑. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
นางสาวปวิตรา สาริกา 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑.  จัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน  
๒.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา  
๓. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่มสาระ การ

เรียนรู้  
๔.  จัดหาเอกสารงานวิจัย เพ่ือส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการของครู  
๕.  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา  



๑๓ 
 

๖.  ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์   วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู  
๗.  รวบรวมผลการด าเนินงานวิจัย  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู  และจัดท าท าเนียบงานวิจัย เพ่ือ

เผยแพร่ผลงาน  
๘.  ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัยทางการศึกษา  
๙.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานนิเทศการศึกษา 
นางสาวปวิตรา สาริกา 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. จัดท าแผนงานและโครงการงานนิเทศการศึกษา 
๒. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
๓. ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา 
๔. ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการ

เรียนการสอนของสถานศึกษา 
๕. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนๆ  หรือ

เครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๖. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

นายชาลี มีวงศ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑.   จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒.   จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๓.   ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัด   

ของกระทรวง  เปูาหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

๔.   วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตาม
เปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา  ออกแบบตัวชี้วัดความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๕.   ด าเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๖.   ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 



๑๔ 
 

๗.   ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๘.   ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
สถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๙.   ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
๑๐.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานส่งเสรมิชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 
นายอภิเดช  กิริยะ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. จัดท าแผน โครงการ เพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  
๒. จัดกิจกรรมทางวิชาการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
๓. จัดท าเอกสารทางวิชาการ เพ่ือให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  
๔. ให้บริการแก่ชุมชนในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
๕. สร้างเครือข่ายสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆในการพัฒนางานวิชาการ  
๖. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆในการพัฒนางานวิชาการ  
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่โรงเรียนมอบหมาย  
 

งานจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

นางสาวปวิตรา สาริกา 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. ก าหนดแนวปฏิบัติของครูผู้สอน ครูมีหน้าที่อ่ืนๆ เกี่ยวกับงานวิชาการ  
๒. จัดท าคู่มือปฏิบัติการงานบริหารวิชาการ  
๓. จัดท าเอกสารแบบฟอร์มงานวิชาการ  
๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน  

งานทะเบียนนักเรียน 
นางสาวปวีณา  กระสังข์ 
นางสาวภฑิลาพัทธ์  เงางาม (การศึกษาทางเลือก)   
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียน  
๒. ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๓. จัดเตรียมเอกสารใบมอบตัวและใบลงทะเบียน  
๔. ออกเลขประจ าตัวนักเรียนที่เข้าใหม่  



๑๕ 
 

๕. จัดท าและรวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน บันทึกข้อมูลประวัติลงโปรแกรม Student  
๖. จัดท าทะเบียนรายชื่อนักเรียนตามชั้นเรียน ส าหรับการใช้งานและบริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
๗. จัดท าทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน พร้อมท าสถิติเพ่ือเป็นข้อมูลของโรงเรียน 
๘. จัดท าค่า GPA และค่า PR ของโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
๙. จัดท าแบบฟอร์มและใบค าร้องในการด าเนินงานทุกประเภทของงานทะเบียนนักเรียน  
๑๐. จัดระบบการรักษาเอกสารงานทะเบียน วัดผลให้สะดวกในการค้นหาและปลอดภัย 
๑๑. จัดท าบัญชีควบคุมการรับ-จ่าย เอกสารงานทะเบียน รวบรวมระเบียบและค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับงาน

ทะเบียนและเผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 
๑๒. ด าเนินการออกเอกสารการศึกษา (ปพ.) 
๑๓. ประสานงานกับฝุายปกครองเกี่ยวกับรายชื่อนักเรียนที่จ าหน่ายออกจากงานทะเบียน 
๑๔. จัดท าสถิตินักเรียน ควบคุมสถิติการรับ การจ าหน่ายนักเรียน 
๑๕. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนๆ ในการตรวจสอบคุณวุฒินักเรียนที่จบการศึกษา 
๑๖. ประสานงานและบริการแก่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนศิษย์เก่า ที่มาติดต่องาน

ทะเบียน  
๑๗. จัดเก็บหลักฐานผลการเรียนให้เป็นระบบ สะดวกในการค้นหา 
๑๘. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๙. จัดให้มีทีมงานนายทะเบียน ฝึกปฏิบัติให้ทีมงานทุกคนออกหลักฐานให้นักเรียนได้  กรณีนายทะเบียน ไม่

อยู่ให้ผู้ช่วยนายทะเบียนปฏิบัติหน้าที่แทนได้ทันที 
 

งานคัดเลือกหนังสอืเรยีน  แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
นายอภิเดช  กิริยะ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. จัดท าแผน โครงการ เพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  
๒. ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือคัดเลือกหนังสือแบบเรียน  แบบฝึกหัด  
๓. ส ารวจ  ศึกษา  วิเคราะห์   คัดเลือก  รายการหนังสือแบบเรียน  แบบฝึกหัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

ที่มคีุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียนใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้  
๔. พิจารณาคดัเลือกหนังสือแบบเรียน  แบบฝึกหัดให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรสถานศึกษา  
๕. ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียน   แบบฝึกหัด  
๖. ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการตรวจรับหนังสือแบบเรียน  แบบฝึกหัด  และตรวจนับจ านวน  
๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้รับหนังสือเรียนเพ่ือไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
๘. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนในการจัดหา ผลิต ใช้ แบบเรียน  

แบบฝึกหัด 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่โรงเรียนมอบหมาย 
 



๑๖ 
 

งานพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสือ่สาร 
นางสาวปวิตรา  สาริกา 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
๒. ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
๓. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
๔. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาด้านวิชาการ 
๕. ประสานความร่วมมือในการผลิต  จัดหา  พัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน   

การสอน 
๖. ดูแล บ ารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้อง e-learning 
๗. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๘. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ในเขต

พ้ืนที่การศึกษาและเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 
๙. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 
๑๐. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน 

บุคคล ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน ในการจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 
๑๑. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

 
งานวัดผลประเมินผลและด าเนินเทียบโอนผลการเรียน 

นางสาววิยะดา  นามวัฒน์ 
นางสาวภฑิลาพัทธ์  เงางาม (การศึกษาทางเลือก)   
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. ควบคุมดูแลติดตามงานด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนของครูให้เป็นไปตามระเบียบการ 
ว่าด้วยการวัดผลประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. จัดท าแผน  โครงการ  งบประมาณ  ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล  จัดท าระเบียบแนวปฏิบัติและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผล 

๓. ด าเนินการเผยแพร่ความรู้  ระเบียบ แนวปฏิบัติ  หรือกฎกระทรวงต่าง ๆ  ส าหรับครูในโรงเรียน 
๔. ด าเนินการและดูแลการทดสอบเพ่ือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ตลอดการจัดท าตารางสอบการจัดเตรียม

อุปกรณ์การสอบ  เสนอแต่งตั้งกรรมการด าเนินการสอบประกาศผลสอบ 
๕. จัดท าแบบฟอร์มและใบค าร้องในการด าเนินงานทุกประเภทของงานวัดผลประเมินผล 
๖. จัดด าเนินการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งการลงทะเบียนเรียนซ้ า 
๗. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เก็บสถิติข้อมูลของครูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลพร้อมน าเสนอหัวหน้า

สถานศึกษาในช่วงเวลาตามปฏิทินวิชาการ 



๑๗ 
 

๘. ประสานกับกลุ่มสาระในการวิเคราะห์ข้อสอบ  เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่รับผิดชอบต่อไป 

๙. ด าเนินการวัดผลประเมินผล  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนตูม
พิทยานุสรณ ์

๑๐. ให้ความรู้และค าแนะน าด้านการวัดผลประเมินผลแก่ครู  และนักเรียนตลอดจนผู้ปกครอง 
๑๑. ด าเนินการเกี่ยวกับการประกาศผลการเรียน  ผลการสอบแก้ตัวให้นักเรียนทราบ 
๑๒. เป็นกรรมการตรวจและประเมินผลการส่งสมุด ปพ.๕ และเสนอผู้บริหาร 
๑๓. ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  งานวัดผลในการวิเคราะห์  ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียน

โดยประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา 
๑๔. จัดท าตารางเรียน  ตารางสอน  ส าหรับนักเรียนและครูผู้สอน 

 
งานธุรการวิชาการ 

นายอภิเดช  กิริยะ 
มีหน้าที่รับผดิชอบดังนี้ 

๑. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๒. จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุมเสนอ

รายงาน 
๓. จัดท าทะเบียนรับ – ส่ง เอกสารและหนังสือราชการตามระบบเกี่ยวกับการจ่ายเรื่อง การติดตามเก็บเรื่อง

การเข้าแฟูมต่าง ๆ ของฝุายและจัดพิมพ์ค าสั่งของฝุาย 
๔. พิมพ์หนังสือ งานกลุ่มบริหารจัดการ โต้ตอบรับส่งหนังสือราชการ 
๕. จัดซื้อ จัดหา ควบคุม บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ภายในกลุ่มบริหารวิชาการ จัดเก็บและดูแลพัสดุ  อุปกรณ์    

ของส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
๖. จัดเก็บข้อมูลของกลุ่มงานภายในกลุ่มบริหารวิชาการ ด าเนินจัดท าเป็นสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๗. จัดท าเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
๘. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ งานของกลุ่มบริหารวิชาการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 
๙. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

 
 
 
 



๑๘ 
 

งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
นางสาวอลสิา บุญอยู่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. จัดท าแผนหรือโครงการที่เกี่ยวกับงานแนะแนว 
๒. บริการให้ค าปรึกษานักเรียนที่มีปัญหา เรื่องการเรียน ปัญหาส่วนตัว และการเลือกอาชีพ 
๓. จัดหาข่าวประกาศ  ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาต่อและเกี่ยวกับอาชีพ  เพ่ือแจ้งให้นักเรียนทราบโดย  จัด

บอร์ดหรือประกาศให้ทราบ 
๔. จัดท าระบบการท าระเบียนสะสม  ให้กับนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น  โดยประสานกับครูที่ปรึกษา 
๕. จัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
๖. ติดตามผลนักเรียนที่จบ ม.๓ , ม.๖  ทุกคนรวบรวมข้อมูลสถิติน าเสนอโรงเรียน  เพ่ือจัดการเรียนการสอน 

ให้เกิดผลดีต่อนักเรียน 
๗. จัดสัปดาห์แนะแนว  หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียน  บุคคลตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในชีวิตทั้งด้าน    

การเรียน  การท างาน  การประกอบอาชีพ  แก่นักเรียนทุกระดับชั้น  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการศึกษา
ต่อและการประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจต่อไป 

๘. ติดต่อกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางครอบครัว และด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
๙. ท าหน้าที่ครูแนะแนวในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ เรื่องส่วนตัวและสังคม 
๑๐. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบทดสอบ  เพ่ือใช้ประกอบการให้ค าแนะน า

แก้ปัญหาแก่ครูที่ปรึกษา 
๑๑. จัดท าเอกสารแนะแนว เพื่อให้นักเรียนเข้าใจระเบียบของสังคม สามารถปรับตัวให้เหมาะสม 
๑๒. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในชั่วโมงแนะแนว หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๓. สนับสนุนและเป็นแกนหลักให้กับครูที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักเรียน 
๑๔. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหา ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถหรือยากต่อการช่วยเหลือ  และใน

กรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา ยากต่อการช่วยเหลือของครูแนะแนวให้ส่งต่อผู้เชี่ยวชายภายนอกและติดตามผลการช่วยเหลือ 
๑๕. ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 
๑๖. ประสานทีมงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับบุคลากรทุกคนทุกฝุายในโรงเรียน 
๑๗. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน  รายงานผลงานประจ าปี 
๑๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (กลุม่สาระการเรียนรู้) 
นางสาววิยะดา  นามวัฒน์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. จัดท าโครงสร้างการบริหารของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. จัดท าแผนงาน และโครงการ ปฎิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระ 



๑๙ 
 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อนวัตกรรมตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียน
การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน  ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระ  กิจกรรม  รวมทั้งการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชนท้องถิ่น  มามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจการเรียนการสอน  

๕. จัดให้มีการนิเทศการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
๖. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๗. วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รายวิชา 
๘. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดเรียนรู้ 
๙. จัดหาใช้ และบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน 
๑๐. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 

งานห้องสมดุ 
นายฑัณฑธร แสงมาศ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่  ให้รู้จักวิธีการใช้ห้องสมุด 
๒. สอนวิธีการใช้ห้องสมุดตามสายวิชาที่โรงเรียนได้เปิดขึ้น 
๓. จัดหาและซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
๔. จัดหาเอกสารสิ่งตีพิมพ์จากหน่วยงานราชการ เอกชน เพ่ือประโยชน์ในการจัดเป็นเอกสารคู่มือครู

เอกสารอ้างอิง  เอกสารประกอบการจัดท ารายงาน  เพื่อค้นคว้าส าหรับนักเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
๕. จัดหมวดหมู่หนังสือ ท าบัตรรายการ  และจัดท าดรรชนีวารสาร 
๖. จัดท าทะเบียนหนังสือและจัดท าบัญชีพัสดุประจ าห้องสมุด 
๗. ให้บริการยืมหนังสือ และบริการตอบค าถาม 
๘. ให้ความร่วมมือและให้บริการแก่ครูอาจารย์และนักเรียนในการเข้าศึกษาในห้องสมุดเป็นชั้นหรือเป็นกลุ่ม 
๙. ควบคุมดูแลการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องสมุดและการมาใช้บริการของนักเรียน 

๑๐. แนะน าหนังสือใหม่ในห้องสมุด 
๑๑. จัดให้มีการซ่อมแซมหนังสือที่ช ารุด 
๑๒. จัดท าสถิติข้อมูลต่างๆในการให้บริการห้องสมุด 
๑๓. วางแผนงานและจัดท าโครงการงบประมาณด าเนินการประจ าปีที่เกี่ยวกับงานห้องสมุด 
๑๔. จัดท าแบบสอบถาม จัดท าเอกสาร และด าเนินการสุ่มตัวอย่างเพ่ือการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานห้องสมุด 
๑๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



๒๐ 
 

งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
นายอภิเดช  กิริยะ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
๓. ประสานงานกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นายเอกรินทร์  กฐินเทศ    หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นางสาวจิตอารี  ทองมันปู  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. ควบคุมเก่ียวกับการจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมบังคับและกิจกรรมเลือก 
๒. วางแผนและก าหนดให้นักเรียนเลือกกิจกรรม 
๓. ด าเนินการจัดครู อาจารย์ ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแต่ละกิจกรรม 
๔. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม 
๕. ด าเนินการให้มีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ 
๖. จัดหา รักษา วัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน  เพ่ือใช้ในกิจกรรม 
๗. ประสานงานกับครูที่ปรึกษากิจกรรม เพื่ออ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
๘. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาเม่ือสิ้นปีการศึกษา 
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย 

 

งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
นางสาวจิตอารี  ทองมันปู  งานพัฒนานักเรียนบกพร่องทางการเรียน ( LD ) 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. การคัดกรองนักเรียน ว่าเป็นเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้หรือไม่หรือเป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษด้านใด 
 ๒. การวินิจฉัยเด็กควรใช้หลายวิธีการ โดยการคัดกรองที่ใช้เครื่องมือคัดกรองแบบ KUSSI  การวัดเชาว์ 
            ปัญญา  และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๓. การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 ๔. การแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมส าหรับพัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 ๕. การแก้ปัญหานักเรียนตามสภาพความต้องการพิเศษ 
 ๖. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มเปูาหมาย 



๒๑ 
 

งาน (Data Management Center: DMC) 
นางสาวภฑิลาพัทธ์  เงางาม  
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑. จัดเตรียมข้อมูลนักเรียนเพ่ือจัดท าระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Management 
Center: DMC) ประสานงานกับงานอนามัยเพ่ือขอข้อมูล น้ าหนัก/ส่วนสูง ของนักเรียนทุกคน 
๒. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคล(Data Management Center: DMC) ในระยะที่ 1(ข้อมูล ณ วันที่ 10 
มิถุนายน) 
๓. ด าเนินตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ าซ้อนจากหน่วยงานอื่น 
๔. ด าเนินการจัดท าเอกสารเพ่ือยืนตัวตัวนักเรียน กรณี ที่มีนักเรียนซ้ าซ้อน 
๕. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคล(Data Management Center: DMC) ในระยะที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 
พฤศจิกายน) 
๖. ด าเนินการย้ายข้อมูลนักเรียน กรณี ขอย้ายโรงเรียนมาจากโรงเรียนที่มีฐานข้อมูลเดิมมาจากโรงเรียน และ กรอก
ข้อมูลนักเรียนเข้าใหม่ กรณี ขอย้ายมาเข้าเรียนแล้วไม่มีฐานข้อมูลเดิมจากโรงเรียน 
๗. ติดตามนักเรียนที่ไม่มาเรียนเป็นเวลานาน โดยประสานงานจากงานทะเบียนและวัดผล เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแบบ
รายงานจ านวนนักเรียนโดยจ าแนกนักเรียนที่มีความจ าเป็นขอรับการจัดสรรงบประมาณ และจ านวนนักเรียนที่ไม่
ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากไม่มีตัวตนและยังไม่สามารถจ าหน่ายออกจากทะเบียนได้ เพ่ือ
แก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน 
๘. บริการข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนให้กับครู และบุคลากรในโรงเรียน 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

โครงสรา้งการบริหารงานกลุม่บริหารงานงบประมาณ  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 

ผู้อ านวยการ 

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ 

งานรายงานผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 

งานพัฒนาระบบข้อมูลและ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือ 

การจัดท าและจัดหาพัสดุ 

งานวางแผนพัสดุ 

งานจัดท าบัญชีการเงิน งานจัดท ารายงานทางการเงิน 

งานจัดหาพัสดุ 

งานรับเงิน  เก็บรักษาเงิน และ

จ่ายเงิน 

งานควบคุมดูแล  บ ารุงรักษา

และจ าหน่ายพัสดุ 

งานการวางแผนพัฒนาโรงเรียน

(แผนปฏิบัติราชการประจ าปี) 

 
 

งานระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อ การศึกษา 
  



๒๓ 
 

บุคลากรกลุม่บรหิารงานงบประมาณ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นางสาวอรณชิา วนังาม 

ผูช้ว่ยงานการเงนิ 

 

นางสาวอรณยี ์ งามพรม 

หวัหนา้งานการเงนิ 

นางธราธร บญุเสรมิ 

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ/หวัหนา้กลุม่

บรหิารงานงบประมาณ 

นางสาวศวิาภรณ ์บญุเสรมิ 

งานพสัด ุ

นางทวิาพร  ไชยยศ 

ผูช้ว่ยงานพสัด ุ



๒๔ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดงาน 

ที่รับผิดชอบ 



๒๕ 
 

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ 
นางธราธร  บุญเสริม 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. ก าหนดนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน 
๒. วางแผน  ควบคุมการด าเนินการ  และติดตามแก้ปัญหาการจัดบริการให้กับนักเรียน 
๓. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                               
๔. ประสานงานกับฝุายต่างๆในโรงเรียนตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน                                                                                                                                                                                                 
๕. ร่วมมือด้านการบริหารงานของโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารและผู้ช่วยทุกฝุาย 
๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรกลุ่ม 
๗. วางแผนการปฏิบัติงานแผนงบประมาณของโรงเรียน  
๘. เสนอค าปรึกษาด้านแผนและงบประมาณของโรงเรียนต่อผู้บริหาร 
๙. รับฟังปัญหาต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  และรับผิดชอบต่อเกียรติคุณชื่อเสียงของโรงเรียนเป็นพิเศษ  และเป็น

แบบอย่างในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในโรงเรียน 
๑๐. พัฒนาบุคลากรกลุ่มงานงบประมาณ 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๑๒. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งตอบสนองโครงการตามแนวพระราชด าริ 
๑๓. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ การศึกษา  
 

งานพัสดุ 
นางสาวศิวาภรณ์  บุญเสริม      หัวหน้างานพัสดุ   
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
            ๑.  จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ก่อนด าเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี เสนอหัวหน้ าส่วนราชการ (ข้อ 
๒๗,๒๘) 
            ๒.  จัดท าเอกสารสอบราคา (ข้อ ๔๐ ) 
            ๓.  จัดส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานนั้น
โดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) พร้อมให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการ
ของส่วนราชการนั้น (ข้อ ๔๑) 
            ๔.  จัดท าเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างที่ กวพ. ก าหนด หรือ ตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสา
นักงานอัยการสูงสุดแล้ว (ข้อ ๔๔) 
            ๕.  ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของส่วนราชการนั้น การปิดประกาศดังกล่าวให้
กระท าในตู้ปิดประกาศท่ีมีกุญแจปิดตลอดเวลา (ข้อ ๔๕) 
            ๖.  ส่งไปประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และหรือประกาศในหนังสือพิมพ์ ให้จัดส่งโดยใช้บริการ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) (ข้อ ๔๕) 
            ๗.  ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เพ่ือเผยแพร่ (ข้อ ๔๕) 



๒๖ 
 

            ๘.  ส่งไปเผยแพร่ที่ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ (ข้อ ๔๕) และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 
            ๙.  หากส่วนราชการเห็นควรจะส่งประกาศไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรงหรือจะโฆษณาโดยวิธีอ่ืน
อีกด้วยก็ได้ (ข้อ ๔๕) 
          ๒๐. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไว้ให้มากพอ ส าหรับให้หรือขาย ให้แก่ผู้มาขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอย่างน้อยรายละ ๑ ชุด โดยไม่มีเงื่อนไขอ่ืน (ข้อ ๔๖) 
         ๒๑. รับมอบพัสดุพร้อมกับใบตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน (ข้อ ๗๑) 
          ๒๒. รับใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน  
(ข้อ๗๒) 
            ๑.๒๓  จัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และด าเนินการจ้างตามวิธีที่หัวหน้าส่วน
ราชการให้ความเห็นชอบ (ข้อ ๗๘) 
            ๑.๒๔ จัดท ารายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และด าเนินการจ้างตาม
วิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ (ข้อ ๙๖) 
            ๑.๒๕  จัดท าประกาศเชิญชวนการจ้างออกแบบและควบคุมงาน (ข้อ ๑๑๑) 
            ๑.๒๖  รับใบรับรองผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน(ข้อ ๑๑๗) 
            ๑.๒๗  จัดท ารายงานการแลกเปลี่ยนพัสดุแล้วรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ(ข้อ ๑๒๔) 
            ๑.๒๘ จัดท ารายงานการเช่าอสังหาริมทรัพย์แล้ว รายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการ (ข้อ 
๑๓๐) 
 
นางสาวทิวาพร  สังขวัน 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

 ๑. การจัดท าแผน การจัดหาพัสดุ   
           ๒.  รวบรวมรายงานพร้อมด้วยเอกสารการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการซื้อและการจ้าง เสนอขอ
อนุมัติหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือสั่งการ (ข้อ ๓๐) 
           ๓. รวบรวมรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นจาก
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือสั่งการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง (ข้อ ๓๒) 
           ๔. สั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีตกลงราคาครั้งหนึ่ง วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ ภายในวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ (ข้อ ๑๙ กับข้อ ๓๙) 
           ๕. เก็บรักษาซองเสนอราคาทุกราย โดยไม่เปิดซองของการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาและเมื่อถึง
ก าหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคา พร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา (ข้อ ๔๑) 
           ๖. รวบรวมรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารสอบราคาที่ได้รับไว้ทั้งหมดจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา แล้วรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือสั่งการ (ข้อ ๔๑) 



๒๗ 
 

           ๗. ควบคุมดูแลและจัดทาหลักฐาน การเผยแพร่และการปิดประกาศสอบราคา และประกาศประกวดราคา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เช่น จัดท าหลักฐานการปิดประกาศในที่เปิดเผยตลอดเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศเป็นต้น 
ตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๒๐๔/ว ๓๙๘๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๙ (ข้อ ๔๕) 
           ๘. รวบรวมรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารประกวดราคาท่ีได้รับไว้ทั้งหมดจาก
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา แล้วรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือสั่งการ (ข้อ ๕๐) 
           ๙. รวบรวมรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดจากคณะกรรมการ
จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ แล้วรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือสั่งการ (ข้อ ๕๗) 
          ๑๐. รวบรวมรายงานผลการพิจารณา และความเห็น พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดจากคณะกรรมการ
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือสั่งการ (ข้อ ๕๘) 
          ๑๑.  สั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ภายในวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ (ข้อ ๕๙) 
          ๑๒.  พิจารณารายงานของคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ในกรณีที่คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าพัสดุที่ส่ง
มอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา หรือข้อตกลงให้รายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อทราบหรือ
สั่งการแล้วแต่กรณี (ข้อ ๗๑) 
          ๑๓.  พิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลงานที่ส่งมอบ
ทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามท่ีไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด และข้อก าหนดในสัญญา ให้รายงานเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการเพ่ือทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี (ข้อ ๗๒) 
          ๑๔. รวบรวมรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงจาก
คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง แล้วรายงาน เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือสั่งการ (ข้อ ๘๔) 
          ๑๕.  รวบรวมรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกจาก
คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก แล้วรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือสั่งการ (ข้อ ๘๘) 
          ๑๖.  รวบรวมรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารการออกแบบ และควบคุมงานโดยวิธี
ตกลง จากคณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีตกลง แล้วรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือสั่งการ (ข้อ ๙๙) 
          ๑๗.  รวบรวมรายงานผลการพิจารณา พร้อมด้วยเอกสารการจ้างออกแบบ และควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก
จากคณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก แล้วรายงานเสนอหัวหน้าส่วน ราชการเพ่ือพิจารณา (ข้อ ๑๐๓) 
          ๑๘. รวบรวมรายงานผลการพิจารณาพร้อมด้วยเอกสารการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือกแบบ
จ ากดัข้อก าหนด จากคณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด แล้วรายงานเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการเพ่ือพิจารณา (ข้อ ๑๐๖) 
 ๑๙. ด าเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจ้าง เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอ    
(ข้อ ๒๙) 
          ๒๐.  จัดท าประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง ตามท่ีหัวหน้าส่วน
ราชการสั่งการอนุมัติ (ข้อ ๓๑) 
          ๒๑.  ติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย หรือผู้รับจ้างโดยตรงภายในวงเงิน โดยวิธีตกลงราคา (ข้อ ๓๙) 
๑. จัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษาให้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบและง่ายต่อการตรวจสอบ 



๒๘ 
 

     ๒๒. จัดท ารายงานเสนอการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ และการขนย้าย จัดวาง จัดตั้งพัสดุครุภัณฑ์ให้
เหมาะสมกับการใช้งาน 
     ๒๓. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ 
     ๒๔. ท าหน้าที่เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ให้กับฝุายหรือหมวดต่างๆ และควบคุมการใช้งานให้ถูกต้องโดยเน้นความ
ประหยัดเป็นส าคัญ 

๒๕. ส ารวจพัสดุครุภัณฑ์ที่คงเหลือในแต่ละรายปี และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายและ
จ าหน่ายพัสดุครุภัณฑ์  จากบัญชีทะเบียน พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
     ๒๖. ท าความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทพัสดุครุภัณฑ์ด้วยการสืบราคามาตรฐานก่อนท าการจัดซื้อและจัด
จ้าง 
     ๒๗. บริการพัสดุครุภัณฑ์แก่ครูบุคลากรของสถานศึกษาตามสมควรและสิทธิที่พึงจะได้รับตามหน้าที่ของงาน
หรือสายงาน 
     ๒๘. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี ก่อนที่จะน าเสนอเพ่ือเบิกจ่ายในการจัดซื้อและการ
จัดจ้าง 
     ๒๙. จัดท าบัญชีการยืม การส่งคืน และการชดใช้พัสดุครุภัณฑ์ของผู้ที่ยืมไปกรณีเกิดความเสียหาย 
     ๓๐. จัดท าค าชี้แจง แนะน าวิธีการใช้ การท านุบ ารุงและการปรับซ่อมแก่ครูบุคลากร 
     ๓๑. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุครุภัณฑ์ หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการหรือผู้ที่ผู้อ านวยการ
มอบหมาย 

๓๒. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุที่ได้รับมอบแล้ว และเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน (ข้อ ๑๕๒) 

๓๓.จัดท ารายงานการจ าหน่ายพัสดุที่หมดความจ าเป็น หรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ข้อ ๑๕๗) 

๓๔. ลงจ่ายพัสดุ ที่ได้จ าหน่ายหรือจ าหน่ายเป็นสูญ นับออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที (ข้อ ๑๖๐) 
    
 

การจัดท าบัญชีการเงิน 
นางสาวอรณีย์  งามพรม   หัวหน้างานการเงิน 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้  
๑) จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
๒) จัดท าใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ 
๓) จัดท าสมุดคู่มือเบิกเงินเพ่ือจ่ายเงินงบประมาณ 
๔) จัดท าสมุดเงินสด 
๕) จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
๖) จัดท าทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน 
๗) เขียนเช็คจ่ายเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS 



๒๙ 
 

๘) ปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายเงินและจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
๙) จัดท าบัญชีในระบบ GFMIS 
๑๐) เบิกเงินค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรร 
๑๑) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการเงินทุกประเภท 
๑๒) ตรวจหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณทุกระเภท 
๑๓) จัดท าทะเบียนคุมการรับ- จ่ายเช็คเงินทุกประเภท 
๑๔) น าส่งเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจ าทุกเดือน 
๑๕) ฝากเงินทุกประเภทกับธนาคาร 
๑๖) รับ-น าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายลูกจ้างชั่วคราวประจ าเดือน 
๑๗) รับ-น าส่งเงินสมทบประกันสังคมครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว 
๑๘) เบิกเงินค่าจ้าง ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว 
๑๙) เบิกเงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ 
๒๐) จัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานราชการ ข้าราชการบ านาญ 
และน าส่งสรรพากรอ าเภอ 
๒๑) จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้จ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย 
๒๒)  จัดท าบัญชีการเงินให้เป็นระบบ  ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน    
๒๓)  ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานการเงินให้ละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
๒๔)  รายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชีการเงินให้ผู้บริหารรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
๒๕) เบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
๒๖) จัดท าทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา 
๒๗) เบิกจ่ายเงินเรียนปี ๑๕ ปี ท างบเบิกจ่าย รวบรวมเอกสารหลักฐาน 
๒๘) เบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
๒๙) รับเงินทุกประเภท 
๓๐) รับเงินบ ารุงการศึกษาและเงินรายได้สถานศึกษา เงินบริจาค และเงินอ่ืนๆ 
๓๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
นางสาวอรณิชชา  วันงาม     เจ้าหน้าที่การเงิน  
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
๑) จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
๒) ออกใบเสร็จรับเงินนอกงบประมาณ 
๓) บันทึกสมุดเงินสด 
๔) จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
๕) จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
๖) จัดท าทะเบียนคุมรายรับเงินรายได้สถานศึกษา หลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละ-ประเภท 



๓๐ 
 

๗) จัดท าทะเบียนคุมรายรับเงินบ ารุงการศึกษา 
๘) จัดท าสัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
๙) เก็บรักษาเอกสารหลักฐานการรับเงิน การจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
๑๐) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานขอเบิกเงินนอกงบประมาณทุกระเภท 
๑๑) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการเงินทุกประเภท 
๑๒) ลงทะเบียนใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๑๓) จ่ายเงินนอกงบประมาณตามระเบียบและข้ันตอนของระเบียบการเงิน  
๑๔) จัดท าทะเบียนคุมการรับ- จ่ายเช็คเงินทุกประเภท 
๑๕) ฝากเงินทุกประเภทกับธนาคาร 
๑๖) จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้จ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย 
๑๗) ปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายเงินและจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
๑๘) จัดท าบัญชีในระบบ GFMIS 
๑๙) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย        

 
งานธุรการฝ่าย 

นางสาวศิวาภรณ์  บุญเสริม 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานของกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
 ๒.จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุมเสนอ 
รายงาน 
 ๓.จัดท าทะเบียนรับ – ส่ง เอกสารและหนังสือราชการตามระบบเก่ียวกับการจ่ายเรื่อง การติดตามเก็บเรื่อง
การเข้าแฟูมต่าง ๆ ของฝุายและจัดพิมพ์ค าสั่งของฝุาย 
 ๔.พิมพ์หนังสืองานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  จัดการโต้ตอบรับส่งหนังสือราชการ 
 ๕.จัดซื้อ จัดหา ควบคุม บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ภายในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ จัดเก็บและดูแลพัสดุ  
อุปกรณ์  ของส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๖.จัดเก็บข้อมูลของกลุ่มงานภายในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ด าเนินจัดท าเป็นสารสนเทศกลุ่มบริหารงาน
แผนงานและงบประมาณ 
 ๗.จัดท าเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 ๘.สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ งานของกลุ่มบริหารงานงบประมาณรายงานให้ผู้บริหาร
รับทราบ 
 ๙.ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
 ๑๐.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 



๓๑ 
 

โครงสรา้งการบริหารงานกลุม่บริหารงาน  

แผนงานและประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ 

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ 

หัวหนา้กลุ่มบรหิารงานแผนงาน 

และประกนัคุณภาพการศึกษา 

งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 

งานการควบคุมภายใน 

 

งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 

งานการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
(แผนปฏิบัติราชการประจ าปี) 

งานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 

งาน ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

 



๓๒ 
 

บุคลากรกลุม่บรหิารงาน แผนงาน  

และประกนัคณุภาพการศกึษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชาล ีมวีงศ ์

หวัหนา้งานแผนงานและประกนัคณุภาพการศกึษา 

นายเศรษฐพงศ ์โพธิศ์ร ี

งานการควบคมุภายใน  งานการ

จดัระบบการประกันคณุภาพภายใน 



๓๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดงาน 

ที่รับผิดชอบ 



๓๔ 
 

งานแผนงานและประกนัคุณภาพการศึกษา 
นายชาลี  มีวงศ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. ก าหนดนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน 
๒. วางแผน  ควบคุมการด าเนินการ  และติดตามแก้ปัญหาการจัดบริการให้กับนักเรียน 
๓. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                               
๔. ประสานงานกับฝุายต่างๆในโรงเรียนตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน                                                                                                                                                                                                 
๕. ร่วมมือด้านการบริหารงานของโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารและผู้ช่วยทุกฝุาย 
๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรกลุ่ม 
๗. วางแผนการปฏิบัติงานแผนงานของโรงเรียน  
๘. เสนอค าปรึกษาด้านแผนและงบประมาณของโรงเรียนต่อผู้บริหาร 
๙. รับฟังปัญหาต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  และรับผิดชอบต่อเกียรติคุณชื่อเสียงของโรงเรียนเป็นพิเศษ  และเป็น

แบบอย่างในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในโรงเรียน 
๑๐. พัฒนาบุคลากรกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๑๒. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งตอบสนองโครงการตามแนวพระราชด าริ 

 
 

งานการวางแผนพัฒนาโรงเรียน ( แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ) 
นายชาลี  มีวงศ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑ จัดท าแผนกลยุทธ์   
๒ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   
๓  ควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ  
๔  สรุปและรายงานผลการดาเนินงานของงานแผนงาน  โรงเรียนในรอบปี  
๕ จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มแผนงานและประกันคุณภาพ และหลอมรวมของโรงเรียน 
๖  ค านวณเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนในแต่ละปี และน ามาวิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๗  วิเคราะห์เงินงบประมาณ และแบ่งสันปันส่วนตามหมวดค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและ 

จ าเป็น  
๘  วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปี และน าผลที่ได้รับ/ปัญหา
อุปสรรค                 

ไปวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป  

 



๓๕ 
 

งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
นายเศรษฐพงศ์  โพธิ์ศรี 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑ จัดระบบงานและพัฒนาแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของโรงเรียนให้ 
สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

๒ ประสานงานและด าเนินการวางระบบการประกันคุณภาพด้านการเรียนการสอนและนักเรียนของโรงเรียน 
๓ ก ากับติดตามกระบวนการท างานต่าง ๆ ให้มีการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของโรงเรียนไว้ 

อย่างเป็นระบบ 
๔ ประสานงาน อ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกัน
คุณภาพที่ยั่งยืน 
๕ ประสานงานและด าเนินการให้มีคณะกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและ 

ภายนอกของโรงเรียน 
๖ ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ฯ และคณะอนุกรรมการ ฯ ประเมินผล และรายงานให้ 

ผู้บังคับบัญชาทราบตามข้ันตอน 
 

งานการควบคุมภายใน 
นายเศรษฐพงศ์  โพธิ์ศรี 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
๑  ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
          ก.  ฝุายบริหารท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
          ข.  ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายอย่างเป็นทางการให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วม ซึ่งอาจแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการ คณะท างาน และ
ผู้บริหารสูงสุดควรมอบนโยบายว่าต้องการให้เน้นการควบคุมในด้านใด หรือมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร 
          ค.  ผู้บริหารแต่ละระดับรับผิดชอบจัดวางระบบการควบคุมภายใน ในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ และสามารถ
มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนงานร่วมรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยมีการ
แบ่งแยกหน้าที่แต่ละคนที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน 
          ง. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ศึกษา กฎ ระเบียบ มติ ครม.ที่เก่ียวข้อง และหนังสือค าแนะน ามาตรฐานการควบคุม
ภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติของ สตง. เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานก่อนเริ่มต้นด้วยการประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ โดยใช้
วิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self – Assessment)    
๒  ก าหนดขอบเขตงานที่จะประเมินของแต่ละส่วนงาน 
          ก.  ผู้ได้รับมอบหมายในการประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่อาจหารือผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และวิธีการประเมินการควบคุม 



๓๖ 
 

          ข.  ระบุงานท่ีต้องการประเมิน ซึ่งอาจเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/งาน/โครงการที่ส าคัญต่อการ
บรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาว่าจะประเมิน
การควบคุมใดและจะเน้นจุดใด 
          ค.   ตัดสินใจว่าจะเน้นการประเมินงานใดบ้าง โดยพิจารณาจากล าดับความส าคัญและทรัพยากรที่มีอยู่ 
๓  การประเมินการควบคุมของแต่ละส่วนงาน 
          ก.  ติดต่อพบบุคลากรที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่จะประเมินเพ่ือหารือการด าเนินการสอบทานการปฏิบัติงาน
ของแต่ละส่วนงานนั้น เพื่อให้ทราบพ้ืนฐานการควบคุมที่มีอยู่เดิม กรณีจ าเป็นอาจขอความร่วมมือจากผู้ตรวจสอบ
ภายในที่เข้าร่วมด้วย 
          ข.  ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม เพ่ือทราบความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆที่มีอยู่ในระบบการควบคุม
ภายใน และทราบจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงในขั้นพ้ืนฐาน 
          ค.  ประเมินความเสี่ยงของงานที่เลือกมาประเมินการควบคุม โดยใช้แบบประเมิน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
          -  สัมภาษณ์ผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สอบถมและเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ 
          -  สังเกตการณ์จากการปฏิบัติงานจริงและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
          -  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
          ง.  สอบทานค าตอบทั้งหมดจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์จากการปฏิบัติงาน และจาก
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
          จ.  พบผู้บริหารเพื่อทราบความเห็นและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงการควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
          ฉ.  ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสูงสุด ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในในแต่ละส่วนงาน 
พิจารณาผล จากการประเมินการควบคุม รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงการควบคุมของทุกส่วนงาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ แล้วตัดสินว่าจะปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมใดหรือไม่อย่างไร 
๔   จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
          ก.  จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับและ
ข้อเสนอแนะตามผลการประเมินการควบคุม 
          ข.  เสนอแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๕  จัดท ารายงานความคืบหน้า 
          เสนอรายงานความคืบหน้า พร้อมแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อผู้บริหารระดับสูง เพ่ือพิจารณา
น าเสนอผู้ก ากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ  
๖  จัดวางระบบการควบคุมภายใน / ปรับปรุงการควบคุมภายใน 
           แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้รับความเห็นชอบ จากผู้บริหารระดับสูงแล้วแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
และให้ถือปฏิบัติตามแผน พร้อมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผน 
 

 
 



๓๗ 
 

งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายชาลี  มีวงศ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑ วางแผนก าหนดแนวทางจัดท าโครงการ / กิจกรรม พัฒนางานสารสนเทศข้อมูลด้านบุคลากรและสถานที่  
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลสื่อและเทคโนโลยีให้เป็นปัจจุบัน 

๒  จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ในการบริหาร จัดการภายในสถานศึกษาให้ 
สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓  จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลาง 
๔  พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการ 

ปฏิบัติภารกิจ 
๕  น าเสนอและเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร การบริการและประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๖  ประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศกับสถานศึกษาอ่ืนเขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลาง 
๗  ประเมินผลการปฏิบัติงานสารสนเทศและน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 

งานรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
นายเศรษฐพงศ์  โพธิ์ศรี 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
๒ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปลผล 
๓ เขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
๔ น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

งานข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
นายเศรษฐพงศ์  โพธิ์ศรี 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑ จัดเตรียมข้อมูลนักเรียนเพ่ือกรอกข้อมูลในระบบ  
๒ กรอกข้อมูล, ปรับปรุงข้อมูลตามระยะเวลา 
๓ จัดเก็บข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

 

 
 
 



๓๘ 
 

งานนิเทศติดตามโครงการ สรุปโครงการ 
นายชาลี  มีวงศ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปี และน าผลที่ได้รับ/ปัญหาอุปสรรค 
ไปวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๙ 
 

ผู้อ านวยการ 

หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานบคุคล 

งานวางแผนและ

อัตราก าลัง 

งานด าเนินการทางวินัย

และการลงโทษ 

งานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

การลา 

งานสรรหาและการบรรจุ

แต่งตั้ง 

งานขอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

งานส่งเสริมการยกย่อง

เชิดชเูกียรติ 

งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

งานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

งานเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้นการย้าย

ข้าราชการครูฯ 

งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

งานสั่งพักราชการและการให้

ลาออก 

งานออกจากราชการ 

งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ 

งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม และ

จริยธรรม 

งานขอใบอนุญาต 

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ 

โครงสร้างการบรหิารงานกลุม่บรหิารงานบคุคล 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานจัดท าระบบและ

ทะเบียนประวัติ 



๔๐ 
 

บุคลากรกลุม่บรหิารงานบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

นางณฐัธมน   วงศพ์ทิกัษ ์

หวัหนา้กลุม่บรหิารงานบคุคล 

การสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้ขา้ราชการ 

 

นางสาวอลสิา  บญุอยู่ 
การพัฒนาบคุลากร  

 

 

นางสาวกานตม์ณ ี จันทอง 

การปฏบิตัหินา้ทีข่องขา้ราชการคร ูและ

บคุลากรทางการศึกษาธุรการฝา่ย 



๔๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดงาน 

ที่รับผิดชอบ 



๔๒ 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางณัฐธมน   วงศ์พิทักษ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑.  เป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 
๒.  ควบคุมการท างานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓.  ควบคุมดูแลห้องส านักงาน ตลอดจนพัสดุครุภัณฑ์ ของกลุ่มฯ 
๔.  ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๕.  พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๖.  ควบคุมบัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗.  ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบุคลากรในโรงเรียน 
๘.  กลั่นกรองงานเพ่ือเสนอผู้บริหาร 
๙.  เก็บข้อมูลโครงการปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ ในกลุ่ม เพ่ือเตรียมสร้างงานและโครงการประจ าปีการศึกษา 
๑๐. วินิจฉัยข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม  เพ่ือเสนอผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไขปี

ต่อไป 

การวางแผนและอตัราก าลัง 
นางณัฐธมน   วงศ์พิทักษ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑.  รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
  -  จ านวนข้าราชการครู  จ าแนกตามสาขา 
  -  จ านวนลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา 
  -  จ านวนลูกจ้างชั่วคราว 
  -  จ านวนพนักงานราชการ 
 ๒.  วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง 
 ๓.  จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 

๔.  เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานไปยังต้น
สังกัด 

 

การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางณัฐธมน   วงศ์พิทักษ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑.  รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อต้นสังกัด 
 ๒.  เสนอความต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 



๔๓ 
 

การสรรหา บรรจุแต่งตัง้ และการออกจากราชการ 
นางสาวอลิสา  บุญอยู่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑.  ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากรณีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒.  ด าเนินการจัดท าค าสั่งสอบแข่งขัน  การสอบคัดเลือก  และการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษใน
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ครู   และบุคลกรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก .ค.ศ. 
ก าหนด 

๓. จัดท าสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 

การเปลี่ยนต าแหน่งใหสู้งขึ้น  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางสาวอลิสา  บุญอยู่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑.  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑.๑  เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการส าเสนอ อ .ก.ค.ศ.       
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี 
  ๑.๒  บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอ่ืนในเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น  ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑.๓  รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือ
จัดท าทะเบียนประวัติต่อไป 
 
 ๒.  การโอนหรือเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  แนวทางการปฏิบัติ  (ม. ๕๘) 
  ๒.๑ เสนอค าร้องขอโอนของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 
  ๒.๒ บรรจุแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
 

การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
นางณัฐธมน   วงศ์พิทักษ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑.  ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ทราบโดยทั่วกัน 



๔๔ 
 

 ๒.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายก าหนด 
 ๓.  รวบรวมผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนด าเนินการส่งไปยังต้นสังกัด 
 

การลา 
นางสาวกานต์มณี    จันทอง 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑.  จัดเตรียมเอกสารใบลาทุกประเภทไว้ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.  สรุปการลาเสนอขออนุญาตต่อผู้บริหาร 
 ๓.  สรุปวันลาทุกเดือน 
 ๔.  รายงานงบวันลาต่อต้นสังกัด 
 

การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
นางณัฐธมน   วงศ์พิทักษ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 ๒.  รวบรวมผลการประเมินและแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ  
การพัฒนาตนเองต่อไป 
 ๓.  รายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนที่ต้นสังกัดร้องขอ 

งานแผนพัฒนาตนเอง ( ID PLAN ) 
นางณัฐธมน   วงศ์พิทักษ์ 
มีหน้าที่รับผดิชอบดังนี้ 
 ๑.  ประสานกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง  ID PLAN 
 ๒.  รวบรวมแผนพัฒนาตนเอง  ID PLAN  เสนอผู้บริหาร  และรายงานต้นสังกัด 
 ๓.  รายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง  (ID PLAN) 

การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
นางณัฐธมน   วงศ์พิทักษ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑. วินัยและการักษาวินัย 
   ๑.๑  กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
   แนวทางปฏิบัติ 



๔๕ 
 

   ๑)  ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ  เพื่อด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริง
และยุติธรรมโดยไม่ชักช้า  เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
   ๒)  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้
กระท าผิดวินัย  หรือสั่งลงทาภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามี
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
             ๑.๒  กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
  แนวทางปฏิบัติ 
   ๑)  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓  แห่งกฎระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท า
ผิดวินัยอยา่งร้ายแรง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   ๒)  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา  ๕๓  แห่งกฎระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงโทษ 
   ๓)  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา  ๕๓  แห่งกฎระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

การสั่งพักราชการและการให้ลาออกจากราชการ 
นางณัฐธมน   วงศ์พิทักษ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
       ๑.  การลาออกจากราชการ 
 แนวทางปฏิบัติ 
  ๑)  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
  ๒)  รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒.  การให้ออกจากราชการ  กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี  ก.ค.ศ. ก าหนด 
 แนวทางปฏิบัติ 
  ๑)  ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเข้ารับการ
พัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดใน ก.ค.ศ.  ก าหนด 
  ๒)  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
  ๓)  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียม     
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 
  ๔)  รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 



๔๖ 
 

๓.  การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
 แนวทางปฏิบัติ 
  ๑)  สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน    
  ๒)  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ  หาก
ภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐  แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 ๔.  การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 แนวทางปฏิบัติ 
  ๑)  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ครูผู้ช่วย  ครู   
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ งคณะกรรมการสอบสวน  
หรือถูกฟูองคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระท าผิดทางอาญา (เว้นแต่ว่าได้กระท าผิดโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ) 
  ๒)  รายงานการสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕.  การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือทดแทน 
  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ.  ก าหนดและรายงานการออกจากราชการไปยังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานอกจากด าเนินการตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  แล้วยังสามารถด าเนินการได้  ดังต่อไปนี้  คือ 
  ๕.๑ กรณีเจ็บปุวยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 
                  แนวทางปฏิบัติ 
   ๑)  ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บปุวย 
   ๒)  ถ้าผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
   ๓)  รายงานผลสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๕.๒  กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
                 แนวทางการปฏิบัติ 
   ๑)  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมัครใจจะไป
ปฏิบัติราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ 
   ๒)  รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๖.  กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป   
  ตามาตรา  ๓๐ แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเป็นผู้ไม่มี
สัญชาติไทย  ( ม. ๓๐ (๑) )  กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น         
ตาม ( ม. ๓๐ (๔) )  กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก .ค.ศ.     
( ม.๓๐ (๕) )  กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ( ม. ๓๐ (๕) (๗) )  กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ( ม. ๓๐ (๘) )  หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย (ม. ๓๐ (๙)     

แนวทางการปฏิบัติ 
   ๑)  สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย  ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามคุณสมบัติใน  
มาตรา ( ม. ๓ (๑) (๔)  (๕)(๗ )(๘) (๙) )  แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา  



๔๗ 
 

๒)  ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑  ออกจากราชการ  รายงานการสั่งให้
ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   ๓)  การอุทธรณ์ 
   ๓.๑)  การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย 
  แนวทางปฏิบัติ 
   - กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่น
เรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่ได้แจ้งค าสั่ง   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด 
   - กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่น
เรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่ได้แจ้งค าสั่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ๔)  การร้องทุกข์ 
  แนวทางการปฏิบัติ 
   - กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ  
ก.ค.ศ.  ภายใน ๓๐  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
   - กรณีข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ  
เนื่องมาจาการกระท าของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ให้ร้องทุกข์ต่อ    อ .ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.  แล้วแต่กรณี 
  ๕)  การเสริมสร้างและการปูองกันการกระท าผิดวินัย 
  แนวทางการปฏิบัติ 
   ๑)  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
   ๒)  ด าเนินการให้ความรู้  ฝึกอบรม  การสร้างขวัญและก าลังใจ  การจูงใจ ฯลฯ  ในอันที่จะ
เสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ  จิตส านึก  และประพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   ๓) หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ ปูองกัน และขจัดเหตุเพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท า
วินัยตามแต่กรณี 
 

การขอเครื่องราชอสิริยาภรณ ์
นางสาวอลิสา  บุญอยู่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑.  ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๒.  ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 ๓.  จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรก   
คุณาภรณ์  และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 



๔๘ 
 

การจัดท าระบบและการจัดท าทะเบียนประวัต ิ
นางสาวอลิสา  บุญอยู่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑.  การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
            แนวทางการปฏิบัติ 
  ๑)  สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒  ฉบับ 
  ๒)  สถานศึกษาเก็บไว้ ๑ ฉบับ  ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๑ ฉบับ 
  ๓)  เปลี่ยนแปลง  บันทึกลงในทะเบียนประวัติ 

๒.  การแก้ไข  วัน เดือน  ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง                                          
 แนวทางการปฏิบัติ 
  ๑)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประสงค์ขอแก้ไขวัน  เดือน  ปีเกิด  ยื่นค า
ขอตามท่ีแบบที่ก าหนดโดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น  ประกอบด้วยสูติบัตร  ทะเบียนราษฎร์  หลักฐานทาง  
การศึกษา  ตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๒)  น าเสนอไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติการแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. 
  ๓)  ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ 
  ๔)  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

การส่งเสรมิการประเมนิวิทยฐานะ 
นางสาวอลิสา  บุญอยู่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑.  ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.  รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลไปยังต้นสังกัด 
    

การส่งเสรมิและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
นางสาวอลิสา  บุญอยู่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑.  จัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษาในการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพและปะสิทธิภาพ  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 
 ๒.  จัดท าโครงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

 
 



๔๙ 
 

การส่งเสรมิวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม 
นางสาวกานต์มณี   จันทอง 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
  ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตามระเบียบวินัย   มาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

การส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
นางสาวอลิสา  บุญอยู่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
  ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีวินัย ในตนเอง  
ปูองกันไม่ให้ท าผิดวินัย 
 

การขอใบอนุญาต 
นางสาวอลิสา  บุญอยู่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑.  ส ารวจอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.  ด าเนินการขอ/ต่ออายุ  ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางสาวอลิสา  บุญอยู่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑.  ส ารวจความจ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.  จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓.  ร่วมมือกับเครือข่ายสถานศึกษาในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

ผู้อ านวยการ 

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ 

โครงสร้างการบรหิารงานกลุม่บรหิารทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

การประชาสัมพันธ์ 

งานเลขานุการ 

งานโสตเพ่ือการศึกษา 

การระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา 

การด าเนินงานธุรการ 

ประเมินผลกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

การรับนักเรียน 

งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 

งานอาคารสถานท่ีและ

สิ่งแวดล้อม 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน งานชุมชนภาคีเครือข่าย 

งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ

โภชนาการโรงเรียน 

งานยานพาหนะ 

งานพนักงานบริการและ

ลูกจ้างชั่วคราว   งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษา 



๕๑ 
 

บุคลากรกลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายตยิพฒัน ์ เสนานอ้ย 

 งานอาคารและหอ้งเรยีน 

งานโสตฯและงานเวรยาม 

นางสาวสธุาทพิย ์ วเิศษชาต ิ

งานธรุการ 

นายมาลา ดวงทอง 

หวัหนา้กลุม่บรหิารงานทัว่ไป 

 

นายชยัประเสรฐิ  บญุเสรมิ 

งานชมุชนภาคฯี งานภมูทิศัน์

และสิง่แวดลอ้ม 

 

 

 

 

นางสาวฐติญิาพร  สนทิ 

งานประชาสมัพนัธ ์งานรบั

นกัเรยีน 

 



๕๒ 
 

                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงาน  

ที่รับผิดชอบ 



๕๓ 
 

การบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายมาลา   ดวงทอง   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
 ๑.  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป   
 ๒.  น าแนวนโยบายที่คณะกรรมการบริหารงานทั่วไปก าหนดมาปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในกรณีผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้     
 ๔. ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๕. นิเทศ  ควบคุม  ดูแล  ประเมินผลการด าเนินงานตามสายงานของกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 ๖.  ประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป 
 ๗.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  และโรงเรียนมอบหมาย 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 ๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปในกรณีผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ 
และหัวหน้ากลุ่มงานฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้                  
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและโรงเรียนมอบหมาย 
 ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานแผนงานและพัฒนากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 ๑.  นายมาลา  ดวงทอง   คร ู   ประธานกรรมการ 
๒.  นายติยพัฒน์  เสนาน้อย  คร ู   รองประธานกรรมการ 
๓.  นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม  พนักงานราชการ กรรมการ 
๔.  นางสาวสธุาทิพย์  วิเศษชาติ             เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
๕.  นางสาวฐิติญาพร  สนิท  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
๑. รวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๒. จัดท าแผนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน 



๕๔ 
 

๓. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป  
๔. สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานอาคารและห้องเรียน 
นายติยพัฒน์  เสนาน้อย 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้

๑. ก าหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่  และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 ๒. จัดท าโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนของนักเรียน 
 ๓. บ ารุง  ดูแล  และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง  
สวยงาม  ปลอดภัย  เหมาะสม  พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
 ๔. ให้บริการ  สนับสนุน  การจัดการเรียนการสอนของครูในส่วนของอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 ๕.  ประสานงานกับฝุายงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาระบบงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.  ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า
และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้      
 ๗.  ร่วมมือในการควบคุม  ดูแล  ความประพฤติและระเบียบวินัย  ตลอดจนสอดส่องดูแลพฤติกรรม ที่ไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน  ในส่วนที่จะเกิดขึ้นภายในอาคารสถานที่ต่าง ๆ   
 ๘. สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
 ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 
๑. นายติยพัฒน์  เสนาน้อย                  หัวหน้า 
๒. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ             ผู้ช่วย 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
๑.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งครูเวรกลางวันในวันหยุดราชการ และเวรกลางคืนของทุก ๆ  วัน รวมทั้งผู้ตรวจเวร 
๒.รับผิดชอบการจัดเวร-ยาม รักษาความปลอดภัยและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓.จัดหา  จัดท า  รวบรวมสมดุบันทึกเวรทั้งกลางวันและกลางคืน 
๔.น าสมุดบันทึกเวรกลางวัน เสนอต่อผู้บริหารในจันทร์ หรือวันราชการถัดไป ส่วนสมุดบันทึกเวรกลางคืน  

ให้เสนอต่อผู้บริหารในเช้าของวันถัดไป หรือวันราชการถัดไป 
๕.ประสานงานกับครูเวรประจ าวันเพื่อทราบปัญหาและร่วมแก้ปัญหา 



๕๕ 
 

๖.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบให้ผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นภาคเรียน 
๗.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

งานส่งเสรมิสุขภาพอนามัย 
นางสาวฐิติญาพร สนิท 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
๑.  วางแผน  จัดระบบงานอนามัยโรงเรียน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  จัดให้บริการด้านงานอนามัย 
๓.  จัดหาเวชภัณฑ์ยา  ในการรักษาพยาบาล  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนที่เจ็บปุวย 
๔.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
๕.  ประสานกับโรงพยาบาลในการจัดส่งนักเรียนที่เจ็บปุวยเข้ารักษา 
๖.  ด าเนินการตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น  รวมทั้งจัดท าข้อมูลและ 

สารสนเทศอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
๗.  ด าเนินการเกี่ยวกับด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนในทุกเรื่อง 
๘.  สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๙.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานโภชนาการโรงเรียน 
นายชัยประเสริฐ บุญเสริม   

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
๑. วางแนวทางในการควบคุมการจ าหน่ายอาหาร ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  ส่งเสริมด้านความรู้  มารยาท  สุขนิสัยที่ดี  ทางด้านโภชนาการแก่นักเรียน 
๓.  จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างต่อเนื่อง 
๔.  ก ากับ  ควบคุม  ดูแล  การจัดสถานที่ปรุงอาหาร  ถังน้ าดื่ม  และพ้ืนที่การบ าบัดน้ าเสีย  ตลอดจนที่

ก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ 
๕.  จัดเก็บค่าส่งเสริมจากผู้จ าหน่ายอาหาร 
๖.  ก าหนดแนวทางและวางแผนให้กับผู้จ าหน่ายอาหารในการรักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหาร 
๗.  ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพของผู้จ าหน่ายอาหาร  เพื่อน ามาปรับปรุง แก้ไขให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น      
๘.  สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



๕๖ 
 

งานบ้านพักครู 
นายมาลา  ดวงทอง 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
๑. อ านวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่คณะครูในหมู่บ้าน 
๒. สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีใน 

ท้องถิ่น 
๓. ประสานหรืออ านวยความสะดวกแก่คณะครูในหมู่บ้านพักครู  
๔. รับฟังปัญหา และน าความเดือดร้อน ทุกข์สุข และความต้องการที่จ าเป็น ของคณะครู  เพื่อให้การแก้ไข 

หรือช่วยเหลือ 
๕. ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหรือข้อตกลงของบ้านพักครูที่ได้ร่วมกันตั้งขึ้น 
๖. จัดให้มีการประชุมคณะครูและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
๗. สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  
 
๑.  นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม     หัวหน้า 
๒.  นักการภารโรง      ผู้ช่วย 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
๑. สมัครเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น 
๒. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
๓. รับสมัครนักเรียนแกนน าเพ่ือประชาสัมพันธ์ โครงการ 
๔. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 
๕. เป็นแกนน าในการรณรงค์ลดการสร้างมลภาวะ 
๖. เป็นแกนน าในการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
๗. นิเทศ  ติดตามผลการด าเนินงาน 
๘. สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

 
 
 
 
 



๕๗ 
 

งานโสตทัศนเพื่อการศึกษา 
๑. นายติยพัฒน์   เสนาน้อย   

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
๑.  วางแผนการด าเนินการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ 

 ๒.  ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในงานด้านต่าง ๆ 
 ๓.  สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้สามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ 
 ๔.  ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ให้บริการโสตทัศนศึกษาแก่หมวดวิชาต่าง ๆ และ
ครูผู้สอน 
 ๕.  ดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาของโรงเรียน 
 ๖.  จัดการเกี่ยวกับระบบเสียงในโรงเรียนร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ 
 ๗.  จัดหาและซ่อมบ ารุงโสตทัศนศึกษาให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอหากเกินความสามารถให้จ้างช่างซ่อม 
 ๘.  แนะน าครูอาจารย์ให้เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือโสตทัศนศึกษาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 ๙.  จัดให้มีโสตทัศนูปกรณ์ในโอกาสที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน 
 ๑๐. ให้บริการชุมชนและโรงเรียนอื่น ๆ  ทางด้านโสตทัศนศึกษาเมื่อมีโอกาส  
 ๑๑. ผลิตอุปกรณ์ทัศนศึกษาขึ้นเท่าที่จ าเป็นและท าได้ 
 ๑๒. จัดท าทะเบียนสะสมวัสดุ พัสดุครุภัณฑ์ เกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

๑๓. วางแผนจัดท าโครงการงบประมาณด าเนินการประจ าปีเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา 
๑๔. จัดหาและจัดเก็บอุปกรณ์เก่ียวกับโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน 
๑๕. ควบคุมการเบิกจ่าย การใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาของโรงเรียน 
๑๖. จัดท าสถิติการใช้บริการโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน 
๑๗. วางแผนเกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน 
๑๘. จัดท าค าบรรยายในรูปแบบต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของบทเรียนและเนื้อหา

การเตรียมตัวของนักเรียนและกิจกรรม 
๑๙. ติดตามผลการด าเนินงานด้านโสตทัศนศึกษา 
๒๐. ติดตามความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมทุกฝุายของโรงเรียน 
๒๑. จัดระบบการกระจายเสียงในโรงเรียน  โดยร่วมมือกับงานโสตทัศนศึกษา 
๒๒. รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากฝุายต่าง ๆ  และหมวดวิชาเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นได้รับทราบ 
๒๓. เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน  
๒๔. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เพ่ือกระจายข่าวความเคลื่อนไหวให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบ 
๒๕. จัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนต่อหน่วยงานอ่ืนและชุมชน 
๒๖. จัดท าปูายประกาศหรือไปประกาศให้ชัดเจนและถูกต้องเมื่อมีกิจกรรมเพ่ือความเข้าใจตรงกัน    
๒๗. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกและชุมชนตามความจ าเป็นและความต้องการของโรงเรียน 

 ๒๘. ต้อนรับแขกหรือผู้ปกครองนักเรียนพร้อมทั้งหาวิธีตามตัวบุคคลตามที่ผู้มาเยี่ยมต้องการพบ 



๕๘ 
 

  ๒๙. ให้การแนะน าแก่ผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน 
  ๓๐. เป็นพิธีกรในการจัดงานต่าง ๆ  ของโรงเรียนตามสมควร 
  ๓๑. จัดหาอาสาสมัครเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ 
  ๓๒. จัดท าเนียบครูและบุคคลส าคัญ 
  ๓๓. ประสานงานกับฝุายและหมวดต่าง ๆ  ในการเสนอข่าวสาร 
 ๓๔. จัดรายการเสียงตามสายเพื่อเสนอข่าวสารทางโรงเรียนและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในช่วงเวลา  ๐๗.๐๐ 
น. - ๐๘.๐๐ น. และ ๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๓๐ น. ของทุกวันท าการ 
 ๓๕. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานประชาสัมพันธ ์
นางสาวฐิติญาพร  สนิท   

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
๑. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์  หลากหลายรูปแบบ  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ 
๒. จัดท าวารสาร เฟสบุคโรงเรียน ปูายประชาสัมพันธ์  ท าเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานพนักงานบริการและลูกจ้างชั่วคราว 

๑.  นายมาลา  ดวงทอง    

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
๑. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๒. ติดตามการปฏิบัติงานประจ าวันของพนักงานบริการ 
๓. ประสานงานกับพนักงานบริการเพื่อทราบปัญหาและร่วมแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน   
๔. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของพนักงานบริการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๖. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานของพนักงานบริการ 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานบริการรถรับส่งนักเรียน 
นายมาลา  ดวงทอง  

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
๑. จัดท ากฎ ระเบียบ และข้อบังคับเก่ียวกับการขับรถรับส่งนักเรียนให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามอย่าง 
๒. เคร่งครัด 
๓. ส ารวจ ตรวจสภาพรถที่ให้บริการกับนักเรียนให้มีความปลอดภัย 



๕๙ 
 

๔. สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานประเมินผลกลุ่มบรหิารงานทั่วไป 

๑.  นายมาลา  ดวงทอง   หัวหน้า 
๒.  นายติยพัฒน์  เสนาน้อย  ผู้ช่วย 
๓.  นางสาวฐิติญาพร  สนิท  ผู้ช่วย    
๔.  นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม  ผู้ช่วย 
๕.  นางสาวสธุาทิพย์  วิเศษชาติ               ผู้ชว่ย            

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
๑. ประเมินผลการด าเนินงานบริหารงานทั่วไปในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน 
๒. ประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
๓. วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานบริหารงานทั่วไป   
๔. น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานบริหารงานทั่วไป   
๕. สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

งานสารบรรณ พัสดุและงานเลขานุการงานทั่วไป 
๑. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ   

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
๑. จัดระบบงานสารบรรณและพัสดุกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับงานบริหารงานทั่วไป 
๓. ตอบโต้หนังสือราชการจากหน่วยงานราชการอ่ืน และกลุ่มบริหารงานบริหารงานทั่วไป 
๔. จดบันทึกการประชุม 
๕. ควบคุมการเบิกจ่ายและลงบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ของฝุายบริหารงานทั่วไป 
๖. สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานชุมชนภาคีเครือขา่ย 
นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม   

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
๑. วางแผนและด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับองค์กรเครือข่ายและชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



๖๐ 
 

๒. เข้าร่วมงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  
๓. ประชาสัมพันธ์  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน 
๔. สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานรับนักเรียน 

  นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ   

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
๑. วางแผนและด าเนินงานรับสมัครนักเรียนใหม่ 
๒. จัดท าข้อมูลนักเรียนให้เป็นระบบ ประสานงานกับฝุายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
๓. สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

งานประสานราชการ 
นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
๑.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๒.  ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดและพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 
 

การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
 ๑.  ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความร่วมมือ  ความช่วยเหลือ  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.  เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๓.  ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษา 
 ๔.  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 

 



๖๑ 
 

การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
๑.  ก าหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๒.  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาทุกด้าน  ครอบคลุมถึงการประสานความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน องค์กร
เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงาน   สถานประกอบการ  สถาบันสังคมอ่ืน  และสถานศึกษาในการใช้
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาร่วมกัน 
 ๓.  ด าเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๑.  นายมาลา ดวงทอง   หัวหน้า 
๒.  นายติยพัฒน์  เสนาน้อย  ผู้ช่วย 
๓.  นางสาวฐิติญาพร  สนิท  ผู้ช่วย    
๔.  นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม  ผู้ช่วย 
๕.  นางสาวสธุาทิพย์  วิเศษชาติ           ผู้ชว่ย           

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้
๑.  จัดระบบการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลและการรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๒.  จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 ๓.  รายงานผลการพัฒนาการศึกษาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และสาธารณชน
ทราบ 
 ๔.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม  ตรวจสอบ   ประเมินผล  และการรายงานผลการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



๖๒ 
 

โครงสรา้งการบริหารงานกลุม่บริหารงานกจิการนกัเรยีน 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ 

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ 

งานบริหารงานกิจการนักเรียน งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

งานจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการลงโทษนักเรียน 

งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด 

/เอดส์ และการกระท า 

ท่ีผิดกฎหมาย ผิดวินัย 

สภานักเรียน 

กลุ่มงานป้องกันอุบัติเหตุ

นักเรียน จราจร 

งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน

สถานศึกษา 

งานส านักงานกลุ่มงานบริหาร

กิจการนักเรียน 

งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรม 

ท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

งานหัวหน้าระดับ   

ประกันชีวิตนักเรียน 

หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานกิจการ

นกัเรยีน 



๖๓ 
 

บุคลากรกลุ่มบรหิารงานกจิการนกัเรยีน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

นายพลวรรต ์ บญุสม 

งานสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 

และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 

นางศภุรดา  แดงบญุเลศิ 

งานพฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอื

นกัเรยีน 

นายทณัฑธร  แสงมาศ 

 หวัหนา้กลุม่บรหิารงานกจิการนกัเรยีน 

 

นายชยัยนัต ์ถาพนัธ์ 

งานปอ้งกนัแกไ้ขปญัหาสาร

เสพตดิ/เอดส ์กระท าทีผ่ดิ 

นายทศวทัน ์ แหวนเงนิ 

สภานกัเรยีน งานสง่เสรมิ

ประชาธปิไตย 



๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดงาน 

ที่รับผิดชอบ 



๖๕ 
 

งานบริหารงานกิจการนักเรียน  
นายทัณฑธร  แสงมาศ         
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเก่ียวกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
๒. ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ วางแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
๓. ก ากับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบตามระเบียบ

ของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ 
๔. ก ากับ ดูแล กลั่นกรองเอกสาร ในส านักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพ่ือปฏิบัติ

หรือสั่งการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี 
๕. เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับคณะกรรมการ

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
๖. ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนในบาง

โอกาส 
๗. ให้ค าแนะน าในด้านความประพฤติของนักเรียน และครู-อาจารย์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและ

ระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี 
๘. วางแผนปูองกัน ควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสม

กับสภาพนักเรียน 
๙. วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
๑๐. บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบ 
๑๑. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

เพ่ือปูองกันและแก้ไข 
๑๒. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
๑๓. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 
๑๔. ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 
๑๕. จัดท าสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรังปรุงต่อไป 
๑๖. ติดตามและประเมินผลงานฝุายกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน 
๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  
นายพลวรรต์  บุญสม 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
๒. จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
๓. จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่ก าหนด 
๔. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 



๖๖ 
 

๕. ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
๖. ประสานงานกับฝุายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของนักเรียน 
๗. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น เพ่ือร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
๘. จัดท าเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน 
๙. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งานพัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
 นางศุภรดา  แดงบุญเลิศ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
๒. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา 
๓. ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น 
๕. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
๖. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
๗. ประสานครูที่ปรึกษาเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
๘. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
๙. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานส่งเสรมิประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

นางศุภรดา  แดงบุญเลิศ 
นายทศวัทน์  แหวนเงิน 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้

๑. จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
๒. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
๓. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝุายต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
๕. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
๖. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้ งวางแผนงาน/โครงการส าหรับ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 



๖๗ 
 

๗. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพ่ือความสามัคคี การเคารพนบนอบ 
ของนักเรียนต่อครู 

๘. ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายที่
เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 

๙. จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
๑๐. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา / พระมหากษัตริย์และ

ความเป็นไทย เพ่ือแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
๑๑. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
๑๒. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 

งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระท าที่ผดิกฎหมาย ผิดวินัย 
นายชัยยันต์   ถาพันธ์ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้

๑. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
๒. ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๓. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝูาระวัง 
๔. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
๕. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๖. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
๗. ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๘. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
๙. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
๑๐. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๑. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๓. จัดท าข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ 
๑๔. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๑๕. เฝูาระวังการระบาดของสถานการณ์เอดส์ 
๑๖. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ 
๑๗. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนในการปูองกันโรคเอดส์ 
๑๘. การให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
๑๙. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒๐. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 



๖๘ 
 

งานส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 นายพลวรรต์  บุญสม 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี ้

๑. สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและกิจกรรม
เช่น มอบ เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท าความดีด้านต่าง ๆ 

๒. จัดค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
๓. ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน เรื่องความ

สะอาดการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
๔. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนา ของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของชาติ 
๕. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 
๖. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน และเป็นการสร้าง

ขวัญก าลังใจให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
๗. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

กลุ่มงานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน จราจร 
นายทศวัฒน์   แหวนวงษ์ 
หน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. จัดท าข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน 
๒. รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสาร 
๓. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน 
๔. ให้ความรู้ในการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
๕. จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา 
๖. รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานขนส่งจั ดท าใบอนุญาตขับขี่

รถจักรยานยนต์และรถยนต ์
๗. ก ากับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 
๘. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจ าชั้น หัวหน้าระดับ และครูเวรประจ าวัน 
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 



๖๙ 
 

งานหัวหน้าระดับ 
นายทัณฑธร  แสงมาศ         
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. ออกค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจ าชั้นในแต่ละปีการศึกษา 
๒. ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับงานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ที่ก าหนด 
๓. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือร่วมแก้ไขพัฒนานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
๔. ชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับให้เข้าใจและชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ 
๕. อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ 
๖. จัดท าระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย การขออนุญาต

ออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 
๗. ควบคุม ก ากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึงผู้ปกครองเมื่อนักเรียน

ขาดเรียน ๓ วันขึ้นไป 
๘. จัดแบ่งนักเรียน ครู ไปร่วมพิธีหรือกิจกรรมกับทางราชการ ทั้ งรัฐพิธีและราชพิธีหรือกิจกรรมกับทาง

ราชการ ทั้งรัฐพิธีและราชพิธี 
๙. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการนักเรียน 
คณะกรรมการสภานักเรียน 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. เป็นตัวแทนของนักเรียนในการร่วมท ากิจกรรมของโรงเรียน-ชุมชน 
๒. ประสานงานระหว่างนักเรียนกับครูในโรงเรียนในกิจการงานของโรงเรียน 
๓. ริเริ่มและจัดท าโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน และชุมชนตามความเห็นชอบของผู้บริหาร

โรงเรียน 
๔. เผยแพร่หลักการประชาธิปไตยให้นักเรียนทราบโดยทั่วกัน โดยมีหลักการปฏิบัติและต่อเนื่อง 
๕. ร่วมกับกิจการนักเรียนของโรงเรียนในการเสนอปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ

ของทางโรงเรียน 
๖. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการเรียน การเสียสละ การเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความร่วมมือ 

การเคารพกฎระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ 
๗. ให้ความร่วมมือกับฝุายกิจการนักเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าแถวการสอดส่องนักเรียนที่มีความ

ประพฤติไม่เหมาะสม 
๘. ร่วมกับฝุายวิชาการและงานแนะแนวเพ่ือช่วยเผยแพร่การศึกษาต่อ กระตุ้นเตือนเพ่ือนๆที่ติด "0", "ร", 

"มส", "มผ" ให้รีบแก้เพ่ือผลการจบการศึกษา 



๗๐ 
 

๙. ระเบียบขอ้บังคับต่างๆที่คณะกรรมการนักเรียนร่างข้ึน และปรับปรุงออกใช้ในเรื่องต่างๆจะต้องเสนอผ่าน
ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการนักเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการอนุมัติก่อน จึงประกาศใช้ได้ 

๑๐. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน 

บุคลากรทั้งหมด 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. ร่วมให้ค าปรึกษา และรวบรวมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนจัดท าแผนงานฝุาย
กิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

๒. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและพรรณนางานของบุคลากรใน
ส่วนที่เกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน 

๓. ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
๔. รว่มวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๕. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
๖. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
๗. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน 
๘. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
๙. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานส านักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
นางศุภรดา   แดงบุญเลิศ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. รับส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ ท าระเบียบวาระและบันทึกการประชุม บันทึกเสนอ เก็บหนังสือราชการ 
๒. ประสานงาน ติดตาม เกี่ยวกับหนังสือที่มาถึงฝุายกิจการนักเรียน  
๓. ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน  
๔. วางแผนด าเนินการควบคุม ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของฝุายกิจการนักเรียน  
๕. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ในฝุายกิจการนักเรียน  
๖. จัดท าแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ท าหนังสือคู่มือนักเรียน  
๗. เก็บรวบรวมสถิติในด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานในฝุายกิจการนักเรียน  
๘. รวบรวมคะแนน รายงานระเบียบวินัยเกี่ยวกับงานพฤติกรรมนักเรียนที่ตกเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์  
๙. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพ่ือใช้ในโรงเรียน (คณะกรรมการ) 



๗๑ 
 

๑๐. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้บุคลากรและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน  
๑๑. ก าหนดแผนภูมิการจัดองค์กรฝุายกิจการนักเรียน  
๑๒. จัดท าเอกสารพรรณนางาน  
๑๓. ออกแบบประเมินงานทุกงาน ในฝุายกิจการนักเรียน  
๑๔. วิเคราะห์ผลการน าเนินงานกิจการนักเรียน และรายงานให้รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียนให้

รับทราบ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานกิจการนักเรียน  
๑๕. จัดท าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  

 
งานธุรการฝ่าย 

นางศุภรดา  แดงบุญเลิศ 
นายทศวัทน์  แหวนเงิน 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

๑. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๒. จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุมเสนอ

รายงาน 
๓. จัดท าทะเบียนรับ – ส่ง เอกสารและหนังสือราชการตามระบบเกี่ยวกับการจ่ายเรื่อง การติดตามเก็บเรื่อง

การเข้าแฟูมต่าง ๆ ของฝุายและจัดพิมพ์ค าสั่งของฝุาย 
๔. พิมพ์หนังสือ งานกลุ่มบริหารจัดการ โต้ตอบรับส่งหนังสือราชการ 
๕. จัดซื้อ จัดหา ควบคุม บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ภายในกลุ่มบริหารวิชาการ จัดเก็บและดูแลพัสดุ  อุปกรณ์    

ของส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๖. จัดเก็บข้อมูลของกลุ่มงานภายในกลุ่มบริหารวิชาการ ด าเนินจัดท าเป็นสารสนเทสกลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียน 
๗. จัดท าเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
๘. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ งานของกลุ่มบริหารวิชาการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 
๙. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 



๗๒ 
 

คณะกรรมการผู้จัดท า 
 
๑. นายปนุพงษ์  เถาวรินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์       ประธาน 

๒. นางธราธร  บุญเสริม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน                       

                                 งบประมาณ          รองประธาน 

๓. นางณัฐธมน  วงค์พิทักษ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ 

๔. นางสาวปวิตรา สาริกา        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ         กรรมการ 

๕. นายชาลี     มีวงศ์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ        กรรมการ 

๖. นายมาลา  ดวงทอง   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป         กรรมการ 

๗. นายทัณฑธร  แสงมาศ         หัวหนา้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน        กรรมการ 

๘. นางสาวอลิสา  บุญอยู่  กลุ่มบริการงานบุคคล     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


