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คำสั่งโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 

ที่ 064/๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปีการศึกษา  ๒๕๖5 

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

 ด้วย  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   
มาตรา ๓๙  กำหนดให้มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านงานวิชาการ  งานงบประมาณ  
งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป  ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว  และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จึงยกเลิกคำสั่งที่ 067/๒๕๖4 
และแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา  
๒๕๖5  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 

๑.๑ นายชัยยา บัวหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

1.2 นางสาวชนิดาพร ดวงแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

1.3 จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป กรรมการ 

1.4 นางสาวปัณณธร   ละโป้ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลฯ   กรรมการ 

1.5 นางสาววชิราภรณ์   กิ่งคำ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ กรรมการ 

1.6 นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน    

กรรมการ 

1.7 นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

  บทบาทหน้าที่    

๑) ประชุมวางแผน  กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกด้าน 

๒) สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรทุกฝ่ายงาน 

๓) กำกับดูแล  นิเทศ  ติดตาม และประเมินผล ยกระดับการปฏิบัติงานทุก 

๔) เป็นที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

๕) ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๖) ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจ สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิจัยและพัฒนาองค์กร 

๗) ปฏิบัติหน้าที่ในขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ 

 



๒ 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๒. ฝ่ายบริหารทั่วไปและผู้รับผิดชอบ   
     ๒.๑ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
   ผู้รับผิดชอบ :   จ่าอากาศโทบุญสืบ   เกตุวุฒ ิ  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

บทบาทหน้าที ่: ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการและเลขานุการกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

1. นำแนวนโยบายที่คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป กำหนดมาปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
2. ปฏิบัติหน้าแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในกรณีผู้อำนวยการโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้    
3. ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือให้การดำเนินงานมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
4. นิเทศ  ควบคุม  ดูแล  ประเมินผลการดำเนินงานตามสายงานของกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
5. ประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป 
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนมอบหมาย 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
8. วางแผน บริหารจัดการ พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน กำกับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน

ตามขอบข่ายงานบริหารทั่วไป ดังนี้ 
 
๑. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  ได้แก่ 
 

1. การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
2. การบริการอาคารเรียน 
3. การบริการห้องเรียน 
4. การบริการห้องบริการ 
5. การบริการห้องพิเศษ 
6. การบริการอาคารประกอบ 
7. การให้บริการน้ำดื่ม 
8. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
9. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
10. การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 
11. งานรักษาความปลอดภัย 
12. งานหมู่บ้านพักครู 
13. งานดนตรีและนาฎศิลป์ 
14. งานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาและโรงเรียนปลอดขยะ 
15. งานพนักงานบริการและลูกจ้างชั่วคราว 
16. งานบริการรถรับส่งนักเรียน 
17. งานประดับตกแต่งผ้า 
18. การประเมินผลการดำเนินงานบริการและอาคารสถานที่ 
19. สารบรรณ พัสดุและงานเลขานุการงานทั่วไป 

 



๓ 
 

รองหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

  จ่าอากาศโทบุญสืบ   เกตุวุฒ ิ            รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
บทบาทหน้าที่ 

1. ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
2. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
3. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปในกรณี

ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มงานฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและโรงเรียน

มอบหมาย 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

  ๒.๒ งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม    
คณะกรรมการงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 

1. จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ ประธานกรรมการ 
2. นางจันทนา อภิพุทธิกุล รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวหัสยา บัวแก้ว กรรมการ 
4. นางสาวตวงพร คำเสียง กรรมการ 
5. นายรุ่งโรจน์ พรมมี กรรมการและเลขานุการ 
6. นายวิชัย หอมจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าที ่  
1. เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลฝ่ายบริหารด้านงานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
2. ประชุมวางแผนแก้ไข และพัฒนางานบริการอาคารสถานที ่และสิ ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพ 
3. กำกับดูแล  นิเทศ  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
4. รับผิดชอบโครงการพัฒนางานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนซึ่งเป็นงานตาม 
5. กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วน    

ร่วมทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จุดเน้นที่ ๓ มุ่งให้สถานศึกษามีการวาง
แผนการพัฒนางานอย่างเป็นระบบตามตัวชี้ว ัดที่  ๓.๑ โรงเรียนนำเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน    
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มาใช้ในการบริหารและพัฒนางาน (ในส่วนของงานบริการอาคาร    
สถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน) 

6. มีส่วนร่วมตามโครงการนิเทศภายในของฝ่ายวิชาการซึ่งเป็นงานตามกลยุทธ์ที่  ๕ พัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา จุดเน้นที ่๒ พัฒนาระบบการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ความก้าวหน้า 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



๔ 
 
๒.๓ งานอาคารเรียนอาคารประกอบและสภาพแวดล้อม 

1. จ่าอากาศโทบุญสืบ   เกตุวุฒิ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวหัสยา บัวแก้ว รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวตวงพร คำเสียง กรรมการ 
4. พนักงานบริการและลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
5. นายวิชัย   หอมจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
 

1. วางแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน จัดทำผังบริเวณ
โรงเรียน  

2. ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย 
เหมาะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 

3. ติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 
และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

4. ดำเนินการจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียนให้เกิดความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงามความ
ปลอดภัย และความสะดวก 

 

๒.๔ งานห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพิเศษ และห้องบริการ  
 

1. จ่าอากาศโทบุญสืบ   เกตุวุฒิ ประธานกรรมการ 
2. นางจันทนา อภิพุทธิกุล รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวหัสยา บัวแก้ว กรรมการ 
4. นางสาวตวงพร คำเสียง กรรมการ 
5. พนักงานบริการและลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
6. นายวิชัย   หอมจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 

 
บทบาทหน้าที่ 

1. ติดตามตรวจสอบบรรยากาศในอาคารเรียน  ห้องปฏิบัติการพิเศษ  และห้องบริการ เพื่อให้เกิด
ความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม ความปลอดภัย ความสะดวก 

2. จัดให้มีการตกแต่งท่ีสวยงามและมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ 
4. ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดีมีอุปกรณ์ยึดมั่นคง 
5. ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา โทรศัพท์อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดี 
6. มีการดูแลสภาพสีของอาคารให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย 
7. มีป้ายชื่อบอกอาคารและห้องเรียนต่าง ๆ 
8. มีระเบียบการใช้ ตารางการใช้  การดูแลรักษาห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ 
9. ติดตามประเมินผลการใช้ห้องอย่างเป็นระบบ 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



๕ 
 
๒.๕ งานโภชนาการ  

1. นางสาวตวงพร คำเสียง หัวหน้า 
2. นางสาวหัสยา บัวแก้ว ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่ 
 

1. ติดตามตรวจสอบบรรยากาศในอาคารโรงอาหาร  เพ่ือให้เกิดความสะอาด ความมีระเบียบความ 
ร่มรื่น  ความสวยงาม  ความปลอดภัย ความสะดวกรื่น  ความสวยงาม  ความปลอดภัย ความ
สะดวก 

2. จัดทำระเบียบปฏิบัติการใช้โรงอาหาร 
3. จัดให้มีผู้ดูแลรักษาโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ  มีความถูกหลักอนามัย  มีความเป็นระเบียบมี  

แสงสว่างเพียงพอ  มีการตกแต่งที่สวยงาม  มีโต๊ะเก้าอ้ีให้นักเรียนและครูรับประทานอาหารพียง
พอมีเครื่องอำนวยความสะดวก เช่น พัดลม โทรทัศน์  มีอากาศถ่ายเทสะดวก  มีที่รองรับขยะ
และเศษอาหาร  มีระบบการทำความสะอาดและบำบัดน้ำเสีย 

4. สร้างความตระหนัก และให้ความรู้แก่นักเรียน และบุคลากร ด้าน การใช้น้ำดื่ม  มารยาท  การ
รับประทานอาหาร  การใช้อุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช้  ในการประกอบอาหาร การรับประทาน
อาหาร  การใช้โรงอาหาร การใช้เครื่องอำนวยความสะดวกในโรงอาหาร และการใช้น้ำดื่มใน
โรงเรียน  เป็นต้น 

5. ประสานการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ด้านโภชนาการ การผลิตน้ำ
ด่ืม  การตรวจสอบคุณภาพถังบรรจุน้ำ  คุณภาพน้ำ  การรณรงค์ให้ความรู้ ด้านอาหาร และการ
บริโภคน้ำดื่ม ที่สะอาด  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 

6. กำกับ ติดตามการใช้ การให้บริการของผู้ประกอบการอาหารและโภชนาการ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

7. ประเมินผล และรายงานการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้านโภชนาการ  
ประจำภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒.๖ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

1. นางจันทนา อภิพุทธิกุล หัวหน้า 
2. นางสาวหัสยา บัวแก้ว ผู้ช่วยและเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
1. จัดทำระเบียบการใช้ห้องพยาบาล  ดูแลให้อยู่ในสภาพดี  มีครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์เพียงพอต่อการ

ให้บริการ  มีบันทึกการใช้ห้อง และมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
2. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ครูและบุคลากร 
3. ติดตามตรวจสอบบรรยากาศในห้องพยาบาล  เพื่อให้เกิดความสะอาด ความมีระเบียบความ     

ร่มรื่น  ความสวยงาม  ความปลอดภัย ความสะดวก 
4. ดำเนินการให้นักเรียนครูและบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยประจำปี 
5. ดำเนินการให้นักเรียนครูทำประกันอุบัติเหตุหมู่ประจำปี 



๖ 
 

6. ประสานงานกับหน่วยงาน  องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 

7. ประเมินผล และรายงานการให้บริการการปฐมพยาบาล การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน และบุคลากร  ประจำภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
               
๒.๗ งานสื่อสารการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 

1. นางสาวปัณณธร   ละโป้ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวหัสยา   บัวแก้ว กรรมการ 
3. นางรัศม ี  อินตา กรรมการและเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่ 

1. ดำเนินการจัดแผนเพ่ือจัดทำ จัดหา ปรับปรุง และพัฒนา ระบบการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. เอกสารแนะนำโรงเรียน 
 2. เสียงตามสาย 
 3. ป้ายนิเทศ 
 4. โทรทัศน์ 
 5. เครื่องขยายเสียง 
 6. วีดีทัศน์ 
 7. จานรับสัญญาณดาวเทียม 
 8. การสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 9. การสื่อสารผ่านเว็ปไซต์ของโรงเรียน 
2. จัดทำแนวปฏิบัติในการให้บริการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ประเมินผลการดำเนินการ

ปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ 
3. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนและการ 

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ภายนอก ปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
๒.๘ งานรักษาความปลอดภัย 

1. จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวหัสยา   บัวแก้ว รองประธานกรรมการ 
3. นายสุพล  พลับเพลิง กรรมการ 
4. นายจักรพันธ์   พันธ์สาลี กรรมการ 
5. นายบุญมี   พันธฺสาลี กรรมการ 
6. นายมนัสวิน  สังขะพงษ์ กรรมการ 
7. นายเจษฏา  พัฒนวิบูลย์ กรรมการ 
8. นางสาวตวงพร คำเสียง กรรมการและเลขานุการ 

 



๗ 
 
บทบาทหน้าที่ 

1. วางแผนการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน  บุคลากร และทรัพย์สินของทางราชการ 
2. จัดบุคคลรับผิดชอบเวรกลางวันในวันราชการเวรยามกลางคืน เวรกลางวันในวันหยุดราชการ

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
3. จัดอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัยให้เพียงพอและอำนวยความ 

สะดวกต่าง ๆ 
4. กำกับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของครู และบุคลากรที่รับผิดชอบเวรกลางวันในวันราชการ        

เวรยามกลางคืน  เวรกลางวันในวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ 
5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที ่ของครู และบุคลากรที ่รับผิดชอบประจำวัน และรายงานต่อ

ผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๒.๙  งานหมู่บ้านพักครู 

1. นางจันทนา อภิพุทธิกุล หัวหน้า 
2. นางสาวหัสยา   บัวแก้ว ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าที่ 
1. อำนวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่คณะครูใน

หมู่บ้าน 
2. สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและ

ประเพณีในท้องถิ่น 
3. ประสานหรืออำนวยความสะดวกแก่คณะครูในหมู่บ้านพักครู 
4. รับฟังปัญหา และนำความเดือดร้อน ทุกข์สุข และความต้องการที่จำเป็น ของคณะครู  เพื่อให้

การแก้ไขหรือช่วยเหลือ 
5. ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหรือข้อตกลงของบ้านพักครูที่ได้ร่วมกัน

ตั้งขึน้ 
6. จัดให้มีการประชุมคณะครูและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 
7. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๒.๑0 งานศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษาและโรงเรียนปลอดขยะ 
 

1. จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ ประธานกรรมการ 
2. นางจันทนา อภิพุทธิกุล รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจินตนา  มกรนันท์ กรรมการ 
4. นายคณิต   โพธิ์ทิพย์ กรรมการ 
5. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา กรรมการ 
6. นางสาววิชุกรณ์   ทองมา กรรมการ 
7. นางสาวทิพวรรณ   ศรีกระหวัน กรรมการ 
8. นายวิชัย   หอมจันทร์ กรรมการ 
9. นางสาวตวงพร   คำเสียง กรรมการและเลขานุการ 



๘ 
 
บทบาทมีหน้าที่  
 

1. สมัครเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น 
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
3. รับสมัครนักเรียนแกนนำเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ 
4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 
5. เป็นแกนนำในการรณรงค์ลดการสร้างมลภาวะ 
6. เป็นแกนนำในการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
7. นิเทศ  ติดตามผลการดำเนินงาน 
8. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๒.๑๑ งานพนักงานบริการและลูกจ้างช่ัวคราว 

1. จ่าอากาศโทบุญสืบ   เกตุวุฒิ หัวหน้า 
2. นายวิชัย   หอมจันทร์ รองหัวหน้า 
3. นางสาวตวงพร  คำเสียง ผู้ช่วย 
4. นางสาวหัสยา บัวแก้ว ผู้ช่วย 

 

บทบาทมีหน้าที่ 
 

1. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. ประสานงานกับพนักงานบริการเพ่ือทราบปัญหาและร่วมแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของพนักงานบริการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
5. นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานของพนักงานบริการ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๒.๑๒ งานบริการรถรับส่งนักเรียน 
 

1. จ่าอากาศโทบุญสืบ   เกตุวุฒิ หัวหน้า 
2. นายวิชัย   หอมจันทร์ ผู้ช่วย 

บทบาทมีหน้าที่ 
 

1. จัดทำกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการขับรถรับส่งนักเรียนให้พนักงานขับรถปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด 

2. สำรวจ ตรวจสภาพรถที่ให้บริการกับนักเรียนให้มีความปลอดภัย 
3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



๙ 
 
๒.๑๓ งานประดับตกแต่งผ้า 
 

1. นางสาวหัสยา   บัวแก้ว หัวหน้า 
2. นางสาวตวงพร   คำแสียง ผู้ช่วย 
3. นักงานบริการและลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วย 

 
 

บทบาทมีหน้าที่ 
 

1. ดำเนินการประดับตกแต่งผ้าในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
2. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๒.๑4 งานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                      

1. จ่าอากาศโทบุญสืบ   เกตุวุฒิ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสิริสมบัติ   บุญพอ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวหัสยา   บัวแก้ว กรรมการ 
4. นางสาวรัชต์รวีย์   เพชรดี กรรมการ 
5. นางสาวพัชรวดี   บุญมาก               กรรมการ 
6. นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย กรรมการ 
7. นายวิชัย    หอมจันทร์          กรรมการและเลขานุการ 

                           
บทบาทหน้าที:่  ดำเนินงาน กำกับติดตามและพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. กำกับ ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานความยั่งยืนของงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้โรงเรียนและสพม.๒๘  

รับทราบ (รายงาน สพม. ศกยส. รับทราบทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน เริ่มตั้งแต่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
เป็นต้นไป) 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒.๑๕ การประเมินผลการดำเนินงานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

1. จ่าอากาศโทบุญสืบ   เกตุวุฒิ หัวหน้า 
2. นางสาวตวงพร   คำเสียง ผู้ช่วย 

 

บทบาทหน้าที่ 
 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ 
2. มีการนิเทศ กำกับติดตาม นำผลการประเมินไปวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินโครงการ 
3. นำผลการประเมินนำเสนอฝ่ายบริหาร เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

   
 
 



๑๐ 
 
๒.๑6 สารบรรณ พัสดุและงานเลขานุการงานทั่วไป 

1. จ่าอากาศโทบุญสืบ   เกตุวุฒิ หัวหน้า 
2. นางสาวตวงพร   คำเสียง ผู้ช่วย 

 
บทบาทมีหน้าที่ 
 

1. จัดระบบงานสารบรรณและพัสดุกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับงานบริหารงานทั่วไป 
3. ตอบโต้หนังสือราชการจากหน่วยงานราชการอ่ืน และกลุ่มบริหารงานบริหารงานทั่วไป 
4. จดบันทึกการประชุม 
5. ควบคุมการเบิกจ่ายและลงบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
6. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



๑๑ 
 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
  ๓.  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
   ผู้รับผิดชอบ :   นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ   ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
บทบาทหน้าที่ 

๑. ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ห ัวหน ้ากล ุ ่มบร ิหารงานก ิจการน ักเร ียน กรรมการและเลขาน ุการ  
การกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในกรณีผู้อำนวยการ 
โรงเรียน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ นิเทศ ควบคุม  ดูแล 
ประเมินผลการดำเนินงานตามสายงานของกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 

๓. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนมอบหมาย 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
รองหัวหน้างานบริหารงานกิจการนักเรียน 
นางสาวดวงนภา  สุราวุธ  ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

บทบาทหน้าที่ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่ม

บริหารงานกิจการนักเรียน 
๒. ปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่แทน ผ ู ้อำนวยการโรงเร ียน และห ัวหน ้ากล ุ ่มงานก ิจการน ักเร ียน 

ในกรณีผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มงานฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้   
๓. ปฏิบัติหน้าที ่ตามที ่ผู ้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

และโรงเรียนมอบหมาย 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
       งานกิจการนักเรียน ได้แก่ 
 

๑. การดำเนินงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ 
๒. การดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. การดำเนินงานตามแนวทางโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   
๔. การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 



๑๒ 
 

๕. การประเม ินค ุณล ักษณะอ ันพึงประสงค ์และค ุณธรรม  ๑๒ ประการของน ักเร ียน 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑   

 
๓.๑ คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน 

๑. นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ ประธานกรรมการ 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 

นางสาวดวงนภา   
นางนาตยา 
นางฐิติชญา 
นายสุรัตน์ 

สุราวุธ 
จันทรักษ ์
อาเรนส์ 
สายสินธ์ 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๖. นางสาวอาริยา หงษ์ทอง กรรมการ 
๗. นายนพรัตน์   ศรีดวง กรรมการ 
๘. นายคณิต   โพธิ์ทิพย์ กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่  
ประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน จัดทำแผนปฏิบัติการ  คู่มือปฏิบัติงานกิจการนักเรียน 
คู ่ม ือพ ัฒนาและประเม ินค ุณล ักษณะอันพึงประสงค ์น ักเร ียน และดำเน ินการตามแผน 
ทั ้งนี ้ให ้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ จ ุดเน้นมาตรฐาน และนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธ ิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อย่างเคร่งครัด 
ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. การดำเนินงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบด้วย 
 ๑. การวางแผนงานกิจการนักเรียน 
 ๒. การบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๓. การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
 ๔. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๕. การดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 ๖. การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน 
๒. การดำเนินงานตาม ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ปลูกฝัง ป้องกัน และสร้างเครือข่าย คุณลักษณะ 
๓. ประการ ประกอบด้วย กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง  

และมีจิตอาสา 
๔. การดำเนินงานตามแนวทางโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ๖ องค์ประกอบ 



๑๓ 
 

๕. การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว ๕ มาตรฐาน 
๖. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๔๖๐)   
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๒ การวางแผนงานกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
๑. นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ ประธานกรรมการ 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 

นางนางนาตยา 
นางฐิติชญา 
นายสุรัตน์ 
นายคณิต   

จันทรักษ ์
อาเรนส์ 
สายสินธ์ 
โพธิ์ทิพย์ 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๖. นางสาวอาริยา หงษ์ทอง กรรมการ 
๗. นายนพรัตน์   ศรีด้วง กรรมการ 
๘. นางสาวดวงนภา สุราวุธ กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่  
๑. รวบรวมข้อมูล ระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการเก่ียวกับงานกิจการนักเรียน 
๒. จัดทำเอกสารคู่มือครู คู่มือนักเรียนมีการเผยแพร่และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
๓. จ ัดทำข ้อม ูล เก ี ่ ยวก ับ งานก ิจการน ั ก เร ี ยน ทำแผนงาน ดำ เน ินการตามแผน 

มีการกำกับติดตามและประเมินผล 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

๓.๓ การบริหารงานกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
๑. นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ ประธานกรรมการ 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 

นางนางนาตยา 
นางฐิติชญา 
นายสุรัตน์ 
นายคณิต   

จันทรักษ ์
อาเรนส์ 
สายสินธ์ 
โพธิ์ทิพย์ 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๖. นางสาวอาริยา หงส์ทอง กรรมการ 
๗. นายนพรัตน์   ศรีดวง กรรมการ 
๘. นางสาวดวงนภา สุราวุธ กรรมการและเลขานุการ 



๑๔ 
 

บทบาทหน้าที่  
 

๑. ก ำ ห น ด ข อ บ ข ่ า ย ง า น ก ิ จ ก า ร น ั ก เ ร ี ย น   จ ั ด ท ำ แ ผ น ภ ู ม ิ   พ ร ร ณ น า ง า น 
กำหนดหน้าที่รับผิดชอบและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

๒. ประสานงานระหว่างหน่วยงาน  การสร้างเครือข่าย  ผู้ปกครองและชุมชน 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติให้ทำ  ทำเป็นรักการอ่าน

เกิดการเรียนรู้อย่างต้อเนื่องได้ มีการกำกับนิเทศกำกับติดตามประเมินผลและนำผลไป
ปรับปรุงงาน กิจการนักเรียน 

๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
๓.๔  การส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ประกอบด้วย 

๑. นายคณิต  โพธิ์ทิพย์ ประธานกรรมการ 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 

นางสาวสิริสมบัติ   
นางนาตยา 
นางฐิติชญา 
นางสาวดวงนภา 
นางสาวอาริยา 

บุญพอ 
จันทรักษ ์
อาเรนส์ 
สุราวุธ 
หงส์ทอง 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๗. นายนพรัตน์   ศรีดวง กรรมการ 
๘. นายสุรัตน์   สายสินธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่  
 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัย 
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๕. การยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนประพฤติดี 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



๑๕ 
 

๓.๕ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประกอบด้วย 
 

๑. นางฐิติชญา  อาเรนส์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสิริสมบัติ   บุญพอ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอาริยา หงษ์ทอง กรรมการ 
๔. นายนพรัตน์   ศรีดวง กรรมการ 
๕. นางนาตยา  จันทรักษ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่  
 

๑. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีแผนงาน โครงการ ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
๒. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีเอกสารข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและมีการจัดกลุ่มผู้เรียน 
๓. คัดกรองนักเรียน จำแนกนักเรียนที่คัดกรองเป็นกลุ่มๆ 
๔. ป ้ อ งก ั นและแก ้ ไ ขป ัญหาน ั ก เ ร ี ยน  จ ั ดทำ เอกสารหล ั กฐ าน นำผลการแก ้ ไข 

ปัญหาไปปรับปรุงและพัฒนา 
๕. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนงานโครงการตลอดจนการกำกับนิเทศและประเมินผล 
๖. จัดระบบการส่งต่อการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗. ปฏิบัติหน้าที่  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
๓.๖ การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวดวงนภา   สุราวุธ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ รองประธานกรรมการ 
๓. นายคณิต โพธิ์ทิพย์ กรรมการ 
๔. นางสาวอาริยา หงษ์ทอง กรรมการ 
๕. นายนพรัตน์   ศรีดวง กรรมการและเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าที่  
๑. จัดทำแผนงาน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
๒. เผยแพร่หลักการประชาธิปไตย 
๓. กำกับติดตาม นิเทศ ประเมินผลและเสริมสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๑๖ 
 

๓.๗ งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 
 

๑. นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวดวงนภา   สุราวุธ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอาริยา หงษ์ทอง กรรมการ 
๔. นายนพรัตน์   ศรีดวง กรรมการ 
๕. นายคณิต   โพธิ์ทิพย์ กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่  
๑. รวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับงานกิจการนักเรียน 
๒. จ ั ดทำแผนงานก ิจการน ัก เ ร ี ยน  กำหนดผ ู ้ ร ั บผ ิดชอบในการปฏ ิบ ั ต ิ ตามแผน 

และติดตามประเมินผล 
๓. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓.๘ งานสภานักเรียน 
 

๑. นางสาวดวงนภา   สุราวุธ ประธานกรรมการ 
๒. 
๓. 

นางสาวสิริสมบัติ 
นายสุรัตน์ 

บุญพอ 
สายสินธิ์ 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

๔. นายคณิต โพธิ์ทิพย์ กรรมการ 
๕. นางสาวอาริยา หงษ์ทอง กรรมการ 
๖. นายนพรัตน์   ศรีดวง กรรมการและเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าที่  
 

๑. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนและควบคุมดูแลการดำเนินการของคณะกรรมการ 
นักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ 

๒. ส่งเสริมให้คณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้นำในกิจกรรม  โดยมุ่งดำเนินกิจกรรมตามระบอบ 
ประชาธิปไตย 

๓. จัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการเ
ป็นประจำ 

๔. จัดบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัดสามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียน อ่ืนได ้



๑๗ 
 

๕. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๓.๙ งานหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา 

๑. นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ ประธานกรรมการ 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 

นายคณิต   
นางนาตยา 
นางฐิติชญา 
นายสุรัตน์ 

โพธิ์ทิพย์ 
จันทรักษ ์
อาเรนส์ 
สายสินธิ์ 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๖. นางสาวอาริยา หงษ์ทอง กรรมการ 
๗. นายนพรัตน์   ศรีดวง กรรมการ 
๘. นางสาวดวงนภา สุราวุธ กรรมการและเลขานุการ 

 
๑. หัวหน้าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  นางจันทนา   อภิพุทธิกุล 
       ๑.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ครูที่ปรึกษา นางสาวทิพวรรณ ศรีกระหวัน  
       ๒.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ ครูที่ปรึกษา นาประภาพรรณ พันธ์แก่น และว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร คุณภาที  
       ๓.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓  ครูที่ปรึกษา นางฐิติชญา อาเรนส์ และนายสุรัตน์ สายสินธิ์  
       ๔.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔  ครูที่ปรึกษา นางจันทนา อภิพุทธิกุล และนายนพรัตน์ ศรีด้วง  
 
๒. หัวหน้าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ นางสาวปัณณธร ละโป้  
       ๑.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ ครูที่ปรึกษา นางสาวจินตนา  มกรนันท์ และนางสาวอาริยา  หงษ์ทอง 
       ๒.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ ครูที่ปรึกษา นางสาวปัณณธร  ละโป้ และนางสาวธนิตดา  สุระโท 
       ๓.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓ ครูที่ปรึกษา นางสาววนิษา จันคะนา 
       ๔.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔ ครูที่ปรึกษา นางสาววิชุกรณ์  ทองมา และนายวิชัย  หอมจันทร์ 
 
๓. หัวหน้าระดับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ นางสาววิชุดา  ชินชัย 
          ๑.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ครูที่ปรึกษา นางสาววิราวรรณ์ ชานนท์ 
          ๒.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ ครูที่ปรึกษา นางสาวอาริยา แสงนิล  
          ๓.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ ครูที่ปรึกษา นางสาววิชุดา  ชินชัย  
  



๑๘ 
 

๔. หัวหน้าระดับระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ 
           ๑.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ครูที่ปรึกษา นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ และนางสาวกิตติมา  โนนสัง 
           ๒.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ ครูที่ปรึกษา นายคณิต โพธิ์ทิพย์  และนางกษิรัตน์  แก้ววิเศษ  
           ๓.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ ครูที่ปรึกษา นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา และนางสาวกัญญารัตน์  คำแพง  
           ๔.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ ครูที่ปรึกษา นางสาววิภาพร  จวนสาง 
  
๕. หัวหน้าระดับระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  นางนาตยา  จันทรักษ์ 

๑.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ครูที่ปรึกษา นางสาวหัสยา  บัวแก้ว 
๒.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ ครูที่ปรึกษา นางสาวนาตยา จันทรักษ์  
๓.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ ครูที่ปรึกษา นางสาววิภาพร ทิพย์รักษา และนางรัศมี อินตา  
๔.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ ครูที่ปรึกษา นางสาวณัฐวรรณ สายยา 
๕.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕ ครูที่ปรึกษา จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตวุฒิ  
 

๖. หัวหน้าระดับระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  นางสาวรัชต์รวีย์  เพชรดี  
          ๑.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ครูที่ปรึกษา นางสาวรัชต์รวีย์ เพชรดี    
          ๒.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ครูที่ปรึกษา นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ  และนายเจษฎา  จาระศรี  
          ๓.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ ครูที่ปรึกษา นางสาวดวงนภา สุราวุธ  
          ๔.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ ครูที่ปรึกษา นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์ 
          ๕.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕ ครูที่ปรึกษา นางสาวตวงพร คำเสียง 
 
บทบาทหน้าที่  
 

๑. ควบคุม ดูแล  ติดตามเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 
ให้กับนักเรียนในชั้นเรียน 

๒. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของนักเรียนในชั้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 



๑๙ 
 

๓.๑๐ งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑. นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธิ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสิริสมบัติ   บุญพอ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวดวงนภา สุราวุธ กรรมการ 
๔. นายวิชัย   หอมจันทร์ กรรมการ 
๕. นางสาววิราวรรณ   ชานนท์ กรรมการและเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าที่  
๑. ประสานพระวิทยากรในการจัดการการเรียนการสอนพุทธศาสนาให้เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. จัดกิจกรรมวิถีพุทธสัญจร 
๓. ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๔. จัดทำโครงการพัฒนากิจกรรมวิถีพุทธในโรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 
๕. จัดตารางถวายภัตราหารเพลพระวิทยากร 
๖. รับผิดชอบการสอบธรรมศึกษาและธรรมะก้าวหน้า 

 
๓.๑๑ งานโรงเรียนคุณธรรม 
  

๑. นางสาวสิริสมบัติ   บุญพอ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายวิชัย หอมจันทร์ กรรมการ 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

นางนาตยา 
นางฐิติชญา 
นายสุรัตน์ 
นายคณิต 
นางสาวอาริยา 
นายนพรัตน์ 

จัทรักษ์ 
อาเรนส์ 
สายสินธิ์ 
โพธิ์ทิพย์ 
หงษ์ทอง 
ศรีด้วง 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๑๐. นางสาววิราวรรณ์  ชานนท์ กรรมการ 
๑๑. นางสาวดวงนภา   สุราวุธ กรรมการและเลขานุการ 
    

 



๒๐ 
 

บทบาทหน้าที่  
 

๑. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  และการฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก 
๒. ติดต่อประสานงานกับศูนย์คุณธรรมและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๓. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา 
๔. เตรียมรับการนิเทศและศึกษาดูงานจากศูนย์คุณธรรมและงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
๕. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
  

๓.๑๒ งานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
๑. นายนพรัตน์  ศรีด้วง ประธานกรรมการ 
๒. นายคณิค   โพธิ์ทิพย์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุรัตน์ สายสินธิ์ กรรมการ 
๔. นางสาวอาริยา หงษ์ทอง กรรมการ 
๕. นางสาวดวงนภา  สุราวุธ กรรมการและเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่ : ดำเนินงาน กำกับติดตามและพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 

๑. กำกับ ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานความยั่งยืนของงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

๒. รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ให้โรงเรียนและสพม.ศกยส. รับทราบ (รายงานสพม.ศกยส. รับทราบทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน 
เริ่มตั้งแต่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 

๓. จัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ 
๔. ประสานงานกับครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๕. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
๖. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
๗. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และดำเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๘.  ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
๙. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๑๐. การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล 



๒๑ 
 

๑๑. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๓.๑๓ งานโครงการ TO BE NUMBER 1 

๑. นางสาวดวงนภา   สุราวุธ ประธานกรรมการ 
๒. นางนาตยา  จันทรักษ ์ รองประธานกรรม 
๓. นาวสาวอาริยา หงษ์ทอง กรรมการ 
๔. นายนพรัตน์ ศรีด้วง กรรมการ 
๕. นางฐิติชญา อาเรนส์ กรรมการและเลขานุการ 

 

 บทบาทหน้าที่   :  ดำเนินงาน กำกับติดตามและพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
๑. กำกับ ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานความยั่งยืนของงานโครงการ TO BE NUMBER 1 
๒. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 1 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๓.๑๔ งานโครงการโรงเรียนสุจริต 

๑. นางสาวสิริสมบัติ   บุญพอ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาววิภาพร   จวนสาง กรรมการ 
๔. นางสาวอาริยา  หงษ์ทอง กรรมการ 
๕. นายนพรัตน์ ศรีด้วง กรรมการ 
๖. นางสาวดวงนภา   สุราวุธ กรรมการและเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่   :  ดำเนินงาน กำกับติดตามและพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 

๑. กำกับ ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานความยั่งยืนของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ตามขอบข่าย 
มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ โครงการโรงเรียนสุจริต ให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนสุจริตเครือข่าย 

๒. ร่วมกับสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ ดำเนินงาน กำกับ ติดตาม 
นิเทศโรงเรียนสุจริต เครือข่าย 

๓. ดำเนินงานการพัฒนาบริษัทสร้างการดี และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ โครงการโรงเรียนสุจริต 



๒๒ 
 

๔. รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต  ปีงบประมาณ  ๒๕64 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๓.๑๕  สารบรรณ พัสดุและงานเลขานุการกิจการนักเรียน 
 

๑. 
๒. 

นางสาวอาริยา 
นางนาตยา 

หงษ์ทอง 
จันทรักษ ์

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

๓. นายนพรัตน์ ศรีด้วง กรรมการ 
๔. นางฐิติชญา   อาเรนส์ กรรมการและเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่   :  ดำเนินงาน กำกับติดตามและพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 

๑. จัดระบบงานสารบรรณและพัสดุกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับงานกิจการนักเรียน 
๓. ตอบโต้หนังสือราชการจากหน่วยงานราชการอ่ืน และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
๔. จดบันทึกการประชุม 
๕. ควบคุมการเบิกจ่ายและลงบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ของฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
๖. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๓.๑๖ งานเวรประจำวัน 
 

๑. นางนาตยา  จันทรักษ ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอาริยา    หงษ์ทอง กรรมการ 
๓. นางฐิติชญา   อาเรนส์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 



๒๓ 
 

บทบาทหน้าที่   :  ดำเนินงาน กำกับติดตามและพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ 
๒. จัดหา  จัดทำ  รวบรวมสมุดบันทึกเวรประจำวันและเสนอต่อผู้บริหารในทุก ๆ วัน 
๓. ประสานงานกับครูเวรประจำวันเพ่ือทราบปัญหาและร่วมแก้ปัญหา 
๔. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาและอุปสรรคที่พบให้ผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นภาคเรียน 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๓.๑๗ งานประเมินผลกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

๑. นางสาวดวงนภา  สุราวุธ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอาริยา  หงษ์ทอง กรรมการ 
๔. นายนพรัตน์  ศรีด้วง กรรมการและเลขานุการ 

  บทบาทหน้าที่   :  ดำเนินงาน กำกับติดตามและพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน 
๒. ประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
๓. วิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานกิจการนักเรียน   
๔. นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานกิจการนักเรียน 
๕. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 



๒๔ 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔.  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวปัณณธร  ละโป้  ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
บทบาทหน้าที่ 

๑.  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ และเลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

       ๒.  นำแนวนโยบายที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนดมาปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

       ๓.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย 

       ๔.  ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ เพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

       ๕.  ดูแล กำกับ ติดตาม การทำงานของบุคลากร 

๖.  ให้บริการทางด้านงานบุคลากรแก่สังคมและชุมชน 

       ๗.  ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล ในกรณีรองผู้อำนวยการ 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

       ๘.  นิเทศควบคุม ประเมินผลการดำเนินงานตามสายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๙.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวจินตนา  มกรนันท์  ตำแหน่ง  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

บทบาทหน้าที่ 
๑.  ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลมอบหมาย 

๓.  ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

ในกรณีรองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้ 

๔.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 งานชุมชนภาคีและเครือข่าย ได้แก่ 
๑.  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๒.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาและบริการชุมชน 

  ๓.  การประสานงานรับการสนับสนุนกับชุมชน 
๔.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งในด้านวิชาการ 

   ๕.  การประเมินผลการดำเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 
๔.๑  งานชุมชนภาคีและเครือข่าย     

๑.  นายชัยยา  บวัหอม       ผู้อำนวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง       รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 



๒๕ 

 

 

 

๓.  นางสาวปัณณธร  ละโป ้  คร ู   กรรมการ 
๔.  นางสาวจินตนา  มกรนันทน์       คร ู   กรรมการ 
๕.  นางสาววนิษา  จันคะนา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

    
บทบาทหน้าที ่   

๑.  ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน กำกับดูแลงานชุมชนภาคีและเครือข่าย วางแผน กำกับติดตาม 
และประเมินผล งานในขอบข่ายงานชุมชนภาคีและเครือข่าย 

2.  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการงานชุมชนและภาคีเครือข่าย จัดทำระเบียบวาระการ 
ประชุมบันทึกการประชุม รายงานการประชุม เป็นต้น  

3.  รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน 
4.  รวบรวมและจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมและดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

โรงเรียนกับชุมชน 
5.  ร่วมดำเนินการเรื่องการจัดตั้งองค์กรเพ่ือสนับสนุนโรงเรียนรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 

จัดเก็บให้เป็นระบบระเบียบ 
6.  จัดแฟ้มข้อมูลการได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในด้านต่าง ๆ 

๔.๒  งานแผนงานและพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑.  นายชัยยา  บวัหอม       ผู้อำนวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง       รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวปัณณธร  ละโป ้  คร ู   กรรมการ 
๔.  นางสาววนิษา  จันคะนา  คร ู   กรรมการ 
๕.  นางสาวจินตนา  มกรนันทน์       คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
    

บทบาทหน้าที่ 
๑.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุคคลเป็นลายลักษณ์ 

อักษรแล้วจัดทำให้เป็นปัจจุบัน 
      ๒.  จัดทำเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน แบบพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในงานบุคคลไว้ใช้ในโรงเรียนและเผยแพร ่ให้ผู้ที่ 
เกี่ยวข้องทราบ 
     ๓.  กำหนดแผนงานบุคคล จัดทำแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแผน 
ที่กำหนด ดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน แล้วมีการประเมินการปฏิบัติงานตามแผน 
     ๔.  กำหนดขอบข่ายงานบุคคล ทำแผนภูมิการบริหารงานบุคคล พรรณนางาน แต่งตั้งบุคคลมอบหมาย 
หน้าที่ความรับผิดชอบทุกงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
     ๕.  กำหนดแนวทางการจัดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงาน แต่งตั้งบุคลากรเป็น 
ลายลักษณ์อักษรให้ครบทุกงานแล้วงานที่ปฏิบัติยังถูกต้องเรียบร้อยเป็นปัจจุบันโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
ดำเนินงาน 
     ๖.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



๒๖ 

 

 

 

๔.๓  งานวางแผนอัตรากำลัง 
  ๑.  นางสาวปัณณธร  ละโป้    หัวหน้า 
  ๒.  นางสาววนิษา  จันคะนา   ผู้ช่วย 

๓.  นางสาวจินตนา  มกรนันท์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ 

๑.  วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
๒.  จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติ 
๓.  ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น/การขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูใน 

สถานศึกษา 
๔.  ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารในเรื่องการสรรหาข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ 
๕.  การบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ 
๖.  วางแนวทางในการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๗.  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และการเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ 
๘.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๙.  ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๑๐.  ส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๑.  ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๒.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๑๓.  สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๑๔.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๔.๔  งานพัฒนาบุคลากร 
  ๑.  นางสาวปัณณธร  ละโป้    หัวหน้า 
  ๒.  นางสาววนิษา  จันคะนา   ผู้ช่วย 

๓.  นางสาวจินตนา  มกรนันท์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ 

๑.  พิจารณาการดำเนินงานของโรงเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
๑.๑  การปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน 
๑.๒  การจัดหาหรือจัดทำเอกสารแนะนำการปฏิบัติงาน 
๑.๓  การส่งบุคลากรไปอบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาเพิ่มเติม/ศึกษาดูงาน 
๑.๔  การจัดอบรม ประชุมหรือสัมมนาในโรงเรียน 

๒.  วางแผนพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย ๓ รายการ แล้วนำความรู้ที่ได้ 
จากการพัฒนามาขยายผลในโรงเรียน 

๓.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 
อย่างต่อเนื่อง 

๔.  สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 



๒๗ 

 

 

 

๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๔.๕  งานบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ 

๑.  นางสาวจินตนา  มกรนันท ์   หัวหน้า 
     ๒.  นางสาววนิษา  จันคะนา   ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑.  ศึกษาระเบียบ ขั้นตอนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ 
๒.  นำแบบคำขอหรือเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาของโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ที่มีคุณสมบัติเบื้องตนของผู้ที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสรยาภรณ์ ได้กรอกข้อมูลและรวบรวมแบบคำขอหรือเอกสารดังกล่าวเสนอขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสรยาภรณ์ให้ได้ทันเวลา 

๓.  มีแผนบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจบุคลากร 
๔.  ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรประเมินผลการจัดกิจกรรมการ 

บำรุงขวัญ และส่งเสริมกำลังใจบุคลากรและนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการบำรุงขวัญ 
และส่งเสริมกำลังใจบุคลากร 

๕.  สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๖.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๔.๖  งานพิธีการโรงเรียน 

๑.  นางสาวปัณณธร  ละโป้   หัวหน้า 
๒.  นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ   ผู้ช่วย 
๓.  นางสาวจินตนา  มกรนันท์   ผู้ช่วย 
๔.  นางสาวดวงนภา  สุราวุธ                       ผู้ช่วย 
๕.  นางสาววนิษา  จันคะนา   ผู้ช่วย 
๖.  นางสาวอาริยา  แสงนิล   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
๑.  ดำเนินการด้านพิธีการของกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
๒.  สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๓.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๔.๗  งานทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา 

๑.  นางสาวจินตนา  มกรนันท์   หัวหน้า 
๒.  นางสาววนิษา  จันคะนา   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
๑.  ทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

เก็บรักษาทะเบียนประวัติอย่างปลอดภัยและสะดวกแก่การค้นหา  
๒.  รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของบุคลากรให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบันอีกท้ังมีการทำ 



๒๘ 

 

 

 

สถิติและนำไปใช้ประโยชน์ 
๓.  สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๔.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๘  งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๑.  นางสาววนิษา  จันคะนา    หัวหน้า 
๒.  นางสาวจินตนา  มกรนันท์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่  
๑.  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๒.  ประสานงานการให้บริการกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๓.  สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๔.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๙  งานวินัย 
  ๑.  นางสาวปัณณธร  ละโป ้   หัวหน้า 

๒.  นางสาวจินตนา  มกรนันท์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
บทบาทหน้าที่ 

๑.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๒.  ดำเนินการในเรื่องวินัย การรักษาวินัยและการออกจากราชการ 
๓.  สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๔.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๑๐  งานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  ๑.  นางสาวปัณณธร  ละโป้    หัวหน้า 
  ๒.  นางสาววนิษา  จันคะนา   ผู้ช่วย 

๓.  นางสาวจินตนา  มกรนันท์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
บทบาทหน้าที่ 

๑.  ประเมินผลการดำเนินงานบุคลากรในระดับหน่วยงานภายในโรงเรียนประเมินในรูปคณะกรรมการ 
โดยมีหลักฐานตรวจสอบได้  

๒.  วิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานบุคลากรและนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 
ด้านบุคลากร 

๓.  สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ  
๔.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 



๒๙ 

 

 

 

๔.๑๑  งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่า  
๑.  นางสาววนิษา  จันคะนา      หัวหน้า 
๒.  นางสาวจินตนา  มกรนันท์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
๑.  ศึกษาระเบียบ วางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สมาคมครู 

และผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่า 
๒.  ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สมาคมครู และ 

ผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่า 
๓.  ให้การต้อนรับ/ปฏิคม ต้อนรับแขกท่ีมาติดต่อราชการ และอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมครูและผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่า 
๔.  จัดทำรายงานการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๕.  ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการดำเนินการ 

และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมครูและผู้ปกครอง 
และสมาคมศิษย์เก่าทราบ 

๖.  สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๗.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๔.๑๒  การประเมินผลกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑.  นางสาวจินตนา  มกรนันท์      หัวหน้า 
๒.  นางสาววนิษา  จันคะนา   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่ 

๑.  ประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ ประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภาย 
ในโรงเรียน ประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 

๒.  วิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ 
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานบุคคล 

๓.  สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๔.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๔.๑๓  งานสารบรรณและพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑.  นางสาววนิษา  จันคะนา      หัวหน้า 
๒.  นางสาวจินตนา  มกรนันท์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่ 

๑.  จัดระบบงานสารบรรณและพัสดุกลุ่มงานบริหารงานบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล 
๓.  ตอบโต้หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล 



๓๐ 

 

 

 

๔.  จดบันทึกการประชุม 
๕.  ควบคุมการเบิกจ่ายและลงบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ของฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๖.  สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
๗.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๓๑ 
 

          กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

๕. กลุ่มงานวิชาการ 

    หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายวิชาการ 

               ผู้รับผิดชอบ    :  นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายวิชาการ 

       บทบาทหน้าที่ 
 

1. ร่วมกับผู ้อำนวยโรงเรียน วางแผนงานวิชาการ บริหารงานวิชาการ กำกับติดตามและ
ประเมินผลงานในขอบข่ายงานวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับงานวิชาการ แทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. เป็นเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
3. เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายวิชาการอำนวยความสะดวกแก่ครูนักเรียนที่มาขอรับการ

บริการและขอความช่วยเหลือ เกี่ยวกับเอกสาร หลักฐาน และวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิชาการ 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5. ร่วมกับผู้อำนวยโรงเรียน วางแผนงานวิชาการ บริหารงานวิชาการ กำกับติดตาม 

และประเมินผลงานในขอบข่ายงานวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการ แทน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. เป็นเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
7. เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายวิชาการอำนวยความสะดวกแก่ครูนักเรียนที่มาขอรับการ

บริการ และขอความช่วยเหลือ เกี่ยวกับเอกสาร หลักฐาน และวัสดุต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
งานวิชาการ 

8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

รองหัวหน้างานวิชาการ  

ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ คำมา     รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

       บทบาทหน้าที่ 
1. ปฏิบัติหน้าที ่รองหัวหน้ากลุ ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการและผู ้ช ่วยเลขานุการกลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการมอบหมาย 
3. ปฏิบัติหน้าที ่แทนผู ้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ ่มบริหารงานวิชาการ ในกรณี 

ผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
4. ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษางานวัดผลประเมินผล 
5. พัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
6. วางแผนงานด้านวิชาการ 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



๓๒ 
 

๕.๑.๑ คณะกรรมการงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

1. นางสาววิภาพร   จวนสาง ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิชุดา   ชินชัย กรรมการ 
3. นางรัศม ี  อินตา กรรมการและเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่ 

1. ดำเนินการเรื่องการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ 
เป้าหมายของโรงเรียน 

2. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ ปี ๕ ปี และเผยแพร่ให้ผู ้เกี่ยวข้อง
ทราบ 

3. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาโรงเรียน และกำกับติดตาม การ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกโครงการที่กำหนดไว้ 

4. จัดแผนภูมิการบริหารโรงเรียน สนับสนุนส่งเสริม ฝ่าย/งาน ให้มีการจัดทำแผนภูมิการบริหาร
และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

5. ดำเนินการให้มีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลฝ่าย /งาน ทุกด้านของโรงเรียน อย่าง
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

6. จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน และให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนทราบ 

7. พัฒนาระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนและพัฒนาระบบเครือข่ายงานสารสนเทศของโรงเรียน 
8. จัดทำมาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียน ดำเนินการพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่กำหนด ประเมิน

คุณภาพภายใน และจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประจำปี  
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕.๑.๒. ดำเนนิงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 
 มาตรฐานที ่๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

๕.๑.๓.  ดำเนนิงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
ศรีสะเกษ ยโสธร  (๑ กลยุทธ์ ๒ จุดเน้น ๓ ตัวช้ีวัด) 

 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมี                     
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

  จุดเน้นที่ ๑  โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องครบ  ๘ 
องค์ประกอบ (มี ๒ ตัวชี้วัด) 

  จุดเน้นที่ ๓  มุ่งให้สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ (มี ๑ ตัวชี้วัด -  
ตัวชี้วัดที่ ๔๓  เฉพาะงานแผนงานและประกันคุณภาพ) 

 



๓๓ 
 

๕.๒.  งานนโยบายและแผนงาน 

1. นางสาววิภาพร   จวนสาง หัวหน้า 
2. นางสาววิชุดา   ชินชัย ผู้ช่วย 
3. นางรัศม ี  อินตา ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่ 

1. ศึกษา วิเคราะห์และกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนโดยให้มีสาระสำคัญของการวิเคราะห์ 
สภาพปัจจุบัน ปัญหาของโรงเรียน  กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน 

2. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดสัดส่วนการใช้เงินในแผนปฏิบัติการและจัดทำแผนกลยุทธ์การจัด 
การศึกษาของสถานศึกษาระยะ ๓-๕ ปี 

3. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรวบรวม 
ความคิดเห็น จากผู้ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการสถานศึกษา 

4. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๕.๓. งานการจัดองค์กร 

1. นางสาววิภาพร   จวนสาง หัวหน้า 
2. นางรัศม ี  อินตา ผู้ช่วย 
3. นางสาววิชุดา   ชินชัย ผู้ช่วยและเลขานุการ 

          

บทบาทหน้าที่ 
1. จัดองค์การหรือจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน กำหนดขอบข่ายของหน่วยงานให้สอดคล้อง

กับสภาพปัจจุบันประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที ่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินงานเป็นไปตามแผนภูมิที่
โรงเรียนกำหนด 

2. แต่งตั้งครูที่ปรึกษาของแต่ละระดับชั้นตามความเหมาะสม และเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
3. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกงานตามแผนภูมิที่โรงเรียนกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้
ที่ได้รับมอบหมาย 

4. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕.๔ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นางสาววิภาพร   จวนสาง หัวหน้า 
2. นางรัศม ี  อินตา ผู้ช่วย 
3. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา     ผู้ช่วย 
4. นางสาววิชุดา   ชินชัย ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 



๓๔ 
 

บทบาทหน้าที่ 
1. ดำเนินงานสารสนเทศ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร  รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง 

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. จัดระบบสารสนเทศให้บริการข้อมูล นำสารสนเทศไปใช้เผยแพร่สารสนเทศให้หน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
3. พัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียน พัฒนาเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านสารสนเทศและนำ 

เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
4. จัดตั้งศูนย์สารสนเทศและพัฒนาระบบเครือข่ายงานสารสนเทศของโรงเรียน 
5. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษารวมทั้งความ

ต้องการในการรับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน 
6. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  

สถาบันและสื่อมวลชลในท้องถิ่น 
7. จัดทำข้อมูล DMC, CCT, SESA ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

5.๕ งานระบบประกันคุณภาพภายใน 

1. นางสาววิภาพร   จวนสาง หัวหน้า 
2. นางรัศม ี  อินตา ผู้ช่วย 
3. นางสาววิชุดา   ชินชัย ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่ 

1. จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตาม 

เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
3. ดำเนินการพัฒนางานตามแผน และติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื ่นในการปรับปรุง  และพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
5. ประสานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา  ในการประเมิน

สถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
7. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
8. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 



๓๕ 
 

๕.6 งานควบคุมภายใน 

1. นางสาววิภาพร   จวนสาง หัวหน้า 
2. นางรัศม ี  อินตา ผู้ช่วย 
3. นางสาววิชุดา   ชินชัย ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าที่ 
1. จัดระบบควบคุมภายใน 
2. ดำเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงิน 

แผ่นดิน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดอย่างเป็นระบบ 
3. รายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง  สำนักงบประมาณ  และมติคณะรัฐมนตรีกำหนดและมีการ
พัฒนา อย่างต่อเนื่อง 

4. จัดทำมาตรการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๕ และข้อ ๖ 

5. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๗ งานประเมินผลกลุ่มบริหารงานนโยบาย แผนงานฯ 

1. นางสาววิภาพร   จวนสาง หัวหน้า 
2. นางรัศม ี  อินตา ผู้ช่วย 
3. นางสาววิชุดา   ชินชัย ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าที่ 
1. ประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน 
2. ประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
3. วิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา   
4. นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินแผนงานและประกันคุณภาพ

การศึกษา 
5. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๕.8 งานสารบรรณ พัสดุและงานเลขานุการงานนโยบาย แผนงานฯ 

1. นางสาววิภาพร   จวนสาง หัวหน้า 
2. นางรัศม ี  อินตา ผู้ช่วย 
3. นางสาววิชุดา   ชินชัย ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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บทบาทหน้าที่ 
1. จัดระบบงานสารบรรณและพัสดุกลุ ่มบริหารงานนโยบาย แผนงานฯ ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับงานนโยบาย แผนงานฯ 
3. ตอบโต้หนังสือราชการจากหน่วยงานราชการอ่ืน และกลุ่มบริหารงานนโยบาย แผนงานฯ 
4. จดบันทึกการประชุม 
5. ควบคุมการเบิกจ่ายและลงบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ของฝ่ายบริหารงานนโยบาย  แผน

งานฯ 
6. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖. งานวิชาการ 8 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

(1) การวางแผนงานวิชาการ 
(2) การบริหารงานวิชาการ 
(3) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
(4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
(5) การพัฒนาและส่งเสริมด้านวิขาการ 
(6) การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
(7) การพัฒนาและส่งเสริมแหล่ง 
(8) การประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ 

 

๖.๑ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ   

1. นายชัยยา  บัวหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางชนิดาพร ดวงแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์     คร ู กรรมการ 
4. นางสาววิชุกรณ์ ทองมา คร ู กรรมการ 
5. นางสาวอาริยา  แสงนิล คร ู กรรมการ 
6. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา คร ู กรรมการ 
7. นางสาววิภาพร  จวนสาง คร ู กรรมการ 
8. นางสาววิชุดา  ชินชัย คร ู กรรมการ 
9. นางรัศม ี อินตา พนักงานราชการ กรรมการ 
10. นางกษิรัตน์  แก้ววิเศษ พนักงานราชการ กรรมการ 
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิง

สุภาพร 
คุณภาที ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
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12. นางสาวณัฏฐ์ชา
นันทน์  

คำมา คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที ่ : เป็นเจ้าหนา้ที่ประจำสำนักงานกลุ่มงานวิชาการ กำกับดูแล และดำเนินงานด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการให้เป็นระบบ 
สะดวกในการ นำไปใช้และเป็นปัจจุบันมีผู้รับผิดชอบจัดทำเป็น เอกสาร คู่มือครู หรือ คู่มือ
นักเรียน และยังเผยแพร่ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

2. ดำเนินการเรื่องจัดทำแผนงานวิชาการโดยมีคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน 
มีการติดตามประเมินผล และยังมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

3. กำหนดขอบข่ายงานวิชาการ จัดทำแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ จัดทำพรรณนางานวิชาการ
มี การมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 

4. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ และมีองค์ประกอบ เป็นไปตามหลักการของ
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  

5. จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศภายใน
การกำกับและการติดตาม ประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการนำผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนา  หลักสูตร 

6. จัดกลุ ่มการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรโดยคำนึงถึงความพร้อมด้านอาคารสถานที่  
บุคลากรและวัสดุครุภัณฑ์โดยให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความต้องการ ความถนัด และ
ความสนใจ เพื่อ การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีการประเมินและปรับปรุงการ
จัดกลุ่มการเรียน 

7. ตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอนรวม ตารางสอนรายบุคคลและตารางการใช้ห้องเรียน มีการนำ
ผลการ  ติดตามมาปรับปรุง และพัฒนาการใช้ตารางสอนรวมทั้งมีการติดตาม การจัดการ
เรียนรู้ตามตารางสอน 

8. จัดครูเข้าสอนตามตารางสอนโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความถนัดหรือการใช้สื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน มีแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนที่แน่นอนและเหมาะสม มีการ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนอย่างสม่ำเสมอมีการประเมินผลและนำผล  การ
ประเมิน ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอน 

9. จัดครูเข้าสอนแทนโดยมีแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนแทนที่คำนึงถึงความรู้ความสามารถ  
และ ความถนัดหรือการใช้สื่ออุปกรณ์จัดการเรียนรู้  รวมทั้งมีการประเมินผลและนำผลการ
ประเมินไปใช้ ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอนแทน 

10. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ มี
ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ มีระบบการใช้และ/หรือเครือข่าย รวมทั้งมีการประเมินผลและ 
พัฒนาการในการใช้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ 

11. ให้ความรู้ครูในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
และครูมี แผนการจัดการเรียนรู้มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้มีครบทุก  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีครบทุกรายวิชา มีหลักฐานการนำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
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ไปใช้อย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบได้มีการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหน่วยการเรียนรู้  และ
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

12. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  จัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ/กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และ แหล่ง
เรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ การนำภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการประเมินผล
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 

13. ดำเนินการให้ครูจัดหา และจัดทำสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และมี
การนำสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ครูมีการบำรุงรักษา  และ
เก็บไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินผลการพัฒนาการใช้การผลิตสื่อและอุปกรณ์ การ
จัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 

14. ดำเนินการให้ครูจัดสอนซ่อมเสริม ตามแนวทางที่กำหนดในแนวปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม ให้
ครูนำผลการสอนซ่อมเสริมมาวิเคราะห์และรายงาน เพ่ือนำมาใช้ปรับปรุงในการสอนซ่อมเสริม 

15. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  มี
การสำรวจความต้องการความสนใจและความถนัดของนักเรียน และเปิดโอกาส ให้นักเรียน
เลือกเข้ากิจกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น  รวมทั้งมีการประเมินผล เพื ่อปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

16. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างน้อย ๖ ประเภทโดยมีนักเรียนเข้าร่วมและมี ส่วนร่วมใน
การคิดวางแผนปฏิบัติและแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มีการ ประเมินผลการ
จัดกิจกรรมเพื่อนักเรียนส่วนใหญ่เกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งมีการนำผล
การประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง 

17. ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี โดยมีการ
สำรวจ ความต้องการของครูและความจำเป็นของโรงเรียนมีการกำหนดแผนหรือโครงการ เป็น
ลายลักษณ์อักษร มีการดำเนินการตามแผนหรือโครงการที่กำหนดไว้มีการประเมินผลการ 
ดำเนินการตามแผนหรือโครงการรวมทั้งยังนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ครู
อย่างต่อเนื่อง 

18. จัดบรรยากาศทางวิชาการอย่างน้อย ๕ ประเภท โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
ทาง วิชาการ ครูผู้สอนมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  มีการประเมินผล
การจัดบรรยากาศทางวิชากา รรวมทั้งยังนำผลการประเมิน ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

19. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดให้ครู ความรู้ไป
ดำเนินการวิเคราะห์วิจัยและนำผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนมี
การประเมินผลการดำเนินการในการนำผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนา รวมทั้งมีการ
เผยแพร่ผลการวิเคราะห์วิจัยทั้งในโรงเรียนและ นอกโรงเรียน 

20. ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ จัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ 
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมให้ครูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ไปใช้  มีการ



๓๙ 
 

ประเมินผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้รวมทั้งมีการนำผลการประเมิน ไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

21. รวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน มีกำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำ               
ปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร  และ
ดำเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่กำหนด มีผลการปฏิบัติยังถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ 
ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนรวมทั้งยังมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง  การ
เรียนการสอน 

22. สร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
มีการวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งจัดให้มี
คลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

23. มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารวัดผลและประเมินผลการเรียนและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ มีการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมและสะดวกในการใช้ รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการ
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 

24. จัดทำหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วน  มีการ
รายงาน ผลการเรียนตามระเบียบวัดผลและประเมินผลการเรียน มีการจัดเก็บรักษาหลักฐาน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่างเรียบร้อย และปลอดภัย รวมทั้งมีการนำ เทคโนโลยีมา
ใช้ในงานอย่างเหมาะสม 

25. มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียนมีข้อความครบถ้วนถูกต้องชัดเจนและ 
เป็นปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการ มีการจัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย รวมทั้งมี
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานอย่างทั่วถึง 

26. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานแนะแนวการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดระบบการแนะ
แนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
กระบวนการเรียนการสอนมีการดำเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของ ครูทุกคน
ในโรงเรียนรวมทั้งมีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ประสบการณ์ด้าน
การแนะแนวการศึกษากับโรงเรียนหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ 

27. มีการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้  มีการประเมินผลใน
ระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน มีการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ  มีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานวิชาการรวมทั้งมีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้  ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานวิชาการ 

28. ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาค
เรียนที่ผ่านมาตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปรวมทั้งสิ้น ร้อยละ ๗๕, ร้อยละ ๖๕ – ๗๔, ร้อยละ ๕๕ – 
๖๔, ร้อยละ ๔๑ – ๕๔ และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ จึงจะได้คะแนนประเมินเท่ากับ ๕, ๔, ๓, 
๒ และ ๑ ตามลำดับ 

29. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 



๔๐ 
 

 

๑. ดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 
      

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 
 ๓.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 ๓.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 ๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู ้ความเข้าใจของผู ้ เร ียนอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ 
 

 ๒. ดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ 
ยโสธร (๕ กลยุทธ์ ๑๓ จุดเน้น ๔๐ ตัวช้ีวัด) 
 

กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (๗ จุดเน้น 
 จุดเน้นที่ ๑ มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลโดยพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน O-NET ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นร้อยละ ๕ (มี ๑๐ ตัวชี้วัด) 
 จุดเน้นที่ ๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.๓ และม.๖ให้มีความพร้อม

ก่อนเข้าสอบ O – NET (มี ๒ ตัวชี้วัด) 
 จุดเน้นที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการ

ประเมินผลการสอบนานาชาติ (PISA) (มี ๒ ตัวชี้วัด) 
 จุดเน้นที ่๔ รณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนไม่สวยใน 

 ปี พ.ศ.๒๕๖๐ (มี ๒ ตัวชี้วัด) 
 จุดเน้นที ่๕ มุ่งเน้นลดอัตราการออกกลางคัน ลดการจบไม่พร้อมรุ่น ลด 0 ร มส และ มผ 

 (มี ๓ ตัวชี้วัด) 
 จุดเน้นที่ ๖ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศอาเซียนและภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ได ้(มี ๒ ตัวชี้วัด) 
 จุดเน้นที ่๗ จัดระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (มี ๔ ตัวชี้วัด) 
กลยุทธ์ที ่๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกความเป็นชาติไทยและวิถีตามหลักของปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง   
 จุดเน้นที่ ๑ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

๒๕๕๑ (ร่วมกับงานกิจการนักเรียน) (มี ๔ ตัวชี้วัด) 
กลยุทธ์ที ่๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
 จุดเน้นที่ ๑ เร่งรัดให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มี ๑ ตัวชี้วัด- ตัวชี้วัดที่ 

๓๐) 



๔๑ 
 

 จุดเน้นที ่๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก การศึกษานอกระบบ (มี ๒ ตัวชี้วัด) 
กลยุทธ์ที ่๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
 จุดเน้นที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มี ๔ 

ตัวชี้วัด) 
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 จุดเน้นที ่๒ พัฒนาระบบการนิเทศภายใน กำกับติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษา (มี ๒ 

ตัวชี้วัด) 
 จุดเน้นที่ ๓ มุ่งให้สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ (มี ๒ ตัวชี้วัด - 

ตัวชี้วัดที่ ๔๓ เฉพาะงานวิชาการ) 
 

๖.2 งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นายชัยยา  บัวหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ คร ู กรรมการ 
3. นางสาวรัชต์รวีย์  เพชรดี คร ู กรรมการ 
4. นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์     คร ู กรรมการ 
5. นางสาววิภาพร  จวนสาง คร ู กรรมการ 
6. นายนพรัตน์ ศรีด้วง คร ู กรรมการ 
7. นางสาววิชุดา ชินชัย คร ู กรรมการ 
8. นางสาวดวงนภา สุราวุธ คร ู กรรมการ 
9. นางนาตยา  จันทรักษ์ คร ู กรรมการ 
10. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์   คำมา คร ู กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวอาริยา แสงนิล คร ู กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

บทบาทหน้าที:่ ประชุม วางแผน กำกับ ติดตาม นิเทศและพัฒนางานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ 
สอนใน 

1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 
2. ดำเนินการเรื่องจัดทำแผนงานปฏิทินปฏิบัติงาน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้แลกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
3. ดำเนินการเรื่องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการจัดการจัดการเรียนการสอน  

การพัฒนาบุคลากร 
4. ดำเนินการเรื่องการจัดตารางสอน /ตารางเรียน 
5. ดำเนินการเรื่องการจัดกลุ่มการเรียน การจัดชั้นเรียน การลงทะเบียนเรียน 



๔๒ 
 

6. ดำเนินการเรื่องการนิเทศการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
7. กำกับ ติดตาม ประสานงานการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
8. ประสานงานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของครู  นักเรียนทั้ง

ภายในภายนอกโรงเรียน 
9. เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ครูสายผู้สอน 
10. ดำเนินการเรื ่องการเฝ้าระวังการติด ๐ ร มผ มส การดำเนินการแก้ไข และติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง 
11. กำกับ ติดตาม นิเทศ เรื่องการสร้าง การรวบรวมและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน 

รวบรวมตัวอย่างเครื่องมือวัดผลประเมินผลทุกรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.3 งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ / ผู้รับผิดชอบ 

      ๖.3.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. นางสาวดวงนภา  สุราวุธ คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
2. นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ คร ู  
3. นางจันทนา  อภิพุทธิกุล คร ู  
4. นางสาวณัฐวรรณ  สายยา คร ู  

 

      ๖.3.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. นางสาวรัชต์รวีย์  เพชรดี คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
2. นางสาววชิราภรณ์  กิ่งคำ คร ู  
3. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา คร ู  
4. นางกษิรัตน์  แก้ววิเศษ คร ู  
5. นายคณิต  โพธิ์ทิพย์ คร ู  

      

๖.3.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์ คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
2. นายวิชัย  หอมจันทร์ คร ู  
3. นางสาววิราวรรณ์ ชานนท์ คร ู  

 

 ๖.3.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. นางสาววิชุดา  ชินชัย คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
2. นางสาวพัชรวดี  บุญมาก คร ู  
3. นางสาวปัณณธร  ละโป้ คร ู  
4. นางสาวหัสยา  บัวแก้ว คร ู  
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5. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา คร ู  
6. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา คร ู  
7. นางสาวจินตนา  มกรนันท์ คร ู  
8. นางสาววนิษา  จันคะนา คร ู  
9. นางพัชนีย์  เชื้อชม คร ู  
10. นางรัศม ี อินตา คร ู  

 

    ๖.3.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. นายนพรัตน์ ศรีด้วง  คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร คุณภาที คร ู  

                 

   ๖.3.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1. จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
2. นายสุรัตน์  สายสินธ์ิ คร ู  

3. นางประภาพรรณ  พันธ์แก่น คร ู  
 

    ๖.3.๗ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1. นางนาตยา  จันทรักษ์ คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
2. นางสาวตวงพร  คำเสียง คร ู  

 

  ๖.3.๘ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

1. นางสาววิภาพร  จวนสาง คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
2. นางฐิติชญา  อาเรนส์ คร ู  
3. นางสาวอาริยา  แสงนิล คร ู  
4. นางสาวทิพวรรณ  ศรีกระหวัน คร ู  
5. นางสาวอาริยา หงษ์ทอง คร ู  

 

    ๖.4  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ผู้รับผิดชอบ       

1. นางสาววิชุกรณ์ ทองมา คร ู หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
2. นางสาวรัชต์รวีย์  เพชรดี คร ู  
3. นางสาวอาริยา  แสงนิล คร ู  
4. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา คร ู  
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 บทบาทหน้าที่:  ปฏิบัติหน้าที่สอนในสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาที ่รับผิดชอบ และกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน ทุกรายวิชา วิเคราะห์
มาตรฐานตัวชี้วัด 

2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างรายวิชาทุก
หน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู ้เน้น K P A สมรรถนะ 5 ด้าน และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอน และมีบันทึกหลังการนำไปใช้ทุกแผน 

3. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
4. ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
5. จัดหาจัดทำสื่อการสอนนำไปใช้และพัฒนาอยู่เสมอ 
6. จัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผลหลากหลาย มีข้อสอบระหว่างเรียน ข้อสอบกลางภาค และ

ข้อสอบ ปลายภาคที่สอดคล้องกับข้อสอบ O-NET ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาค
แบบปรนัย ต่อ อัตนัย เท่ากับ ๗๐ ต่อ ๓๐ 

7. พัฒนานวัตกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียน 
8. มีการศึกษา วิจัยและพัฒนา ในรายวิชาที่รับผิดชอบ อย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 
9. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบให้สูงขึ้น  อย่างต่ำ ร้อยละ ๕ ทุก

รายวิชานักเรียนปลอด ๐ ร มส มผ 
10. ประเมินผลและรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน จัดทำหลักฐานการ

ประเมิน (แบบร่าง ปพ.๕)   เป็นปัจจุบัน ส่งฝ่ายวิชาการตามเวลาที่กำหนด 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๖.5 งานนิเทศภายใน วิเคราะห์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

1. นางสาวอาริยา  แสงนิล คร ู ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิภาพร  จวนสาง คร ู กรรมการ 
3. นางสาวรัชต์รวีย์  เพชรดี คร ู กรรมการ 
4. นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์ คร ู กรรมการ 
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร คุณภาที คร ู กรรมการ 
6. นางสาวพัชรวดี  บุญมาก คร ู กรรมการ 
7. นางสาววิชุดา  ชินชัย คร ู กรรมการ 
8. นายคณิต  โพธิ์ทิพย์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าที ่: ดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. เป็นคณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน 
2. ประชุมวางแผน กำหนดขอบข่ายการนิเทศภายในของโรงเรียน 
3. เป็นผู้นำให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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4. ร่วมกับผู้อำนวยการและฝ่ายวิชาการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ได้รับมอบหมาย 

5. กำกับ ติดตาม นิเทศ และพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของครูและรายงานผลการดำเนินงานทุก
ภาคเรียน 

6. เป็นคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการและการประกันคุณภาพด้านวิชาการ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๖.6 งานพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ 

1. นางสาวชนิดาพร ดวงแสง รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ คำมา คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา คร ู กรรมการ 
4. จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ คร ู กรรมการ 
5. นางสาวรัชต์รวีย์  เพชรดี คร ู กรรมการ 
6. นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์ คร ู กรรมการ 
7. นางสาววิภาพร  จวนสาง คร ู กรรมการ 
8. นางสาวดวงนภา  สุราวุธ คร ู กรรมการ 
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร คุณภาที คร ู กรรมการ 
10. นางนาตยา  จันทรักษ์ คร ู กรรมการ 
11. นางสาววิชุดา  ชินชัย คร ู กรรมการ 
12. นางสาวอาริยา  แสงนิล คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าที่ 

1. จัดทำคำสั่งรับผิดชอบงานสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. วางแผนจัดทำตารางเรียน- ตารางสอนในแต่ละภาคเรียน 
3. ส่งเสริม สนับสนุน  กำกับ  ติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของครู  โดย

เน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูศึกษาวิเคราะห์   วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
5. วางแผนและดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องและท่ัวถึงและส่งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ 
6. จัดสอนแทนในกรณีที่ครูประจำวิชาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่สอนได้ รวมทั้งสรุปเป็นข้อมูลและ

สารสนเทศเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและการอ้างอิง 
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 



๔๖ 
 

8. พัฒนาระบบและดำเนินการจัดสอนซ่อมให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำหรือไม่ผ่านเกณฑ์และ
สอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ   

9. กำหนดแนวทางจัดทำแนวปฏิบัติและดำเนินการให้ผู้ปกครอง ชุมชน  และสังคม เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

10. จัดระบบและวางแผนในการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพ่ือสอบ O-NET และ PISA 
11. จัดหาและกำหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมให้ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ศึกษา  วิเคราะห์  

วิจัย  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในรูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน 
12. กำหนดแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ  และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
13. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา  พัฒนาและการใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลโยเพ่ือ

การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  
องค์กรอื่นๆ 

14. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

๖.7 งานห้องสมุด/ ผู้รับผิดชอบ: 

1. นางนาตยา  จันทรักษ์ หัวหน้า 
2. นางฐิติชญา  อาเรนส์ ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที:่ ดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 
2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมตามแผนตลอดปีการศึกษา 
3. จัดบรรยากาศห้องสมุดให้เหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาการสร้างนิสัยรักการอ่านหนังสือจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
4. จัดบริการ การใช้ การยืม การคืน และการจัดเก็บหนังสือ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
5. ดำเนินการเรื่องการจัดซื้อหนังสือ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ต่อการเรียนรู้

การศึกษาค้นคว้าของนักเรียน 
6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี ่ยวกับจำนวนหนังสือ การให้การบริการ การรับบริการ การจัด

กิจกรรม  รายงานและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ 
7. ประเมินผลการดำเนินงานในหน้าที่ สรุปและรายงาน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.8 งานวัดและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน/ผู้รับผิดชอบ   

1. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา หัวหน้า 
2. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา ผู้ช่วย 
3. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา ผู้ช่วย 
4. นางสาวอาริยา  แสงนิล ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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บทบาทหน้าที:่ ประชุม วางแผน กำกับ ติดตาม นิเทศและพัฒนางาน ในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ งานวัดผลประเมินผล 
2. จัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนางานวิชาการ งานวัดผลประเมินผล งานทะเบียนนักเรียน 
3. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล งานทะเบียนนักเรียน ประจำภาคเรียนประจำปี

การศึกษาและประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้อง 
4. เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ดำเนินการเรื่องการสอบกลางภาค สอบปลายภาค  การเฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหา ๐ ร มส 

มผ 
6. ดำเนินการเรื ่องวัดผลและประเมินผลการเรียน การจัดทำเครื ่องมือ วัดผลประเมินผล

หลากหลายมีข้อสอบระหว่างเรียน ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบ ปลายภาคที่สอดคล้องกับ
ข้อสอบ O-NET ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาคแบบปรนัย ต่อ อัตนัย เท่ากับ ๗๐ 
ต่อ ๓๐ 

7. กำกับ ติดตาม ตรวจ และนิเทศ การจัดทำแบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) 
8. ดำเนินการเรื่องการจัดทำเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน เช่น

แบบคำร้อง แบบรายงาน แบบประกาศต่าง ๆ 
9. กำกับ ติดตาม นิเทศ และดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน เช่น 

แบบ ปพ.๑, ปพ.๒, ปพ.๓, ปพ.๕, ปพ.๖, ปพ.๗, ปพ. ๘ เป็นต้น 
10. จัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3 ปีย้อนหลัง เป็นปัจจุบัน ทั้งในระดับ

โรงเรียน    ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับชาติ 
11. ดำเนินการเรื่องการจัดทำและรายงาน GPA ตามระยะเวลาที่กำหนด 
12. ดำเนินการเรื ่องการจัดทำการบันทึกข้อมูลงานทะเบียนนักเรียนให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน  

จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบระเบียบ ปลอดภัย 
13. ดำเนินการเรื่องการจัดทำรายงานการรับนักเรียน การย้าย และการจบหลักสูตร 
14. ประเมินผลการดำเนินงานในหน้าที่ สรุปและรายงาน 

๖.9 งานแนะแนวการศึกษา/ผู้รับผิดชอบ    

1. นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์ หัวหน้า 
2. นางกษิรัตน์  แก้ววิเศษ ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที ่ : ดำเนินงาน กำกับติดตามและพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดทำแผนงานโครงการพัฒนางานแนะแนว ปฏิทินปฏิบัติงาน  ประจำปีการศึกษา 
2. จัดบรรยากาศห้องแนะแนวเป็นสัดส่วน ตามนโยบายกิจกรรม 
3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพของนักเรียนที่จบ ม.๓  ม.๖  

มีข้อมูล   ๓ ปี ย้อนหลังอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
4. จัดบริการแนะแนว ได้ครบทั้ง ๕ ด้าน มีหลักฐานการให้บริการชัดเจน เป็นปัจจุบัน และพัฒนา

ประสิทธิภาพการให้บริการอยู่เสมอ 
5. ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับ

โรงเรียนหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอ่ืน 
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6. ดำเนินการเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.๑ ม.๔ ในโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา และแนะ
แนวการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

7. ดำเนินการเรื่องการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบ ม.๓ ม.6 
8. ดำเนินการเรื่องกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
9. เป็นคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้าน อย่างทั่วถึง 
10. ดำเนินการเรื่องพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 
11. กำกับ ติดตาม นิเทศ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินผล กิจกรรมแนะแนว ทุกระดับชั้น 
12. ประเมินผลการดำเนินงานในหน้าที่ สรุปและรายงาน 
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๖.๑0 งานทะเบียน สำมะโนผู้เรียนและการรับนักเรียน 

1. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา หัวหน้า 
2. นางสาวอาริยา  แสงนิล ผู้ช่วย 
3. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ คำมา ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าที่ 

1. จัดทำทะเบียนนักเรียน ทะเบียนวัดผลและการบันทึกข้อมูลนักเรียนด้วยโปรแกรม  ศธ.
Student ๔๔ ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

2. จัดทำข้อมูล GPA, GPAX  ของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง และรายงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

3. จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ปพ.๑, 
ปพ.๒  และ  ปพ.๓  รวมทั้งเอกสารหลักฐานการศึกษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

4. จัดทำทะเบียนคุมเอกสารหลักฐานการศึกษา 
5. ออกหลักฐานทางการศึกษาให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และนักเรียนที่จบการศึกษาในแต่ละ

ระดับ 
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายและการรับย้ายนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ 
7. จัดทำข้อมูลและสารสนเทศจำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน โดยร่วมมือกับงานแผน (Smis) 
8. จัดระบบการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
9. รับผิดชอบตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
10. กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด 
12. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาใน 

การเข้าเรียน 
13. ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
14. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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๖.๑1 งานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา รองประธานกรรมการ 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน ดงันี้ 

ฐานที่ ๑ นา 1 ไร่ รายได้ 1 แสน  

1. จ่าอากาศโทนายบุญสืบ  เกตุวุฒิ  
2. นายวิชัย  หอมจันทร์  

 

ฐานที่ ๒ ธนาคารขยะ    

1. นางฐิติชญา  อาเรนส์  
2. นางสาวอาริยา  หงษ์ทอง  

  

ฐานที่ ๓ มะนาวในท่อซีเมนต์        

1. นางจันทนา    อภิพุทธิกุล  
2. นายเจษฎา จาระศรี  

 

ฐานที่ ๔ แก้วมังกร 

1. นางสาววนิษา   จันคะนา  
2. นางนาตยา  จันทรักษ์  

 

ฐานที่ ๕ ปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ    

1. นายคณิต  โพธิ์ทิพย์  
2. นางสาวตวงพร คำเสียง  

 

         ฐานที่ ๖ พืชผักปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย  

1. นางสาวหัสยา   บัวแก้ว  
2. นายสุรัตน์  สายสินธ ์  

 

ฐานที่ ๗ Invention Project 

1. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา 
2. นางสาวกัญญารัตน์ คำแพง 
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ฐานที่ ๘ การปลูกกระบองเพชร    

1. นางสาวณัฐวรรณ  สายยา  
2. นางสาววิชุดา  ชินชัย  

 

ฐานที่ ๙ ภูมิปัญญาท้องถิ่น    

1. นางสาววชิราภรณ์   กิ่งคำ  
2. นางสาวปัณณธร   ละโป้  

 

ฐานที่ ๑๐ สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน       

1. นางจินตนา   มกรนันท์  
2. นางสาวดวงนภา  สุราวุธ  

 

ฐานที่ ๑๑ ไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อน  

1. นางสาวสิริสมบัติ   บุญพอ  
2. นางกษิรัตน์   แก้ววิเศษ    

ฐานที่ ๑๒ สวนสมุนไพร  

1. นางสาวพัชรวดี  บุญมาก  
2. นางสาวอาริยา แสงนิล  

 

ฐานที่ ๑๓ อินทผลัม  

1. นางประภาพรรณ  พันธ์แก่น  
2. นางสาววิราวรรณ์  ชานนท์  

 

ฐานที่ ๑๔ ชะอมไร้หนาม  

1. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา  
2. นางรัศม ี   อินตา  

 

ฐานที่ ๑๕ การปลูกมัลเบอร์รี่ 

1. นางสาววิภาพร   จวนสาง  
2. นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์  

 

ฐานที่ ๑๖ เพาะรัก 

1. นางสาววิชุกรณ์ ทองมา 
2. นายนพรัตน์   ศรีด้วง   
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ฐานที่ ๑๗ จำหน่ายผลิตภัณฑ์  

1. นางสาวทิพวรรณ ศรีกระหวัน  
2. นางสาวกิตติมา   โนนสัง  

 

ฐานที่ ๑๘ การเลี้ยงจิ้งหรีด 

1. นางสาวรัชต์รวีย์   เพชรดี  
2. นางสาวธนิตดา สุระโท  

  

4. นายคณิต  โพธิ์ทิพย์ กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวอาริยา  แสงนิล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าที่ 

1. สำรวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง
ในสถานศึกษา ชุมชน  ท้องถิ่น  ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 

2. จัดทำหน่วยการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานศูนย์การ
เรียนรู้และเศรษฐกิจพอเพียง 

3. จัดหา จัดทำ ผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับงานศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูนักเรียน สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์การ 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 

4. จัดตั้ง พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ 
และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันทาง
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน  

5. วางแผนและกำหนดแนวทางส่งเสริมกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียง อย่างหลากหลายและเกิดประสิทธิภาพ 

6. จัดหาหนังสือ เอกสารและวารสาร  เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใช้ในการให้ 
บริการ 

7. ปรับปรุง พัฒนา  และดำรงรักษาคุณภาพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และนำเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. จัดทำข้อมูล และสารสนเทศของงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
9. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖.๑2 งานสารบรรณ พัสด ุและเลขานุการวิชาการ 

1. นางสาววิชุกรณ์ ทองมา กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวอาริยา  แสงนิล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



๕๒ 
 

บทบาทหน้าที่ 

1. จัดระบบงานสารบรรณและพัสดุกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ลงทะเบียนรับ - ส่ง   หนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ 
3. ตอบโต้หนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ 
4. จดบันทึกการประชุม 
5. ควบคุมการเบิกจ่ายและลงบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
6. เก็บรักษาและทำลายเอกสาร/หนังสือราชการในส่วนของกลุ่มบริหารงานวิชาการให้เป็น 

ไปตามระเบียบ 
7. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖.๑3 งานทวิศึกษา  

1. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา หัวหน้า 
2. นางสาวอาริยา  แสงนิล ผู้ช่วย 

 

บทบาทหน้าที่ 

1. วางแผนการจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างโรงเรียน 
กับอาชีวศึกษา 

2. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทราบการเข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วม

หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
4. ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับอาชีวศึกษา 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนในการเดินทางไปเรียนกับอาชีวศึกษา 
6. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรียน

ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในสถานศึกษา และรายงาน
แผนจัดชั้นเรียนรายปี และแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ให้ สพฐ. โดยสำนักนโยบาย 
และแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายทราบ 

7. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียน 
8. รายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกสิ้นปี

การศึกษา 
9. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖.๑4 งานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

1. นางสาววิชุกรณ์ ทองมา ประธานกรรมการ 
2. จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ รองประธานกรรมการ 



๕๓ 
 

3. นางสาวรัชต์รวีย์  เพชรดี กรรมการ 
4. นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์ กรรมการ 
5. นางสาววิภาพร  จวนสาง  กรรมการ 
6. นางสาวดวงนภา สุราวุธ กรรมการ 
7. นายนพรัตน์ ศรีด้วง กรรมการ 
8. นางนาตยา  จันทรักษ์ กรรมการ 
9. นางสาววิชุดา ชินชัย กรรมการ 
10. นางสาวอาริยา  แสงนิล กรรมการและเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าที่ 

1. กำหนด เกณฑ์การประเมิน  เครื่องมือและแนวการปฏิบัติ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ดำเนินการพัฒนาลักษณะคุณธรรมที่พึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญท่ีสุดและการวัดและประเมินผลในทุก ๆ ด้าน   เพ่ือให้ได้ข้อมูลที ่แสดงความ 
สามารถที่แท้จริงของผู้เรียน 

3. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือให้เกิดคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 
4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการบริการที่จะให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามธรรมชาติ  เต็มศักยภาพ 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบ วินัย   ตระหนักถึงข้อปฏิบัติ   การตรงต่อเวลา  รักษาหน้าที่   

และความรับผิดชอบ 
6. วิเคราะห์ พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล  และรายกลุ่ม 
7. ดำเนินการวิจัยการศึกษาในชั ้นเรียน เพื ่อแก้ปัญหาและพัฒนาพฤติกรรม    และการวัด

ประเมินผล 
8. นิเทศภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน    เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

และ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
9. รวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพกิจกรรม   ตลอดจนตรวจสอบและประเมิน  

คุณธรรมที่ปฏิบัติในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา เป็นรายภาคเรียน และวางแผนการ 
พัฒนาการในภาคเรียนถัดไป 

10. รวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   ตลอดจนตรวจสอบและประเมิน  
ความสามารถ  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน    เป็นรายภาคเรียน  และวางแผนการ
พัฒนาการ ในภาคเรียนถัดไป 

11. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู -อาจารย์ และผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน โดยเน้นผล ที่เกิดกับผู้เรียนต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่เก่ียวข้อง 

12. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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๖.๑5 คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานและการประกันคุณภาพด้านวิชาการ 

1. นางสาวอาริยา   แสงนิล หัวหน้า 
2. นางสาววิชุกรณ์   ทองมา ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่   :  ดำเนินงาน กำกับติดตามและพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้   

บทบาทหน้าที่ 

1. จัดทำเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ ตามขอบข่ายงานมาตรฐานงาน
วิชาการท่ีรับผิดชอบ ทุกมาตรฐาน จัดทำหลักฐานให้สามารถตรวจสอบได้ทุกงาน ทุกมาตรฐาน 

2. ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ ตามขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ วิเคราะห์ผลการ
ประเมินการดำเนินงานแล รายงานการวิเคราะห์ต่อคณะกรรมการ เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 

3. ดำเนินการเรื่องการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกภาค 

4. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ สรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
5. ดำเนินการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และการเขียนของนักเรียน และจัดทำรายงานการ

ประเมินตาม กลยุทธ์ จุดเน้นและนโยบายต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๖.๑6 งานโครงการโรงเรียนในฝัน 

1. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์   คำมา ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรัชต์รวีย์  เพชรดี กรรมการ 
4. นางสาววิภาพร   จวนสาง  กรรมการ 
5. นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์ กรรมการ 
6. นางสาวดวงนภา สุราวุธ กรรมการ 
7. นางนาตยา  จันทรักษ์ กรรมการ 
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร คุณภาที กรรมการ 
9. นางสาวกษิรัตน์   แก้ววิเศษ กรรมการ 
10. นางสาววิภาพร   ทิพย์รักษา กรรมการ 
11. นางสาววิชุดา   ชินชัย กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 

1. กำกับ ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานความยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน 
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๖.17 งานโครงการ DLIT  

1. นางสาวปัณณธร   ละโป้ หัวหน้า 
2. นางรัศม ี อินตา ผู้ช่วย 

 

บทบาทหน้าที ่: ดำเนินงาน กำกับติดตามและพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. กำกับ ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานความยั่งยืนของงานโครงการ DLIT 
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ DLIT 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๖.18 งานโครงการ SMSS 

1. นางสาววิภาพร จวนสาง หัวหน้า 
2. นางสาวปัณณธร   ละโป้ ผู้ช่วย 
3. นางรัศม ี อินตา ผู้ช่วย 
3. นางสาวเพ็ญพัชรีย์ พิลาแก้ว ผู้ช่วยและเลขานุการ 

  

บทบาทหน้าที ่: ดำเนินงาน กำกับติดตามและพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. กำกับ ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานความยั่งยืนของงานโครงการ SMSS 
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ SMSS 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๖.19 งานโครงการ STEM EDUCATION  

1. นางสาววิภาพร    ทิพย์รักษา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์   คำมา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรัชต์รวีย์  เพชรดี กรรมการ 
4. นางสาวิชุดา ชินชัย กรรมการ 
5. นางนาตยา  จันทรักษ์ กรรมการ 
6. นางสาววนิษา       จันคะนา กรรมการและเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าที ่: ดำเนินงาน กำกับติดตามและพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. กำกับ ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานความยั่งยืนของงานโครงการ STEM EDUCATION 
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ STEM EDUCATION ให้โรงเรียน และสพม.ศกยส 

รับทราบ (รายงานสพม.๒๘ รับทราบทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน เริ่มตั้งแต่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  



๕๖ 
 

 

๖.๒0 งานโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC ( Professional Learning Community)  

1. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา หัวหน้า 
2. นางสาวอาริยา  แสงนิล ผู้ช่วย 
3. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์   คำมา  ผู้ช่วย 
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ       

 บทบาทหน้าที่ : ดำเนินงาน กำกับติดตามและพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. กำกับ ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานความยั่งยืนของงานโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
หรือ PLC 

2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๖.๒1 งานโครงการพัฒนาคณุภาพภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

1. นางสาววิภาพร  จวนสาง หัวหน้า 
2. นางฐิติชญา  อาเรนส์ ผู้ช่วย 
3. นางสาวทิพวรรณ  ศรีกระหวัน ผู้ช่วย 
4. นางสาวอาริยา  แสงนิล ผู้ช่วยและเลขานุการ               

บทบาทหน้าที่   :  ดำเนินงาน กำกับติดตามและพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. กำกับ ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานความยั่งยืนของงานโครงการพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน       

2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษให้โรงเรียน และสพม.๒๘ 
รับทราบ (รายงานสพม.ศกยส รับทราบทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน เริ่มตั้งแต่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๑  เป็นต้นไป) 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖.๒2 งานโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์   คำมา หัวหน้า 
2. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา ผู้ช่วย 
3. นางสาววิภาพร   ทิพย์รักษา ผู้ช่วย 

 

บทบาทหน้าที่ : ดำเนินงาน กำกับติดตามและพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. กำกับ ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานความยั่งยืนของงานโครงการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



๕๗ 
 

2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้โรงเรียน และสพม.๒๘ รับทราบ 
(รายงานสพม. ศกยส รับทราบทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน เริ่มตั้งแต่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป) 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๖.๒3 งานโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

1. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา หัวหน้า 
2. นางสาวอาริยา  แสงนิล ผู้ช่วย 

 

บทบาทหน้าที่   :  ดำเนินงาน กำกับติดตามและพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. กำกับ ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานความยั่งยืนของงานโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้โรงเรียนและสพม.ศกยส 
รับทราบ (รายงานสพม.ศกยส รับทราบทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน เริ่มตั้งแต่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ เป็นต้นไป) 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

6.24 งานระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET 

1. นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์ หัวหน้า 
2. นางจันทนา  อภิพุทธิกุล ผู้ช่วย 
3. นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ ผู้ช่วย 
4. นางสาวณัฐวรรณ  สายยา ผู้ช่วย 
5. นางสาวรัชต์รวีย์  เพชรดี ผู้ช่วย 
6. นางสาววิภาพร   จวนสาง ผู้ช่วย 
7. นายคณิต  โพธิ์ทิพย์ ผู้ช่วย 
8. นางสาววิภาพร   ทิพย์รักษา ผู้ช่วย 
9. นางสาววชิราภรณ์  กิ่งคำ ผู้ช่วย 
10. นางกษิรัตน์  แก้ววิเศษ ผู้ช่วยและเลาขานุการ 

บทบาทหน้าที่   :  ดำเนินงาน กำกับติดตามและพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. รายงานผลการรับนักเรียนพิการ ทุกปีการศึกษา โปรแกรมสารสนเทศ SET          
(www.specialset.bopp.go.th) เลือก ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม 

2. ปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมที่ผ่าน 
การคัดกรอง 

3. ยืนยันข้อมูลที่หน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ของโรงเรียน 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๕๘ 
 

 

6.25 งานดนตรีและนาฎศิลป์ 
1. จ่าอากาศโทบุญสืบ   เกตุวุฒิ หัวหน้า 
2. นางสาววิภาพร   ทิพย์รักษา ผู้ช่วย 
3. นางประภาพรรณ  พันธ์แก่น ผู้ช่วย 
4. นางสาวกาญจนี   ภาคสุโพธิ์ ผู้ช่วยและเลาขานุการ 

บทบาทมีหน้าที่ 
1. สรรหานักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 

2. ฝึกสอนนักเรียนให้เกิดทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 

3. ดูแลวัสดุอุปกรณ์ เครื่องดนตรีทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและพร้อมใช้งาน 
4. ควบคุมการแสดงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
5. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖.๒6  งานรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาจาก 
สหวิทยาเขตกันทรารมย์และ สพม.ศกยส 
  ในทุกภาคเรียนทางโรงเรียนต้องรับการนิเทศ กำกับ ติดตามฯ จากสหวิทยาเขตหลักเมือง และ 
สพม.๒๘ ทางฝ่ายวิชาการจึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
และงานวิชาการในการจัดเตรียมเอกสารร่องรอยหลักฐาน และผู้ให้ข้อมูลไว้ ดังนี้  
                      ๑.๑ งานแผนงานและประกันคุณภาพ 
      ๑) งานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          มัธยมศึกษา เขต ๒๘  (๖ ภารกิจ ๙ ตัวชี้วัด) 

ภารกิจ/ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

๑. การวางแผนพัฒนาโรงเรียน (๒ ตัวชี้วัด)   ๑. นางสาววิภาพร  จวนสาง 

2. นางสาววิชุดา  ชินชัย 

3. นางรัศมี อินตา 

๒. การจัดองค์กร (๒ ตัวชี้วัด)   ๑. นางสาววิภาพร  จวนสาง 

2. นางสาววิชุดา  ชินชัย 

3. นางรัศมี อินตา 

๓. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (๒ ตัวชี้วัด)   

๑. นางสาววิภาพร  จวนสาง 

2. นางสาววิชุดา  ชินชัย 

3. นางรัศมี อินตา 



๕๙ 
 

๔. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
   (๑ ตัวชี้วัด)   

๑. นางสาววิภาพร  จวนสาง 

2. นางสาววิชุดา  ชินชัย 

3. นางรัศมี อินตา 

๕. การควบคุมภายใน (๑ ตัวชี้วัด)   ๑. นางสาววิภาพร  จวนสาง 

2. นางสาววิชุดา  ชินชัย 

3. นางรัศมี อินตา 

๖. การประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน 
   และประกันคุณภาพ (๑ ตัวชี้วัด)   

๑. นางสาววิภาพร  จวนสาง 

2. นางสาววิชุดา  ชินชัย 

3. นางรัศมี อินตา 

      

ผู้รับผิดชอบตามภารกิจดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑. การวางแผนพัฒนาโรงเรียน (มี ๒ ตัวชี้วัด)  ประกอบด้วย 
      ๑.๑ การกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน ได้แก่ 

๑. มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน  
  ๒. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน 
  ๓. เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน 
  ๔ นำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียนมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 

    ๓ – ๕ ป ี  
  ๕. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและเผยแพร่ให้  
              ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
      ๑.๒ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน ได้แก่ 
           ๑) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและมีแผนปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร 
           ๒) มีแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาโรงเรียนที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๑ 
           ๓) มีการกำหนดสัดส่วนการใช้เงินในแผนปฏิบัติการอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
           ๔) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
           ๕) มีการกำกับ ติดตามและประเมินผล 
๒. การจัดองค์กร (มี ๒ ตัวชี้วัด)  ประกอบด้วย 
    ๒.๑ การจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน ได้แก่ 
         ๑) มีการจัดองค์การหรือจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน 
          ๒) มีหน่วยงานตามแผนภูมิที่โรงเรียนกำหนด 
          ๓) มีการกำหนดขอบข่ายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
          ๔) มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
          ๕) มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนภูมิที่โรงเรียนกำหนด  
     ๒.๒ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน ได้แก่ 



๖๐ 
 

          ๑) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
           ๒) มีการกำหนดงานในหน้าที่ครบทุกงาน ตามแผนภูมิที่โรงเรียนกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
           ๓) มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร  
           ๔) มีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
           ๕) มีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
๓. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (มี ๒ ตัวชี้วัด)  ประกอบด้วย 
    ๓.๑ การดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
          ๑) มีการดำเนินงานสารสนเทศและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร  
          ๒) มีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
          ๓) มีการจัดระบบสารสนเทศและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
          ๔) มีการนำสารสนเทศไปใช้   
          ๕) มีการเผยแพร่สารสนเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
    ๓.๒ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ได้แก่ 
       ๑) มีการดำเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียน  
         ๒) มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านสารสนเทศ  
         ๓) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน  
         ๔) มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศภายในโรงเรียน  
         ๕)มีการจัดและพัฒนาระบบเครือข่ายงานสารสนเทศของโรงเรียน 

๔. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน (มี ๑ ตัวชี้วัด)  ประกอบด้วย 
    ๔.๑ การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  ได้แก่ 
          ๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและมีแผนการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร  
          ๒) มีการจัดทำมาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด 
          ๓) มีการดำเนินการพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่กำหนด  
          ๔) มีการประเมินคุณภาพภายใน และจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
              ประจำปีเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
          ๕) มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
              อย่างต่อเนื่อง  
 

๕. การควบคุมภายใน  (มี ๑ ตัวชี้วัด)  ประกอบด้วย 

    ๑) มีการจัดระบบควบคุมภายใน      
     ๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร  
     ๓) มีการดำเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ มาตรการ 
และวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดอย่างเป็นระบบ  
     ๔) มีหลักฐานให้ตรวจสอบได้  

    ๕) มีรายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรีกำหนดและยังมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 

๖. การประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ (มี ๑ ตัวชี้วัด)  ประกอบด้วย 



๖๑ 
 

          ๑) มีการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
          ๒) มีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน 
          ๓) มีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ  
          ๔) มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ   
          ๕) มีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
    ๗. ทุกภารกิจให้ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมแฟ้มที่มีร่องรอยเอกสารหลักฐานให้ครบทุกองค์ประกอบของแต่ละ 
ตัวชี้วัด และจัดบุคลากรนำเสนอคณะกรรมการนิเทศกำกับ ติดตามฯ จากสหวิทยาเขตหลักเมือง และ 
สพม.๒๘ ได้อย่างครบถ้วน  

       ๒) งานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการเป้าหมายและตัวชี้วัดการบริหารจัดการศึกษาของ 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
          พ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ( ๑ กลยุทธ์ ๒ จุดเน้น ๓ ตัวชี้วัด) 
            

กลยุทธ์ จุดเน้น   มาตรการ ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล
เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาค 

ส่วน 

๑.โรงเรียนมีการจัดระ
บบการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง 
ครบ ๘ องค์ประกอบ 

๑.๑ โรงเรียนมีการจัดระบบการ 
ประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่
องครบ ๘ องค์ประกอบ 
๑.๒ โรงเรียนมีกระบวน 
การดำเนิน งานการประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ เชื่อมโยงเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก    

๑. นางวิภาพร  

จวนสาง                 
๒. นางรัศมี อินตา 

๓. นางสาววิชุดา 
ชินชัย                                  

๓.มุ่งให้สถานศึกษามีก
ารวางแผนการพัฒนาง
านอย่างเป็นระบบ 

๓.๑โรงเรียนนำเกณฑ์มาตรฐาน 
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยม- 
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มาใช้ในการ
บริหารและพัฒนางาน (ในส่วน
ของงานแผนงานและประกัน
คุณภาพ)    

๑. นางวิภาพร  

    จวนสาง                 
๒. นางรัศมี  

     อินตา 

๓.  นางสาววชิุดา 
ชินชัย                                  

            

        

       ผู้รับผิดชอบตามกลยุทธ์/จุดเน้น มาตรการ/ตัวช้ีวัดและเป้าหมายความสำเร็จดำเนินการ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
              ทุกภาคส่วน 
จุดเน้นที่ ๑   โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องครบ  ๘  องค์ประกอบ 
                 (มี ๒ ตัวชี้วัด)  ประกอบด้วย 



๖๒ 
 

๑.  โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องครบ ๘  
องค์ประกอบโดยมีแผนงาน/โครงการ ในการนำระบบการประกันคุณภาพภายใน ๘  
องค์ประกอบไปใช้ในโรงเรียน มีผู้รับผิดชอบ  มีปฏิทินการดำเนินงาน มีเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงานตาม 
๘ องค์ประกอบอย่างชัดเจน มีการติดตาม   
นิเทศ  ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานทั้ง  ๘  องค์ประกอบ 
รวมทั้งยังมีการสรุปผลการดำเนินงานตาม ๘  องค์ประกอบ  และรายงาน สพม.๒๘  ทราบ       
  ๒. โรงเรียนมีกระบวน การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  
เชื่อมโยงเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดยมีแผนงาน/โครงการ 
ในการเชื่อมโยงระบบการประกันคุณภาพภายใน กับการประเมินคุณภาพภายนอก มีผู้รับผิดชอบ 
และมีปฏิทินการดำเนินงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยกรรมการสถานศึกษา 
มีการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสัง
กัด  ผ่านการประเมิน และโรงเรียนนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมาปรับใช้ 
จุดเน้นที่ ๓ มุ่งให้สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ  (มี ๑ ตัวชี้วัด)  ประกอบด้วย 
  ๑. โรงเรียนนำเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาใช้ในการบริหารและพัฒนางาน โรงเรียนมีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบและมีการวิเคราะห์ มีการดำเนินงาน 
และมีผลการประเมินการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ฯ  ครบทั้ง ๘ ด้าน 
(ในส่วนของงานแผนงานและ 
ประกันคุณภาพ) อยู่ในระดับ ๕ 

๑.๒ งานวิชาการ  
      ๑) งานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          มัธยมศึกษา เขต ๒๘  (๗ ภารกิจ ๒๘ ตัวชีว้ัด) 

ภารกิจ/ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

๑. การวางแผนงานวิชาการ (๒ ตัวชี้วัด)   ๑. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา 
๒. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา 

๒. การบริหารงานวิชาการ (๗ ตัวชี้วัด) ๑. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา 
๒. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา 
๓. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา  

๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   (๕ ตัวชี้วัด) 

๑. นางสาวอาริยา  แสงนิล          
๒. นายคณิต โพธิ์ทิพย์  

๔. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
   (๖ ตัวชี้วัด) 

๑.นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  คำมา 

๒.นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา  

๕. การวัดผลและประเมินผลการเรียนและ 
   งานทะเบียนนักเรียน (๕ ตัวชี้วัด) 

๑. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา 
2. นางสาวอาริยา  แสงนิล          

3. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา 



๖๓ 
 

ภารกิจ/ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

๖. การแนะแนวการศึกษา (๑ ตัวชี้วัด) ๑.  นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ 

๒.  นางกษิรัตน์ แก้ววิเศษ  

๗. การประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ 
    (๒ ตัวชีว้ัด) 

๑.  นางสาวอาริยา  แสงนิล 

๒.  นางสาววชิุกรณ์  ทองมา           
  

 

ผู้รับผิดชอบตามภารกิจดำเนินการ ดังนี้ 
๑. การวางแผนงานวิชาการ  (มี ๒ ตัวชี้วัด)  ประกอบด้วย 
    ๑.๑ การรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ  ได้แก่ 

          ๑) มีการรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการให้เป็น 
              ระบบสะดวกในการนำไปใช้และเป็นปัจจุบัน 
          ๒) มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
          ๓) มีการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติขึ้นใช้ในโรงเรียน 
          ๔) มีการจัดทำเป็นเอกสารคู่มือครูหรือคู่มือนักเรียน 
          ๕) มีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    ๑.๒ การทำแผนงานวิชาการ ได้แก่ 
        ๑) มีการจัดทำและมีแผนงานวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษร  
           ๒) มีคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน 
           ๓) มีการดำเนินการตามแผน  
           ๔) มีการติดตามประเมินผล    
           ๕) มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ 

   ๒. การบริหารงานวิชาการ  (มี ๗ ตัวชี้วัด)  ประกอบด้วย 
      ๒.๑ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ   ได้แก่ 
          ๑) มีการกำหนดขอบข่ายงานวิชาการ 
             ๒) มีการทำแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ 
             ๓) มีการจัดทำพรรณนางานวิชาการ 
             ๔) มีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
             ๕) มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่  
       ๒.๒ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ได้แก่ 
             ๑) มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
                 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
             ๒) มีการดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ 
                 พัฒนาหลักสูตร 
             ๓) มีการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  



๖๔ 
 

             ๔) มีการนิเทศภายในการกำกับและการติดตาม ประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
             ๕) มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

       ๒.๓ การจัดกลุ่มการเรียน  ได้แก่ 
          ๑) มีการจัดกลุ่มการเรียน 
             ๒) มีการจัดกลุ่มการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร 
             ๓) มีการจัดกลุ่มการเรียนโดยคำนึงถึงความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บุคลากรและวัสดุครุภัณฑ์ 
             ๔) มีการจัดกลุ่มการเรียนโดยให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความต้องการความถนัดและ 
                 ความสนใจ เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ   
             ๕) มีการประเมินและปรับปรุงการจัดกลุ่มการเรียน 
       ๒.๔ การจัดตารางสอน   ได้แก่   
          ๑) มีการตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน  
             ๒) มีตารางสอนรวม  
             ๓) มีตารางสอนรายบุคคลและตารางการใช้ห้องเรียน 
             ๔) มีการติดตามการจัดการเรียนรู้ตามตารางสอน  
             ๕) มีการนำผลการติดตามมาปรับปรุง และพัฒนาการใช้ตารางสอน 
       ๒.๕ การจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน  ได้แก่   
          ๑) มีการจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน 
             ๒) มีแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนที่แน่นอนและเหมาะสม 
             ๓) มีการจัดครูเข้าสอนโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความถนัดหรือการใช้สื่ออุปกรณ์ 
                 การเรียนการสอน 
             ๔) มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนอย่างสม่ำเสมอ  
             ๕) มีการประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอน 
        ๒.๖ การจัดครูสอนแทน  ได้แก่ 
           ๑) มีการจัดครูเข้าสอนแทน  
              ๒) มีแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนแทน 
              ๓) มีการจัดครูเข้าสอนแทนโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความถนัดหรือการใช้สื่ออุปกรณ์ 
                  จัดการเรียนรู้   
              ๔) มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนแทนอย่างสม่ำเสมอ  
              ๕) มีการประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอนแทน 
        ๒.๗ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ ได้แก่ 
           ๑) มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ 
              ๒) มีผู้รับผิดชอบในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ 
              ๓) มีระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ 
              ๔) มีระบบการใช้และ/หรือเครือข่ายการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทาง 
                  วิชาการ  
              ๕) มีการประเมินผลและพัฒนาการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ  
๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (มี ๕ ตัวชี้วัด)  ประกอบด้วย 
    ๓.๑ การจัดทำ การใช้ การปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้    ได้แก่ 



๖๕ 
 

        ๑) มีการให้ความรู้ครูในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
              และครูมีแผนการจัดการเรียนรู้  
          ๒) มีหน่วยการเรียนรูแ้ละแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
          ๓) มีหน่วยการเรียนรูแ้ละแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา 
          ๔) มีหลักฐานการนำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้อย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบได้  
          ๕) มีการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
    ๓.๒ การจัดกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่ 
        ๑) โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
          ๒) มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนทั้งด้านความรู้  
              ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          ๓) มีการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
          ๔) มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น  มามีส่วนร่วมในการจัดการ 
              เรียนรู้ตามความเหมาะสม 
          ๕) มีการประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
    ๓.๓ การจัดหา จัดทำ ใช้ บำรุงรักษาและส่งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้  ได้แก ่
              ๑) มีการจัดหา และจัดทำสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 
           ๒) มีการจัดหาและจัดทำสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
           ๓) มีการนำสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  
           ๔) มีการบำรุงรักษาและเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 
           ๕) มีการประเมินผลการพัฒนาการใช้การผลิตสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  
     ๓.๔ การจัดสอนซ่อมเสริม ได้แก่ 
        ๑) มีการจัดสอนซ่อมเสริม 
          ๒) มีแนวปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม  
          ๓) มีการดำเนินการสอนตามแนวปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม 
          ๔) นำผลการสอนซ่อมเสริมมาวิเคราะห์และรายงาน  
          ๕) นำผลการวิเคราะห์มาใช้ปรับปรุงในการสอนซ่อมเสริม 

 
     ๓.๕ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร ได้แก่ 
        ๑) มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร  
         ๒) มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  
         ๓) มีการสำรวจความต้องการความสนใจและความถนัดของนักเรียน 
         ๔) เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเข้ากิจกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น 
         ๕) มีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

๔. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ   (มี ๖ ตัวชี้วัด)  ประกอบด้วย 

   ๔.๑ การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ 
         ๑) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างน้อย ๖ ประเภท 
          ๒) นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 



๖๖ 
 

          ๓) นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนปฏิบัติและแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
          ๔) มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน 
              การเข้าร่วมกิจกรรม 
          ๕) มีการนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
    ๔.๒ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี  
   ๔.๓ การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ  ได้แก ่ 
          ๑) มีการสำรวจความต้องการของครูและความจำเป็นของโรงเรียน 
           ๒) มีการกำหนดแผนหรือโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร 
           ๓) ดำเนินการตามแผนหรือโครงการที่กำหนดไว้  
           ๔) มีการประเมินผลการดำเนินการตามแผนหรือโครงการ 
           ๕) นำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง   

    ๔.๔ การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน  ได้แก่ 
          ๑) มีการจัดบรรยากาศทางวิชาการอย่างน้อย ๕ ประเภท  
           ๒) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศทางวิชาการ 
           ๓) มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
           ๔) มีการประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการ  
           ๕) นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    ๔.๕ การส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ 
          ๑) ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
           ๒) จัดให้ครูนำความรู้ไปดำเนินการวิเคราะห์วิจัย  
           ๓) นำผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
           ๔) มีการประเมินผลการดำเนินการในการนำผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  
           ๕) มีการเผยแพรผ่ลการวิเคราะห์ วิจัยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
       ๔.๖ การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  ได้แก่ 
             ๑) ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  
             ๒) มีการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
             ๓) ครูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ไปใช้ 
             ๔) มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  
             ๕) มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ 
                 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๕. การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน (มี ๕ ตัวชี้วัด)  ประกอบด้วย 
    ๕.๑ การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน ได้แก่ 
          ๑) มีการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
          ๒) ไดก้ำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็น 
              ลายลักษณ์อักษร 
          ๓) ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่กำหนด 
          ๔) ผลการปฏิบัติยังถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
          ๕) มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 



๖๗ 
 

     ๕.๒ การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน ได้แก่ 
          ๑) มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา 
           ๒) มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาครบทุกรายวิชาที่ 
               เปิดสอน 
           ๓) มีการวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล 
           ๔) มีการวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           ๕) จัดให้มีคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ๕.๓ การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน ได้แก่ 
           ๑) มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารวัดผลและประเมินผลการเรียน  
           ๒) มีเอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ 
           ๓) มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและสะดวกในการใช้ 
           ๔) มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสะดวกในการใช้  
           ๕) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล 
     ๕.๔ การดำเนินการเก่ียวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน ได้แก่ 
          ๑) มีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
           ๒) มีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลอย่างถูกต้องครบถ้วน 
           ๓) มีการรายงานผลการเรียนตามระเบียบวัดผลและประเมินผลการเรียน 
           ๔) มีการจัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่างเรียบร้อย และปลอดภัย 
           ๕) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม 
     ๕.๕ การดำเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนนักเรียน ได้แก่ 
          ๑) มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน 
          ๒) มีข้อความครบถ้วน ถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
          ๓) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการ 
          ๔) มีการจัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย 
          ๕) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานอย่างทั่วถึง  
๖. การแนะแนวการศึกษา (มี ๑ ตัวชี้วัด)  ประกอบด้วย 
    ๖.๑ การแนะแนวการศึกษา   ได้แก่ 
          ๑) มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
          ๒) มีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล 
              ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 
          ๓) มีการดำเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน 
          ๔) มีการติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน  
          ๕) มีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษา 
              กับโรงเรียนหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
๗. การประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ (มี ๒ ตัวชี้วัด)  ประกอบด้วย 
    ๗.๑ การประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ  ได้แก่ 
        ๑) มีการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
           ๒) มีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน 



๖๘ 
 

           ๓) มีการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ 
           ๔) มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานวิชาการ 
           ๕) มีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานวิชาการ  
    ๗.๒ การประเมินผลในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้แก่มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน 
          ทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ผ่านมาตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป รวมทั้งสิ้นร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 

๘. ทุกภารกิจให้ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมแฟ้มที่มีร่องรอยเอกสารหลักฐานให้ครบทุกองค์ประกอบของแต่ละ 
    ตัวชีว้ัด และจัดบุคลากรนำเสนอคณะกรรมการนิเทศกำกับ ติดตามฯ จากสหวิทยาเขตกันทรารมณ์ และ 
    สพม.๒๘ ได้อย่างครบถ้วน                                                                                                       

๒) งานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการเป้าหมายและตัวชี้วัดการบริหาร 
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ  ( ๕ กลยุทธ์  ๑๓ จุดเน้น ๔๐ ตัวชีว้ัด) 

 

กลยุทธ์ จุดเน้น   มาตรการ ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑  
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานก
ารศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริมความสามารถด้านเ
ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรี
ยนรู้ 

 

๑.มุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากลโดยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
O–NET 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
สูงขึ้นร้อยละ ๕ 

 

 

 

๑.๑ ครูผู้สอนร้อยละ ๑๐๐ 
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ตามหลักสูตร 
๑.๒ร้อยละของครูที่วิเคราะห์ 
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำผล 
การวิเคราะห์มาใช้ในการจัดการ 
เรียนรู้ 
๑.๓ ร้อยละของครูที่วิเคราะห์ 
ข้อสอบO–NET ตามตัวชี้วัด 
และบูรณาการข้อสอบO–NET 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
๑.๔ ร้อยละของครูที่ออกข้อสอบ
จุดประสงค์ ข้อสอบกลางภาค 
ข้อสอบปลายภาคตามแนว
ข้อสอบO–NET 

๑.๕ ร้อยละของครูที่ออกข้อสอบ 
กลางภาค ข้อสอบปลายภาค 
เป็นแบบปรนัย๗๐% อัตนัย 
๓๐% 
๑.๖ ร้อยละของครูที่เขียนแผน 
การจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบ 
สพม. ศกยส และมีการส่งแผน 

งานวิชาการ/ 
งานแนะแนว/ 
งานกิจการนักเรียน/หั
วหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่
มสาระ 

 



๖๙ 
 

กลยุทธ์ จุดเน้น   มาตรการ ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ก่อนสอนและตรวจแก้ไข 
อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ และ 
ส่งแผนหลังสอนเพ่ือตรวจสอบ 
ร่องรอยการใช้ 
๑.๗ ร้อยละของครูที่จัด 
กิจกรรมการสอนโดยเน้น K, P, A 
สมรรถนะ ๕ ด้านและการ 
นำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
๑.๘ ร้อยละของครูที่มีการวัด 
และประเมินผลที่เน้น K, P, A  
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  

 

กลยุทธ์ จุดเน้น   มาตรการ ตัวช้ีวัดและเป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑ (ต่อ) 

 

 ๒๑  และการนำหลักของปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
๑.๙ ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรม 
การสอนเน้นทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๑๐ ร้อยละของครูที่มี 
การนำผลการประเมินมาแก้ไข/ 
พัฒนาให้นักเรียนผ่านทุกคน 
ด้วยสื่อและนวัตกรรมที่หลากหลาย 

 

๒.ส่งเสริมให้สถานศึกษาเตรี
ยมความพร้อมนักเรียน 
ม.๓และ 
ม.๖ให้มีความพร้อมก่อนเข้า
สอบ O-NET 

๒.๑ โรงเรียนจัดให้มีการสอน 
ซ่อมเสริมให้กับนักเรียน ม.๓ และ 
ม.๖ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับนักเรียน 
๒.๒ โรงเรียนจัดให้มีการ สอบ Pre 
O-NET ม.๓ และ ม.๖ อย่างน้อย ๒ 
ครั้ง และนำผลการ Pre O-NET 
มาพัฒนา/แก้ไขนักเรียน 

งานวิชาการ/กลุ่ม
สาระทุกกลุ่มสาระ 

๓. 
การพัฒนาคุณภาพการจัดก
ารเรียน 
การสอนเพ่ือยกระดับผลสัม

๓.๑ โรงเรียนจัดให้มีการเตรียม 
ความพร้อมนักเรียนในการสอบ 
PISA 
๓.๒ ร้อยละของครูที่มีการ 
สอดแทรกข้อสอบ PISA ให้กับ 

กลุ่มสาระการเรีย
นรู้ภาษาไทย 



๗๐ 
 

กลยุทธ์ จุดเน้น   มาตรการ ตัวช้ีวัดและเป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ฤทธิ์ทางการประเมินผลการ
สอบนานาชาติ (PISA) 

นักเรียน 

๔. 
รณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนป
ลอดจากการอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ เขียนไม่สวยในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๔.๑ โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียน
ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนไม่
สวย แบ่งให้ครูรับผิดชอบรายกลุ่ม
ย่อย และ ครูมีแผนการ 
แก้ไขนักเรียนชัดเจน ครูมีการ
ดำเนินการแก้ไข มีระบบโรงเรียน 
มีการนิเทศ ติดตามและรายงาน 
ผลอย่างต่อเนื่อง 
๔.๒ นักเรียนปลอดจากการ 
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนไม่สวย 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖4 

กลุ่มสาระการเรีย
นรู้ภาษาไทย 

 ๕.มุ่งเน้นลดอัตราการออกก
ลางคันลดการจบไม่พร้อมรุ่
น ลด ๐ ร มส และ มผ 

๕.๑ อัตราการออกกลางคัน 
ของนักเรียนไม่เกินร้อยละ ๒ 
๕.๒ อัตราการจบไม่พร้อมรุ่น 
ของนักเรียน ไม่เกินร้อยละ ๒ 
๕.๓ อัตราการติด ๐,ร, มส. 
ของนักเรียน ไม่เกินร้อยละ ๕ 

งานวิชาการ/ 
งานแนะแนว/ 
งานกิจการนักเรีย
น 

๖.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ครู ผู้บริหารและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีทักษะกา
รสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาประเทศอาเซียนและภ
าษาต่างประ เทศอ่ืนๆ ได้ 

๖.๑ ร้อยละของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในโรงเรียนที่สื่อสารภา
ษาอังกฤษพื้นฐานได้ 
๖.๒ ร้อยละของนักเรียนที่ 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ 
 

งานวิชาการ/ 
กลุ่มสาระภาษา 
ต่างประเทศ 

๗.จัดระบบการวัดและประเ
มินผลผู้เรียนอย่างมีประสิท
ธิภาพ 

 

๗.๑ โรงเรียนมีคู่มือ 
ระเบียบแนวปฏิบัติการวัดและประเ
มินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และมีการดำเนินงานอย่างเป็น 
ระบบ 
๗.๒ โรงเรียนมีคู่มือ ระเบียบแนว
ปฏิบัติการวัดและประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียนและมีการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 

งานวิชาการ/หัวห
น้ากลุ่มสาระ 



๗๑ 
 

กลยุทธ์ จุดเน้น   มาตรการ ตัวช้ีวัดและเป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

๗.๓ โรงเรียนมีคู่มือ 
ระเบียบแนวปฏิบัติการวัดและประเ
มินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีกา
รดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
๗.๔ โรงเรียนมีการจัดทำ 

คลังข้อสอบและใช้ข้อสอบตามแนวข้
อสอบ O-NETและ PISA 
มาใช้ในการสอบระหว่างภาค 
ข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลาย
ภาค 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม 
ความสำนึกความเป็นชาติไทย
และวิถีตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง    

๑. ปลูกฝังคุณลักษณะอัน       
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑.๑ ร้อยละของนักเรียนผ่านการ 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต
ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๑.๒ ร้อยละของนักเรียนผ่าน
ประเมินค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ 
๑.๓ ร้อยละของนักเรียนผ่านการ 
ประเมินการเรียนรู้หลักของปรัชญาข
องเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 
๑.๔ ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการ 
ประเมินการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
และมีสำนึกความเป็นชาติไทย 

งานวิชาการ/ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ/ 
งานกิจการนักเรีย
น 
/กลุ่มสาระสังคมศึ
กษาฯ 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทั่วถึงและลดความ
เหลื่อมล้ำผู้เรียนได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑.เร่งรัดให้ประชากรในวัย 
เรียนได้รับการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน  

๑.๑ ร้อยละของนักเรียนในเขต 
พ้ืนที่บริการที่เรียนต่อ ม.๑, ม.๔, 
ปวช. และ อ่ืนๆ 
 

งานวิชาการ/ 
งานแนะแนว/ 
งานกิจการนักเรีย
น 

๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางเลือก การศึกษานอก
ระบบ 

 

๒.๑ ร้อยละของนักเรียนด้อย 
โอกาสที่ได้รับการพัฒนาจนจบการ 
ศึกษาภาคบังคับ 
๒.๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือ 
ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสให้มี 
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
หรือจัดการศึกษาทางเลือกให้กับนักเ
รียนด้อยโอกาส 

งานวิชาการ/ 

งานแนะแนว/ 

งานกิจการนักเรีย
น 



๗๒ 
 

กลยุทธ์ จุดเน้น   มาตรการ ตัวช้ีวัดและเป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ให้สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

 

๑.พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๑ ร้อยละของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ ๒๐ 
ชั่วโมง/ปี 
๑.๒ ร้อยละของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่มีการพัฒนาตนเองผ่
านทางสื่อ ICT และสื่ออ่ืน 
ๆเพ่ือนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๑.๓ โรงเรียนนำกระบวนการของ 
PLC (Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ” และเทคนิค วิธีการ 
พัฒนาครูตามโครงการปฏิรูป 
การเรียนรู้ (AAR) มาพัฒนาครู 
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๑.๔ ร้อยละของครูที่มีผลงานวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

งานคอมพิวเตอร์ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๒.พัฒนาระบบการนิเทศ 
ภายใน กำกับ ติดตามความ 
ก้าวหน้าของสถานศึกษา 

๑.๑ โรงเรียนมีการจัดระบบและ 
ดำเนินการนิเทศภายในอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
๑.๒ โรงเรียนมีการนำผลการนิเทศ 
มาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพ 

งานวิชาการ/ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ/ 

๓.มุ่งให้สถานศึกษา 
มีการวางแผนการพัฒนางา
นอย่างเป็นระบบ 
 

๒.๑ โรงเรียนนำเกณฑ์มาตรฐาน 
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาใช้ในการบริหารและพัฒนางาน 
๒.๒ โรงเรียนมีการจัดระบบการ 
พัฒนางานโดยใช้แผนพัฒนางาน 

รายบุคคล (ID - Plan) 

งาน ๘ ด้าน/ 
งานบุคคล 
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ผู้รับผิดชอบตามกลยุทธ์/จุดเน้น มาตรการ/ตัวช้ีวัดและเป้าหมายความสำเร็จดำเนินการ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน 
              เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (๗ จุดเน้น ๒๕ ตัวชี้วัด) 
จุดเน้นที่ ๑ มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลโดยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
O–NET ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นร้อยละ ๕ (มี ๑๐ ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย 
๑.  ครูผู้สอนทุกคนวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร   
๒.  ครูผู้สอนทุกคนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
๓. ครูผู้สอนทุกคนวิเคราะห์ข้อสอบO–NET ตามตัวชี้วัดและบูรณาการข้อสอบO–NET มาใช้ในการจัด 
    การเรียนรู้ และมอบให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย 
๔. ครูผู้สอนทุกคนออกข้อสอบจุดประสงค์ ข้อสอบกลางภาค  ข้อสอบปลายภาคตามแนวข้อสอบ 
    O–NET 
๕. ครูผู้สอนทุกคนออกข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค ในอัตราส่วนปรนัย: อัตนัย ๗๐: ๓๐ และ 
   ข้อสอบอัตนัยมีทั้งแบบเขียนตอบสั้น และเขียนตอบยาว 
๖. ครูผู้สอนทุกคนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบ สพม.๒๘ และมีการส่งแผนก่อนสอนและ 
   ตรวจแก้ไข อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ และส่งแผนหลังสอนเพ่ือตรวจสอบร่องรอยการใช้ 
๗. ครูผู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมการสอนโดยเน้น K,P,A สมรรถนะ ๕ ด้านและการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
๘. ครูผู้สอนทุกคนมีการวัดและประเมินผลที่เน้น K,P,A  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  และการนำหลัก 
   ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
๙. ครูผู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมการสอนเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R และ ๔C) 
    (๓R ได้แก่ Reading(การอ่าน),การเขียน(Writing)และคณิตศาสตร์(Arithmetic)) 
    (๔C ได้แก่ Critical Thinking-การคิดวิเคราะห์, Communication-การสื่อสาร, Collaboration- 
     การร่วมมือและ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์) 
๑๐. ครูผู้สอนทุกคนจัดนำผลการประเมินมาแก้ไข/พัฒนาให้นักเรียนผ่านทุกคนด้วยสื่อและนวัตกรรมที่ 
      หลากหลาย 
จุดเน้นที่ ๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ให้มีความพร้อมก่อนเข้าสอบ O-
NET (มี ๒ ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย 
๑. โรงเรียนจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ 
    นักเรียนครบ ๕ กลุ่มสาระ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีเอกสารหลักฐานการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
๒. โรงเรียนจัดให้มีการสอบ Pre-O-NET ม.๓ และ ม.๖ อยา่งน้อย ๒ ครั้ง และนำผลการ Pre-O-NET มา 
    พัฒนา/แก้ไขนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีเอกสารหลักฐานการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
    จุดเน้นที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการประเมินผล 
    การสอบนานาชาติ (PISA) (มี ๒ ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย 
๑. โรงเรียนมีการดำเนินงานเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบ PISA มีแผนงาน/โครงการ มีผู้รับผิดชอบ 
    มีการดำเนินงานตามแผน มีการประเมินผลโดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน 
๒. ครูผู้สอนทุกคนสอดแทรกข้อสอบ PISA ในแผนการจัดการเรียนรู้ มีตัวอย่างข้อสอบ มีการเฉลยข้อสอบและ 
    มอบหมายข้อสอบให้นักเรียนฝึกทำ 



๗๔ 
 

    จุดเน้นที่ ๔ รณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนไม่สวยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(มี ๒ ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย 

๑. โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เขียนไม่สวย แบ่งให้ครูรับผิดชอบรายกลุ่มย่อยและ 
    ครูมีแผนการแก้ไขนักเรียนชัดเจน ครูมีการดำเนินการแก้ไขนักเรียนอย่างเป็นระบบ โรงเรียนมีการนิเทศ 
    ติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
๒. นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เขียนไม่สวย 

จุดเน้นที่ ๕ มุ่งเน้นลดอัตราการออกกลางคันลดการจบไม่พร้อมรุ่น ลด ๐ ร มส และ มผ 
                (มี ๓ ตัวชี้วัด)  ประกอบด้วย 
๑. อัตราการออกกลางคันของนักเรียน ไม่เกินร้อยละ ๒ 

๒. อัตราการจบไม่พร้อมรุ่นของนักเรียนไม่เกินร้อยละ ๒ 
๓. อัตราการติด ๐ ,ร, มส. ของนักเรียน ไม่เกินร้อยละ ๕  

จุดเน้นที่ ๖ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
              ภาษาประเทศอาเซียน และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ได้ (มี ๒ ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได้ ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๒. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

จุดเน้นที่ ๗ จัดระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (มี ๔ ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย 
๑. โรงเรียนมีคู่มือ ระเบียบแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการดำเนินงานอย่าง 
    เป็นระบบต่อเนื่องและปรากฏหลักฐานชัดเจน 
๒. โรงเรียนมีคู่มือ ระเบียบแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และมีการ 
    ดำเนินงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและปรากฏหลักฐานชัดเจน 
๓. โรงเรียนมีคู่มือ ระเบียบแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีการดำเนินงานอย่าง 
    เป็นระบบต่อเนื่อง และปรากฏหลักฐานชัดเจน 
๔. โรงเรียนมีการจัดทำคลังข้อสอบและใช้ข้อสอบตามแนวข้อสอบO-NET และ PISA มาใช้ในการสอบระหว่าง 
    ภาค ข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาค ครบ ๕ กลุ่มสาระ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมี 
    หลักฐาน 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกความเป็นชาติไทยและวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
              พอเพียง   (๑ จุดเน้น ๔ ตัวชี้วัด) 
 จุดเน้นที่ ๑ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
               (มี ๔ ตัวชีว้ัด)  ประกอบด้วย 
๑. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๒. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๓. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินการเรียนรู้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน 
๔. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และมีสำนึกความเป็นชาติไทย 



๗๕ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา 
               เต็มศักยภาพ (๒ จุดเน้น ๓ ตัวชีว้ัด) 

จุดเน้นที่ ๑ เร่งรัดให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มี ๑ ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย 
๑. นักเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่บริการที่เรียนต่อ ม.๑ และนักเรียน ม.๓ เดิม เรียนต่อ ม.๔, ปวช. และอ่ืนๆ   
จุดเน้นที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก การศึกษานอกระบบ (มี ๒ ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย 
๑. นักเรียนด้อยโอกาสทุกคนได้รับการพัฒนาจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ หรือจัดการศึกษาทางเลือก  
    ให้กับนักเรียนด้อยโอกาสโดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีหลักฐานชัดเจน  

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                 (๑ จุดเน้น ๔ ตัวชี้วัด) 
จุดเน้นที่ ๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    (มี ๔ ตัวชี้วัด)   
              ประกอบด้วย 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ ๒๐ ชั่วโมง 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีการพัฒนาตนเองผ่านทางสื่อ ICT และสื่ออ่ืน ๆเพ่ือนำมาพัฒนาการ 
    จัดการเรียนรู้ 
๓. โรงเรียนนำกระบวนของ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
    และเทคนิค วิธีการพัฒนาครูตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ (AAR) มาพัฒนาครูในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
     มีเอกสาร/หลักฐานชัดเจนและครูมีการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้ 
๔. ครูทุกคนมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และนำผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
              ทุกภาคส่วน (๒ จุดเน้น ๔ ตัวชี้วัด) 
จุดเน้นที่ ๒ พัฒนาระบบการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษา 
               (มี ๒ ตัวชีว้ัด)  ประกอบด้วย 
๑. โรงเรียนมีการจัดระบบและดำเนินการนิเทศภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยมีแผนงาน/โครงการ  
    การนิเทศภายในโรงเรียน, มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ มีปฏิทินการปฏิบัติงาน มีการดำเนินงานนิเทศ 
    ภายในอย่างต่อเนื่อง ครูทุกคนมีบันทึกรับการนิเทศภายใน มีการติดตาม นิเทศประเมินผลการทำงาน 
    และมีการสรุปผลการดำเนินงาน และรายงาน สพม.๒๘ 
๒. โรงเรียนมีการนำผลการนิเทศมาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยมีแผนงาน/โครงการ 
    การนำผลการนิเทศไปใช้พัฒนางาน มีผู้รับผิดชอบและปฏิทินการดำเนินงาน แต่ละกลุ่มสาระมีการประชุม 
    เพ่ือสรุปและนำผลการนิเทศไปพัฒนางานรายบุคคล มีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงครูแต่ละคนนำผลการ 
    นิเทศไปใช้ในการพัฒนางาน รวมทั้งมีการสรุปผลสำเร็จจากการนำผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนางานและ 
    มีการรายงาน สพม.๒๘ 

จุดเน้นที่ ๓ มุ่งให้สถานศึกษามีการวางแผนการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ (มี ๒ ตัวชี้วัด) ประกอบด้วย 
๑. โรงเรียนนำเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มาใช้ในการบริหารและพัฒนา 
    งาน โรงเรียนมีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบและมีการวิเคราะห์ มีการดำเนินงาน และมีผลการประเมินการ 
    ดำเนินงานตามตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ฯ ครบทั้ง ๘ ด้าน (งานวิชาการ) อยู่ในระดับ ๕ 
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๒. โรงเรียนมีการจัดระบบการพัฒนางานโดยใช้แผนพัฒนางานรายบุคคล (ID - Plan) ได้แก่ ครูมีการจัดทำ 
    แผนพัฒนางานรายบุคคล ( ID - Plan)  มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนางานรายบุคคล ( ID - Plan) 
    ครบทุกคน มีคณะกรรมการนิเทศแผนพัฒนางานรายบุคคล ( ID - Plan) มีผลการดำเนินงาน ตาม 
    แผนพัฒนางานรายบุคคล ( ID - Plan)เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งครูนำผลการนิเทศไปปรับปรุงและ 
   พัฒนางานที่รับผิดชอบ 
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คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ 

กลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายอำนวยการ 
 ผู้รับผิดชอบ : นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
บทบาทหน้าที่ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ  กรรมการและเลขานุการกลุ่มบริหารงาน
อำนวยการ 
 2. นำแนวนโยบายที่คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารงานอำนวยการกำหนดมาปฏิบัติให้ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานอำนวยการในกรณีรองผู้อำนวยการฯ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 4. นิเทศ ควบคุม  ดูแล ประเมินผลการดำเนินงานตามสายงานของกลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
 5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารงานอำนวยการและโรงเรียนมอบหมาย 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 รองหัวหน้างานอำนวยการ 
 นางสาวรัชต์รวีย์  เพชรดี  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
บทบาทหน้าที่ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม
บริหารงานอำนวยการ 
 2. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานอำนวยการและหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
อำนวยการในกรณ ีรองผู้อำนวยการฯและหัวหน้ากลุ่มงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการมอบหมาย 
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. คณะกรรมการดำเนินงาน 
 1. นายชัยยา  บัวหอม   ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวชนิดาพร ดวงแสง  รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ  
 3. นางสาวรัชต์รวีย ์เพชรดี  คร ู    กรรมการ 
 3. นางสาวณัฐวรรณ  สายยา  คร ู    กรรมการ 
 4. นางประภาพรรณ  พันธ์แก่น  คร ู    กรรมการ 
 5. นางสาวทิพวรรณ  ศรีกระหวัน  คร ู    กรรมการ 
 6. นางสาววิราวรรณ์  ชานนท์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 7. นางสาวเพ็ญพัชรี  พิลาแก้ว  ครูธุรการ   กรรมการ 
 8. นายเจษฎา จาระศรี   นักศึกษาฝึกฯ   กรรมการ 
 9. นางสาววชริาภรณ์  กิ่งคำ  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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บทบาทหน้าที่ 
 1. วางแผนการบริหารงานกลุ่มบริหารงานอำนวยการให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
 2. ปฏิบัติงานตามขอบข่าย /ภารกิจ กลุ่มบริหารงานอำนวยการตามนโยบายการกระจายอำนาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
 3. จัดทำและรวบรวมแนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
 4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
 5. วางแผนและดำเนินงานการจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
 6. สรุป  และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบอย่างต่อเนื่อง 
และสรุปภาพรวม เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย    
 ๗.1  งานแผนงานและพัฒนากลุ่มบริหารงานอำนวยการ 
  1. นางสาววชริาภรณ์  กิ่งคำ  คร ู   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวรัชต์รวีย ์ เพชรดี  คร ู   กรรมการ 
  3. นางสาวทิพวรรณ  ศรีกระหวัน  คร ู   กรรมการ 
  4. นางประภาพรรณ  พันธ์แก่น  คร ู   กรรมการ 
  7. นางสาวณัฐวรรณ  สายยา  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ 
 1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการเป็นลายลักษณ์
อักษรแล้วจัดทำให้เป็นปัจจุบัน 
 2. จัดทำเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ แบบพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในงานธุรการไว้ใช้ในโรงเรียน 
และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 3. กำหนดแผนงานธุรการ จัดทำแผนงานธุรการเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
ตามแผนที่กำหนด ดำเนินงานตามท่ีกำหนดไว้อย่างครบถ้วนแล้วมีการประเมินการ 
ปฏิบัติงานตามแผน 
 4. กำหนดขอบข่ายงานธุรการ ทำแผนภูมิการบริหารงานธุรการ พรรณนางานธุรการ แต่งตั้งบุคคล
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบทุกงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
 5. กำหนดแนวทางการจัดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงาน แต่งตั้งบุคลากร 
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ครบทุกงานแล้วงานที่ปฏิบัติยังถูกต้องเรียบร้อยเป็นปัจจุบันโดยนำ 
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
 6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการมอบหมาย 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๗.2 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  1. นางสาวณัฐวรรณ  สายยา คร ู  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาววชริาภรณ์  กิ่งคำ คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ 
 1. ศึกษา  วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ  ตามกรอบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง
และ แผนปฏิบัติการสาระประจำปี  ที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการรายได้ที่ประมาณ
การไว้  เพ่ือจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 
 2. ศึกษา  วิเคราะห์แหล่งทรัพยากร  บุคคล  หน่วยงาน  องค์กร  และท้องถิ่นที่มีศักยภาพ  ให้การ   
สนับสนุนการจัดการศึกษา  ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
 3. จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยกำหนดวิธีการ  แหล่งสนับสนุนเป้าหมาย  เวลา
ดำเนินงาน  และผู้รับผิดชอบ 
 4. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาต่อคณะกรรรมการสถานศึกษาเพ่ือ ขอความ 
เห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 
 5. เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์และไม่กำหนดวัตถุประสงค์ 
 6. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๗.3 งานบริหารการเงินและบัญชี 
  1. นางสาวณัฐวรรณ สายยา  คร ู  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวรัชต์รวีย ์เพชรดี  คร ู  ผู้ช่วย 
  3. นางสาวทิพวรรณ ศรีกระหวัน  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ 
 1. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ให้เป็นไปตามขั้นตอนวิธีการและระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด 
 2. เสนออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
 3. ขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 5. ตรวจสอบ ติดตาม รายงานการใช้งบประมาณ และรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
 6. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 7. บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 8. จัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 9. จัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียนและรายงาน 
 10. จัดทำทะเบียน  บัญชีการเงินทุกประเภท  ทั้งเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค
และเงินอ่ืน ๆ และจัดทำบัญชีเงินสดให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
 11. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท เก็บรักษา ควบคุมและตรวจสอบ 
 12. ประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย รวบรวมหลักฐานการควบคุมการใช้จ่ายเงิน 
ตามแผนวิเคราะห์ความคุ้มค่า ความเหมาะสมในการใช้จ่ายเงิน แล้วนำผลการวิเคราะห์ 
ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาแผนการใช้จ่ายเงิน 
 13. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
 14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๘๐ 
 

 ๗.4 งานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  1. นางสาววชริาภรณ์  กิ่งคำ  คร ู  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
  2. นางประภาพรรณ  พันธ์แก่น             คร ู  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
  3. นางสาววิราวรรณ์  ชานนท์  ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ    
บทบาทหน้าที่ 
 1. วางแผนการดำเนินงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. บริหารงานจัดซื้อ จัดจ้างปฏิบัติครบตามข้ันตอน โดยดำเนินการถูกต้องตามระเบียบรวดเร็ว 
ทันเวลา เก็บรักษาหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างและซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่กำหนด 
 3. จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน กำกับ ติดตาม ดูแล การจัดทำ 
บัญชีวัสดุเก็บรักษาบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัด 
ทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์อย่างครบถ้วน และปลอดภัย 
 4. การขออนุญาตรื้อถอน ปรับปรุงอาคารสถานที่กำหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะ 
เฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ งบประมาณเพ่ือเสนอต่อ เลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุ 
 6. วางแผนและจัดหาวัสดุให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 7. ควบคุมดูแล บำรุงรักษา ตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี 
 8. จัดทำราชพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทำประวัติที่ดิน อาคารและสถานที่ มีการ
จัดเก็บรักษาหลักฐานเรียบร้อยปลอดภัย 
 9. จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
 10. ทำทะเบียนราชพัสดุ อาคาร  บ้านพักครู บ้านพักนักการฯ และอาคารประกอบ ลงบัญชีวัสดุและ
ทะเบียนครุภัณฑ ์ให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
 11. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ 
 12. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั้งจากเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ  ควบคุมการเบิกจ่าย
พัสดุทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 13. จัดทำทะเบียนควบคุมการยืมพัสดุ 
 14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๗.5  งานธนาคารโรงเรียน 
  1. นางสาวรัชต์รวีย ์ เพชรดี  คร ู  หัวหน้า 
บทบาทหน้าที่ 
 1. วางแผนดำเนินการและประเมินผลดำเนินงานธนาคารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 2. รับฝาก-ถอนเงินให้กับคณะครูและนักเรียน 
 3. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบบัญชีต่าง ๆ 
 4. นำฝากเงินกับธนาคารกรุงไทยสาขาศรีสะเกษ 
 5. ประสานงานกับธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่เกี่ยวกับการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน 
 6. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๘๑ 
 

 
 ๗.6  งานสารบรรณโรงเรียน 
  1. นางสาวณัฐวรรณ  สายยา  คร ู   หัวหน้า 
  2. นางประภาพรรณ  พันธ์แก่น  คร ู   ผู้ช่วย 
  3. นางสาวเพ็ญพัชรี  พิลาแก้ว  ครูธุรการ  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ 
 1. จัดระบบงานสารบรรณโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการจากหน่วยงานราชการอื่น 
 3. ตอบโต้หนังสือราชการจากหน่วยงานราชการอ่ืน 
 4. จัดทำทะเบียนควบคุมบันทึกข้อความภายในสถานศึกษา 
 5. จดบันทึกการประชุม 
 6. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๗.7 งานปฏิคมโรงเรียน 
  1. นางสาววชริาภรณ์  กิ่งคำ  คร ู  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวรัชต์รวีย ์ เพชรดี  คร ู  รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาววิราวรรณ์  ชานนท์  ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
  4. นางสาวเพ็ญพัชรี  พิลาแก้ว  ครูธุรการ กรรมการ 
  5. นางสาวกัญญารัตน์ คำแพง  นักศึกษาฝึกฯ กรรมการ 
  6. นายเจษฎา จาระศรี   นักศึกษาฝึกฯ กรรมการ 
  7. นางสาวกิตติมา โนนสัง   นักศึกษาฝึกฯ กรรมการ 
  8. นางสาวธนิตดา สุระโท   นักศึกษาฝึกฯ กรรมการ 
  9. นางสาวณัฐวรรณ  สายยา  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
  10. นางประภาพรรณ  พันธ์แก่น  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ 
 1. ให้การรบัรองแขกอำนวยความสะดวก จัดสวัสดิการเครื่องดื่ม/อาหารว่าง  ต้อนรับแขกของโรงเรียน 
 2. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๗.8 งานประกันอุบัติเหตุ 
  1. นางสาวรัชต์รวีย ์ เพชรดี  คร ู  หัวหน้า 
บทบาทหน้าที่ 
 1. ประสานงานกับบริษัทประกันฯ  เกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน 
 2. ตรวจสอบสิทธิ  เอกสาร  หลักฐาน  และรับ-จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
 3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของงานประกันอุบัติเหตุให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
 4. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



๘๒ 
 

 ๗.9 งานประเมินผลกลุ่มอำนวยการ 
  1. นางสาวณัฐวรรณ  สายยา  คร ู   หัวหน้า 
  2. นางสาวเพ็ญพัชรี  พิลาแก้ว  ครูธุรการ  ผู้ช่วย 
  3. นางสาวทิพวรรณ  ศรีกระหวัน  คร ู   ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ 
 1. ประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มอำนวยการ ในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน ประเมินใน
รูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
 2. วิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานและนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานกลุ่มอำนวยการ 
 3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๗.๑๐ งานสารบรรณ  พัสดุและงานเลขานุการกลุ่มอำนวยการ 
  1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีกระหวัน  ครู   หัวหน้า 
  2. นางประภาพรรณ  พันธ์แก่น  คร ู  ผู้ช่วย 
  3. นางสาวเพ็ญพัชรี  พิลาแก้ว  ครูธุรการ ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ 
 1. จัดระบบงานสารบรรณและพัสดุกลุ่มอำนวยการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานอำนวยการ 
 3. ตอบโต้หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานอำนวยการ 
 4. จดบันทึกการประชุม 
 5. ควบคุมการเบิกจ่ายและลงบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ของกลุ่มอำนวยการ 
 6. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

   สั่ง  ณ   วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
 
         (นายชัยยา  บัวหอม)      
           ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 
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