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ค าสั่งโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  
ท่ี ๑๖๒/๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งต้ังข้าราชการครู  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  ครูอัตราจ้าง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ   
และลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  

.................................................................................... 
   การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาเป็นภารกิจหลักส าคัญท่ีสะท้อนให้เห็นภาพ            
การบริหารงานของสถานศึกษา ซึ่งส่งผลให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ และบรรลุเปูาหมาย              
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติ  
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๔ (๒) วรรคสามและวรรคส่ี กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ    
การศึกษาข้ันพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕ และ ข้อ  ๖  จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและมอบหมาย 
หน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑.  ฝ่ายอ านวยการ 
  ๑.๑  นายวรากร  เสนามาตย์    ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  นางสุภัทร์  แสนกล้า     รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓  นายสาละ  ศรีรังกูร     ครู  คศ.๓        กรรมการ 
  ๑.๔  นายบุญช่วย  สายลาม    ครู  คศ.๓        กรรมการ 
  ๑.๖  นายพนัส  วิโสรัมย์     ครู  คศ.๓        กรรมการ 
  ๑.๗  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี    ครู  คศ.๒        กรรมการ 
  ๑.๘  นางสาวชญาดา  ตะวันหะ   ครู  คศ.๒        กรรการ 
  ๑.๙  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า  อ านวยความสะดวก  ในการปฏิบัติงานของฝุายต่าง ๆ  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
๒.  ฝ่ายที่ปรึกษา 

๒.๑  นายสาละ  ศรีรังกูร     ครู คศ.๓  
๓.  ฝ่ายวิชาการ 
     ๓.๑  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
             นางสุภัทร์  แสนกล้า           รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
     ๓.๒  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
    นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี     ครู  คศ.๒  
  ๓.๓  งานหลักสูตรและตารางสอน 
        ๓.๓.๑  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี    ครู  คศ.๓   หัวหน้า 
    ๓.๓.๒  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒   ผู้ช่วย 
 

 



๒ 
 

  ๓.๔  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้(หัวหน้ากลุ่มสาระ) ประกอบด้วย 
    ๓.๔.๑  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์     ครู  คศ.๒   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    ๓.๔.๒  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์  ครู  คศ.๓   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    ๓.๔.๓  นายรุ่งโรจน์  หวังชม    ครู  คศ.๓   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    ๓.๔.๔  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
                     ศาสนาและวัฒนธรรม  
    ๓.๔.๕  นายเสริมศักดิ์  ทองน า    ครู  คศ.๑   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
                     พลศึกษา    
    ๓.๔.๖  นายสาละ  ศรีรังกูร    ครู  คศ.๓   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
    ๓.๔.๗  นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                     การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    ๓.๔.๘  นางวารินทร์  แดงชาติ    ครู  คศ.๓   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                     ภาษาต่างประเทศ 
    ๓.๔.๙  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์   ครู  คศ.๑   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕  งานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
    ๓.๕.๑  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี    ครู  คศ.๓   หัวหน้า 
    ๓.๕.๒  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒   ผู้ช่วย 

๓.๖  งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน 
  ๓.๖.๑  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี    ครู  คศ.๓   นายทะเบียนโรงเรียน 
                   งานทะเบียน ม.ปลาย    
                   งานเทียบโอนระดับ ม.ปลายและ ปวช. 
  ๓.๖.๒  นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓   งานทะเบียน ม.ต้น 
                   งานเทียบโอนระดับ ม.ต้น 

     ๓.๖.๓  นางสาวขวัญตา  ผลแม่น   พนักงานราชการ ผู้ช่วย   
  ๓.๗  งานวัดและประเมินผล 
    ๓.๗.๑  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี   ครู  คศ.๒   หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
                     งานวัดผลและประเมินผล  ม.ต้น 
    ๓.๗.๒  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒   งานวัดผลและประเมินผล  ม.ปลาย 
  ๓.๘  งานการใช้โปรแกรมวัดผล  (โปรแกรม SGS และโปรแกรม ToSchool) 
    ๓.๘.๑  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี    ครู  คศ.๓   หัวหน้า 
    ๓.๘.๒  นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓   ผู้ช่วย 
    ๓.๘.๓  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี   ครู  คศ.๒   ผู้ช่วย 
    ๓.๘.๔  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒   ผู้ช่วย 
  ๓.๙  งานห้องสมุด พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
    ๓.๙.๑  นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห ์  ครู  คศ.๑   หัวหน้า 
    ๓.๙.๒  นางพัชราภรณ์  ต้ังบวรธรรมา  ครู  คศ.๒   ผู้ช่วย 
  ๓.๑๐ งานประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนฯ 
    ๓.๑๐.๑  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี   ครู  คศ.๓   หัวหน้า 
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    ๓.๑๐.๒  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒      ผู้ช่วย 
    ๓.๑๐.๓  นางพัชราภรณ์  ต้ังบวรธรรมา ครู  คศ.๒      ผู้ช่วย 
    ๓.๑๐.๔  นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์  ครู  คศ.๑      ผู้ช่วย    

    ๓.๑๐.๕  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์   ครู  คศ.๑        ผู้ช่วย 
    ๓.๑๐.๖  นางสาวขวัญตา  ผลแม่น  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
  ๓.๑๑ งานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   ๓.๑๑.๑  นายบุญช่วย  สายลาม   ครู  คศ.๓    หัวหน้า 
   ๓.๑๑.๒  นางวารินทร์  แดงชาติ   ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
   ๓.๑๑.๓  นายรุ่งโรจน์  หวังชม    ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
   ๓.๑๑.๔  นายปิยณัฐณ์  สัสดี    ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
   ๓.๑๑.๕  นายชาตรี  อุทาน     ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
   ๓.๑๑.๖  นางสาวจรีพร  เพประโคน  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

  ๓.๑๒ งานจัดการเรียนการสอน  จัดสอนแทน  และติดตามปัญหาผลการเรียนการสอน 0,ร,มส,มผ 
   ๓.๑๒.๑  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี   ครู  คศ.๓    งานการจัดการเรียนการสอน 
   ๓.๑๒.๑  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี  ครู  คศ.๒    งานติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหา 
                     ผลการเรียน 
   ๓.๑๒.๓  นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓    งานติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหา 
                     ผลการเรียน 
   ๓.๑๒.๔  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒    งานติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหา 
                     ผลการเรียน 
   ๓.๑๒.๕  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์   ครู  คศ.๑    งานจัดสอนแทน 

  ๓.๑๓ งานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ๓.๑๓.๑  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์   ครู  คศ.๑    หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                    หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม 
    ๓.๑๓.๒  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒    หัวหน้ากิจกรรมเครื่องแบบ 

                    หัวหน้ากิจกรรมจริยธรรม 
    ๓.๑๓.๓  นายอาทิตย์  สงวนรัมย์   ครู  คศ.๒    หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว 
    ๓.๑๓.๔  นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓    หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและ 
                      สาธารณประโยชน์ 
    ๓.๑๓.๕  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี  ครู  คศ.๒    หัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 
  ๓.๑๔ งานประกันคุณภาพการศึกษา   
     ๓.๑๔.๑  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี  ครู  คศ.๒    หัวหน้า 
    ๓.๑๔.๒  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี   ครู  คศ.๓       ผู้ช่วย 
    ๓.๑๔.๓  นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓       ผู้ช่วย 
    ๓.๑๔.๔  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
     ๓.๑๔.๕  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์   ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
  ๓.๑๕ งานแนะแนว ทุนการศึกษา และกยศ. 
    ๓.๑๕.๑  นายอาทิตย์  สงวนรัมย์   ครู  คศ.๒    หัวหน้าแนะแนว 
    ๓.๑๕.๒  นางพัชราภรณ์  ต้ังบวรธรรมา ครู  คศ.๒    หัวหน้างานทุนการศึกษา  และงาน 
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                     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) 
    ๓.๑๕.๓  นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์   ครู  คศ.๑   ผู้ช่วยงานทุนการศึกษา  และงาน 
                     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) 
    ๓.๑๕.๔  นางสาวขวัญตา  ผลแม่น   พนักงานราชการ ผู้ช่วยงานแนะแนว 
  ๓.๑๖ งานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา (SMIS) ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล (DMC) และข้อมูลระบบ 
   ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
    ๓.๑๖.๑  นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓    งานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน 
                      ยากจน 
    ๓.๑๖.๒  นายอาทิตย์  สงวนรัมย์   ครู  คศ.๒    งานข้อมูลพื้นฐานทางการการศึกษา  
                      (SMIS) 
    ๓.๑๖.๓  นางพัชราภรณ์  ต้ังบวรธรรมา ครู  คศ.๒    งานข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล 
                      (DMC) 
    ๓.๑๖.๔  นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์  ครู  คศ.๑    งานข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล 
                      (DMC) 
    ๓.๑๖.๕  นางสาวขวัญตา  ผลแม่น  พนักงานราชการ  งานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน 
                      ยากจน 
  ๓.๑๗ งานรับนักเรียน       
    ๓.๑๗.๑  นายอาทิตย์  สงวนรัมย์   ครู  คศ.๒    หัวหน้า 
    ๓.๑๗.๒ นางพัชราภรณ์  ต้ังบวรธรรมา ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
    ๓.๑๗.๓ นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์  ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
    ๓.๑๗.๔  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์   ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
    ๓.๑๗.๕  นางสาวขวัญตา  ผลแม่น  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
  ๓.๑๘ งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
    ๓.๑๘.๑  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี   ครู  คศ.๓    หัวหน้า     
    ๓.๑๘.๒  นายสาละ  ศรีรังกูร    ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓.๑๘.๓  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์ ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓.๑๘.๔  นายรุ่งโรจน์  หวังชม    ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓.๑๘.๕  นางวารินทร์  แดงชาติ   ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓.๑๘.๖  นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓.๑๘.๗  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
    ๓.๑๘.๘  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์    ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
    ๓.๑๘.๙  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์   ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
    ๓.๑๘.๑๐  นายเสริมศักดิ์  ทองน า  ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย   
  ๓.๑๙ งานจัดการศึกษาเรียนรวม 
    ๓.๑๙.๑  นางสาวคณิตตา  มีเสียง   ครู  คศ.๓    หัวหน้า 
    ๓.๑๙.๒  นางธนญา  สุวรรณเหลา   พี่เล้ียงเด็กพิการ  ผู้ช่วย 
  ๓.๒๐ งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษานอกระบบ (กศน.)    
    ๓.๒๐.๑  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์    ครู  คศ.๒    หัวหน้า 
    ๓.๒๐.๒  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 



๕ 
 

  ๓.๒๑ งานทวิศึกษา 
    ๓.๒๑.๑  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒     หัวหน้า 
    ๓.๒๑.๒  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี   ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
    ๓.๒๑.๓   นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
    ๓.๒๑.๔  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี  ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
    ๓.๒๑.๕  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์   ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
    ๓.๒๑.๖  นายอภิชาติ  น้อยมะโน   พนักงานธุรการ ส๔  ผู้ช่วย 
   ๓.๒๒ งานสานฝันปันโอกาส 
    ๓.๒๒.๑  นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
    ๓.๒๒.๒  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์    ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
   ๓.๒๓ งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
    ๓.๒๓.๑  นางลีลาวดี  มุมทอง     ครู  คศ.๒    หัวหน้า 
    ๓.๒๓.๒  นางมนิสตา  แดงสี     ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๓.๓  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง  ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๓.๔  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์    ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
   ๓.๒๔ งานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓.๒๔.๑  นางอเทตยา  แก้วศรีหา    ครู  คศ.๓       หัวหน้า 
    ๓.๒๔.๒  นายสาละ  ศรีรังกูร     ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๔.๓  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์  ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๔.๔  นายรุ่งโรจน์  หวังชม     ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๔.๕  นางวารินทร์  แดงชาติ    ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๔.๖  นางลีลาวดี  มุมทอง     ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๔.๗  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์     ครู  คศ.๒      ผู้ช่วย 
    ๓.๒๔.๘  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์    ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๔.๙   นายเสริมศักดิ์  ทองน า    ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
   ๓.๒๕ งานครูที่ปรึกษา 
    ๓.๒๕.๑  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี    ครู  คศ.๓    หัวหน้า 
    ๓.๒๕.๒  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี   ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๕.๓  นางสาวขวัญตา  ผลแม่น   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
   ๓.๒๖  งานโรงเรียนสุจริต 
    ๓.๒๖.๑  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี   ครู  คศ.๒    หัวหน้า 
    ๓.๒๖.๒  นายสาละ  ศรีรังกูร     ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๖.๓  นายบุญช่วย  สายลาม    ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๖.๔  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์  ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๖.๕  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี    ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๖.๖  นายพนัส  วิโสรัมย์     ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๖.๗  นางวารินทร์  แดงชาติ    ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๖.๘   นางอเทตยา  แก้วศรีหา    ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๖.๙   นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 



๖ 
 

    ๓.๒๖.๑๐  นายรุ่งโรจน์  หวังชม    ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๖.๑๑  นางสาวชญาดา  ตะวันหะ   ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๖.๑๒  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๖.๑๓  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์     ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๖.๑๔  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์   ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๖.๑๕  นายเสริมศักดิ์  ทองน า   ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
   ๓.๒๗  งานสารสนเทศโรงเรียน 
    ๓.๒๗.๑  นางพัชราภรณ์  ต้ังบวรธรรมา  ครู  คศ.๒    หัวหน้า 
    ๓.๒๗.๒  นายอาทิตย์  สงวนรัมย์    ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๗.๓  นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์   ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
   ๓.๒๘  งานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
    ๓.๒๘.๑  นายชาตรี  อุทาน      ครู  คศ.๑    หัวหน้า 
    ๓.๒๘.๒  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
    ๓.๒๘.๓  นายอาทิตย์  สงวนรัมย์    ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
   ๓.๒๙  งานส านักงานฝ่ายวิชาการ       
    ๓.๒๙.๑  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์    ครู  คศ.๑    เจ้าหน้าท่ีพัสดุฝุาย 
                       เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศฝุาย  
    ๓.๒๙.๒ นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์   ครู  คศ.๑    เจ้าหน้าท่ีธุรการฝุาย 
๔. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
      ๔.๑  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
            นางสุภัทร์  แสนกล้า                  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
     ๔.๒  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
              นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล           ครู  คศ.๓  
      ๔.๓  งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
   ๔.๓.๑  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๒    หัวหน้า 
   ๔.๓.๒  นายเสริมศักดิ์  ทองน า     ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
   ๔.๓.๓  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์    ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
      ๔.๔  งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
   ๔.๔.๑  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓    หัวหน้า 
   ๔.๒.๒  นายเสริมศักดิ์  ทองน า     ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
   ๔.๒.๓  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์    ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
      ๔.๕  งานขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
   ๔.๕.๑  นายเสริมศักดิ์  ทองน า     ครู  คศ.๑    หัวหน้า 
   ๔.๕.๒  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
   ๔.๕.๓  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์    ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
      ๔.๖  งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
   ๔.๖.๑  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓    หัวหน้า 
   ๔.๖.๒  นายเสริมศักดิ์  ทองน า     ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
   ๔.๖.๓  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์    ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 



๗ 
 

      ๔.๗  งานทะเบียนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๔.๗.๑  นายเสริมศักดิ์  ทองน า     ครู  คศ.๑    หัวหน้า 
   ๔.๗.๒  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
   ๔.๗.๓  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์    ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
      ๔.๘  งานวินัยและการออกจากราชการ 
   ๔.๘.๑  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓    หัวหน้า 
   ๔.๘.๒  นายเสริมศักดิ์  ทองน า     ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย  
   ๔.๘.๓  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์    ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
      ๔.๙  งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๔.๙.๑  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓    หัวหน้า 
   ๔.๙.๒  นายเสริมศักดิ์  ทองน า     ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
   ๔.๙.๓  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์    ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
      ๔.๑๐ งานเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
   ๔.๑๐.๑  นายเสริมศักดิ์  ทองน า    ครู  คศ.๑    หัวหน้า 
   ๔.๑๐.๒  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
   ๔.๑๐.๓  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์    ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
      ๔.๑๑ งานผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๔.๑๑.๑  นายเสริมศักดิ์  ทองน า    ครู  คศ.๑    หัวหน้า 
   ๔.๑๑.๒   นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
   ๔.๑๑.๓   นางสาวอนุศรา  มีศิลป์    ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
      ๔.๑๒ งานลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
   ๔.๑๒.๑  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓    หัวหน้า 
   ๔.๑๒.๒  นายเสริมศักดิ์  ทองน า    ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
   ๔.๑๒.๓  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์    ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
      ๔.๑๓ งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
   ๔.๑๓.๑  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓    หัวหน้า 
   ๔.๑๓.๒  นายเสริมศักดิ์  ทองน า    ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
   ๔.๑๓.๓  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์    ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
      ๔.๑๔ งานส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
   ๔.๑๔.๑  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓    เจ้าหน้าท่ีพัสดุฝุาย 
   ๔.๑๔.๒  นายเสริมศักดิ์  ทองน า    ครู  คศ.๑    เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศฝุาย 
   ๔.๑๔.๓  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์    ครูอัตราจ้าง   เจ้าหน้าท่ีธุรการฝุาย 
๕.  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
       ๕.๑  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
              นางสุภัทร์  แสนกล้า                  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
       ๕.๒  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
              นางสาวชญาดา  ตะวันหะ              ครู  คศ.๒  
       ๕.๓  งานตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใช้เงินงบประมาณทั้งในและนอก
งบประมาณ 



๘ 
 

   ๕.๓.๑  นางสาวชญาดา  ตะวันหะ    ครู  คศ.๒     หัวหน้า 
   ๕.๓.๒  นางสาวคณิตตา  มีเสียง    ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๕.๓.๓  นางมนิสตา  แดงสี      ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
   ๕.๓.๔  นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย    ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
   ๕.๓.๕  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง   ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
   ๕.๓.๖  นางธนญา  สุวรรณเหลา    พี่เล้ียงเด็กพิการ   ผู้ช่วย 
        ๕.๔ งานบริหารการเงินและบัญชี 
   ๕.๔.๑  นางสาวชญาดา  ตะวันหะ    ครู  คศ.๒     หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
   ๕.๔.๒  นางมนิสตา  แดงสี      ครู  คศ.๒     เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
   ๕.๔.๓  นางสาวคณิตตา  มีเสียง    ครู  คศ.๓     เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
        ๕.๕ งานจัดท าและเสนอของบประมาณฝ่ายบริหารงบประมาณ 
   ๕.๕.๑  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง   ครู  คศ.๑     หัวหน้า 
   ๕๕.๒  นายธีรพงศ์   เช่นพิมาย    ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
        ๕.๖ งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
   ๕.๖.๑  นางสาวชญาดา  ตะวันหะ    ครู คศ.๒     หัวหน้า 
   ๕.๖.๒  นางสาวคณิตตา  มีเสียง    ครู คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๕.๖.๓  นางมนิสตา  แดงสี      ครู คศ.๒     ผู้ช่วย 
   ๕.๖.๔  นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย    ครู คศ.๒     ผู้ช่วย 
   ๕.๖.๕  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง   ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
   ๕.๖.๖  นางธนญา  สุวรรณเหลา    พี่เล้ียงเด็กพิการ   ผู้ช่วย 
       ๕.๗  งานพัสดุและสินทรัพย์ 
   ๕.๗.๑  นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย    ครู  คศ.๒     หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
   ๕.๗.๒  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์   ครู  คศ.๓     เจ้าหน้าท่ีพัสดุฝุายบริหาร 
                       งานท่ัวไป 
   ๕.๗.๓  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓     เจ้าหน้าท่ีพัสดุฝุายบริหาร 
                       งานบุคคล 
   ๕.๗.๔  นายรุ่งโรจน์  หวังชม     ครู  คศ.๓     เจ้าหน้าท่ีพัสดุฝุายกิจการ 
                       นักเรียน 
   ๕.๗.๕  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์    ครู  คศ.๑     เจ้าหน้าท่ีพัสดุฝุายวิชาการ 
   ๕.๗.๖  นางธนญา  สุวรรณเหลา    พี่เล้ียงเด็กพิการ   ผู้ช่วย 
       ๕.๘ งานจัดระบบควบคุมภายใน 
   ๕.๘.๑  นางสาวชญาดา  ตะวันหะ    ครู คศ.๒     หัวหน้า 
   ๕.๘.๒  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์   ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๕.๘.๓  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๕.๘.๔  นายรุ่งโรจน์  หวังชม     ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๕.๘.๕  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์    ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
   ๕.๘.๖  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง   ครู คศ.๑     ผู้ช่วย 
       ๕.๙  งานพัสดุฝ่ายบริหารงบประมาณ 
   ๕.๙.๑  นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย    ครู  คศ.๒     หัวหน้า 



๙ 
 

   ๕.๙.๒  นางธนญา  สุวรรณเหลา    พี่เล้ียงเด็กพิการ   ผู้ช่วย 
       ๕.๑๐ งานนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   ๕.๑๐.๑  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง      ครู  คศ.๑     หัวหน้า 
   ๕.๑๐.๒  นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย              ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
      ๕.๑๑ งานส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
   ๕.๑๑.๑  นางมนิสตา  แดงสี     ครู คศ.๒     หัวหน้า 
   ๕.๑๑.๒  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง  ครู คศ.๑     ผู้ช่วย 
   ๕.๑๑.๓  นางธนญา  สุวรรณเหล่า    พี่เล้ียงเด็กพิการ   ผู้ช่วย 
๖.  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
       ๖.๑  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
             นางสุภัทร์  แสนกล้า               รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
       ๖.๒  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
              นายบุญช่วย  สายลาม              ครู  คศ.๓ 
       ๖.๓  งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
              ๖.๓.๑  นางวารินทร์  แดงชาติ         ครู  คศ.๓                หัวหน้า  
       ๖.๓.๒  นายรุ่งโรจน์  หวังชม        ครู  คศ.๓                ผู้ช่วย 
        ๖.๓.๓  นายปิยณัฐณ์  สัสดี          ครู  คศ.๒                ผู้ช่วย 
        ๖.๓.๔  นายชาตรี  อุทาน          ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
     ๖.๓.๕  นายธีระพงษ์  ธงศรี     พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
       ๖.๓.๖  นายอภิชาติ  น้อยมะโน        พนักงานธุรการ ส๔  ผู้ช่วย 
       ๖.๓.๗  นางสาวจรีพร  เพประโคน       ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
       ๖.๔  งานกิจกรรมวันส าคัญ 
       ๖.๔.๑  นายปิยณัฐณ์  สัสดี          ครู  คศ.๒                หัวหน้า 
       ๖.๔.๒  นางวารินทร์  แดงชาติ     ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
    ๖.๔.๓  นายรุ่งโรจน์  หวังชม         ครู  คศ.๓                ผู้ช่วย 
       ๖.๔.๔  นายชาตรี  อุทาน          ครู  คศ.๑                ผู้ช่วย 
    ๖.๔.๕  นางสาวจรีพร  เพประโคน       ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
       ๖.๕  งานสภานักเรียน 
       ๖.๕.๑  นายรุ่งโรจน์  หวังชม         ครู  คศ.๓        หัวหน้า 
       ๖.๕.๒  นางวารินทร์  แดงชาติ     ครู  คศ.๓        ผู้ช่วย 
    ๖.๕.๓  นายปิยณัฐณ์  สัสดี           ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
       ๖.๕.๔  นายชาตรี  อุทาน      ครู  คศ.๑        ผู้ช่วย 
    ๖.๕.๕  นายธีระพงษ์  ธงศรี     พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
    ๖.๕.๖  นางสาวจรีพร  เพประโคน      ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
        ๖.๖  งานยาเสพติดและเพศวิถี 

      ๖.๖.๑  นายชาตรี  อุทาน          ครู  คศ.๑          หัวหน้า 
       ๖.๖.๒  นายปิยณัฐณ์  สัสดี          ครู  คศ.๒        ผู้ช่วย 
       ๖.๖.๓  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์      ครู  คศ.๒        ผู้ช่วย 
    ๖.๖.๔  นายธีระพงษ์  ธงศรี     พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 



๑๐ 
 

       ๖.๖.๕  นางสาวจรีพร  เพประโคน       ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
        ๖.๗  งานสถานศึกษาสีขาว 
       ๖.๗.๑  นายรุ่งโรจน์  หวังชม            ครู  คศ.๓        หัวหน้า 
       ๖.๗.๒  นางวารินทร์  แดงชาติ     ครู  คศ.๓        ผู้ช่วย 
    ๖.๗.๓  นายปิยณัฐณ์  สัสดี           ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
       ๖.๗.๔  นายชาตรี  อุทาน      ครู  คศ.๑        ผู้ช่วย 
    ๖.๗.๕  นายธีระพงษ์  ธงศรี     พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
    ๖.๗.๖  นางสาวจรีพร  เพประโคน       ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
        ๖.๘  งานรถรับ-ส่งนักเรียน 
       ๖.๘.๑  นายบุญช่วย  สายลาม     ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
    ๖.๘.๒  นายปิยณัฐณ์  สัสดี           ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
       ๖.๘.๓  นายอภิชาติ  น้อยมะโน         พนักงานธุรการ ส๔     ผู้ช่วย 
       ๖.๘.๔  นางสาวจรีพร  เพประโคน   ครูอัตราจ้าง       ผู้ช่วย 
     ๖.๙  งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
       ๖.๙.๑  นายบุญช่วย  สายลาม     ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
       ๖.๙.๒  นางวารินทร์  แดงชาติ     ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
       ๖.๙.๓  นายรุ่งโรจน์  หวังชม          ครู คศ.๓     ผู้ช่วย 
       ๖.๙.๔  นายปิยณัฐณ์  สัสดี           ครู คศ.๒     ผู้ช่วย 
       ๖.๙.๕  นายชาตรี  อุทาน          ครู คศ.๑     ผู้ช่วย 
    ๖.๙.๖  นายธีระพงษ์  ธงศรี     พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
   ๖.๙.๗  นายอภิชาติ  น้อยมะโน    พนักงานธุรการ ส๔  ผู้ช่วย 
       ๖.๙.๘  นางสาวจรีพร  เพประโคน       ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
        ๖.๑๐  งานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
       ๖.๑๐.๑  นายรุ่งโรจน์  หวังชม     ครู  คศ.๓     เจ้าหน้าท่ีพัสดุฝุาย 
       ๖.๑๐.๒  นายชาตรี  อุทาน      ครู  คศ.๑     เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศฝุาย 
       ๖.๑๐.๓  นางสาวจรีพร  เพประโคน   ครูอัตราจ้าง    เจ้าหน้าท่ีธุรการฝุาย 
๗.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
       ๗.๑ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
            นางสุภัทร์  แสนกล้า            รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
       ๗.๒ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
             นายพนัส  วิโสรัมย์            ครู  คศ.๓ 
      ๗.๓  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
       ๗.๓.๑  นายพนัส  วิโสรัมย์          ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
   ๗.๓.๒  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์   ครู  คศ.๓            ผู้ช่วย 
   ๗.๓.๓  นางอเทตยา  แก้วศรีหา    ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๗.๓.๔  นายจันทรชัย  เกษรช่ืน    ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
   ๗.๓.๕  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์       ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย   
   ๗.๓.๖  นายอภิชาติ  น้อยมะโน    พนักงานธุรการ ส๔   ผู้ช่วย 
   ๗.๓.๗  นายเจน  จันทร์ประโคน    ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 



๑๑ 
 

       ๗.๔  งานสัมพันธ์ชุมชน 
   ๗.๔.๑  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์       ครู  คศ.๒            หัวหน้า 
   ๗.๔.๒  นายอภิชาติ  น้อยมะโน     พนักงานธุรการ  ส๔  ผู้ช่วย 
    ๗.๕  งานยานพาหนะ 
      ๗.๕.๑  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์        ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
      ๗.๕.๒  นายจันทรชัย  เกษรช่ืน     ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
      ๗.๕.๓  นายอภิชาติ  น้อยมะโน     พนักงานธุรการ ส๔  ผู้ช่วย 
       ๗.๖  งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
      ๗.๖.๑  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล      ครู คศ.๓     หัวหน้า 
      ๗.๖.๒  นายชาตรี  อุทาน            ครู คศ.๑     ผู้ช่วย 
    ๗.๗  งานจัดระบบเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย/โสตทัศนศึกษา 
      ๗.๗.๑  นายชาตรี  อุทาน              ครู คศ.๑     หัวหน้า 
      ๗.๗.๒  นายพนัส วิโสรัมย์              ครู คศ.๓          ผู้ช่วย 
      ๗.๗.๓  นายอาทิตย์  สงวนรัมย์              ครู คศ.๒      ผู้ช่วย 
     ๗.๘  งานอนามัยและโภชนาการ 
      ๗.๘.๑  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์              ครู  คศ.๒            หัวหน้า 
      ๗.๘.๒  นางสาวรัชฎาภา  แพงมา            ครูอัตราจ้าง          ผู้ช่วย 
      ๗.๘.๓  นางสาวอนุสรา  บังพิมาย     ธุรการโรงเรียน   ผู้ช่วย 
       ๗.๙  งานธุรการและสารบรรณ 
      ๗.๙.๑  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์        ครู  คศ.๓            หัวหน้า 
      ๗.๙.๒  นายพนัส  วิโสรัมย์              ครู  คศ.๓           ผู้ช่วย 
      ๗.๙.๓  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์              ครู  คศ.๒          ผู้ช่วย 
      ๗.๙.๔  นางสาวรัชฎาภา  แพงมา     ครูอัตราจ้าง          ผู้ช่วย 
      ๗.๙.๕  นายอภิชาติ  น้อยมะโน            พนักงานธุรการ ส๔      ผู้ช่วย 
      ๗.๙.๖  นางสาวอนุสรา  บังพิมาย     ธุรการโรงเรียน   ผู้ช่วย 
   ๗.๑๐ งานโรงเรียนปลอดขยะ 
       ๗.๑๐.๑  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์   ครู  คศ.๓               หัวหน้า 
    ๗.๑๐.๒  นายสาละ  ศรีรังกูร      ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
    ๗.๑๐.๓  นายบุญช่วย  สายลาม     ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
    ๗.๑๐.๔  นายพนัส  วิโสรัมย์          ครู  คศ.๓           ผู้ช่วย 
    ๗.๑๐.๕  นางวารินทร์  แดงชาติ            ครู  คศ.๓           ผู้ช่วย 
    ๗.๑๐.๖  นางอเทตยา  แก้วศรีหา     ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
    ๗.๑๐.๗   นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓           ผู้ช่วย 
    ๗.๑๐.๘   นายรุ่งโรจน์  หวังชม     ครู  คศ.๓           ผู้ช่วย 
    ๗.๑๐.๙  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี    ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
    ๗.๑๐.๑๐  นางสาวชญาดา  ตะวันหะ    ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
    ๗.๑๐.๑๑  นางลีลาวดี  มุมทอง     ครู  คศ.๒           ผู้ช่วย 
    ๗.๑๐.๑๒  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์      ครู  คศ.๒            ผู้ช่วย 
    ๗.๑๐.๑๓  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์    ครู  คศ.๑            ผู้ช่วย 



๑๒ 
 

    ๗.๑๐.๑๔  นายเสริมศักดิ์  ทองน า    ครู  คศ.๑        ผู้ช่วย 
   ๗.๑๑  งานส านักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   ๗.๑๑.๑  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์   ครู  คศ.๓        เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศฝุาย 
                            เจ้าหน้าท่ีพัสดุฝุาย  
   ๗.๑๑.๒  นางสาวอนุสรา  บังพิมาย    ธุรการโรงเรียน   เจ้าหน้าท่ีธุรการฝุาย 

  ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบข่ายภาระงานอย่างเคร่งครัด  เต็มความสามารถเพื่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดีแก่ราชการสืบต่อไป 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     

 
                 (นายวรากร  เสนามาตย์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

๑. ฝ่ายอ านวยการ 
  ๑.  นายวรากร  เสนามาตย์     ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสุภัทร์  แสนกล้า     รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
  ๔.  นายสาละ  ศรีรังกูร      ครู  คศ.๓       กรรมการ 
  ๕.  นายบุญช่วย  สายลาม     ครู  คศ.๓       กรรมการ 
  ๖.  นายพนัส  วิโสรัมย์      ครู  คศ.๓       กรรมการ 
  ๗.  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี    ครู  คศ.๒       กรรมการ 
  ๘.  นางสาวชญาดา  ตะวันหะ    ครู  คศ.๒       กรรการ 
  ๙.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓       กรรมการและเลขานุการ 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑)  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อให้ด าเนินไปด้วย 
ความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 ๒)  วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 
 ๓)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝุายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 ๔)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. ฝ่ายที่ปรึกษา 

๑.  นายสาละ  ศรีรังกูร      ครู คศ.๓ 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑)  ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ความช่วยเหลือแก่ผู้อ านวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 

๒)  ก ากับ และส่งเสริมสนับสนุนในภารกิจของสถานศึกษา 
๓)  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เกิดความ

สมัครสมานสามัคคีในสถานศึกษา 
๔)  ร่วมประชุมกับฝุายบริหารของโรงเรียน 
๕)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. ฝ่ายวิชาการ 
๓.๑  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
  นางสุภัทร์  แสนกล้า      รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑)  อ านวยการปฏิบัติงานฝุายวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนด 
๒)  ร่วมพัฒนางานฝุายวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๓)  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายวิชาการ 
๔)  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๕)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๒  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี     ครู  คศ.๒ 

 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑)  รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานวิชาการ 



๑๔ 
 

๒)  ประสานงานกับหัวหน้าฝุาย  หัวหน้างาน  เพื่อใหก้ารด าเนินงานของฝุายวิชาการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  

๓)  ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงานของฝุายวิชาการ 
๔)  นิเทศ  ติดตาม  ผลการปฏิบัติงานของฝุายวิชาการ  และเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
๕)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๓  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
๓.๓.๑  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี    ครู  คศ.๒      ประธานกรรมการ 
๓.๓.๒  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี     ครู คศ.๓      รองประธานกรรมการ 
๓.๓.๒  นางอเทตยา  แก้วศรีหา    ครู คศ.๓      กรรมการ 
๓.๓.๓  นายอาทิตย์  สงวนรัมย์    ครู คศ.๒      กรรมการ 
๓.๓.๔  นางพัชราภรณ์  ต้ังบวรธรรมา  ครู คศ.๒      กรรมการ 
๓.๓.๕  นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์   ครู คศ.๑      กรรมการ 
๓.๓.๖  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์    ครู คศ.๑      กรรมการ 
๓.๓.๗  นางสาวขวัญตา  ผลแม่น    พนักงานราชการ    กรรมการ 
๓.๓.๘  นางลีลาวดี  มุมทอง     ครู คศ.๒      กรรมการและเลขานุการ 

 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  ก าหนดนโยบาย วางแผน โครงการ งานต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับฝุายวิชาการ 

๒)  ร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบ ควบคุมงาน ประสานงานและติดตามประเมินผล 
งานของฝุายวิชาการ 

๓)  วางแผนพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียน 
๔)  วางแผนจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติของฝุายวิชาการ 
๕)  วางแผนจัดท าตารางเรียน ตารางสอนประจ าภาคเรียน 
๖)  ให้ค าปรึกษาแนะน าและนิเทศการสอนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๗)  สนับสนุนส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
๘)  ให้ความร่วมมือในการส ารวจข้อมูลการคัดเลือกการรับนักเรียนและประเมนิผล 
๙)  จัดท าแผนงาน โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๑๐)   ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดสอนเสริมพิเศษแก่นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

เพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
๑๑)  ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในการน านักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

และแสดงผลงานทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 
๑๒)  จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของฝุายวิชาการ 
๑๓)  ประสานงานกับสารสนเทศโรงเรียน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการเรียนของ 

นักเรียน ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และ ๖ 
  ๓.๔  งานหลักสูตรและตารางสอน 
    ๑.  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี   ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
    ๒.  นางลีลาวดี  มุมทอง   ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  

๑)  วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา และแนว 



๑๕ 
 

การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒)  จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และการแนะ แนวให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
วัดผลและประเมินผล และการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 
  ๔)  ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชนเพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
  ๕)  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง และน าข้อมูล
ปูอนกลับจากกลุ่มต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
  ๖)  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ติดตามผลการเรียน
ของนักเรียนรายบุคคล ระดับช้ัน ระดับช่วงช้ัน และระดับกลุ่มวิชา ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
  ๗)  ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตร ระดับสถานศึกษา
ในรอบปีท่ีผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรในปี
ต่อไป 
  ๘)  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนา  
คุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
  ๙)  ส ารวจวิชาท่ีเปิดสอนของภาคเรียนและปีการศึกษาให้ครบตามจ านวนท่ีโครงสร้างของหลักสูตรก าหนด 
  ๑๐)  จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนวิชาสาระเพิ่มเติม /กิจกรรมให้ครบตามจ านวนท่ีโครงสร้างของหลักสูตร
ก าหนด 
  ๑๑)  จัดตารางสอน / ตารางเรียน / ตารางการใช้ห้องให้ครูผู้สอนและนักเรียนให้สอดคล้องตามโครงสร้าง
ของหลักสูตรก าหนดและนโยบายของส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑๒)  จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ตารางส าหรับผู้สอน / ผู้เรียน / ตารางการใช้ห้อง 
  ๑๓)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๕  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ (หัวหน้ากลุ่มสาระ) ประกอบด้วย 
   ๑.  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์     ครู  คศ.๒    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ๒.  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์  ครู  คศ.๓    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ๓.  นายรุ่งโรจน์  หวังชม    ครู  คศ.๓    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   ๔.  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
                         ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๕.  นายเสริมศักดิ์  ทองน า    ครู  คศ.๑    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
                    พลศึกษา 
   ๖.  นายสาละ  ศรีรังกูร     ครู  คศ.๓    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   ๗.  นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
                    และเทคโนโลยี 
   ๘.  นางวารินทร์  แดงชาติ    ครู  คศ.๓    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                    ภาษาต่างประเทศ 



๑๖ 
 

   ๙.  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์   ครู  คศ.๑    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรม 
                    พัฒนาผู้เรียน 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  วางแผนการสอน การจัดท าตารางสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ 
  ๒)  ช่วยเหลือหัวหน้าฝุายวิชาการในการจัดการสอนแทน แผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดคุณสมบัติ 
ของผู้เลือกเรียนแผนการเรียนนั้น ๆ 
  ๓)  ควบคุม ดูแลการเรียนการสอนในกลุ่มสาระให้เป็นไปตามหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้   
  ๔)  รับผิดชอบให้ครูในกลุ่มสาระจัดท าโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ 
  ๕)  ท าแผนปฏิบัติการการใช้เงินและควบคุมดูแลการใช้เงินตามแผนของกลุ่มสาระวิชาท่ีรับผิดชอบ 
  ๖)  วิเคราะห์หลักสูตรและข้อสอบวิชาต่าง ๆร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๗)  จัดท าส่ือการเรียนการสอนส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู ้
  ๘)  จัดท าทะเบียนวัดผล  อุปกรณ์การเรียนการสอน บ ารุงรักษาส่ือการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
  ๙)  จัดให้มีการนิเทศภายในกลุ่มสาระวิชาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะต่อฝุายวิชาการ 
 ๑๐)  ร่วมเป็นคณะกรรมจัดหา และคัดเลือกหนังสือแบบเรียนทุกระดับช้ัน 
  ๑๑)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๖  งานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
   ๑.  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี    ครู  คศ.๓    หัวหน้า 
   ๒.  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ๒)  ก าหนดปฏิทินนิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้ง ๒ ภาคเรียน 
  ๓)  ก าหนดช่วงเวลาเรียนรู้งานตามฝุายต่าง ๆ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  ๔)  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังครูพี่เล้ียง ครูนิเทศของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  ๕)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๗  งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน 
   ๑.  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี    ครู  คศ.๓    นายทะเบียนโรงเรียน 
                    งานทะเบียน ม.ปลาย 
                   งานเทียบโอนระดับ ม.ปลายและ ปวช. 
   ๒.  นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓    งานทะเบียน ม.ต้น 
                   งานเทียบโอนระดับ ม.ต้น 
  ๓.  นางสาวขวัญตา  ผลแม่น   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  ปฏิบัติหน้าท่ีนายทะเบียนของโรงเรียนควบคุม ดูแล และจัดท าทะเบียนนักเรียน 
  ๒)  ควบคุม ดูแล  ติดตามงานในความรับผิดชอบของนายทะเบียนให้เป็นไปตามแผนระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 
  ๓)  จัดท ารายช่ือของนักเรียนทุกระดับช้ัน การออกเลขประจ าตัวนักเรียนและการจัดช้ันเรียน 
  ๔)  จัดพิมพ์แบบฟอร์มแบบค าร้องต่าง ๆ ท่ีใช้ในงานทะเบียนวัดผล เช่น ค าร้องขอหลักฐานการศึกษา และ
เอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 



๑๗ 
 

  ๕)  ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องขอเปล่ียนแปลงหลักฐานในทะเบียนนักเรียน เช่น  ช่ือ สกุล   
วัน  เดือน  ปีเกิด หรืออื่น ๆ 
  ๖)  ด าเนินการหลักฐานส าหรับนักเรียนการย้ายเข้า และการย้ายออกของนักเรียน 
  ๗)  จัดซื้อ จัดท า จัดหาและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๘)  วางแผนการ กรอกข้อมูลนักเรียน รายบุคคลตามลักษณะเอกสารหลักฐานการศึกษาตาม 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๙)  งานลงทะเบียนเรียนของนักเรียน เช่น ลงทะเบียนเรียนรายภาค และ การลงทะเบียนในกรณีพิเศษ 
หรือเรียนซ้ า     
  ๑๐)  จัดท าสาระเครื่องมือ และวิธีเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

 ๑๑)  ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนท่ีร้องขอและพิจารณาการเทียบโอนวิชาเรียนนักเรียน 
ท่ีย้ายเข้ามาเป็นนักเรียนใหม่ของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
  ๑๒)  ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
  ๑๓)  เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบและเสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติการเทียบโอน 
  ๑๔)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
    ๓.๘  งานวัดผลและประเมินผล 
   ๑.  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี   ครู  คศ.๒    หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
                    งานวัดผลและประเมินผล  ม.ต้น 
   ๒.  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒    งานวัดผลและประเมินผล  ม.ปลาย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  ควบคุมงานวัดผลประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๒)  ควบคุมงานวัดผลประเมินผลระดับโรงเรียน  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับส านักงานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และจากองค์กรอื่น ๆ เช่น การสอบ O – NET / LAS หรืออื่น ๆให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผล
ประเมินผลนั้น ๆ 
  ๓)  จัดเก็บ รักษาหลักฐานการวัดผลประเมินผล เช่น ข้อสอบ, ปพ.๕, แบบประกาศผลการเรียนรายวิชา, 
แบบสรุปผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์, แบบสรุปผลประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนส่ือความ, 
แบบสรุปผลประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ลูกเสือวิสามัญ, แนะแนว, 
ชุมนุม, กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ) 
  ๔)  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานวัดผลประเมินผล 
  ๕)  ด าเนินการให้มีการวิเคราะห์ข้อสอบคลังข้อสอบ 
  ๖)  รวบรวมและตรวจสอบ  ความถูกต้องของข้อสอบ เครื่องมือวัดผลเสนอหัวหน้าฝุายวิชาการ 
  ๗)  ช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง ระบบการวัดผลและประเมินการเรียน หลักเกณฑ์การจบหลักสูตร 
  ๘)  จัดพิมพ์แบบฟอร์ม แบบค าร้องต่าง ๆ  ท่ีใช้ในงานวัดผล 
  ๙)  ตรวจสอบการกรอกข้อมูลท่ัวไปของ ปพ.๕ สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑๐)  ตรวจสอบความเหมาะสมของการก าหนดอัตราส่วนคะแนน จุดประสงค์ส าคัญท่ีใช้ในการวัดผล 
  ๑๑)  ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเก็บรายจุดประสงค์  การผ่านผลการเรียนรู้ คะแนนคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  และการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ  คะแนนสอบกลางภาค  คะแนนสอบปลายภาค หรือ
คะแนนรวมแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 



๑๘ 
 

  ๑๒)  ตรวจสอบผลคะแนนรวม และการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ท่ีได้รับผิดชอบ 
  ๑๓)  ด าเนินการสรุปผลการสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รวบรวม ติดตาม นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการ
เรียน เช่น ผลการเรียนท่ีเป็น ๐, ร, มส. มผ., ผลการสอบแก้ตัว และรายงานผู้อ านวยการทราบเป็นระยะ 
  ๑๔)  รวบรวมข้อมูล จัดท ารายงาน และสถิติผลการสอบเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายช้ันเรียน  
เสนอหัวหน้าฝุายวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๑๕)  ปฏิบัติงานอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 ๓.๙  งานการใช้โปรแกรมวัดผล  (โปรแกรม SGS และโปรแกรม  ToSchool) 
   ๑.  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี    ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
   ๒.  นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๓.  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี   ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
   ๔.  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  ศึกษารายละเอียด แนวปฏิบัติและให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SGS และโปรแกรม 
ToSchool ในการจัดท าแบบรายงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) 
  ๒)  กรอกประวัติ ข้อมูลนักเรียนทุกคน 
  ๓)  ลงทะเบียนรายวิชาของนักเรียน 
  ๔)  ประมวลผลการเรียนและผลการสอบแก้ตัว การเรียนซ้ าของนักเรียน 
  ๕)  ค านวณผลผลการเรียนเฉล่ีย GPA และล าดับผลการเรียนเฉล่ีย  PRให้ทันเวลาตามท่ีกระทรวงก าหนด 
  ๖)  บริการเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาแก่นักเรียนผู้ร้องขอ 
  ๗)  ด าเนินการส่งข้อมูล GPA ต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามเวลาท่ีก าหนด 
  ๘)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๑๐  งานห้องสมุด พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้  

   ๑.  นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์   ครู  คศ.๑     หัวหน้า     
   ๒.  นางพัชราภรณ์  ต้ังบวรธรรมา  ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 

 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  จัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดร่วมกับครูผู้สอนให้เพียงพอกับความต้องการของครู  นักเรียน
และให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
  ๒)  จัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ตามหลักสากล  โดยใช้เลขหนังสือ    ท าดัชนี    ท าบรรณานุกรม 
  ๓)  จัดท า รักษา  จัดเก็บทะเบียน สถิติต่าง ๆ ของห้องสมุดให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  ๔)  ให้ความรู้  แนะน า  บริการ เกี่ยวกับการค้นคว้าหาหนังสือในห้องสมุด 
  ๕)  จัดเก็บ รักษา  ซ่อมแซมหนังสือและวารสารต่าง ๆ 

 ๖)  ควบคุมดูแลการใช้ห้องสมุด 
  ๗)  แนะน าหนังสือใหม่และหนังสือท่ีน่าสนใจให้กับบุคคลากร 
  ๘)  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ตามควรแก่โอกาส 
  ๙)  รับผิดชอบจัดหาจัดเก็บ  ดูแลบ ารุงรักษา  วัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในห้องสมุด 

 ๑๐)  จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของงานส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 ๑๑)  ศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้ส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 ๑๒)  ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอน และการประกวดส่ือ 
 ๑๓)  ประสานการจัดหาส่ือและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 



๑๙ 
 

 ๑๔)  ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาและใช้ส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 ๑๕)  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้ส่ือของครู นักเรียน และชุมชน 
 ๑๖)  จัดการอบรมการจัดท าส่ือให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
 ๑๗)  จัดท าเอกสาร/ใบความรู้/เว็บไซต์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาส่ือ 
 ๑๘)  จัดหาส่ือ และเทคโนโลยีจ าเป็นในการพัฒนาส่ือ และใช้ส่ือในการเรียนการสอน 
 ๑๙)  สนับสนุน และจัดการประกวดส่ือและนวัตกรรม ท้ังในและนอกโรงเรียน 
 ๒๐)  ดูแลห้องศูนย์ส่ือและนวัตกรรมของโรงเรียน 
 ๒๑)  จัดท าทะเบียนคุมส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ๒๒)  สรุปผลการใช้ส่ือและนวัตกรรมของโรงเรียน จัดท าเป็นรายงานและสถิต 
  ๒๓)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๓.๑๑  งานประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนฯ 
   ๑.  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี    ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
   ๒.  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 

   ๓.  นางพัชราภรณ์  ต้ังบวรธรรมา  ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
   ๔.  นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์   ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย     

   ๕.  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์   ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
   ๖.  นางสาวขวัญตา  ผลแม่น   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  ก าหนดแนวทางในการพัฒนา การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนของ
ผู้เรียน 
  ๒)  ด าเนินการออกข้อสอบเพื่อวัดผลประเมินผล ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนของ
ผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
  ๓)  ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนท้ังรายภาค   
รายปีและการผ่านช่วงช้ัน 
  ๔)  วางแผนการแก้ไขนักเรียนท่ีไม่ผ่าน ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน 
  ๕)  วางแผนประมวลผลการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน ฯ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  ๖)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๑๒  งานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๑.  นายบุญช่วย  สายลาม    ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
  ๒.  นางวารินทร์  แดงชาติ    ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๓.  นายรุ่งโรจน์  หวังชม    ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๔.  นายปิยณัฐณ์  สัสดี     ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
  ๕.  นายชาตรี  อุทาน     ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
  ๖.  นางสาวจรีพร  เพประโคน   ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  

๑)  ก าหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมิน เกณฑ์การประเมินและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒)  พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายภาค/รายปี และการผ่านช่วงช้ัน 
ของผู้เรียน 



๒๐ 
 

๓)  จัดระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการอันเหมาะสม และส่งต่อข้อมูล 
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๔)  วางแผนการแก้ไขนักเรียนท่ีไม่ผ่าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๕)  วางแผนประมวลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  ๖)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๑๓  งานจัดการเรียนการสอน สอนแทนและติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน เช่น ๐, ร, มส, มผ 
    ๑.  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี    ครู  คศ.๓    งานการจัดการเรียนการสอน 
    ๒.  นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓    งานติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหาผลการเรียน 
    ๓.  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี   ครู  คศ.๒    งานติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหาผลการเรียน 
    ๔.  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒    งานติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหาผลการเรียน 
    ๕.  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์   ครู  คศ.๑    งานจัดสอนแทน 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการวางแผนการนิเทศการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  ๒)  วางแผนและออกแบบเครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแต่ละวัน 
  ๓)  นิเทศ/ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแต่ละวัน  เช่น  การเข้าห้องสอน  การใช้ส่ือ  
การวัดประเมินผล  พฤติกรรมนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค์ตามตารางสอนทุกช่ัวโมงท่ีได้รับผิดชอบ   
  ๔)  สรุปรายงานผลต่อหัวหน้างานวิชาการและผู้อ านวยการเดือนละ  ๑ ครั้ง 
  ๕)  จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้ครูทุกคน 
  ๖)  สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีเสนอผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและทุกฝุายรับทราบ 
  ๗)  วางแผน ติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านผลการเรียน  ๐, ร, มส, มผ 
  ๘)  จัดระบบการแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีปัญหาด้านผลการเรียน  ๐, ร, มส, มผ 
  ๙)  จัดท าทะเบียนข้อมูลการติด  ๐, ร, มส, มผ ของนักเรียน 
  ๑๐)  รายงานผลการด าเนินงานต่อหัวหน้าฝุายวิชาการและผู้อ านวยการ  อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒  ครั้ง 
  ๑๑)  วางแผน / ออกแบบบันทึกการสอนแทน 
  ๑๒)  ส ารวจครูลา / ขออนุญาต / ไปราชการ   
  ๑๓)  ด าเนินการจัดสอนแทนเมื่อมีครูลา / ขออนุญาต / ไปราชการ  ตามความเหมาะสม 
  ๑๔)  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๑๔  งานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์   ครู  คศ.๑    หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                    หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม 
   ๒.  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒    หัวหน้ากิจกรรมเครื่องแบบ 
                    หัวหน้ากิจกรรมจริยธรรม 
   ๓.  นายอาทิตย์  สงวนรัมย์    ครู  คศ.๒    หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว 
   ๔.  นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓    หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและ    
                     สาธารณประโยชน์ 
   ๕  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี   ครู  คศ.๒    หัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  ส ารวจข้อมูลความพร้อมความต้องการและสภาพปัญหาของโรงเรียนชุมชนท้องถิ่นและผู้เรียน 
เพื่อเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 



๒๑ 
 

  ๒)  จัดท าแผนงานโครงการและปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยก าหนดเป็นรายภาคเรียนหรือ
รายปีการศึกษาและเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๓)  ให้ค าปรึกษาแก่ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๔)  นิเทศติดตามผลและประสานงานการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๕)  รวบรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากครูที่ปรึกษากิจกรรมตลอดจนสรุปปัญหา
อุปสรรคในการจัดกิจกรรมข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสนอต่อหัวหน้าฝุาย
วิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๖)  ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๑๕  งานประกันคุณภาพการศึกษา   
    ๑.  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี  ครู  คศ.๒     หัวหน้า 
   ๒.  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี   ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย 
   ๓.  นางอเทตยา  แก้วศรีหา  ครู  คศ.๓         ผู้ช่วย 
   ๔.  นางลีลาวดี  มุมทอง   ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
    ๕.  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์  ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  ก าหนดนโยบายและปฏิทินปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน 
  ๒)  ก ากับดูแลให้ทุกงานทุกฝุายมีการจัดระบบประกันคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 
  ๓)  ด าเนินการติดตามผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของทุกทุกงานทุกฝุาย เพื่อรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมและน าเสนอต่อผู้บริหาร 
  ๔)  จัดท ามาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
  ๕)  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
  ๖)  ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน 
  ๗)  ติดตาม ตรวจสอบ และด าเนินงานประกันคุณภาพของฝุาย / งาน / กลุ่ม /วิชา และท่ีเกี่ยวข้อง อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  ๘)  จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  และจัดท าเอกสารให้เหมาะสมพร้อมท่ี
จะน าเสนอแก่ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๙)  วางแผนรับการเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกจาก ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
  ๑๐)  น าผลการตรวจติดตามมาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา 
  ๑๑)  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกของโรงเรียน 
ให้สาธารณชนทราบผ่านทาง  WebSite และวารสารของโรงเรียน 
  ๑๒)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๑๖  งานแนะแนว ทุนการศึกษา และกยศ. 
   ๑.  นายอาทิตย์  สงวนรัมย์    ครู  คศ.๒     หัวหน้างานแนะแนว 
   ๒.  นางพัชราภรณ์  ต้ังบวรธรรมา  ครู  คศ.๒     หัวหน้างานทุนการศึกษา  และงาน 
                     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) 
   ๓.  นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์   ครู  คศ.๑     ผู้ช่วยงานทุนการศึกษา  และงาน 



๒๒ 
 

                     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) 
   ๔.  นางสาวขวัญตา  ผลแม่น   พนักงานราชการ   ผู้ช่วยงานแนะแนว 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  บริการส ารวจและศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อรู้จักเด็กทุก ๆ ด้าน สังเกต ระเบียน
พฤติกรรม มาตราส่วน ประมาณค่า การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การทดสอบ การท าสังคมมิติ การศึกษาเด็กเป็น
รายกรณี อัตชีวประวัติ  ระเบียนสะสม 
  ๒)  การบริการสนเทศ เพื่อให้ข่าวสารความรู้ท่ีจ าเป็นแก่นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ สังคม 
วัฒนธรรม และ ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ อภิปราย บรรยาย หรือการจัดกิจกรรมในรูปแบบของนิทรรสการการศึกษา
นอกสถานท่ี การสาธิต การจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ 
  ๓)  บริการให้ค าปรึกษา เพื่อช่วยให้บุคคลหรือนักเรียนมองเห็นช่องทางในการตัดสินใจและสามารถ
แก้ปัญหาด้วยตนเองด้วยวิธีที่ฉลาดและเหมาะสม ให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่ม 
  ๔)  บริการจัดวางตัวบุคคล เพื่อช่วยให้บุคคลหรือนักเรียนได้มีโอกาสแสดงตามพฤติกรรมหรือได้
ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม การจัดเด็กเข้าโครงการเรียนและชุมชนต่าง ๆ การจัดทุนการศึกษา 
การจัดสอนซ่อมเสริม จัดบริการฝึกงาน และท างาน ฯลฯ 
  ๕)  บริการติดตามผล เพื่อติดตามผลงานในด้านต่าง ๆ ของบริการแนะแนวและติดตามผลพฤติกรรมของ
บุคคลหรือเด็ก ว่าควรได้รับการแนะแนวเพิ่มเติมหรือไม่เพียงใด การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ แบบสอบถาม
บทบาทหน้าท่ีของครูในการจัดกิจกรรมแนะแนว 
  ๖)  วางแผนระดมทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและการเงิน 
  ๗)  วางแผนการสมัครขอทุนการศึกษาของหน่วยงานราชการและเอกชนตามหนังสือราชการแจ้งให้ทราบ
ของส านักงานเขตพื้นท่ีหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๘)  ด าเนินการคัดกรองนักเรียนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการของโรงเรียน 
  ๙)  ประสานกับนักเรียนให้ด าเนินงานตามปฏิทินการกู้ยืมของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  ๑๐)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๑๗  งานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา (SMIS) ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล (DMC)  
และข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
   ๑.  นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓    งานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
   ๒.  นายอาทิตย์  สงวนรัมย์    ครู  คศ.๒    งานข้อมูลพื้นฐานทางการการศึกษา (SMIS) 
   ๓.  นางพัชราภรณ์  ต้ังบวรธรรมา  ครู  คศ.๒    งานข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล(DMC) 
   ๔.  นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห ์  ครู  คศ.๑    งานข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล(DMC) 
   ๕.  นางสาวขวัญตา  ผลแม่น      พนักงานราชการ  งานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  บันทึกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเข้าสู่ระบบ  DMC ข้อมูล ๑๐  มิถุนายน และ ๑๐ พฤศจิกายนของทุกปี 
ตามปฏิทินปฏิบัติงานท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
  ๒)  รายงานข้อมูลพื้นฐานทางการการศึกษา (SMIS) ตามปฏิทินปฏิบัติงานท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
  ๓)  กรรมการหมายเลข  ๑๔.๑ และ ๑๔.๕  เป็นผู้ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน   
  ๔)  วางแผนการด าเนินงานคัดกรองนักเรียน  ร่วมกันครูที่ปรึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  
กรณีนักเรียนใหม่  นักเรียนย้ายเข้า นักเรียนท่ีสถานะครัวเรือนมีการเปล่ียนแปลงกะทันหัน  
  ๕)  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจนของภาคเรียนท่ี ๑ โดยบันทึกแบบ นร.๐1 ผ่านระบบ CCT 



๒๓ 
 

  ๖)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๑๘  งานรับนักเรียน       

  ๑.  นายอาทิตย์  สงวนรัมย์    ครู  คศ.๒     หัวหน้า 
  ๒.  นางพัชราภรณ์  ต้ังบวรธรรมา  ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 

   ๓.  นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์   ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
   ๔.  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์   ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 

   ๕.  นางสาวขวัญตา  ผลแม่น         พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  ประสานงานการด าเนินการแบ่งเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลงให้เขตพื้นท่ี
การศึกษาเห็นชอบ 

๒)  ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการรับ 
นักเรียนตามแผนท่ีก าหนด 
  ๓)  ส ารวจนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ให้มีข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
  ๔)  วางแผนการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  
  ๕)  ด าเนินการรับนักเรียนตามแผน ท าแบบฟอร์มและเอกสารการรับนักเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ๖)  จัดท าข้อมูลสถิติการรับสมัครนักเรียน และรายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามปฏิทินการรับนักเรียน 
  ๗)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๑๙  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

   ๑.  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี    ครู  คศ.๓     หัวหน้า     
   ๒.  นายสาละ  ศรีรังกูร     ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๓.  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์  ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๔.  นายรุ่งโรจน์  หวังชม    ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๕.  นางวารินทร์  แดงชาติ    ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๖.  นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๗.  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
   ๘.  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์     ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
   ๙.  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์   ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
   ๑๐.  นายเสริมศักดิ์  ทองน า   พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 

 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  วางแผนการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน  วิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
  ๒)  เก็บรวบรวมและจัดท าบัญชีรายการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
  ๓)  รายงานผลการด าเนินกับผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๔)  ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนและบุคลากร ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ 
 ๕)  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม  
และส่ิงประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษาการบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๖)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



๒๔ 
 

 ๓.๒๐  งานจัดการศึกษาเรียนรวม 
   ๑.  นางสาวคณิตตา  มีเสียง   ครู  คศ.๓      หัวหน้า 
   ๒.  นางธนญา  สุวรรณเหลา   พี่เล้ียงเด็กพิการ    ผู้ช่วย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  เป็นหัวหน้างานนักเรียนเรียนรวม 
  ๒)  จัดท าแผน IEPและแผนIIPในรายวิชาท่ีท าการสอน 
  ๓)  ดูแลนักเรียนเรียนรวมอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน 
  ๔)  จัดท าและพัฒนางานนักเรียนเรียนรวม 
  ๕)  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเรียนรวม 
  ๖)  คัดกรองนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  ๗)  จัดท าแผน IEPและแผน IIPในรายวิชาท่ีสอน 
  ๘)  สนับสนุนจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนพิการ 
  ๙)  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้านต่างๆ 
  ๑๐)  จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  ๑๑)  ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น 
  ๑๒)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
หมายเหตุ 
บทบาทหน้าทีแ่ละแนวทางการมอบหมายงานให้พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

๑. พี่เล้ียงเด็กพิการ ไม่ใช่ครูที่ปฏิบัติงานลักษณะนักวิชาชีพ พี่เล้ียงเด็กพิการจึงไม่สามารถออกแบบ 
การสอน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ หรือไม่มอบหมายให้เป็นครูผู้สอนประจ าวิชาต่างๆ ครูผู้ช่วย 
พี่เล้ียงเด็กพิการไม่ใช่ครูผู้ช่วย แต่เป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนท่ีบกพร่องท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือมีความบกพร่อง
ทางร่างกายและการเคล่ือนไหว มีความยากล าบากในการดูแลนักเรียนตามค าแนะน า ดูแลของครูประจ าการ 

๒. พี่เล้ียงเด็กพิการ โดยท่ัวไปจะมี ๒ ระดับ คือ 
๑. ระดับต่ า อาจจะก าหนดคุณสมบัติเพียงจบการศึกษาภาคบังคับ มีนิสัยรักเด็ก ใจเย็น ท าหน้าท่ี 

ดูแลช่วยเหลือเด็กพิการไม่ให้ได้รับอันตราย ช่วยเหลือเด็กในการเคล่ือนไหว ช่วยเหลือเด็กท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน 

๒. ระดับพื้นฐาน อาจจะก าหนดคุณสมบัติวุฒิทางการศึกษา ตามข้อ ๑ หรือสูงกว่า สามารถ 
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามข้อ ๑ และสามารถช่วยเหลือครูในการสอน สอนซ่อมเสริม ผลิตส่ือ ช่วยเหลือครูในการควบคุม
ช้ันเรียน (เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรม) ปฏิบัติฟื้นฟูเด็กภายใต้ค าแนะน า ดูแลของครูผู้สอนหรือนักวิชาชีพ
เฉพาะ 

๓. แนวทางมอบหมายหน้าท่ีให้พี่เล้ียงเด็กพิการ 
๑. จัดตารางเวลาให้ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนท่ีพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือมี 

ความบกพร่องทางร่างกายและการเคล่ือนไหว มีความยากล าบากในการดูแลตัวเอง พิการ บกพร่องด้านอื่นๆ 
๒. จัดตารางเวลา และแบ่งเด็กให้พี่เล้ียงเด็กพิการสอนเสริมนักเรียนเรียนรว่ม  

ภายใต้ค าแนะน าของครูประจ าวิชาในห้องเสริมวิชาการ หรือสถานท่ีท่ีโรงเรียนจัดให้ 
๓. จัดตารางเวลา ให้พี่เล้ียงเด็กพิการประกบนักเรียนเรียนร่วมในช้ันเรียนขณะท่ีครู 

ท าการสอนในช้ันเรียนร่วม รวมท้ังเด็กท่ีท าลายบรรยากาศในช้ันเรียน โดยเฉพาะวิชาท่ีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หรือวิชาอื่นๆ และสอนเสริมเมื่อครูมอบหมายให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด 
หรือฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 



๒๕ 
 

๔. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ส่งเสริมนักเรียนพิการและภารกิจท่ีเป็นงาน 
เฉพาะเป็นครั้งคราวการมอบหมายในการปฏิบัติงานของพี่เล้ียง ในข้อ 3.1 ข้อ 3.2 ข้อ 3.3 หรือ ข้อ 3.4 ในข้อใด
ข้อหนึ่งหรือทุกข้อ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะความบกพร่อง ระดับความบกพร่องของนักเรียนรายบุคคลท่ีเรียนร่วมใน
โรงเรียน 
 ๓.๒๑  งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษานอกระบบ (กศน.)    
   ๑.  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์    ครู  คศ.๒     หัวหน้า 
   ๒.  นางลีลาวดี  มุมทอง   ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  ประสานงานความร่วมมือกับการศึกษานอกระบบในการบริหารครูผู้สอน 

 ๒) ประสานงาน  การจัดหาครูผู้ควบคุมห้องสอบในกรณีเป็นศูนย์สอบของส านักงานการศึกษานอก 
ระบบจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ๓)  วางแผนการด าเนินงานกรณีเป็นศูนย์สอบ  โดยการจัดห้องสอบ ติดข้อมูลห้องสอบ รายช่ือนักเรียนท่ี
สอบตามตารางก าหนด  ประชาสัมพันธ์การสอบให้ผู้เข้าสอบได้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง 
  ๔)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๓.๒๒  งานทวิศึกษา 
   ๑.  นางลีลาวดี  มุมทอง   ครู  คศ.๒     หัวหน้า 
   ๒.  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี   ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๓.  นางอเทตยา  แก้วศรีหา  ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๔.  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี  ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
   ๕.  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์  ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
   ๖.  นายอภิชาติ  น้อยมะโน   พนักงานธุรการ ส๔  ผู้ช่วย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  

 ๑)  การส ารวจความพร้อม ความต้องการเรียนของนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการและนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียน 

 ๒)  จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตรการจัดแผนการเรียน/แผนการฝึกอาชีพ ของนักเรียนทวิศึกษา 
 ๓)  คัดเลือกผู้เข้าเรียนปฐมนิเทศผู้เรียน / ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบแนวทางการจัดการศึกษา 

ในรูปแบบทวิศึกษา 
 ๔)  ประสานงานความร่วมมือการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ 
 ๕)  วางแผนการนิเทศนักเรียน  การออกฝึกงาน  และการสัมมนาหลังการฝึกงานของนักเรียนทวิศึกษา 
 ๖)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๓.๒๓  งานสานฝันปันโอกาส 
   ๑.  นางอเทตยา  แก้วศรีหา  ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
   ๒.  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์  ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  วางแผนการด าเนินงานโครงการสานฝันปันโอกาสร่วมกับฝุายบริหาร 
  ๒)  จัดท าคู่มือ  ระเบียบการเรียนโครงการสานฝันปันโอกาส  ใบสมัคร  ใบมอบตัว เอกสารการแก้ไขผล 
การเรียน เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามโครงการ 

 ๓)  ประสานงานครูผู้สอนการในแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนในโครงการ 



๒๖ 
 

  ๔)  ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาของนักเรียนในโครงการ โดยมีข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลผลการเรียน 
ของนักเรียนในโครงการอย่างเป็นระบบ 
  ๕)  จัดท าข้อมูลสถิติ สารสนเทศของนักเรียนในโครงการเสนอฝุายบริหารและสาธารณชนทราบ 
  ๖)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๒๔  งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
   ๑.  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒     หัวหน้า 
   ๒.  นางมนิสตา  แดงสี     ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
   ๓.  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง  ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
   ๔.  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์   ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  วางแผนจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการพุทธธรรมหรือหลักไตรสิกขาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
เช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
  ๒)  ส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมมาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
  ๓)  วางแผนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝุรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  ๔)  จัดกิจกรรมบริหารจิตปัญญาท้ังในการเรียนการสอนและในกิจกรรมการด ารงชีวิตประจ าวัน 
  ๕)  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ส่ือการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝุรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ 
  ๖)  นิมนต์พระสงฆ์หรือเชิญวิทยากร ภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาสอนนักเรียนสม่ าเสมอ 
  ๗)  จัดให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่วัด หรือศาสนสถาน ท่ีใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจ าของโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง 
  ๘)  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลายครอบคลุมตามหลัก
ภาวนา ๔ (กาย ศีล  สมาธิ ปัญญา) โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนานกัเรียนต่อเนื่อง 
  ๙)  ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร  อ่อนน้อมถ่อมตน  เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ยิ้มแย้ม   
มีเมตตาต่อกันท้ังครูต่อนักเรียน  ครูต่อครู  นักเรียนต่อนักเรียน  และครูต่อผู้ปกครอง 
  ๑๐)  ส่งเสริมบรรยากาศ  ใฝุรู้  ใฝุเรียน  ใฝุสร้างสรรค์ 
  ๑๑)  ส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น 
  ๑๒)  จัดกิจกรรมส่งเสริม  ยกย่อง  เชิดชู  ผู้ท าดีเป็นประจ า 
  ๑๓)  จัดกิจกรรมฝึกฝนอบรมให้เกิดการกิน  อยู่  ดู  ฟังเป็น (รู้เข้าใจเหตุผลและได้ประโยชน์ตามคุณค่าแท้  
ตามหลักไตรสิกขา) 
  ๑๔)  ส่งเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบ  ดูแลรักษา  พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 
  ๑๕)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการระลึกและศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นประจ า และในโอกาสส าคัญอย่างต่อเนื่อง
เป็นวิถีชีวิต 
  ๑๖)  ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนา 
  ๑๗)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๒๕  งานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๑.  นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓     หัวหน้า     
   ๒.  นายสาละ  ศรีรังกูร     ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๓.  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์  ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๔.  นายรุ่งโรจน์  หวังชม    ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๕.  นางวารินทร์  แดงชาติ    ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๖.  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 



๒๗ 
 

   ๗.  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์     ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
   ๘.  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์   ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
   ๙.  นายเสริมศักดิ์  ทองน า    ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 

 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ๑)  จัดท าแผนหรือโครงการร่วมกับงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒)  จัดกิจกรรมท่ีส าคัญตามนโยบายของโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓)  ประสานงาน กับครูผู้สอนให้สอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๔)  แต่งต้ังคณะกรรมการ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
 ๕)  สรุปผลโครงการเมื่อส้ินปีการศึกษา 

  ๖)  ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนา 
  ๗)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๓.๒๖  งานครูที่ปรึกษา 
   ๑.  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี   ครู  คศ.๓    หัวหน้า 
   ๒.  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี  ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
   ๓.  นางสาวขวัญตา  ผลแม่น  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 ๑)  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังครูที่ปรึกษาประจ าช้ันในแต่ละปีการศึกษา 
 ๒)  ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงานเกี่ยวกับครูที่ปรึกษาต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๒๗  งานโรงเรียนสุจริต 
   ๑.  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี   ครู  คศ.๒    หัวหน้า 
   ๒.  นายสาละ  ศรีรังกูร     ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
   ๓.  นายบุญช่วย  สายลาม    ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
   ๔.  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์  ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
   ๕.  นางนิตยา  โพธิ์เป้ียศรี    ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
   ๖.  นายพนัส  วิโสรัมย์     ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
   ๗.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
   ๘.  นายรุ่งโรจน์  หวังชม    ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
   ๙.  นางวารินทร์  แดงชาติ    ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
   ๑๐.  นางอเทตยา  แก้วศรีหา   ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
   ๑๑.  นางสาวชญาดา  ตะวันหะ  ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
   ๑๒.  นางลีลาวดี  มุมทอง    ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
   ๑๓.  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์     ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
   ๑๔.  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์   ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
   ๑๕.  นายเสริมศักดิ์  ทองน า   ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  

๑)  จัดท าแผนภูมิการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 



๒๘ 
 

๒)  ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมและปูองกันการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บริหารงานโรงเรียนสุจริต 

๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๔)  สร้างเสริมทัศนคติ  ค่านิยม  และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
๕)  นิเทศ  ติดตาม  และรายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๖)  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๓.๒๘  งานสารสนเทศโรงเรียน 
   ๑.  นางพัชราภรณ์  ต้ังบวรธรรมา  ครู  คศ.๒    หัวหน้า 
   ๒.  นายอาทิตย์  สงวนรัมย์    ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
   ๓.  นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์   ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานสารสนเทศโรงเรียน 
      ๒)  วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
      ๓)  เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
      ๔)  น าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของฝุายต่าง ๆ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
      ๕)  รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงในโปรแกรม DMC และโปรแกรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
      ๖)  ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
      ๗)  จัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกส้ินภาคเรียน 
      ๘)  พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
      ๙)  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
      ๑๐)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๒๙  งานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
   ๑.  นายชาตรี  อุทาน     ครู  คศ.๑    หัวหน้า 
   ๒.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
   ๓.  นายอาทิตย์  สงวนรัมย์    ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ๑)  จัดเตรียมส่ือ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
  ๒)  วางแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
  ๓)  วางแผนให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม 
  ๔)  วางแผนให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม 
  ๕)  จัดระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการ เครื่องมือท่ีหลากหลายครอบคลุม
องค์ประกอบ และตัวชี้วัด หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง แต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงผล
การเรียนรู้ของนกัเรียน 



๒๙ 
 

  ๖)  น าผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และวางแผนการสอนซ่อมเสริม โดยใช้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม 
  ๗)  เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพเพื่อเผยแพร่ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในอันท่ีจะได้น าองค์
ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๘)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓.๓๐  งานส านักงานฝ่ายวิชาการ       
   ๑.  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์  ครู  คศ.๑     เจ้าหน้าท่ีพัสดุฝุาย 
                    เจ้าหน้าท่ีงานสารสนเทศฝุาย 
   ๒.  นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์  ครู  คศ.๑     เจ้าหน้าท่ีธุรการฝุาย 
 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ  

งานพัสดุ 
๑)   ส ารวจวัสดุ – อุปกรณ์ ท่ีใช้ในงานฝุายวิชาการ 
๒)   จัดช้ือวัสดุ – อุปกรณ์ตามแผนและระเบียบการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุท่ีโรงเรียนก าหนด 
๓)   จัดท าเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อส่งเอกสารตั้งเบิกท่ีพัสดุกลางโรงเรียนตามปฏิทินปฏิบัติงานฝุาย 

บริหารงบประมาณ 
๔)   จัดท าทะเบียนจัดเก็บรักษา ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ – อุปกรณ์ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
๕)   รายงานสรุปวัสดุคงเหลือปีละ ๒ ครั้ง 

งานธุรการ 
๑)   รับ - ลงทะเบียน จัดเก็บ หนังสือราชการ 
๒)   ส่งหนังสือให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
๓)   งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานสารสนเทศและประเมินผล 
๑)   จัดท าข้อมูลสถิติ สารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการ 
๒)   ประเมินผลการด าเนินงานฝุายวิชาการ 
๓)   งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 ๔.๑  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

  นางสุภัทร์  แสนกล้า      รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑)  อ านวยการปฏิบัติงานฝุายบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนด 
๒)  ร่วมพัฒนางานฝุายบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๓)  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหารงานบุคคล 
๔)  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๕)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๒  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓ 

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑)  รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารงานบุคคล 
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๒)  ประสานงานกับหัวหน้าฝุาย  หัวหน้างาน  เพื่อใหก้ารด าเนินงานของฝุายบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  

๓)  ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงานของฝุายบริหารงานบุคคล 
๔)  นิเทศ  ติดตาม  ผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหารงานบุคคล  และเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับ 
๕)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๓  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  ๑.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล   ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายเสริมศักดิ์  ทองน า      ครู  คศ.๑    รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์      ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๑)  ก าหนดนโยบายวางแผนโครงการงานต่างๆท่ีเกี่ยวกับฝุายบริหารงานบุคคล 
 ๒)  ร่วมกันก าหนดนโยบายวางแผนจัดระบบงานควบคุมงานประสานงานและติดตามผลงานของฝุาย
บริหารงานบุคคลร่วมพิจารณาการวางแผนนโยบายฝุายบริหารงานบุคคล 
 ๓)  เป็นกรรมการพิจารณาหาแนวทางส่งเสริมการพัฒนานกัเรียนให้มีระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม 
 ๔)  จัดปูายนิเทศฝุายบริหารงานบุคคล 
 ๕)  จัดท าแบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับงานบุคคล 
 ๖)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหารงานบุคคล 
 ๗)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๔  งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  ๑.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล   ครู  คศ.๓    หัวหน้า 
  ๒.  นายเสริมศักดิ์  ทองน า      ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์      ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๑)  วิเคราะห์อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒)  จัดท าแผนอัตราก าลัง (ระยะเวลา ๓ - ๕ ปี) 
 ๓)  ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาท่ีสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 
 ๔)  ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕)  ประเมินผลการด าเนินการวางแผนอัตราก าลัง 
 ๖)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๕  งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล   ครู  คศ.๓    หัวหน้า 
  ๒.  นายเสริมศักดิ์  ทองน า      ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์      ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 

๑)  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
๒)  จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  เช่น  การส่งบุคลากรไปอบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน  กับหน่วยงาน

ภายนอก  หรือจัดอบรม/ประชุมสัมมนา  ในโรงเรยีน 
๓)  รวบรวมข้อมูลการอบรม/ประชุมสัมมนา  และศึกษาดูงานของบุคลากร 
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๔)  ด าเนินการเกี่ยวกับการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ ขอเล่ือนวิทยฐานะ / ขอเปล่ียนแปลง 
เงื่อนไขต าแหน่ง ข้อก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ๕)  ปฏิบัติหน้าอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
๔.๖  งานขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

  ๑.  นายเสริมศักดิ์  ทองน า      ครู  คศ.๑    หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล   ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์      ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
๑)  ส ารวจข้อมูลประวัติการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากร 
๒)  ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  เพื่อเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๓)  ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ลูกจ้างประจ าในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
๔)  ท าทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
๕)  ปฏิบัติหน้าอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๗  งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล   ครู  คศ.๓    หัวหน้า 
  ๒.  นายเสริมศักดิ์  ทองน า      ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์      ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๑)  ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒)  ด าเนินงานด้านธุรการของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสถานศึกษา  จัดการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  โดยอ านวยความสะดวกในการจัดท า
ระเบียบวาระการประชุม  บันทึกการประชุม  พิมพ์รายงานการประชุม 
 ๓)  แจ้งมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบหรือถือปฏิบัติแล้วแต่
กรณี 
 ๔)  รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสม 
 ๕)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๘  งานทะเบียนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑.  นายเสริมศักดิ์  ทองน า      ครู  คศ.๑    หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล   ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
   ๓.  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์      ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๑)  จัดท าทะเบียนประวัติ (กพ.๗) ของบุคลากรให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 ๒)  เก็บรักษาทะเบียนประวัติของบุคลากรในท่ีปลอดภัยและสะดวกต่อการค้นหา 
 ๓)  จัดท า/ควบคุมบัญชีการปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔)  จัดท าข้อมูลสถิติการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันและน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการด าเนินการ 



๓๒ 
 

 ๕)  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๖)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔.๙  งานวินัยและการออกจากราชการ 
  ๑.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล   ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
  ๒.  นายเสริมศักดิ์  ทองน า      ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
   ๓.  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์      ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๑)  ด าเนินการให้ความรู้  ฝึกอบรม  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ  จิตส านึกและพฤติกรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 
 ๒)  หมั่นสังเกต  ตรวจสอบ  ดูแลเอาใจใส่  เพื่อปูองกันและขจัดเหตุมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ลูกจ้างประจ า  กระท าผิดวินัย 
 ๓)  ด าเนินการกรณีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  กระท าผิดวินัย  ตาม
ระเบียบ  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๔)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๑๐  งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๑.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
   ๒.  นายเสริมศักดิ์  ทองน า     ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
    ๓.  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์     ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๑)  จัดท าเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ า 
 ๒)  จัดท าเอกสารบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรายบุคคลระหว่างผู้อ านวยการโรงเรียนกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ๓)  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรูปคณะกรรมการเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๔)  จัดท าเอกสาร  รวบรวบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ าให้เป็นไปตาม  ประกาศ  ระเบียบ  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๑๑  งานเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
  ๑.  นายเสริมศักดิ์  ทองน า      ครู  คศ.๑     หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล   ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์      ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๑)  วางแผนงาน  โครงการ กิจกรรมการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัย 
 ๒)  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม  เช่น  เวรวันหยุด  เวรกลางคืน  เวรประจ าวัน  ให้
เหมาะสม  เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
 ๓)  จัดท า  และจัดเก็บเอกสารต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานท่ี
ราชการ  ให้เป็นปัจจุบันตลอดจนเอกสารต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  และสรุปรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 



๓๓ 
 

 ๔)  ดูแลความสะอาด  เรียบร้อย  ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม  ของห้องพักครูเวรให้มีบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
 ๕)  สรุป  สถิติ  ข้อมูลและรายงานผลประจ าทุกเดือน 
 ๖)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๑๒  งานผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑.  นายเสริมศักดิ์  ทองน า      ครู  คศ.๑     หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล   ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์      ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
๑)  จัดท าแบบฟอร์มเอกสารการขออนุญาตออกนอกเขตบริเวณโรงเรียน   ใบลา  บัญชีลงเวลาปฏิบัติ 

ราชการไว้ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างช่ัวคราว  นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  และสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ลงนามให้
เป็นปัจจุบัน 
 ๒)  รวบรวมมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อจัดท าค าส่ังการปฏิบัติหน้าท่ีใน
สถานศึกษา  และพรรณนางาน 
 ๓)  รวบรวมและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  
ลูกจ้างช่ัวคราว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  แต่ละเดือนเพื่อน าเสนอผู้อ านวยการของสถานศึกษาลงนาม 
 ๔)  แจ้งสรุปรายงานผลประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง 
ประจ า  ลูกจ้างช่ัวคราว  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ให้ทราบอย่างท่ัวถึง 

๖)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๔.๑๓  งานลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 

  ๑.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล   ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
  ๒.  นายเสริมศักดิ์  ทองน า      ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์      ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
๑)  จัดท าข้อมูลลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวให้เป็นปัจจุบัน 
๒)  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวในแต่ละกรณี 

(๑) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานก าหนด 

(๒) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณ สถานศึกษา 
สามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้  โดยใช้เงินนอกงบประมาณ
ของสถานศึกษา  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

 ๓)  จัดท าเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า  เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง   
 ๔)  จัดท าเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราวเพื่อประกอบการพิจารณาการจ้างเมื่อส้ิน
ปีงบประมาณ 
 ๕)  อ านวยความสะดวกให้กับลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวในการปฏิบัติงาน 
 ๖)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๓๔ 
 

   ๔.๑๔  งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
  ๑.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล   ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
  ๒.  นายเสริมศักดิ์  ทองน า      ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์      ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
๑)  ประกาศยกย่อง  เชิดชูกิจกรรมผลงานของบุคลากรท่ีประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
๒)  ด าเนินงานจัดเล้ียงเนื่องในโอกาสต่าง ๆ  ในโรงเรยีน  เช่น  งานวันขึ้นปีใหม่  งานเล้ียงต้อนรับ - เล้ียง

ส่ง  งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 
๓)  ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสส าคัญต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
๔)  ร่วมเป็นก าลังใจและแสดงความเสียใจในโอกาสท่ีบุคลากรในโรงเรียนมีการสูญเสียบุคคลในครอบครัว

หรือญาติพี่น้องตามโอกาสและความเหมาะสม 
๕)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.๑๕  งานส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  ๑.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล   ครู  คศ.๓     เจ้าหน้าท่ีพัสดุฝุาย 

 ๒.  นายเสริมศักดิ์  ทองน า      ครู  คศ.๑     เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศฝุาย   
  ๓.  นางสาวอนุศรา  มีศิลป์      ครูอัตราจ้าง    เจ้าหน้าท่ีธุรการฝุาย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
 งานพัสดุ 

๑)  ส ารวจวัสดุ – อุปกรณ์ ท่ีใช้ในงานฝุายบริหารงานบุคคล 
๒)  จัดช้ือจัดจ้างวัสดุ – อุปกรณ์ตามแผนและระเบียบการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุก าหนด 
๓)  จัดท าเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อส่งเอกสารตั้งเบิกท่ีพัสดุกลางโรงเรียนตามปฏิทินปฏิบัติงานฝุาย 

บริหารงบประมาณ 
๔)  จัดท าทะเบียนจัดเก็บรักษา ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ – อุปกรณ์ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
๕)  รายงานสรุปวัสดุคงเหลือภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
๖)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานธุรการ 
๑)  รับ - ลงทะเบียน จัดเก็บ หนังสือราชการ  ฝุายบริหารงานบุคคล 
๒)  จัดท าเอกสารธุรการฝุายในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  บันทึกข้อความ  หนังสือราชการ  ค าส่ัง  เพื่อแจ้ง

ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
๓)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานสารสนเทศและประเมินผล 
๑)  จัดท าข้อมูลสถิติ สารสนเทศเกี่ยวกับฝุายบริหารงานบุคคล 
๒)  ประเมินผลการด าเนินงานฝุายบริหารงานบุคคล 
๓)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๕.๑  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

  นางสุภัทร์  แสนกล้า      รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑)  อ านวยการปฏิบัติงานฝุายบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนด 
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๒)  ร่วมพัฒนางานฝุายบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๓)  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหารงบประมาณ 
๔)  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๕)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๒  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
  นางสาวชญาดา  ตะวันหะ     ครู  คศ.๒ 

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑)  รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารงบประมาณ 
๒)  ประสานงานกับหัวหน้าฝุาย  หัวหน้างาน  เพื่อใหก้ารด าเนินงานของฝุายบริหารงบประมาณเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  
๓)  ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงานของฝุายบริหารงบประมาณ 
๔)  นิเทศ  ติดตาม  ผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหารงบประมาณ  และเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับ 
๕)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๓  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 ๑.  นางสาวชญาดา  ตะวันหะ     ครู  คศ.๒     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางมนิสตา  แดงสี       ครู  คศ.๒     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสาวคณิตตา  มีเสียง     ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๔.  นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย      ครู  คศ.๒     กรรมการ 
 ๕.  นางธนญา  สุวรรณเหลา     พี่เล้ียงเด็กพิการ   กรรมการ 
 ๖.  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง    ครู  คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
๑) เป็นท่ีปรึกษาในการก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน ของฝุายบริหารงานงบประมาณ 
๒) ร่วมพิจารณางาน โครงการ งบประมาณของงานต่าง ๆ ในฝุายบริหารงบประมาณ 
๓) ติดตาม ดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ของฝุายบริหารงบประมาณ 
๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๔  งานตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใช้เงินงบประมาณทั้งในและนอก
งบประมาณ 
  ๑.  นางสาวชญาดา  ตะวันหะ     ครู  คศ.๒     หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวคณิตตา  มีเสียง     ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๓.  นางมนิสตา  แดงสี       ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
  ๔.  นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย      ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
  ๕.  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง    ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
  ๖.  นางธนญา  สุวรรณเหลา     พี่เล้ียงเด็กพิการ   ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
๑)  การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

 (๑)  จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ 
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผน การใช้งบประมาณรายไตรมาส 
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             (๒)  จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
              (๓)  จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและปูองกันความเส่ียงส าหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
              (๔)  ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบและปูองกันความเส่ียงส าหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
              (๕)  จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมท้ังเสนอข้อปัญหาท่ีอาจท าให้การ
ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
              (๖)  รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
              (๗)  สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

๒)  การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
    (๑)  ก าหนดปัจจัยหลักความส าเร็จ และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPls)         
ของสถานศึกษา 
              (๒)  จัดท าตัวช้ีวัดความส าเร็จของผลผลิตท่ีก าหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษา 
              (๓)  สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ตามข้อตกลงการ
ให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
              (๔)  ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี 
              (๕)  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอุตรดิตถ์ เมื่อส้ินปีงบประมาณ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครอง และชุมชน 
 ๓)  การก ากับ (Monitoring) 
   (๑)  โรงเรียนจัดระบบก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ขององค์กร (โรงเรียน) และกล
ยุทธ์ของแผนงานในเรื่องขั้นตอน วิธกีาร บุคลากรระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ 
   (๒)  โรงเรียนจัดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานท้ังก่อนด าเนินการระหว่างด าเนินการและ
ส้ินสุดการด าเนินการเพื่อให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปัญหาและความส าเร็จของงาน 
 ๔)  ติดตามประเมินผล (Audition) 
   (๑)  การตรวจสอบหรือประเมินภายใน (Internal Quality Audit) โรงเรียนจะประเมินตนเอง 
(School Self Evaluation) เป็นการภายในโดยคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อตรวจสอบ การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
ได้แก่ การวางแผนการจัดองค์กร การจัดบุคลากร การน าไปปฏิบัติ การควบคุม การจัดสรรงบประมาณ การ
ติดตามประเมินผล ท้ังนี้ เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน 
              (๒)  การตรวจสอบหรือประเมินจากภายนอก (External 2) Quality Audit) โรงเรียนจะได้รับการ
ประเมินจากองค์กรอิสระซึง่เป็นองค์กรมหาชนท่ีรัฐบาลก าหนดประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

๕)  การรายงาน (Reporting) 
              ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานทุกส้ินปีการศึกษาโรงเรียนจัดท ารายงานประจาปี เพื่อรายงานภาพรวม ของการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ รวมท้ังผลส าเร็จ อุปสรรค ปัญหาด้านปัจจัย กระบวนการ และส่ิงท่ีโรงเรียนจะด าเนินการต่อไป โรงเรียน
จัดท าสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนกลยุทธ์เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และรายงาน
ผู้ปกครอง / ชุมชน / ประชาชน 

๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



๓๗ 
 

๕.๕  งานบริหารการเงินและบัญชี 
  ๑.  นางสาวชญาดา  ตะวันหะ     ครู  คศ.๒     หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
  ๒.  นางมนิสตา  แดงสี       ครู  คศ.๒     เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
  ๓.  นางสาวคณิตตา  มีเสียง     ครู  คศ.๓     เจ้าหน้าท่ีบัญชี 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
 งานการเงิน 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  ๑)  เบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ     
   (๑)  จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยก าหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน   งบลงทุน (แยก
เป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง) และงบด าเนินการ (นโยบายพิเศษ) 
         (๒)  เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขต
พื้นท่ีการศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานรวบรวมเสนอต่อส านักงบประมาณ     
   (๓)  เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และอนุมัติการใช้     
งบประมาณการศึกษาตามประเภทและรายการตามท่ีได้รับงบประมาณ 
  ๒)  โอนเงินงบประมาณให้เป็นไปตามข้ันต้นและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
  ๓)  การบริหารการเงิน     
        (๑)  เบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงิน การกนัเงินไว้
เบิกเหล่ือมปี ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
  ๔)  งานการเงินงบประมาณ  มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ ดังนี้     
        (๑)  รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ 
        (๒)  ประสานงานเรื่องเงินกับหน่วยงานต่างๆ 
        (๓)  เบิกจ่ายเงินเดือนครู และลูกจ้างประจ า 
        (๔)  เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตร 
        (๕)  เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านครู  
        (๖)  ท าหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
        (๗)  จัดการโอนเงินเดือน, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร, เงินสวัสดิการการ        
รักษาพยาบาล, เงินค่าเช่าบ้าน ฯลฯ ของครู ลูกจ้างประจ า เข้าธนาคารเพื่อให้บุคลากรรับเงิน ทางธนาคาร 
        (๘)  ด าเนินเรื่องการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายประจ าปีของข้าราชการครูและแจกแบบช าระเงิน ให้แก่ 
บุคลากรทุกคน 
        (๙)  เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อ านวยการฝุายบริหารงบประมาณ ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ 
       (๑๐)  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของงานการเงินโรงเรียน 
  ๕)  งานการเงินนอกงบประมาณ มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
        (๑)  รับผิดชอบเงินรายได้สถานศึกษา 
        (๒)   รับ – จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 
        (๓)  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
        (๔)  รับ , ส่ง เงินหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
        (๕)  ส่งเงินท่ีเป็นรายได้แผ่นดิน 
        (๖)  ตรวจความถูกต้องของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจ่ายอย่างประหยัด 
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        (๗)  ติดตามทวงถามใบส าคัญคู่จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ  
        (๘)  ควบคุมการยืมเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน 
        (๙)  จ่ายค่าจ้างช่ัวคราว 
        (๑๐)  ท าสมุดคุมการจ่ายเงินกระแสรายวัน 
        (๑๑)  ท าสมุดคุมการรับ – จ่าย เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
        (๑๒)  งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดสรรให้ 
  ๖)  การจัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน  
       (๑)  จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง 
ในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายงานเงินประจ างวด 
        (๒)  จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงนิ จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทาง            
การเงินงบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดส่งรายงานประจ าปี ให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานผ่านเขตพื้นท่ีการศึกษา และจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
กรมบัญชีกลางตามก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด 
         (๓)  การจัดและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ 
หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจัดท าขึ้นเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 
  ๗)  ประสานการท างานของแผนกการเงิน 
  ๘)  ออกใบเสร็จรับเงินรายได้สถานศึกษา 
  ๙)  เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อ านวยการฝุายบริหารงบประมาณ 
  ๑๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  งานบัญชี 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
๑)  จัดท าบัญชีการเงิน 

   (๑)  ต้ังยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ท้ังการตั้งยอดภายหลังการเปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 
และการตั้งยอดก่อนการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 
   (๒)  ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับ
ฝาก และเงินประกัน ต้ังยอดบัญชีสินทรัพย์ท่ีเป็นบัญชีวัสดุ หรือบัญชีสินค้าคงเหลือ และบัญชีสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน พร้อมท้ังจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีท่ัวไป โดยใช้จ านวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 
   (๓)  บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชี
แยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้)  
         (๔)  บันทึกบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขายสินค้า หรือ 
การให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอก
งบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจ า และค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงนิบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงนิรายได้แผ่นดิน กรเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานท่ีปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงิน การรับเงินความผิดทางละเมิด 
         (๕)  สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยกประเภท เงินสด 
เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอื่น และรายการในสมุดรายวันท่ัวไปให้ผ่าน รายการเข้าบัญชี
แยกประเภท ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน   
         (๖)  ปรับปรุงบัญชีเมื่อส้ินปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้าง
รับ    ค่าใช้จ่าย/รับ ท่ีได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้า ท่ีใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่า



๓๙ 
 

เส่ือมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
         (๗)  ปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีและ 
ปิดรายการได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง
เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
           (๘)  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวัน และ
งบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทท่ัวไป และการตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 
           (๙)  แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิดจาก
การบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิดลง   ลายมือช่ือย่อก ากับ 
พร้อมวัน เดือน ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 
  ๒)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๖  งานจัดท าและเสนอของบประมาณฝ่ายบริหารงบประมาณ 
   ๑.  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง    ครู  คศ.๑     หัวหน้า 
  ๒.  นายธีรพงศ์   เช่นพิมาย     ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๑)  การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
   (๑)  วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เปูาหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
           (๒)  ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเปูาหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่เปูาหมาย
การให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service Delivery 
Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ี และผลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีสถานศึกษาท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
           (๓)  ศึกษาวิเคราะห์ การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ี
การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 
           (๔)  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงท่ีท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้าน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/โครงการ 
           (๕)  ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (สารสนเทศ) จัดท าข้อมูลสารสนเทศผล
การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           (๖)  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นท่ีการศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ 
   ๒)  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
           (๑)  จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเช่ือมโยงกับผลผลิตและ
ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน งาน
โครงการ เมื่อเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ข้ันตอนและ
วิธีการจัดต้ังงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 
           (๒)  จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure 
Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเปูาหมายผลผลิตท่ีต้องการด าเนินการใน 3 ปีข้างหน้า 



๔๐ 
 

พร้อมกับปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาท้ังจากเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
          (๓)  จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย         
   (๔)  จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาท่ีจะต้องท า
กับเขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเปูาหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๓)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๗  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  ๑.  นางสาวชญาดา  ตะวันหะ     ครู คศ.๒     หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวคณิตตา  มีเสียง     ครู คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๓.  นางมนิสตา  แดงสี       ครู คศ.๒     ผู้ช่วย 
  ๔.  นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย      ครู คศ.๒     ผู้ช่วย 
  ๕.  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง    ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
  ๖.  นางธนญา  สุวรรณเหลา     พี่เล้ียงเด็กพิการ   ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
  ๑)  ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ทราบรายงาน
สินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
  ๒)  วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
  ๓)  สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  ๔)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๘  งานพัสดุและสินทรัพย์ 
  ๑.  นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย     ครู  คศ.๒    หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
  ๒.  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์   ครู  คศ.๓    เจ้าหน้าท่ีพัสดุฝุายบริหารงานท่ัวไป 
  ๓.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓    เจ้าหน้าท่ีพัสดุฝุายบริหารงานบุคคล 
  ๔.  นายรุ่งโรจน์  หวังชม     ครู  คศ.๓    เจ้าหน้าท่ีพัสดุฝุายกิจการนักเรียน 
  ๕.  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์    ครู  คศ.๑    เจ้าหน้าท่ีพัสดุฝุายวิชาการ 
  ๖.  นางธนญา  สุวรรณเหลา    พี่เล้ียงเด็กพิการ  ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
 ๑)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
        (๑)  ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างท้ังหมดเพื่อ
ทราบสภาพการใช้งาน 
         (๒)  จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 
         (๓)  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ท้ังท่ีซื้อหรือจัดหาจาก เงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนท่ีได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุม
ราคา วันเวลาท่ีได้รับสินทรัพย์ 
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         (๔)  จดทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุส าหรับท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ด าเนินการ และท่ี
ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้
จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
          (๕)  จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์
ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 
          (๖)  จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
   (๗)  จัดท ารายงานเสนอการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ และการขนย้าย จัดวาง จัดต้ังพัสดุครุภัณฑ์
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
 ๒)  การจัดหาพัสดุ 
        (๑)  วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อตรวจดู
กิจกรรมท่ีต้องใช้พัสดุท่ียังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามมาตรฐานกลาง 
          (๒)  จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุท้ังในส่วนท่ีสถานศึกษาจัดหาเอง และร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 
 ๓)  การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
        (๑)  จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ีเป็นแบบ
มาตรฐาน 
         (๒)  ต้ังคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ
มาตรฐาน โดยด าเนินการไปตามระเบียบ 
          (๓)  จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ จ่าย/
ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้
มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าท่ีการเงินฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
 ๔)  การควบคุม บ ารุงรักษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
       (๑)  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
        (๒)  ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
        (๓)  ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งต้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
        (๔)  ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังการใช้งานส าหรับทรัพย์สินท่ีมี
สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ต้ังคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและท าจ าหน่าย หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นส่ิงปลูกสร้าง 
        (๕)  จัดท าทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ท้ังหมดของโรงเรียน 
        (๖)  ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ท้ังหมดของโรงเรียน 
        (๗)  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดซ่อม พัสดุครุภัณฑ์ 
        (๘)  ด าเนินการเบิก จ่าย วัสดุส านักงานให้หน่วยงานต่างๆ 
        (๙)  เป็นท่ีปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีพัสดุในหน่วยงานอืน่ๆ 
        (๑๐)  บ ารุง รักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ 
        (๑๑)  ด าเนินการรายงานพัสดุคงเหลือประจ าปีตามระเบียบ 
        (๑๒)  ด าเนินการของอนุญาตจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
        (๑๓)  เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝุายบริหารงบประมาณในเรื่องพัสดุครุภัณฑ์ 
 ๕)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๕.๙  งานจัดระบบควบคุมภายใน 
   ๑.  นางสาวชญาดา  ตะวันหะ    ครู คศ.๒     หัวหน้า 
   ๒.  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์   ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๓.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล  ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๔.  นายรุ่งโรจน์  หวังชม     ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๕.  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์    ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
   ๖.  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง   ครู คศ.๑     ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๑)  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
 ๒)  วิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเส่ียง และจัดล าดับความเส่ียง 
 ๓)  ก าหนดมาตรการในการปูองกันความเส่ียงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ๔)  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
 ๕)  ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุายน ามาตรการปูองกันความเส่ียงไปใช้ในฝุายการควบคุมการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 
 ๖)  ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 ๗)  ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
 ๘)  รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
 ๙)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๑๐  งานพัสดุฝ่ายบริหารงบประมาณ 
  ๑.  นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย      ครู  คศ.๒     หัวหน้า 
  ๒.  นางธนญา  สุวรรณเหลา     พี่เล้ียงเด็กพิการ   ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๑)  จัดท ารายงานเสนอการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ และการขนย้าย จัดวาง จัดต้ังพัสดุครุภัณฑ์ให้
เหมาะสมกับการใช้งานของฝุายงานบริหารงบประมาณ 
 ๒)   ซ่อมแซมบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ของฝุายงานบริหารงบประมาณให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ 
 ๓)  ท าหน้าท่ีเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ให้กับฝุายงานบริหารงบประมาณ และควบคุมการใช้งานให้ถูกต้องโดย
เน้นความประหยัดเป็นส าคัญ 
 ๔)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕.๑๑  งานนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  ๑.  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง              ครู  คศ.๑     หัวหน้า 
  ๒.  นายธีรพงศ์  เช่นพิมาย                      ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
 การจัดและเสนอของบประมาณ 
 ๑)  การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
                (๑)  วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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                (๒)  ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเปูาหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่เปูาหมาย
การให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service Delivery 
Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ี และผลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีสถานศึกษาท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
              (๓)  ศึกษาวิเคราะห์ การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ี
การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 
                (๔) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงท่ีท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด้านปริมาณ 
คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/โครงการ 
                (๕)  ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (สารสนเทศ) จัดท าข้อมูลสารสนเทศผล
การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                (๖)  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นท่ีการศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ 
   ๒)  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
                (๑)  จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเช่ือมโยงกับผลผลิตและ
ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน งาน
โครงการ เมื่อเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ข้ันตอนและ
วิธีการจัดต้ังงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 
               (๒) จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework 
: MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเปูาหมายผลผลิตท่ีต้องการด าเนินการใน ๓ ปีข้างหน้า พร้อมกับ
ปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาท้ังจากเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
               (๓)  จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง 
(MTEF) เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย         
        (๔)  จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาท่ีจะต้องท า
กับเขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเปูาหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๓)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 การจัดสรรงบประมาณ 
      ๑)  การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
                 (๑)  จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นท่ีการศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ       
                 (๒)  ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแจ้งผ่านเขต
พื้นท่ีการศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 
                 (๓)  ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา
แจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร     
                 (๔)  วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานท่ีจะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และตาม
แผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดล าดับความส าคัญ และก าหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสาย
งาน งานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงนิงบประมาณท่ีได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดม
ทรัพยากร 
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                 (๕)  ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินท่ีได้รับ 
                 (๖)  จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงานโครงการท่ีสอดคล้อง
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้รับตามแผนระดมทรัพยากร 
                 (๗)  จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
                 (๘)  น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
                 (๙)  แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 ๒)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
        ๑)  การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน            
                  (๑)  จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
                  (๒)  จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและปูองกันความเส่ียงส าหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
                  (๓)  ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนตรวจสอบ 
ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
                  (๔)  จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศพร้อมท้ังเสนอข้อปัญหาท่ีอาจท าให้การ
ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
                  (๕)  รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                  (๖)  สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๒)  ประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
                  (๑)  ก าหนดปัจจัยหลักความส าคัญ และตัวชี้วัด (Key Performance lndicators:KPls) ของ
สถานศึกษา 
                  (๒)  จัดท าตัวช้ีวัดความส าเร็จของผลิตท่ีก าหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
                  (๓)  สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมนิผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ตามข้อตกลงการ
ให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
                  (๔)  ประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี 
                  (๕)  รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๓)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๕.๑๒  งานส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 

  ๑.  นางมนิสตา  แดงสี       ครู คศ.๒     หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวปาริฉัตร  ปะโสทะกัง    ครู คศ.๑     ผู้ช่วย 
  ๓.  นางธนญา  สุวรรณเหล่า     พี่เล้ียงเด็กพิการ   ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
๑)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของฝุายบริหารงบประมาณ 
๒)  จัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปีของฝุายบริหารงบประมาณ 
๓)  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของฝุายบริหารงบประมาณ 
๔)  ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของฝุายบริหารงบประมาณ 
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๕)  จัดท าข้อมูลสารสนเทศของฝุายบริหารงบประมาณ 
๖)  สรุปผลการด าเนินงานโครงการของฝุายบริหารงบประมาณ รายงานผู้ช่วยผู้อ านวยการ/รอง

ผู้อ านวยการฝุายบริหารงบประมาณ เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๗)  ด าเนินงานกิจกรรม ๕ ส. ของฝุายบริหารงบประมาณ 
๘)  จัดส านักงานให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๕ ส ขั้นพื้นฐานในส านักงานท่ี

โรงเรียนก าหนด 
๙)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
๖.๑  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

  นางสุภัทร์  แสนกล้า      รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑)  อ านวยการปฏิบัติงานฝุายกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนด 
๒)  ร่วมพัฒนางานฝุายกิจการนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๓)  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายกิจการนักเรียน 
๔)  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๕)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๒  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
  นายบุญช่วย  สายลาม     ครู  คศ.๓ 

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑)  รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
๒)  ประสานงานกับหัวหน้าฝุาย  หัวหน้างาน  เพื่อใหก้ารด าเนินงานของฝุายกิจการนักเรียนเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  
๓)  ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงานของฝุายกิจการนักเรียน 
๔)  นิเทศ  ติดตาม  ผลการปฏิบัติงานของฝุายกิจการนักเรียน  และเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับ 
๕)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๓  คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
          ๑.  นายบุญช่วย  สายลาม      ครู  คศ.๓     ประธานกรรมการ  
  ๒.  นางวารินทร์  แดงชาติ      ครู  คศ.๓     รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายรุ่งโรจน์  หวังชม      ครู  คศ.๓     กรรมการ 
  ๔.  นายชาตรี  อุทาน       ครู  คศ.๑     กรรมการ 
  ๕.  นายธีระพงษ์  ธงศร ี      พนักงานราชการ   กรรมการ 
  ๖.  นางสาวจรีพร  เพประโคน     ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
  ๗.  นายอภิชาติ  น้อยมะโน      พนักงานธุรการ  ส๔  กรรมการ 
  ๘.  นายปิยณัฐณ์  สัสดี       ครู  คศ.๒     กรรมการเลขานุการ 

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑)  เป็นท่ีปรึกษาของผู้อ านวยการเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 ๒)  ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ วางแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
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 ๓)  ก ากับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบตามระเบียบ
ของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ 
 ๔)  ก ากับ ดูแล กล่ันกรองเอกสาร ในส านักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพื่อ
ปฏิบัติหรือส่ังการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี 
 ๕)  เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนท่ีประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับคณะกรรมการ
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 ๖)  ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนในบาง
โอกาส 
 ๗)  ให้ค าแนะน าในด้านความประพฤติของนักเรียน และครู-อาจารย์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และ
ระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี 
 ๘)  วางแผนปูองกัน ควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมท่ีไม่ เหมาะสม
กับสภาพนักเรียน 
 ๙)  วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
 ๑๐)  บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๑๑)  วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อปูองกันและแก้ไข 
 ๑๒)  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
 ๑๓)  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนท่ีมีปัญหาตามโอกาสอันควร 
 ๑๔)  ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนท่ีมีปัญหาตามโอกาสอันควร 
 ๑๕)  จัดท าสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแกไ้ขปรังปรุงต่อไป 
 ๑๖)  ติดตามและประเมินผลงานฝุายกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน 
 ๑๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๔  งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
   ๑.  นางวารินทร์  แดงชาติ      ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
   ๒.  นายรุ่งโรจน์  หวังชม      ครู คศ.๓ ๑    ผู้ช่วย   
   ๓.  นายปิยณัฐณ์  สัสดี       ครู คศ.๒     ผู้ช่วย 
   ๔.  นายชาตรี  อุทาน       ครู คศ.๑     ผู้ช่วย 
   ๕.  นายธีระพงษ์  ธงศร ี      พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
   ๖.  นายอภิชาติ  น้อยมะโน      พนักงานธุรการ ส๔  ผู้ช่วย 
   ๗.  นางสาวจรีพร  เพประโคน     ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย      

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑)  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
 ๒)  จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา 
 ๓)  ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาประจ าช้ันเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๔)  ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 ๕)  จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในช้ันเรยีนภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 ๖)  ประสานงานกับหัวหน้าระดับช้ัน ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
 ๗)  ประสานครูที่ปรึกษาเพื่อออกเย่ียมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
 ๘)  ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 



๔๗ 
 

 ๙)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๖.๕  งานกิจกรรมวันส าคัญ 

 ๑.  นายปิยณัฐณ์  สัสดี                    ครู คศ.๒     หัวหน้า 
  ๒.  นางวารินทร์  แดงชาติ      ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๓.  นายรุ่งโรจน์  หวังชม                 ครู คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๔.  นายชาตรี  อุทาน                     ครู คศ.๑     ผู้ช่วย 
  ๕.  นางสาวจรีพร  เพประโคน        ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย      

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑)  สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนท่ีมีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและกิจกรรม 
เช่น  มอบรางวัลคนดีศรี สจพ. เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนท่ีท าความดีด้านต่าง ๆ 
 ๒)  จัดค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับช้ันอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
 ๓)  ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าท่ีการพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน เรื่อง
ความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 ๔)  ให้ความร่วมมือในกิจกรรม การพัฒนา ของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของชาติ 
 ๕)  จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๖)  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน และเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจให้นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 
 ๗)  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๘)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๖  งานสภานักเรียน 
      ๑.  นายรุ่งโรจน์  วังชม       ครู คศ.๓     หัวหน้า 
      ๒.  นางวารินทร์  แดงชาติ      ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๓.  นายปิยณัฐณ์  สัสดี        ครู คศ.๒     ผู้ช่วย 
      ๔.  นายชาตรี  อุทาน        ครู คศ.๑     ผู้ช่วย 
      ๕.  นายธีระพงษ์  ธงศร ี      พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
      ๖.  นางสาวจรีพร  เพประโคน     ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑)  ร่วมให้ค าปรึกษา และรวบรวมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน จัดท าแผนงานฝุาย 
กิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
 ๒)  จัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ และพรรณนางานของบุคลากรใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน 
 ๓)  ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวนิัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๔)  ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 ๕)  ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
 ๖)  ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
 ๗)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน 
 ๘)  ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๙)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



๔๘ 
 

๖.๗  งานยาเสพติดและเพศวิถี 
       ๑.  นายชาตรี  อุทาน       ครู คศ.๑       หัวหน้า 
       ๒.  นายปิยณัฐณ์  สัสดี       ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
  ๓.  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์       ครู คศ.๒     ผู้ช่วย 
  ๔.  นายธีระพงษ์  ธงศร ี          พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
       ๕.  นางสาวจรีพร  เพประโคน     ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑)  จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อปูองกนั แก้ไขปัญหายาเสพติดและเพศวิถี 
๒)  ด าเนินงานปูองกัน  แก้ปัญหายาเสพติด ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหายาเสพติดในโรงเรยีน 
๓)  จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ  และข้อมูลสถิตินักเรียนท่ีมีความ

เส่ียงในเรื่องเพศ 
๔)  ประสานงานกับทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อช่วยกนัปูองกนั และแก้ปัญหายาเสพ

ติด  และเพศวิถี 
๕)  การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
๖)  ตรวจสอบติดตาม บ าบัด เยียวยา ฟื้นฟู นักเรียนท่ีเสพยาเสพติด 
๗)  สรุปผลการด าเนินงานโครงการปูองกนัและแก้ปัญหายาเสพติด รายงานให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อ

น าเสนอ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๘)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๖.๘  งานสถานศึกษาสีขาว 

      ๑.  นายรุ่งโรจน์   หวังชม       ครู คศ.๓     หัวหน้า 
      ๒.  นางวารินทร์  แดงชาติ      ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๓.  นายปิยณัฐณ์  สัสดี       ครู คศ.๒     ผู้ช่วย 
      ๔.  นายชาตรี  อุทาน       ครู คศ.๑     ผู้ช่วย 
      ๕.  นายธีระพงษ์  ธงศร ี      พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
      ๖.  นางสาวจรีพร  เพประโคน     ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑)  จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
 ๒)  ประสานงานกับครูประจ าช้ันและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 ๓)  การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝูาระวัง 
 ๔)  การตรวจค้นหาสารเสพติดและส่ิงผิดกฎหมาย 
 ๕)  การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 ๖)  ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
 ๗)  ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 ๘)  จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
 ๙)  การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๑๐)  การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑๑)  การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๑๒)  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๓)  จัดท าข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอดส์ 



๔๙ 
 

 ๑๔)  ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 ๑๕)  เฝูาระวังการระบาดของสถานการณ์เอดส์ 
 ๑๖)  ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ 
 ๑๗)  จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนในการปูองกันโรคเอดส์ 
 ๑๘)  การให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
 ๑๙)  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒๐)  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๒๑)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๙  งานรถรับ-ส่งนักเรียน 
      ๑.  นายบุญช่วย  สายลาม      ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
      ๒.  นายปิยณัฐณ์  สัสดี       ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
      ๓.  นายอภิชาติ  น้อยมะโน      พนักงานธุรการ  ส๔  ผู้ช่วย 
  ๔.  นางสาวจรีพร  เพประโคน     ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑)  สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนสนใจการเรียนและกิจกรรม  

 ๒)  จัดสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนห่างไกลมีท่ีเรียน 
 ๓)  ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าท่ีการพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน เรื่อง
ความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 ๔)  ตรวจเช็คความปลอดภัยสภาพรถรับจ้างให้ปลอดภัยอยู่เสมอ 
 ๕)  ก ากับดูแล ประสานงาน กับพนักงานขับรถ เช็คยอดนักเรียนขึ้นรถไปกลับทุกวัน 
 ๖)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.๑๐  งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
       ๑.  นายบุญช่วย  สายลาม      ครู คศ.๓     หัวหน้า 
       ๒.  นางวารินทร์  แดงชาติ       ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๓.  นายรุ่งโรจน์  หวังชม       ครู คศ.๓     ผู้ช่วย 
       ๔.  นายปิยณัฐณ์  สัสดี        ครู คศ.๒     ผู้ช่วย 
       ๕.  นายชาตรี  อุทาน       ครู คศ.๑     ผู้ช่วย 
       ๖.  นายธีระพงษ์  ธงศร ี      พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
  ๗.  นายอภิชาติ  น้อยมะโน      พนักงานธุรการ ส๔  ผู้ช่วย 
       ๘.  นางสาวจรีพร  เพประโคน     ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑)  จัดรวบรวมทะเทียนประวัตินักเรียน 
๒)  ด าเนินการควบคุมนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
๓)  ช้ีแจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๔)  ประสานงานกับครูที่ปรึกษา   ครูแนะแนว  เมื่อพบปัญหาเรื่องความประพฤติของนักเรียน 
๕)  ประสานงานกับผู้ปกครองของนักเรียนในเรื่องความประพฤติของนักเรียนเพื่อรว่มหาแนวทางการ

ปูองกันและแก้ไขร่วมกนั 
๖)  จัดระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน 



๕๐ 
 

๗)  สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินมาตรการเชิงบวก มีหน้าท่ีตามกฎกระทรวงจัดระบบงานและกิจกรรม 
แนะแนวในการอบรมให้ค าปรึกษานักเรียน  พ่อแม่  ผู้ปกครอง 

๘)  สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการเฝูาระวังตามกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและ 
นักศึกษา 

๙)  ก าหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมมือกับสถานศึกษาและ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเฝูาระวังปญัหาความประพฤติร่วมกันในเขตพื้นท่ี 

๑๐)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๖.๑๑  งานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 

   ๑.  นายรุ่งโรจน์  หวังชม    ครู คศ.๓    เจ้าหน้าท่ีพัสดุฝุาย 
   ๒.  นายชาตรี  อุทาน    ครู คศ.๑    เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศฝุาย 
   ๓.  นางสาวจรีพร  เพประโคน  ครูอัตราจ้าง   เจ้าหน้าท่ีธุรการฝุาย 

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 งานธุรการ  

๑)  งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ 
๒)  งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ  
๓)  งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  
๔)  งานเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือราชการ 
๕)  งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าส่ัง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ 
๖)  งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับงานต่าง ๆ ในฝุาย 
๗)  การจัดท าหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม  
๘)  การประสานด้านสถานท่ีและอาหารในการประชุม 
๙)  การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม  
๑๐)   การบันทึกการประชุม  
๑๑)   การจัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
๑๒)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 งานสารสนเทศ  
๑)  การจัดท าและพัฒนาโฮมเพ็จของฝุาย 
๒)  การน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านโฮมเพ็จ  
๓)  การจัดท าเอกสาร วารสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก 
๔)  การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์  
๕)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 งานพัสดุ  
๑)  งานประสานการจัดซื้อจัดจ้าง  
๒)  งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ  
๓)  งานเบิกจ่ายพัสดุ  จัดท าพัสดุ 
๔)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๗.๑  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  นางสุภัทร์  แสนกล้า     รองผู้อ านวยการโรงเรียน 



๕๑ 
 

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑)  อ านวยการปฏิบัติงานฝุายบริหารงานท่ัวไปให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนด 
๒)  ร่วมพัฒนางานฝุายบริหารงานท่ัวไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๓)  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหารงานท่ัวไป 
๔)  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๕)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗.๒  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  นายพนัส  วิโสรัมย์     ครู  คศ.๓ 

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑)  รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารงานท่ัวไป 
๒)  ประสานงานกับหัวหน้าฝุาย  หัวหน้างาน  เพื่อใหก้ารด าเนินงานของฝุายบริหารงานท่ัวไปเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  
๓)  ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงานของฝุายบริหารงานท่ัวไป 
๔)  นิเทศ  ติดตาม  ผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหารงานท่ัวไปและเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับ 
๕)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗.๓  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๑.  นายพนัส  วิโสรัมย์       ครู  คศ.๓     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์    ครู  คศ.๓     รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายจันทรชัย  เกษรช่ืน      ครู  คศ.๒     กรรมการ 
 ๔.  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์       ครู  คศ.๒     กรรมการ 
 ๕.  นายอภิชาติ  น้อยมะโน      พนักงานธุรการ ส๔  กรรมการ 
 ๖.  นางสาวรัชฎาภา  แพงมา     ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
 ๗.  นายเจน  จันทร์ประโคน     ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 ๘.  นางสาวอนุสรา  บังพิมาย     ธุรการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๑)  ช่วยผู้บริหาร บริหารงานฝุายบริหารงานท่ัวไป ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์  

ท่ีก าหนดไว้ ให้ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
  ๒)  วางแผน/ก ากับ/ดูแล/นิเทศ/ติดตามและแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในฝุายบริหารงานท่ัวไป ในด้านทรัพยากรและขวัญก าลังใจ 
  ๓)  วินิจฉัย ส่ังการ ตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๔)  ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
  ๕)  ปฏิบติังานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗.๔  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
  ๑.  นายพนัส  วิโสรัมย์       ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์    ครู  คศ.๓            ผู้ช่วย 
  ๓.  นางอเทตยา  แก้วศรีหา     ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๔.  นายจันทรชัย  เกษรช่ืน      ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
  ๕.  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์         ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย   



๕๒ 
 

  ๖.  นายอภิชาติ  น้อยมะโน      พนักงานธุรการ  ส๔   ผู้ช่วย 
  ๗.  นายเจน  จันทร์ประโคน     ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑)  วางแผนก าหนดงาน/โครงการ งบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานท่ี และสภาพ แวดล้อมท่ี
ชัดเจน 
  ๒)  จัดท า ดูแล รักษา จัดบรรยากาศภายในศูนย์ฯ ให้มีบรรยากาศท่ีดี เหมาะสมในการจัด   การเรียน
การสอน 
  ๓)  ก ากับ ติดตาม ควบคุม ดูแล มอบหมายงานแก่นักการหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้ด าเนินงานท่ี
รับผิดชอบหรือตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๔)  ดูแลความสะอาดท่ัวไปของอาคารเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม ให้สะอาดปราศจากกล่ินรบกวน 
  ๕)  จัดตกแต่ง ดูแล บ ารุงรักษา ต้นไม้ดอก ไม้ประดับ จัดสวนหย่อม เพื่อสร้างบรรยากาศ ท าให้สะอาด 
ปลอดโปร่งสวยงาม ไม่เป็นแหล่งมลพิษ  เสริมสร้างสุขภาพจิต สุขภาพกาย แก่นักเรียน บุคลากรและผู้มาติดต่อ
ราชการ ตลอดปีการศึกษา 
  ๖)  ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
  ๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗.๕  งานสัมพันธ์ชุมชน 
  ๑.  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์         ครู  คศ.๒     หัวหน้า 
  ๒.  นายอภิชาติ  น้อยมะโน      พนักงานธุรการ  ส๔   ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑)  วางแผนก าหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ตลอดจนการติดตาม
การปฏิบัติงาน 
  ๒)  รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพื่อน าไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
  ๓)  ให้บริการชุมชน ในด้านสนามกีฬา สถานท่ีออกก าลังกาย สนามเด็กเล่น อาคารสถานท่ี วัสดุ 
ครุภัณฑ์และวิชาการ  
  ๔)  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานท่ีเกี่ยวกับชุมชน 
  ๕)  ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในด้าน 
อาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ 
  ๖)  รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ 
  ๗)  ประเมินสรุป รายงาน ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปี 
  ๘)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗.๖  งานยานพาหนะ 
 ๑.  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์    ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
 ๒.  นายจันทรชัย  เกษรช่ืน      ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
 ๓.  นายอภิชาติ  น้อยมะโน      พนักงานธุรการ ส๔  ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑)  จัดท าแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บ ารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและ
บุคลากรของศูนย์ฯ ตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 
  ๒)  ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ให้ความรู้ พนักงานขับรถ  ตลอดจนพิจารณาจัดและให้บริการ
พาหนะแก่บุคลากร 



๕๓ 
 

  ๓)  ก ากับ ติดตาม จัดท าข้อมูล สถิติการใช้และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
  ๔)  ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง เพื่อให้พาหนะใช้การได้และปลอดภัยตลอดเวลา 
  ๕)  จัดท าแนวปฏิบัติ ขั้นตอน การใช้รถยนต์ของทางราชการ ตลอดจนควบคุม ปริมาณน้ ามันเช้ือเพลิงท่ี
ต้องใช้ในการออกพื้นท่ีและปริมาณน้ ามันคงเหลือแต่ละวัน 
  ๖)  ประเมินสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
  ๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗.๗  ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
  ๑.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล   ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
  ๒.  นายชาตรี  อุทาน       ครู  คศ.๑            ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ  
  ๑)  วางแผนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
  ๒)  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 
  ๓)  รับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 
  ๔)  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านส่ือท่ีหลากหลาย เช่น จัดท าแผ่นพับ Website เป็นต้น 
  ๕)  จัดท าหนังสือวารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารอื่นๆ 
  ๖)  ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงผลท่ีได้รับและน าไปด าเนินปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาให้เหมาะสมต่อไป 
  ๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗.๘  งานจัดระบบเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย/โสตทัศนศึกษา 
   ๑.  นายชาตรี  อุทาน      ครู  คศ.๑     หัวหน้า 
   ๒.  นายพนัส  วิโสรัมย์      ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
   ๓.  นายอาทิตย์  สงวนรัมย์     ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑)  วางแผนงาน/แผนพัฒนางาน/โครงการ/แผนปฏิบัติราชการ/ปฏิทินงานภายในฝุายบริหาร งานท่ัวไป 
เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติงบประมาณ 
  ๒)  พิจารณาแผนงาน/โครงการ ของฝุายบริหารทั่วไปให้สอดคล้องกับนโยบาย/มาตรฐาน 
  ๓)  จัดท า จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก ส าหรับการบริหารจัดการของฝุายตามท่ีได้รับ
อนุมัติ 
  ๔)  ก ากับ ตรวจสอบ ดูแลงาน/โครงการให้เกิดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน  
  ๕)  จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลในฝุาย ได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในฝุาย
บริหารงานท่ัวไป 
  ๖)  ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่างๆ ในฝุายบริหารงานท่ัวไป เพื่อรวบรวมและ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเหมาะสมและทันสมัย  
  ๗)  ประเมินสรุป รายงานผลประจ าปี 
  ๘)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗.๙  งานอนามัยและโภชนาการ 
  ๑.  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์       ครู   คศ.๒    หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวรัชฎาภา  แพงมา     ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาวอนุสรา  บังพิมาย     ธุรการโรงเรียน   ผู้ช่วย 



๕๔ 
 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑)  ท าแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
  ๒)  จัดทรัพยากรท่ีใช้ในงานอนามัย เช่นยา และเครื่องเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นให้เพียงพอตามสภาพและความ
จ าเป็น 
  ๓)  มีวัสดุ – ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประจ าห้องพยาบาลและส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เหมาะสม 
จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ 
  ๔)  จัดบรรยากาศภายในห้องพยาบาลให้สะอาดเป็นระเบียบ น่าใช้บริการ 
  ๕)  จัดท าระเบียบปฏิบัติการขอใช้ห้องพยาบาล 
  ๖)  ปฐมพยาบาลนักเรียนท่ีได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บปุวย และจัดส่งโรงพยาบาลในกรณีท่ีจ าเป็น 
  ๗)  จัดท าบัตรสุขภาพ รวบรวมสถิติผู้ปุวย บันทึกรวบรวมรายการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากรและนักเรียน
ตลอดจนการตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี 
  ๘)  ประสาน ร่วมมือกับงานโภชนาการในด้านสุขาภิบาลอาหาร แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น ดูแลความ
สะอาด น้ าด่ืม น้ าใช้ ห้องส้วม และขยะมูลฝอย 
  ๙)  ประชาสัมพันธ์ ด้านสุขภาพ โดยการจัดท าเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์และปูายนิเทศ 
  ๑๐)  รวบรวมข้อมูลจัดท าสถิติการใช้บริการห้องพยาบาล 
  ๑๑)  ประเมินและสรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
  ๑๒)  จัดโรงอาหารให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวก สะอาด ถูกหลักอนามัย และมีท่ีนั่งท่ีเพียงพอต่อ
นักเรียน มีระบบการถ่ายเทอากาศท่ีดี มีระบบการรักษาความสะอาดท่ีดีได้มาตรฐานก าหนดเมนูอาหารที่ให้
นักเรียนได้รับอาหาร ครบ ๕ หมู่ และเพียงพอต่อนักเรียนในแต่ละวัน และมีความสะอาดถูกหลักอนามัย 
  ๑๓)  ก ากับ ดูแลแม่ครัว หรือผู้ประกอบอาหารประกอบอาหาร ด้วยความสะอาดถูกหลักอนามัย เช่น 
การแต่งกายสวมชุดกันเป้ือน ใส่ผ้าคลุมผม  การล้างถ้วย จาน ชาม ตลอดจนการใช้น้ าใช้ไฟฟูาอย่างประหยัด 
   ๑๔)  รับผิดชอบตรวจตรา ดูแล การจัดน้ าด่ืมท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ 
   ๑๕)  จัดปูายนิเทศ นิทรรศการการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม 
   ๑๖)  ประเมินผลและติดตามผล สรุปรายงานประจ าปี 
   ๑๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗.๑๐  งานธุรการและสารบรรณ 
  ๑.  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์    ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
  ๒.  นายพนัส  วิโสรัมย์       ครู  คศ.๓            ผู้ช่วย 
  ๓.  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์         ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 

 ๔.  นายอภิชาติ  น้อยมะโน      พนักงานธุรการ ส๔   ผู้ช่วย 
 ๕.  นางสาวรัชฎาภา  แพงมา     ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 ๖.  นางสาวอนุสรา  บังพิมาย     ธุรการโรงเรียน   ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑)  จัดท าแผนพัฒนางาน/โครงการแผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงาน 
  ๒)  จัดหา จัดซื้อทรัพยากรท่ีจ าเป็นในงานสารบรรณ 
  ๓)  จัดท าทะเบียนรับ–ส่งหนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ มี
ระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 
  ๔)  โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของงาน
สารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 



๕๕ 
 

  ๕)  จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารไปให้หน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องและติดตามเรื่อง เก็บคืน จัดเข้าแฟูม
เรื่องเป็นปัจจุบัน 
  ๖)  จัดถ่ายเอกสาร งานต่างๆของฝุายต่างๆและบันทึกควบคุม การถ่ายเอกสารให้ชัดเจนตรวจสอบได้ 
  ๗)  เปิดรับและส่งหนังสือราชการในระบบ e–office ท่ีเป็นปัจจุบันและทันเวลา 
  ๘)  ดูแล บ ารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมายให้มีความ
สะอาด พร้อมการใช้งานตลอดเวลา 
  ๙)  บันทึกการประชุมและจัดท ารายงานการประชุมประจ าเดือน 
  ๑๐)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗.๑๑  งานโรงเรียนปลอดขยะ 
  ๑.  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์    ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
  ๒.  นายสาละ  ศรีรังกูร       ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 

  ๓.  นายบุญช่วย  สายลาม      ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๔.  นายพนัส   วิโสรัมย์       ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๕.  นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล   ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๖.  นายรุ่งโรจน์  หวังชม      ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๗.  นางวารินทร์  แดงชาติ      ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๘.  นางอเทตยา  แก้วศรีหา     ครู  คศ.๓     ผู้ช่วย 
  ๙.  นายไพรวัลย์  โพธิ์เป้ียศรี     ครู  คศ.๒            ผู้ช่วย 
  ๑๐.  นางสาวชญาดา  ตะวันหะ    ครู  คศ.๒            ผู้ช่วย 
  ๑๑.  นางลีลาวดี  มุมทอง      ครู  คศ.๒            ผู้ช่วย 
  ๑๒.  นางเกื้อกูล  ดีรัมย์       ครู  คศ.๒     ผู้ช่วย 
  ๑๓.  นางสาวกุสุมา  กล้ิงรัมย์         ครู  คศ.๑            ผู้ช่วย 
  ๑๔.  นายเสริมศักดิ์  ทองน า     ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๑)  วางแผนงานบริหารงาน จัดท าแผน โครงการ 
 ๒)  จัดท าสารสนเทศและเอกสารงานโรงเรียนปลอดขยะ 
 ๓)  บริการข้อมูล รวบรวม สารสนเทศงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๔)  ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๕)  จัดท าเอกสารการ ติดตาม และรายงานการเรียนการสอน 
 ๖)  บริการอัดส าเนาเอกสาร  ส่ิงพิมพ์และจัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม 
 ๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗.๑๒  งานส านักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๑.  นางสาวภัทราวดี  สวัสด์ิรัมย์    ครู  คศ.๓     เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศฝุาย 
                       เจ้าหน้าท่ีพัสดุฝุาย 
 ๒.  นางสาวอนุสรา  บังพิมาย     ธุรการโรงเรียน   เจ้าหน้าท่ีธุรการฝุาย 

ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑)  ดูแลสถานท่ีให้เอื้อต่อการปฏิบัติและเอื้อต่อการติดต่องานของนักเรียน 
  ๒)  จัดท าสถิติเพื่อน าเสนอปูายนิเทศงานฝุายบริหารงานท่ัวไป น าเสนอข้อมูลสารสนเทศอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 



๕๖ 
 

  ๓)  จัดท าเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานของฝุายบริหารงานท่ัวไป และสรุปประเมินผลรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเมื่อส้ินภาคเรียน 
  ๔)  ท าหน้าท่ีพัสดุฝุายบริหารงานท่ัวไป จัดหา ควบคุม บ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ภายในฝุาย จัดเก็บและ
ดูแลพัสดุ อุปกรณ์ ของส านักงานฝุายบริหารงานท่ัวไป 
  ๕)  จัดท าทะเบียน รับ  - ส่ง เอกสารและหนังสือราชการตามระบบเกี่ยวกับ การจ่ายเรื่อง การติดตาม
เก็บเรื่อง การเข้าแฟูมต่างๆ ของฝุาย และจัดพิมพ์ค าส่ังของฝุาย 
  ๖)  พิมพ์หนังสืองานบริหารงานฝุายบริหารงานท่ัวไป โต้ตอบ รับ – ส่ง หนังสือราชการ 
  ๗)  บันทึกการประชุมและจัดท ารายงานการประชุมและจัดท ารายงานการประชุมของฝุายบริหารงาน
ท่ัวไป 
  ๘)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


