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ค าน า 

 
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนโดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์กิจกรรมและการท างานอันน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจ  อารมณ์สังคม 
และสติปัญญาซึ่งรวมไปถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วยเพ่ือให้การปฏิบัติงานของครูพัฒนาไปสู่ครูอาชีพที่มี
ความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้ครบทุกด้านทั้งความดี
ความเก่งสุขภาพร่างกาย แข็งแรงมีความมั่นคงทางอารมณ์ผู้ปฏิบั ติหน้าที่ครูจึงควรมีคู่มือมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
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การจัดการศึกษาของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 จัดการศึกษา ระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2562    มี



นั ก เรีย น   2 ,0 38    ค น  บุ ค ล ากรภ าย ใน โรง เรี ย น   รวม ท้ั งสิ้ น………90…….คน  ได้ แ ก่  
ผู้บริหาร……2…คน  เป็นครูประจ าการ จ านวน………80………คน  เจ้าหน้าท่ีธุรการ.........1..........
คน  
  

ปรัชญา 
  วิชาการเด่น   : มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการในทุกสาขาผู้สอนและผู้เรียน 
มีความความสามารถในการจัดกิจกรรมใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
  เน้นคุณธรรม  : เน้นความเป็นคนดีมีคุณธรรม   จริยธรรมและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข 
  เลิศล้ าอนามัย  : ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนเป็นผู้มีสุขนิสัยสุขภาพกาย 
และส่งเสริมสุขภาพจิตท่ีดี 
  ร่วมใจกับชุมชน  : สานความสัมพันธ์ความเข้าใจ ความร่วมมือ  เอื้ออ านวยส่งเสริม  
สนับสนุนซึ่งกันและกันให้บังเกิดผลสูงสุดต่อการศึกษา   
     
สีประจ าโรงเรียน 
 สีประจ าโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  คือ  สีเขียว – เหลือง 

อักษรย่อของโรงเรียน 
 ล.ม. 

วิสัยทัศน์ 
“ภายในปี 2562 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มุ่งพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ผลิตผู้เรียนท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานพร้อมก้าวทัน 
การเปลี่ยนแปลง 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมรักษาส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ส านึกในความเป็นชาติไทยและมีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ภายในและใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกในการจัดกิจกรรมสร้างนิสัยการศึกษา

ค้นคว้ารักการอ่านอย่างยั่งยืน 
5 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา 

เป้าประสงค ์
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ี

เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นทุกคน 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพิ่มร้อยละ 5 



กลยุทธ์  
กลยุทธ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ 
กลยุทธ์ท่ี ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 

และองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ท่ี ๖ พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มร่ืนน่าอยู่ปลอดภัยและเอื้อต่อ 

การเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต1 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มบรหิารงานทั่วไป กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

-  การจดัท าแผนและ
บริหารงบประมาณ 

-  งานสารบรรณ 

-  งานบริหารการเงินและ
บัญช ี

-  การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย ์

-งานสหกรณ์สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

-  การจดัท าทะเบียน
ประวัติบุคลากร 

-  การเสริมสร้าง
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-  วินัยและการรักษาวนิัย 

-  งานรักษาความ
ปลอดภัย 

-  การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เกี่ยวกบัการให้ความเห็น 

การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
-  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
-  การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
-  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
-  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
-  การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 
-  การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา 
-  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ 
-  การนิเทศการศึกษา 
-  การแนะแนว 
-การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 
-การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 
-การประสานความร่วมมอืในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
- การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หนว่ยงาน
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 
- การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบั

งานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
- การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน

สถานศึกษา 
- การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

- งานธุรการ 
-  งานสารสนเทศ 

-  งานกิจการนักเรียน 

-  งานอาคารสถานที ่
-  งานอนามัยและ
บริการ 
-  งานประชาสัมพันธ ์
-  งานความสัมพันธ์
ชุมชน 

-งานที่ไม่ได้ระบุในงาน
อื่นๆ 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 



บทบาทและหน้าที่ของผู้อ านวยการโรงเรียน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดระบบงาน บทบาทวิธีด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จของการ 
 ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใน 
 สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ทาง 
 ราชการ และนักเรียนผู้รับบริการ 

2. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานการบริหารทั่วไป 
3. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานการบริหารบุคคลและกิจการ 

 นักเรียน 
  4.   ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานการบริหารงบประมาณและ 

 สินทรัพย์ 
 5.   ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานการบริหารวิชาการ 

6. มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร ติดตามให้ค าปรึกษา และให้ 
 การนิเทศ 

7. บังคับบัญชาครู นักการภารโรง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ และนักเรียนให้ 
 สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบของราชการ 

8. ดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียน ครู นักการภารโรง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  
 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ 

9. จัดสวัสดิการต่างๆ อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน ครู นักการภารโรง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง 
 ชั่วคราวและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ 

10. สร้างขวัญ ก าลังใจและบรรยากาศท่ีดีให้เกิดข้ึนในโรงเรียน 
11. ควบคุมดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการ 

 บริหารจัดการเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสู่ชุมชนอย่าง 
 ต่อเนื่อง 

12. สร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนในท้องถิ่น 
13. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลเป็นฐาน 
14. น านวัตกรรม เทคนิค วิธีการใหม่ๆ ทางการศึกษามาใช้ และเผยแพร่เพื่อพัฒนาการบริหาร 

 วิชาการของสถานศึกษา 
15. พัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นสถานศึกษาท่ีน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เป็นที่นิยมของ 

 ประชาชนชุมชนและท้องถิ่น 
16. เป็นผู้น าทางความคิด มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน 

                ของหน่วยงานต้นสังกัด 
17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  



บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการก าหนดทิศทางและแนวนโยบายในการด าเนินงานของฝ่าย 
2. วางแผนน าแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานฝ่ายไปสู่การปฏิบัติ 
3. ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้ค าปรึกษาหารือในการพัฒนา

งานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
4. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้ค าแนะน างานทั่วไปของฝ่าย ด้านต่างๆ 

4.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4.2   การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 
4.3   การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 
4.4   การวัดและการประเมินผลการเรียน 
4.5   การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพ่ือให้
สัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

6. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการด าเนินงานของฝ่ายตลอดจน
เสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของฝ่ายด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

7. ร่วมจัดท าแผนการเรียนของโรงเรียน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการของโรงเรียน 
2. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานวิชาการโรงเรียน 
3. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของฝ่ายวิชาการให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
4. ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
5. ควบคุมดูแลในเรื่องการจัดอัตราก าลัง การจัดท าตารางสอน  จัดครูคุมสอบ และด าเนินการสอบให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



6. ก าหนดหน้าที่ของบุคลากรในฝ่ายบริหารวิชาการ และควบคุมให้การปฏิบัติงานของส านักงานบริหาร
วิชาการ งานจัดการเรียนรู้ โครงการพิเศษต่างๆ ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป บริหารจัดการในสายงาน
ตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ก ากับ ติดตาม ให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของทุกฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  และงาน 
สอดคล้องกับแนวทางจัดการศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของโรงเรียน 

8 .  ก ากับ ติดตาม ให้งานแผนงานและบริหารทั่วไป ประสานฝ่ายต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน  
ด าเนินกิจกรรม งาน โครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 

9. สนับสนุนให้งานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ หาแนวทางให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ 

10. ก ากับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเก่ียวกับงานวิชาการให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือน าไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในเรื่องการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 

11. ควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

12. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ใช้สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ทุกประเภท ใช้กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่หลากหลาย ตามความ
มุ่งหวังของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 25๕๑ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 25๖๐ 

13. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ตามปฏิทินทุกสัปดาห์ เพ่ือแจ้งข่าวสารเหตุการณ์ และร่วมหา
แนวทางแก้ปัญหา และร่วมตัดสินใจในงานวิชาการของโรงเรียน 

14. ติดตามประสานประโยชน์ของครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนและปฏิบัติหน้าที่เสริมพิเศษเพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

15. วินิจฉัยสั่งการงานที่รับมอบหมายไปยังฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
16. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือหา

แนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
17. ก ากับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ด าเนินการติดตามการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย

พร้อมรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
18. ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนนราสิกขาลัย 
19. ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
20. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1.  รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ เพ่ือก ากับ  ดูแล  ติดตามในสายงานที่รับผิดชอบ 
2.  เป็นคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
3.  ประสานงานกับฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการ  
     เพ่ือให้งานของฝ่ายวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4.  ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ์ และเอกสารต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ 
5.  เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
6.  ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้ 
     เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
7.  ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน การสอน เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
8. ก ากับดูแลการจัดแผนการเรียนของนักเรียน  และจัดนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการเรียน 
9. พิจารณาความดีความชอบของครูในฝ่ายวิชาการเพ่ือเสนอต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานพัฒนาหลักสูตร 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1.   ประสานงานจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
      หลักสูตร  หลักสูตรน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.   ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือ 
     ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
3.   ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  การจัดหรือปรับปรุง 

 แผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับโรงเรียน  และนโยบายของสถานศึกษา 
4.    ควบคุมการใช้หนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงเรียน 
5.   ด าเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีสื่อการสอน  วัสดุฝึกท่ีได้มาตรฐาน  และจัดบรรยากาศทาง

วิชาการ 
6. ศึกษา วิเคราะห์แผนการเรียน การจัดรายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของ

นักเรียน และบุคลากรในกลุ่มสาระฯ 
7.    วางแผน และด าเนินการให้มีการจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนตามโอกาส 
8.    อ านวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศทางวิชาการให้เอ้ือต่อการจัดการ  เรียนรู้ 
9.    จัดกิจกรรมพัฒนาครู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับครูอย่างต่อเนื่อง 
10.  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตารางสอน  ตารางการใช้ห้อง ตารางสอนประจ าชั้นให้เป็นปัจจุบัน 



งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้ 
           เรียนเป็นส าคัญ 

2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยด าเนินการดังนี้ 
2.1 จัดหาเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน  ฝึกทักษะ  
กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหา  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  และการปฏิบัติจริง  

2.2 ส่งเสริมให้รักการอ่าน  และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน  ปลูกฝัง
คุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม      และคุณลักษณะที่    พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ  
กิจกรรม       

2.3 จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้  และการน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย  ผู้ปกครอง    ชุมชน   ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการ เรียนการ
สอนตามความเหมาะสม 

3.     ให้ค าแนะน า  ปรึกษาการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ  โดยเน้นการ นิเทศ 
        ที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร  เช่น  นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เพื่อพัฒนาการเรียน 
        การสอนร่วมกัน  หรือแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 4.     ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
5.     ก ากับติดตามการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ และให้ค าปรึกษาแนะน าเมื่อมีปัญหาด้านการ 
       เรียนการสอน 
6.     ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
งานวัดผลประเมินผลการศึกษา 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. ควบคุมดูแลวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาด้วยการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตร 

2.   ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิชาการ 
3.   ให้ค าแนะน าบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตลอดจนท าเอกสารเผยแพร่

ความรู้เกี่ยวกับ การประเมินผลการเรียน 
4.   รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนไว้ค้นคว้าและอ้างอิง 
5.    ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนให้ 
      เป็นไปตามระเบียบการประเมินผลการเรียน 
6. รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 



7. จัดท าแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานวัดผล 
8. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 และประกาศให้นักเรียนยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์

สอบ 
9. รวบรวม ปพ. 5 เสนอผู้อ านวยการเพ่ืออนุมัติผลการเรียน 
10. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการด าเนินการเรื่องการสอบแก้ตัว    
11. รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด 0 , ร , มส 
12. ก าหนดเวลาสอบแก้ตัว จัดท าตาราเรียนเสริม ตารางสอบแก้ตัวและ ประกาศผลการสอบแก้ตัว 
13. ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดท าข้อสอบ ก าหนดตารางสอบ กรรมการคุมสอบ 

และด าเนินการสอบ 
14. ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการ

เรียน  การจบหลักสูตร  และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
15. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะประสบการณ์  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน     สถาน

ประกอบการ  และอ่ืนๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
16. ส ารวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส 
17.  ด าเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหาตกค้าง  
 18.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1.    เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน 
2.   จัดท าแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการต่างๆของงานทะเบียน  ปฏิทินปฏิบัติการ  และ 
ประเมินผลการด าเนินงานงานทะเบียน 
3.    ท าทะเบียนนักเรียน  ทะเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ. ๑)  กรอกและตรวจทานผลการเรียน 
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
4.    จัดท าแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
5 .    ให้เลขประจ าตัวนักเรียน  และจัดท ารายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน  จัดท าสถิติจ านวนนักเรียน 
6. รับค าร้องการขอเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  การแก้ไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน และด าเนินการ   

เกี่ยวกับการแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 

7.    ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผล   
       การเรียน  การจบหลักสูตร  และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
8.    รับค าร้องและด าเนินการเกี่ยวกับการขอพักการเรียน  การย้าย และการลาออกของนักเรียน 
9.    รับค าร้องการขอเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  การแก้ไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน 
10.  ออกใบรับรองผลการเรียน  ใบรับรองเวลาเรียน  ใบรับรองอ่ืนๆ ตามท่ีนักเรียนหรือ 
  ผู้ปกครองต้องการ 



11.  ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามที่หน่วยงานต่างๆ ส่งมา 
12.  จัดท า  ปพ. ๑  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
13.  ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน  และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร 
14.  จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะประสบการณ์  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน     สถาน

ประกอบการ  และอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 15.  ส ารวจนักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน  และขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน 

        เพ่ือด าเนินการจ าหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ 
16.  ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง 
17.  จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบ             
        และใช้งาน 
18.  จัดท าทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1, 2, 3, 4, 7) ส าหรับผู้ที่ขอรับเอกสารเป็นฉบับที่ 2   

 หรือฉบับต่อๆไปทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Transcript) 
19.   ส ารวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส 
20.   ด าเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้าง  
21.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1.   ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.   ส่งเสริมให้ครูศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

          3.  ประสานความร่วมมือในการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ 
     พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอ่ืน 

 
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. ศึกษา  วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  และการ
บริหารงานวิชาการ    

2. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
3.    พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการ 
4.  ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียน   การสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ 

5. การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 



งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1.   เสนอแต่งตั้งคณะท างาน การพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
2.   ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน      
ท้องถิ่น  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 
3.   ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้จัดท า 
      โครงการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ 
4.   จัดท าแบบบันทึกข้อมูลแหล่งเรียนรู้ไว้ใช้ส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และ 
      ชุมชน เผยแพร่แก่กลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5.  จัดท าแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่แก่บุคลากรในโรงเรียนและงาน 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
6.  จัดท าแบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่แก่กลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7.  ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ตามข้อมูลแบบส ารวจ 
8.  ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท าแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้

ให้เป็นปัจจุบัน 
9.  ประสานงานกลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลในการ

พัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ 
10. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11. เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนรู้จากโครงการพัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู้ 
12.  จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู  สถานศึกษาอ่ืน  บุคคล  ครอบครัวองค์กร   
หน่วยงาน  และสถาบันอื่น  ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
13.  จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์กรความรู้  และประสานความร่วมมือ

สถานศึกษาอ่ืน บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในการ
จัดตั้ง  ส่งเสริม  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 

 

งานนิเทศการศึกษา 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. ส ารวจและรวบรวมปัญหาการเรียนการสอนจากครูผู้สอนเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข 
2. จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจ าเป็นเพ่ือจัดโครงการนิเทศ

ภายในโรงเรียนและภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุม ปรึกษาหารือ 

อบรมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภิปราย จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ ฯลฯ  
4. ให้ค าแนะน าและปรึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 



5. ส่งเสริมและแนะน าให้การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอน การจัดท าผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือความก้าวหน้าของครู นิเทศการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และบันทึกการสอน 

6. นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดท าผลงานทางวิชาการ 
7. จัดให้มีการนเิทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ  โดยเน้นการ นิเทศท่ีร่วมมือช่วยเหลือกัน

แบบกัลยาณมิตร  เช่น  นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม 

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานแนะแนว 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ให้การบริการ  ด้านการให้ค าปรึกษา  และช่วยเหลือแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ในด้านการเรียน , 

การศึกษาต่อ ,  การประกอบอาชีพ , ทุนการศึกษา , การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม  การเยี่ยม
บ้านนักเรียนหรือด้านอ่ืนๆ ตาม ความเหมาะสม 

3. ด าเนินการประสานงานกับฝ่ายอ่ืนๆ  เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว 
4. จัดป้ายนิเทศ  ข้อมูล  ข่าวสาร  ด้านการแนะแนวอย่างต่อเนื่อง  ทันเหตุการณ์ 
5. ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง – ครู โรงเรียน  ในการจัดหาทุนการศึกษา 
6. ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาประจ าปี 
7. จัดกิจกรรมคาบแนะแนวจัดหลักสูตรและคู่มือการด าเนินการด้านกิจกรรมแนะแนว 
8. ติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา  ในด้านการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ 
9. รายงานผลนักเรียนรับทุนการศึกษา  ข้อมูลสถิติของงานแนะแนวต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

 10.  จัดบริการครบ  5 งาน  คือ 

  1.  งานศึกษารวบรวมข้อมูล 
  2.  งานสารสนเทศ ให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อ การปรับตัว และการอาชีพ 
  3.  งานให้ค าปรึกษา รับส่งต่อจากครูประจ าชั้น และส่งต่อหน่วยงานภายต่อไป 
  4.  งานกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียนร่วมกับเครือข่าย หรือองค์กร 
ภาคเอกชน 
  5.  งานติดตามผลและรายงานผลตามล าดับขั้นต่อไป ทั้งในส่วนของการศึกษาต่อ 
และอ่ืน ๆ  
 11.  ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนว   คือ 

1.  ใช้กระบวนการแนะแนวเป็นกลไก ในการพัฒนาผู้รับบริการ (ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง
นักเรียน   พ่อแม่นักเรียน ) 

2.   ส่งเสริมและพัฒนาผู้รับบริการ ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ให้มีบทบาทในการแนะ
แนว 

3.   พัฒนาสื่อ เครื่องมือ และระบบสารสนเทศทางการแนะแนว 



4.   พัฒนาระบบบริหารจัดการแนะแนว 
5.    ก าหนดมาตรฐานและเร่งรัดการประกันคุณภาพการแนะแนว 
6. รณรงค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการแนะแนว 

12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1.   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 
2. จัดท าการประเมินทบทวน  การประกันคุณภาพการศึกษา  ทุกปีการศึกษา 
3. ประเมินและจัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจ าปี 
4.    ประสานงานการประเมินตนเองท้ังภายนอกและภายใน 
5.    ให้ข้อเสนอและในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามผลการประเมิน 
6.    ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
7.    จัดท ามาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
8.    ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานความรู้แก่ชุมชนและสถานศึกษาอ่ืนๆ 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1.   ศึกษา  ส ารวจความต้องการ  สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
2.  จัดให้ความรู้  เสริมสร้างความคิด  และเทคนิค  ทักษะ  ทางวิชาการ  เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ    
      และคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น 
3.  การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ 
     สถานศึกษา   และท่ีจัดโดยบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
4.  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน ท้องถิ่น 
5.  ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน และองค์กร 

  ปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณใกล้เคียง 
  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ  ทั้งภายในประเทศและ 
  ต่างประเทศ 

7.  ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา  รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้าน 
      วิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   



8.  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ 
      บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   

 9. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน   
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา   
 

งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการประเมินผลการด าเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียน และท าการสอน 
2. ช่วยฝ่ายวิชาการในการศึกษา วิเคราะห์แผนการเรียน  
3. จัดอัตราก าลังของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูเข้าสอนรายวิชาต่างๆ  มอบหมายงานพิเศษของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ให้ครู  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วยปฏิบัติ 
4. ควบคุมและติดตามการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนให้ด าเนินไปตาม 

หลักสูตร 
5. ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้  ในรายวิชาที่ 

รับผิดชอบ 1 แผน/1 ภาคเรียน หรือ 1 ปี 
6. วิเคราะห์หลักสูตร  แผนการจัดการเรียนรู้  และมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ติดตามดูแลกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้สนองหลักการและจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 

7.    ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  เช่นการจัดนิทรรศการ กิจกรรมวิชาการ   
       การประกวดแข่งขัน  จัดสอนเสริม  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็น 
       การส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
8.   จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มาปฏิบัติการสอนและจัดรวบรวมเป็นสถิติ 
9.  จัดหา  และส่งเสริมให้ครู  ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
10.  ติดตามดูแลการสอบแก้ตัว  และสอนซ่อมเสริมเพ่ือสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด“0” “ร” “มส”   ให้

ด าเนินการตามระเบียบวัดผล 
11. ดูแลการด าเนินการเรื่องการวัดผลตามหลักสูตรสร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลการเรียนควบคุม

เรื่องการทดสอบ  ก าหนดแนวทางในการออกข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้  ติดตามดูแลตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาต่างๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ด าเนินการติดตามดูแลการวัดผลระหว่าง
ภาค  การสอบปลายภาค  และดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 

12. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มสาระฯ ด าเนินการติดตาม นิเทศ และรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีแก่ผู้บริหารฯ 

13.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1.  ด าเนินการข้อมูลความพร้อม ความต้องการในการจัดกิจกรรมของนักเรียน และครู 

  2. จัดประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรม 
  3.  จัดท าแผน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม 
  4.  ให้ค าแนะน าแก่ครูที่ปรึกษากิจกรรม และนักเรียนตามความเหมาะสม 
 5.  ก ากับ ติดตาม และประสานงานการด าเนินการจัดกิจกรรมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของ 
      สถานศึกษา 
  6.  รวบรวมผลการด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ จ าแนกเป็น 

1. งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณของฝ่ายวิชาการ  รับหนังสือเข้า-ออก  จ่ายหนังสือโดย 

ประสานงานกับสารบรรณของโรงเรียน 
2. ประสานงานกับฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานในฝ่ายวิชาการในการให้ฝ่ายธุรการท า  

หนังสือออกเพ่ือติดต่อกับหน่วยงานภาย 
3. จัดท าทะเบียนรับส่งเอกสารและหนังสือราชการ  ของฝ่ายวิชาการ 
4. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานระเบียบและแนวปฏิบัติในเรื่องที่เก่ียวกับงาน 

วิชาการ 
5. ด าเนินการขออนุมัติท าลายเอกสารราชการของฝ่ายวิชาการตามระเบียบงานสารบรรณ 
6. ร่าง  พิมพ์  บันทึก  หนังสือราชการ  ค าสั่งต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ  พร้อมประสานงานฝ่าย 

บริหารทั่วไปของโรงเรียน 
7. ประสานการจัดท าเอกสาร  แบบขออนุญาตต่างๆ ทั้งหมดของฝ่ายวิชาการเพ่ือให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
8. ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆของฝ่ายวิชาการ  ท าหนังสือเสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือทราบและ

พิจารณาฝ่ายตามสวยงาม 
9.    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานพัสดุกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการด าเนินการขออนุมัติ  จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  ตามแผนปฏิบัติการและ
โครงการของฝ่ายวิชาการ 

2. ควบคุมดูแล  ตรวจรับ  และเบิกจ่ายพัสดุของฝ่ายวิชาการ 
3. ลงทะเบียนคุมวัสดุ  ครุภัณฑ์ ของฝ่ายวิชาการ 
4.    จัดท ารายงานการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์ ของฝ่ายวิชาการ 



5.    บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของฝ่ายวิชาการ  ให้อยู่ในสภาพปัจจุบัน 
6.    ส ารวจ  ตรวจสอบ  พัสดุประจ าปี  เพ่ือขออนุมัติจ าหน่ายตามระเบียบงานพัสดุ 
7.    ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. วางแผนด าเนินงานในด้านแผนงานร่วมกับงานธุรการฝ่ายประสานกับงานที่เก่ียวข้องในฝ่ายในการจัดท า
แผนงานโครงการต่างๆ 

2.   จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและแผนปฏิบัติงานประจ าวันตามงานตามนโยบาย และงาน
ที่เร่งด่วน 

3.   จัดเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับงานนโยบายด้านวิชาการของโรงเรียน  และงานด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับ     
มอบหมาย 

4.    จัดส านักงานวิชาการให้เป็นศูนย์วิชาการ  และเอกสารข้อมูลสถิติทางด้านวิชาการ 
5.    ท าสถิติแสดงข้อมูล  คู่มือแบบรายงาน  และอ่ืนๆ ที่สามารถน ามาใช้บริการแก่ทุกฝ่ายที่ 

เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
6.    จัดท าแผนพัฒนางานวิชาการและแผนพัฒนาโรงเรียน 
7.    จัดท าแบบสรุปแผนปฏิทินงานโครงการของฝ่ายวิชาการ 
8.    ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับโรงเรียน  และประมวลผลข้อมูลด้านวิชาการเพื่อ 

เผยแพร่แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
9.    จัดแสดงข้อมูล  สถิติที่ส าคัญในด้านวิชาการร่วมกับงานธุรการฝ่าย  เพื่อแสดงในส านักงาน 

วิชาการ 
10.  จัดท าทะเบียนควบคุมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านวิชาการของฝ่าย 

วิชาการ 
 
 
 

4.  งานแผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. ประสานงานก าหนดนโยบายของวิชาการ  จัดท าแผนงานและโครงการและจัดท าแผนปฏิบัติการของฝ่าย
วิชาการโดยด าเนินการก าหนดนโยบายและจุดเน้นของกลุ่มสาระก าหนดนโยบายและมาตรการของฝ่าย
ประสานกับฝ่ายต่างๆ  หัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้าในฝ่ายแปลนโยบายออกเป็นภาคปฏิบัติ  
ด าเนินการประสานงาน  การเขียนงานและโครงการ  และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่าย  
ประสานแผนกับกลุ่มสาระและงานต่างๆ ในฝ่าย  รวบรวมโครงการของกลุ่มสาระงานต่างๆ ในฝ่าย
วิชาการ  จัดท าเป็นเล่ม 

2. จัดท าปฏิทินปฏิบัติการของฝ่ายวิชาการ 



3. ติดตามการด าเนินงานตามแผน โครงการ / งาน / ในฝ่ายวิชาการ สรุป ประเมินผล   และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาได้ทราบทุกสิ้นภาคการศึกษาและประเมินสรุปทุกสิ้นปีการศึกษา โดยจัดท าเอกสารการ
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ  งานเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย สวยงาม 

4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
งานโรงเรียนจัดการเรียนร่วม 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการการรับผิดชอบใน โครงงานโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 
3.  จัดท าโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนการ 
4.  จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 
5.  ส ารวจเด็กที่คาดว่าน่าจะมีความผิดปกติ  หรือมีปัญหา 
6.  ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กท่ีอาจมีความผิดปกติหรือมีปัญหา  และประชาสัมพันธ์ถึงความจ าเป็นที่ 

 จะต้องพัฒนาเด็กท่ีมีความผิดปกติ 
7.  ด าเนินการคัดแยกคัดกรองเบื้องต้นตามแบบคัดแยกคัดกรองของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
8.  ส่งต่อนักเรียนเพ่ือให้นักจิตวิทยา  หรือแพทย์วินิจฉัยความบกพร่องหรือปัญหาดังกล่าว 
9.  ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 
10.  จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IEP) 
11.  การประเมินความก้าวหน้า  และพัฒนาการของผู้เรียน 
12.  ปรับปรุงแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
13.  จัดกระบวนการเรียนการสอนเฉพาะเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษโดยการสอนซ่อมแซมเสริม 
14.  การสร้างบรรยากาศและการยอมรับซึ่งกันและกัน  ระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน  กับนักเรียนที่มี 

 ความต้องจ าเป็นพิเศษ 
๑๕. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้เห็นความจ าเป็นความส าคัญ  และให้โอกาสกับเด็กที่มีความบก 

 พร่องผิดปกติเพ่ือจะได้เข้ารับการพัฒนาตนเองให้ได้เต็มศักยภาพเหมือนกับบุคคลทั่วๆไป(โดย 
 เฉพาะครูผู้สอนที่มีเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนร่วมอยู่ในชั้นเรียน) 

๑๖. การน าเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมต่างกับศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษจังหวัด 
 และหน่วยงานอื่นๆ 

๑๗. ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
๑๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 
 



 
งานวิชาการถือเป็นงานที่มีความส าคัญท่ีสุดเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาซึ่งทั้งผู้บริหาร 

โรงเรียนคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการ
วางแผนก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องงานวิชาการของ
โรงเรียนประกอบด้วยงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักซึ่งโรง เรียนจะต้องสร้างหลักสูตรของ
ตนเองเรียกว่าหลักสูตรสถานศึกษาดังนั้นครูจะต้องท าหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการน าหลักสูตรไปใช้
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งงานวิชาการท่ีครูจะต้องปฏิบัติจะประกอบด้วยภารกิจหลักดังนี้ 

1. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการก าหนดทิศทางและแนวนโยบายในการ

ด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ วางแผนน าแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านวิชาการไปสู่การปฏิบัติ ร่วมประชุมเพ่ือ
รับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้ค าปรึกษาหารือในการพัฒนางานตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้ค าแนะน างานทั่วไปของฝ่าย ในด้านต่าง ๆให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรประกอบด้วย 

1. นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นายสุรพงษ์  ดีนวลพะเนาว์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
3. นางดารุณี  ขานหยู  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
4. นายนรินทร์  ศรีสารคาม ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
5. นายบุญมาก  ปะตังถาโต ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
6. นางกาญจนา  พละไกร ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
7. นางส าอาง  วิริยะ  หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2  กรรมการ 
8. นางประภา  หลาบค า  หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 3   กรรมการ 
9. นางพรรณทิพย์  ม่วงดี หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กรรมการ 
10. นางปาริชาติ  พรเพ็ง  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  กรรมการ 
11. นางคุณากร  อ่อนบัวขาว หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กรรมการ 
12. นายก าชัยสารมาคม  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กรรมการ 
13. นางพัชรี  มูลศิริ  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กรรมการ 
14. นางเตือนใจ  แสงไกร  หัวหน้าส านักงานผู้บริหารวิชาการ  กรรมการ 
15. นายอมรพรรณ  จรนามล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
16. นางณัฐยา  ศรีวงศ์  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางพรอนันต์  ประดับวัน ครู/ช านาญการพิเศษ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวกชกมล  ประวันจะ ครู/ช านาญการพิเศษ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นายธนาธิป  แสนพินิจ คร ู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นายศรชัย  แวววงศ์  ครู/ช านาญการพิเศษ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวพัชรวรินทร์  แก้วกียูร ครูผู้ช่วย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  
 

 



2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 
 มีหน้าที่ดังนี้ 

 (1)  วางแผนด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระ รายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา  และแนวการ
จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  ตามบริบทของสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 (2)  จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล  และการแนะแนวให้
สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
 (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 
 (4)  ประสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  และชุมชนเพ่ือให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 (5)  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  และ
น าข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 (6)  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 (7)  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล  ระดับชั้น  ระดับช่วงชั้นและระดับกลุ่มวิชาในแต่ละปี
การศึกษา  เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
 (8)  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  แล้วใช้ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 
 (9)  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา  
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

1. นางดารุณี  ขานหยู  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. นางสุภาพร  จันทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  รองประธานกรรมการ 
3. นายบุญมาก  ปะตังถาโต หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ   กรรมการ 
4. นางสาวมารยาท  ค าศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
5. นายไพจิตร  มณี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
6. นางพัชรัมพร  ทวยนันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย  กรรมการ  
7. นางนวรัตน์  อรรคแสง หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา  กรรมการ 
8. นางอภิฤดี  พุฒลา  หัวหน้ากลุ่มสาระฯการอาชีพฯ  กรรมการ 
9. นายบุญมาก  ปะตังถาโต หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
10. นางประภา  หลาบค า  หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย   กรรมการ 
11. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
12. นางพรอนันต์  ประดับวัน ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวพัชรวรินทร์  แก้วกียูร ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  



 3. คณะกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 มีหน้าที่พัฒนาบุคลากรในการท าแผนการสอน การออกแบบเรียนรู้  เทคนิคการสอน  และผลิต จัดหา
สื่อ นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้วิธีการแนะน า  สอนแนะ  ประชุมเชิงปฏิบัติการและนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี พร้อมรายงานผลต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

1. นางดารุณี  ขานหยู  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. นางสุภาพร  จันทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  รองประธานกรรมการ 
3. นายบุญมาก  ปะตังถาโต หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ   กรรมการ 
4. นางสาวมารยาท  ค าศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
5. นายไพจิตร  มณี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
6. นางพัชรัมพร  ทวยนันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย  กรรมการ  
7. นางนวรัตน์  อรรคแสง หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา  กรรมการ 
8. นางอภิฤดี  พุฒลา  หัวหน้ากลุ่มสาระฯการอาชีพฯ  กรรมการ 
9. นางประภา  หลาบค า  หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย   กรรมการ 
10. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
11. นายอมรพรรณ  จรนามล หัวหน้ากลุ่มบรืหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวกชกมล  ประวันจะ ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางพรอนันต์  ประดับวัน ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 4.  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  มีหน้าที่  ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ผู้ เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามลักษณะที่
สถานศึกษาก าหนด  โดยประเมินเป็นรายคุณลักษณะ  สรุปผลเป็นรายภาค / รายปี  และตัดสินผลตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  ประกอบด้วย 

1. นางดารุณี  ขานหยู ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. นายอมรพรรณ  จรนามล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
3. นางปุณรดา  สิงหโยทะกา ครู/วิชาการสายชั้น ป.1  กรรมการ 
4. นางกัญจนา  ปวงปะชัน ครู/วิชาการสายชั้น ป.1  กรรมการ 
5. นางกรรณิการ์  เอี้ยงเจริญ ครู/วิชาการสายชั้น ป.2  กรรมการ 
6. นางพรอนันต์  ประดับวัน ครู/วิชาการสายชั้น ป.2  กรรมการ 
7. นางกัญชลี  ศรีขวาชัย ครู/วิชาการสายชั้น ป.3  กรรมการ 
8. นางนุสรา  ค าดี  ครู/วิชาการสายชั้น ป.3  กรรมการ 
9. นางวิจิตราภรณ์  เพ็ชรกอง ครู/วิชาการสายชั้น ป.4  กรรมการ 
10. นางพัชรัมพร  ทวยนันท์ ครู/วิชาการสายชั้น ป.5  กรรมการ 
11. นางสาวรัตนา  บุญหล้า ครู/วิชาการสายชั้น ป.5  กรรมการ 
12. นายศรชัย  แวววงศ์  ครู/วิชาการสายชั้น ป.6  กรรมการ 
13. นายธนาธิป  แสนพินิจ ครู/วิชาการสายชั้น ป.6  กรรมการ 
14. นางณัฐยา  ศรีวงศ์  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวกชกมล  ประวันจะ ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวพัชวรินทร์  แก้วกียูร ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวอารียา  โทบุตร ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 5. คณะกรรมการประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์และการเขียน  มีหน้าที่ ประเมินศักยภาพของ
ผู้เรียนในการอ่านหนังสือ  เอกสารและสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  คล่องแคล่ว แล้วน ามาสรุปเป็นความคิดของตน  
สามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระจากเรื่องที่อ่านน ามาสู่การสังเคราะห์สร้างสรรค์  และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  
และสามารถถ่ายทอดความคิดด้วยการเขียนสื่อความโดยก าหนดประเมิน2  ลักษณะ คือ  ประเมินระหว่างเรียนและ
สร้างแบบประเมินตัดสินผลรายปี / ช่วงชั้น  ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ประกอบด้วย 

1. นางดารุณี  ขานหยู ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. นายอมรพรรณ  จรนามล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
3. นางปุณรดา  สิงหโยทะกา ครู/วิชาการสายชั้น ป.1  กรรมการ 
4. นางกัญจนา  ปวงปะชัน ครู/วิชาการสายชั้น ป.1  กรรมการ 
5. นางกรรณิการ์  เอี้ยงเจริญ ครู/วิชาการสายชั้น ป.2  กรรมการ 
6. นางพรอนันต์  ประดับวัน ครู/วิชาการสายชั้น ป.2  กรรมการ 
7. นางกัญชลี  ศรีขวาชัย ครู/วิชาการสายชั้น ป.3  กรรมการ 
8. นางนุสรา  ค าดี  ครู/วิชาการสายชั้น ป.3  กรรมการ 
9. นางวิจิตราภรณ์  เพ็ชรกอง ครู/วิชาการสายชั้น ป.4  กรรมการ 
10. นางพัชรัมพร  ทวยนันท์ ครู/วิชาการสายชั้น ป.5  กรรมการ 
11. นางสาวรัตนา  บุญหล้า ครู/วิชาการสายชั้น ป.5  กรรมการ 
12. นายศรชัย  แวววงศ์  ครู/วิชาการสายชั้น ป.6  กรรมการ 
13. นายธนาธิป  แสนพินิจ ครู/วิชาการสายชั้น ป.6  กรรมการ 
14. นางณัฐยา  ศรีวงศ์  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวกชกมล  ประวันจะ ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวพัชวรินทร์  แก้วกียูร ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวอารียา  โทบุตร ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

6. คณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล   
มีหน้าที่วางแผนด าเนินงานวิชาการในข่ายงานการวัดและประเมินผล  จัดท าคู่มือการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนรู้  ประสานงานบุคคล/หน่วยงาน  พัฒนาวิธีการวัดและประเมินผล รวบรวม ป.พ. 5 เสนอ
ผู้บริหาร ประสานกับกลุ่มสาระต่าง ๆ ในการจัดท าข้อสอบ ก าหนดตารางสอบ กรรมการคุมสอบวิเคราะห์ 
รวบรวมข้อมูลพัฒนาการของนักเรียน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใน
การวัดและประเมินผลการเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  รายงานผลการปฏิบัติงาน  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

1. นางดารุณี  ขานหยู ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. นายอมรพรรณ  จรนามล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
3. นางปุณรดา  สิงหโยทะกา ครู/วิชาการสายชั้น ป.1  กรรมการ 
4. นางกัญจนา  ปวงปะชัน ครู/วิชาการสายชั้น ป.1  กรรมการ 
5. นางกรรณิการ์  เอี้ยงเจริญ ครู/วิชาการสายชั้น ป.2  กรรมการ 
6. นางพรอนันต์  ประดับวัน ครู/วิชาการสายชั้น ป.2  กรรมการ 
7. นางกัญชลี  ศรีขวาชัย ครู/วิชาการสายชั้น ป.3  กรรมการ 
8. นางนุสรา  ค าดี  ครู/วิชาการสายชั้น ป.3  กรรมการ 
9. นางวิจิตราภรณ์  เพ็ชรกอง ครู/วิชาการสายชั้น ป.4  กรรมการ 



10. นางพัชรัมพร  ทวยนันท์ ครู/วิชาการสายชั้น ป.5  กรรมการ 
11. นางสาวรัตนา  บุญหล้า ครู/วิชาการสายชั้น ป.5  กรรมการ 
12. นายศรชัย  แวววงศ์  ครู/วิชาการสายชั้น ป.6  กรรมการ 
13. นายธนาธิป  แสนพินิจ ครู/วิชาการสายชั้น ป.6  กรรมการ 
14. นางณัฐยา  ศรีวงศ์  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวกชกมล  ประวันจะ ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวพัชวรินทร์  แก้วกียูร ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวอารียา  โทบุตร ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
7.  งานทะเบียนโรงเรียน 
มีหน้าที่ ด าเนินการเกี่ยวกับ  งานทะเบียน  จัดท าแผนปฏิบัติการและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน  

ปฏิทินปฏิบัติการ  และประเมินผลการด าเนินงานงานทะเบียน  ท าทะเบียนนักเรียน  ทะเบียนแสดงผลการเรียน 
(ปพ. 1)  กรอกและตรวจทานผลการเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจัดท าแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน ให้
เลขประจ าตัวนักเรียน และจัดท ารายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน จัดท าสถิติจ านวนนักเรียนออกหลักฐานแสดงผลการ
เรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรส ารวจนักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน 
และขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน เพ่ือด าเนินการจ าหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ  ให้บริการข้อมูลในด้านการ
เรียนแก่ครู  นักเรียน  และผู้ปกครองจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการ
ตรวจสอบ และใช้งาน 

จัดท าทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1, 2, 3, 4, 7) ส าหรับผู้ที่ขอรับเอกสารเป็นฉบับที่ 2 หรือฉบับ
ต่อๆไปทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Transcript) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. นางดารุณี  ขานหยู ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. นายอมรพรรณ  จรนามล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
3. นางศรชัย  แวววงศ์  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ก าหนดสาระ จัดสร้างเครื่องมือส าหรับการเทียบโอนผลการเรียน และด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียนดังนี้กรณีท่ีผู้เรียนย้ายสถานศึกษา  ให้เทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผู้เรียนศึกษามาก่อน ดังนี้ 

(1)  ให้ด าเนินการให้เสร็จในภาคเรียนแรกที่ผู้เรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา 
 (2)  ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 (3) ผู้เรียนยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรขอเทียบความรู้ตามรายวิชา  ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
ตามจ านวนรายวิชาที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา ให้ผู้เรียนยื่นค า
ร้อง พร้อมเอกสารหลักสูตรที่น ามาขอเทียบ และเอกสารการศึกษาท่ีได้รับมา (ถ้าผู้เรียนมี) 
        (4) คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  พิจารณาหลักสูตรและหลักฐานเอกสารเดิม
ของผู้เรียน เพ่ือเปรียบเทียบหลักสูตรที่เรียนมากับหลักสูตรของสถานศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบ ถ้ามีจุดประสงค์
และเนื้อหาสาระตรงกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ให้รับเทียบโอนได้และให้ได้ระดับผลการเรียน ตามที่ได้มา ใช้ใน
กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษา    แต่ถ้าเป็นกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาต่างระบบ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเทียบโอน พิจารณาว่าควรยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม่ ถ้าไม่ยอมรับก็ต้องประเมินให้ใหม่ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆที่เหมาะสม  เมื่อด าเนินการเทียบโอนแล้วการให้หน่วยการเรียน(หน่วยน้ าหนัก) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
จบหลักสูตรของสถานศึกษานี้ 
        (5) คณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน จัดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ของผู้เรียนใหม่ ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่ผู้เรียนขอเทียบในกรณีที่ผู้เรียนไม่มี



เอกสาร หลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง หรือหลักสูตรที่ผู้เรียนน ามาขอเที ยบโอน มีความสอดคล้องของ
จุดประสงค์และเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่ขอเทียบไม่ถึงร้อยละ 60 ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินจะได้รับการเทียบ
โอนผลการเรียนให้ โดยได้ระดับผลการเรียนตามที่ประเมินได้ และให้หน่วยการเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การจบ
หลักสูตรของสถานศึกษาส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินจะไม่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน  คณะกรรมการ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย 

1. นางดารุณี  ขานหยู ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. นายอมรพรรณ  จรนามล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
3. นางศรชัย  แวววงศ์  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

๘.งานห้องสมุด 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายของ
โรงเรียน 

2. จัดและพัฒนาสถานที่ห้องสมุดให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลาและ
หลากหลาย 

3. จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องอ านวยความสะดวกที่เพียงพอกับจ านวนสมาชิก 
4. ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอด 
5. จัดหา ซื้อ ท าเอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้

และความบันเทิง 
6. จัดบรรยากาศ สถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริการให้ชักจูงบุคคลภายนอกให้เห็นประโยชน์  

และเข้ามาใช้บริการ 
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
8. จัดท าสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมทั้งประเมินผลงานที่ปฏิบัติตลอดภาคเรียน/ปี 
9. ให้บริการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน ครู และบุคคลภายนอก 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

1. นางเตือนใจ  แสงไกร  ครู/เชี่ยวชาญ  ประธานกรรมการ 
2. นางพัชรัมพร  ทวยนันท์  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวจุฬาภรณ์  ภิรมย์  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางอุษา  ทันพรม   ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางดวงพร  ศรีเสน่ห์  ครู/ช านาญการ  กรรมการ 
6. นางสาวกชกมล  ประวันจะ  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวจีราพร  จันทเดช  ครูอัตราจ้าง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. ศึกษา  วิเคราะห์  ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
และการบริหารงานวิชาการ 

2. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนและจัดประกวดสื่อ 
3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้านวิชาการ 



4. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการเรียน  การสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน ๆ 

5. การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 
1. นางอภิฤดี  พุฒลา  ครู/ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นายก าชัย  สารมาคม  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางปาริชาติ  พรเพ็ง  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางปุณรดา  สิงหโยทะกา ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางหยกศญา  นันสะอาง ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางกรรณิการ์  เอี้ยงเจริญ ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

1๐.  งานแนะแนว 
 มีหน้าทีความรับผิดชอบดังนี้ 

(1)  รวบรวมข้อมูล บริการสนเทศ ให้ค าปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาทางเรื่อง การเรียนการสอน 
ปัญหาส่วนตัว และติดตามประเมินผล 

  (2)  จัดระบบและการจัดท าระเบียนสะสม 
(3)  จัดเก็บรวบรวม  ข้อมูลจากทุกสภาพแวดล้อม  เพ่ือน ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลการแนะแนว 
(4)  ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดแนะแนวให้กับ
นักเรียน 

   (5)  ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และทุนการศึกษาของนักเรียน 
   (6)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

  1.นางพัชรี  มูลศิริ  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประธานกรรมการ 
  2. นายก าชัย  สารมาคม  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รองประธานกรรมการ 
  3. นางส าอาง  วิริยะ  หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2  กรรมการ 
  4. นางประภา  หลาบค า  หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3  กรรมการ 
  5. นางพรรณทิพย์  ม่วงดี  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กรรมการ 
  6. นางปาริชาติ  พรเพ็ง  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ 
  7. นายนรินทร์  ศรีสารคาม  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 
  8. นางคุณากร  อ่อนบัวขาว หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กรรมการ 
  9. นางนวรัตน์   อรรคแสง ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  10. นายศรชัย  แวววงศ์  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

1๑. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
 (1)  ประชุมคณะท างานการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

(2)  ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน   
ท้องถิ่น  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 
(3)  ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้
ร่วมงานพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ 



(4)  จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และชุมชน เผยแพร่แก่กลุ่มสาระฯ และ
งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(5)  จัดท ารายงานการใช้แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่แก่กลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(6)  ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(7)  จัดท าและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  และประสานความร่วมมือสถานศึกษา
อ่ืน บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในการสร้าง 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้ร่วมกัน 

  (8)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
   1. นางพรพัฒนา  สวาทพงษ์ ครู/ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   2. นางณัฐยา  ศรีวงศ์  คร/ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   3. นายศรชัย  แวววงศ ์  ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

1๒. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

(1)  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
(2)  จัดท าการประเมินทบทวน  การประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา 

 (3)  ประเมินและจัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจ าปี 
 (4)  ประสานงานการประเมินตนเองทั้งภายนอกและภายใน 
 (5)  ให้ข้อเสนอและในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามผลการประเมิน 

(6)  ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
 (7)  จัดท ามาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

(8)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
 

1. นางดารุณี  ขานหยู ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. นายอมรพรรณ  จรนามล  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
3. นางเตือนใจ  แสงไกร  ครู/เชี่ยวชาญ    กรรมการ 
4. นางส าอาง  วิริยะ  หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2  กรรมการ 
5. นางประภา  หลาบค า  หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 3   กรรมการ 
6. นางพรรณทิพย์  ม่วงดี  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กรรมการ 
7. นางปาริชาติ  พรเพ็ง  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  กรรมการ 
8. นางคุณากร  อ่อนบัวขาว  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กรรมการ 
9. นายก าชัยสารมาคม  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กรรมการ 
10. นางพัชรี  มูลศิริ   หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กรรมการ 
11. นางปุณรดา  สิงหโยทะกา  ครู/วิชาการสายชั้น ป.1   กรรมการ 
12. นางกญัจนา  ปวงปะชัน  ครู/วิชาการสายชั้น ป.1   กรรมการ 
13. นางกรรณิการ์  เอี้ยงเจริญ  ครู/วิชาการสายชั้น ป.2   กรรมการ 
14. นางพรอนันต์  ประดับวัน  ครู/วิชาการสายชั้น ป.2   กรรมการ 
15. นางกัญชลี  ศรีขวาชัย  ครู/วิชาการสายชั้น ป.3   กรรมการ 



16. นางนุสรา  ค าดี   ครู/วิชาการสายชั้น ป.3   กรรมการ 
17. นางวิจิตราภรณ์  เพ็ชรกอง ครู/วิชาการสายชั้น ป.4  กรรมการ 
18. นางพัชรัมพร  ทวยนันท์  ครู/วิชาการสายชั้น ป.5  กรรมการ 
19. นางสาวรัตนา  บุญหล้า  ครู/วิชาการสายชั้น ป.5  กรรมการ 
20. นางณัฐยา  ศรีวงศ์  ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
21. นางสาวกชกมล  ประวันจะ ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
22. นายศรชัย  แวววงศ์  ครู/วิชาการสายชั้น ป.6 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นายธนาธิป  แสนพินิจ  ครู/วิชาการสายชั้น ป.6 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางสาวพัชวรินทร์  แก้วกียูร ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1๓. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
 (1)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

(2)  ส่งเสริมให้ครูศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

(3)  ประสานความร่วมมือในการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน
และสถาบันอ่ืน 

(4)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
1. นางดารุณี  ขานหยู ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. นางสุภาพร  จันทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  รองประธานกรรมการ 
3. นายบุญมาก  ปะตังถาโต หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ   กรรมการ 
4. นางสาวมารยาท  ค าศิริรักษ์หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
5. นายไพจิตร  มณี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
6. นางพัชรัมพร  ทวยนันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย  กรรมการ  
7. นางนวรัตน์  อรรคแสง หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา  กรรมการ 
8. นางอภิฤดี  พุฒลา  หัวหน้ากลุ่มสาระฯการอาชีพฯ  กรรมการ 
9. นางประภา  หลาบค าหัวหน้าสายชั้นปฐมวัย   กรรมการ 
10. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
11. นายอมรพรรณ  จรนามล หัวหน้ากลุ่มบรืหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวกชกมล  ประวันจะ ครู/ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางพรอนันต์  ประดับวัน ครู/ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
  



ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ 
มีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษารวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหาร
จัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน โดยปฏิบัติตามระเบียบเงินรายได้ของ
สถานศึกษาและระเบียบพัสดุ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบด้วยภารกิจหลักดังนี้ 
 

1.  การจัดท าแผนและบริหารงานงบประมาณ 
  มีการด าเนินงานดังนี้ 

(1)  ประชุมฝ่าย รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบจ านวนนักเรียนทั้งหมด และยอดวงเงินงบประมาณที่
โรงเรียนได้รับการจัดสรร 
(2)  พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปีภายใต้กรอบการใช้วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
(3)  สรุปสาระส าคัญของโครงการ และงบประมาณ แจ้งให้บุคลากรทุกท่านทราบประจ าเดือน รวมทั้ง
ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วกัน 
(4)  จัดท าแผนงบประมาณ และเสนอของงบประมาณตลอดจนรายงานแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้
กองศึกษาเทศบาลท่างิ้วทราบ 

  (5)  รายงานความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารับทราบ 
  (6)  ตรวจสอบ ประเมินผลเกี่ยวกับงานงบประมาณและสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
  (7)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ฝ่ายบริหารงบประมาณประกอบด้วย 

1. นายสุรพงษ์  ดีนวลพะเนาว์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นางกาญจนา  พละไกร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ 
3. นางคุณากร  อ่อนบัวขาว      หัวหน้าการเงิน 
4. นางสาวศรัญญา  ศรีมันตะ     เจ้าหน้าที่การเงิน 
5. นายเลอสรร   บรรเทา         หัวหน้าพัสดุ 
6. นายอรรถกร   วรรณเวช เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
2.  การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

 มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
(1) จัดท ารายการ พร้อมรายละเอียดประกอบการขออนุมัติตามรูปแบบที่ก าหนดตามรายการ

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   
(2) จัดท ารายผลการด าเนินการขออนุญาตตามแผนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและจัดเก็บรวบรวม

ผลการใช้งบประมาณของงานแต่ละฝ่าย ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
1. นางกาญจนา  พละไกร 
2. นายเลอสรร  บรรเทา 
 
 
 

 



3.  การตรวจสอบ และรายงานการใช้งบประมาณ 
 มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบการรายงานผลการจัดท ารายละเอียดการขออนุมัติงบประมาณว่าเป็นไปตามรายละเอียด
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือไม่  

 (2)  ตรวจสอบการประเมินผลการใช้เงินของงบประมาณแต่ละฝ่าย 
 (3)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ผู้รับผิดชอบ 

1. นางคุณากร อ่อนบัวขาว 
2. นางสาวศรัญญา  ศรีมันตะ 

4.  งานสารบรรณ 
  มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1)  จัดท าแผนงาน ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี และคู่มือปฏิบัติงาน 
(2)  จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ โดยจัดให้มีแฟ้มงานก าหนดรหัสของหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 
(3)  มีการลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือเป็นปัจจุบัน 

 (4)  ด าเนินงานสารบรรณของโรงเรียนตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
 (5)  ติดตาม และประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

(6)  สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

1. นายสุรพงษ์  ดีนวลพะเนาว์ 
2. นางกาญจนา  พละไกร 
3. นางคุณากร    อ่อนบัวขาว 
4. นายเลอสรร  บรรเทา 
5. นางสาวศรัญญา  ศรีมันตะ 

 
5.  งานบริหารการเงิน และบัญชี 
มีหน้าที่ 

 (1)  ตรวจสอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และยอดที่ได้รับการจัดสรร 
 (2)  ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการ 
 (3)  จัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวด และควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน 

(4)  จัดท าฎีกาการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และหมวดรายจ่ายอื่นๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเอกสาร 

 (5)  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน รายงานเกี่ยวกับการเงินของโรงเรียนทุกประเภท 
 (6)  จัดท าบัญชีเงินสด และบัญชีแยกประเภท 
 (7)  ท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 (8)  รวบรวมเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท 
 (9)  รับ - จ่ายเงินงบประมาณ 

(10)  จัดท ารายงานสรุปการใช้จ่ายเงินให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง
นักเรียนได้ทราบ 



 (11) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ผู้รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 

1.นางคุณากร  อ่อนบัวขาว 
2.   นางสาวศรัญญา  ศรีมันตะ 

6.  เจ้าหน้าที่น าฝาก –ถอน  เงินธนาคารของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 

1. นายสุรพงษ์  ดีนวลพะเนาว์ 
2. นางกาญจนา  พละไกร 
3. นางสาวศรัญญา  ศรีมันตะ 

7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
มีหน้าที่   
(1)ส ารวจความต้องการ/ความขาดแคลน และด าเนินการจัดหา จัดสรร พัสดุครุภัณฑ์ ให้ตรงกับความ
ต้องการ และให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  

 (2)  จ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการ 
(3)  มีการลงทะเบียนบัญชีพัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้อง บันทึกรหัสครุภัณฑ์อย่างครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน 
(4)  มีการควบคุมตรวจสอบ การจัดซื้อ จัดจ้าง และจัดสรรพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 
(5)  มีการตรวจสอบ และรายงานการบริหารพัสดุ ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของทางราชการ
ประกอบด้วย 

  1.นายสุรพงษ์  ดีนวลพะเนาว์ 
2.นายเลอสรร  บรรเทา 
3.นายอรรถกร วรรณเวช 

8.  งานสหกรณ์สถานศึกษา 
มีหน้าที่วางแผนประชุมบริหารกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนด าเนินการจัดซื้อ – บริการจ าหน่ายสินค้า

จัดท าหลักฐานการบัญชีหลักฐานการเงินสมุดคู่ฝากธนาคารทะเบียนสมาชิกและงานอื่น ๆประกอบด้วย 
1. นายสุรพงษ์  ดีนวลพะเนาว์ 
2. นางกาญจนา  พละไกร 
3. นายเลอสรร   บรรเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

การบริหารงานบุคคลหมายถึงการหาทางใช้คนที่อยู่ร่วมกันในองค์กรนั้นๆให้ท างานได้ผลดีที่สุด
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในขณะเดียวกันก็สามารถท าให้ผู้ร่วมงานมีความสุขมีความพอใจที่จะให้ความร่วมมือ
และท างานร่วมกับผู้บริหารเพื่อให้งานขององค์กรนั้นๆส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีประกอบด้วยขอบข่าย  ภารกิจ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคลากร 
 มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดบุคลากร วิธีด าเนินการ ติดตาม ประเมินผล  รายงาน เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ในการปฏิบัติทุกด้านในงานบุคลากรตามค าสั่งและตามโครงสร้างงานประกอบด้วย  การจัด
องค์กร  การเพ่ิมศักยภาพของครู  ส่งครูเข้ารับการอบรม การสร้างขวัญก าลังใจแก่ครู วินัยการรักษาวินัย  เวร
ยามรักษาการณ์ เวรประจ าวัน และอ่ืน ๆ ที่ท าให้งานเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น  ประกอบด้วย 

1. นายสุรพงษ์ ดีนวลพะเนาว์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นายบุญมาก ปะตังถาโต ครู/ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. นางพยงค์  พายุบุตร  ครู/ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. นางกันจณา  ปวงปะชัน ครู/ปฏิบัติหน้าที่ รองหน.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. นางศิริลักษณ์ นนท์ศรีราช คร ู
6. นางวันดี สมนึกในธรรม คร ู
7. นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง คร ู

2. การจัดท าทะเบียนประวัติบุคลากร 
มีหน้าที่ จัดท าและจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง  

การแก้ไข  วัน เดือน ปีเกิด  ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง  ดูแล 
ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด าเนินการในการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์  และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประกอบด้วย 

1. นายบุญมาก ปะตังถาโต ครู/ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. นางพยงค์  พายุบุตร  ครู/ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. นางกันจณา  ปวงปะชัน ครู/ปฏิบัติหน้าที่ รองหน.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง คร ู
5. นางวันดี  สมนึกในธรรม คร ู

3.หัวหน้าระดับ 
มีหน้าที่ ประสานงานกับผู้บริหาร หัวหน้างาน คณะครู เพ่ือด าเนินการพัฒนาปรับปรุงในงานด้านบริหาร

วิชาการ  โครงการหรือกิจกรรม ต่าง ๆ  ก าหนดให้มีครูสอนแทนในส่วนของช่วงชั้ นที่รับผิดชอบ กรณีครูไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ในวันหรือชั่วโมงนั้น ๆ โดยจัดท าเอกสารหลักฐานการสอนแทนไว้ด้วย และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
  
 
 



ระดับก่อนประถมศึกษา 
1. นางประภา หลาบค า  ครู/ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย(อบ.3) 
2. นางส าอาง วิริยะ  ครู/ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย(อบ.2) 

 ระดับประถมศึกษา 
  1. นางพรรณทิพย์ ม่วงดี  ครู/ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
  2. นางปาริชาติ พรเพ็ง  ครู/ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
  3. นายนรินทร์ ศรีสารคาม ครู/ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
  4. นางคุณากร อ่อนบัวขาว ครู/ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
  5. นายก าชัย  สารมาคม  ครู/ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
  6. นางพัชรี มูลศิริ  ครู/ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  

4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(1) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการพัฒนาก่อนการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่  โดยส่ง

เข้ารับการอบรม และจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา  แจ้งภาระงานตามมาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  
เกณฑ์การประเมินผลงาน  และมีการติดตาม  ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาอย่างเข้ม 

(2) การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยมีการศึกษาวิเคราะห์  ความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา  มีการส่งครูเข้ารับการอบรมจัดอบรมภายใน
สถานศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด าเนินการพัฒนา  ติดตามประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารสถานศึกษา 

(3) การพัฒนาก่อนเลื่อนต าแหน่ง/วิทยฐานะ  โดยการศึกษาวิเคราะห์  คุณลักษณะเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง  ลักษณะงานตามต าแหน่งที่ขอเลื่อนต าแหน่ง/วิทยฐานะ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัดส่งเข้า
รับการอบรมหรือด าเนินการอบรมเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  เจตคติ  คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสม  มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 (4) การสร้างขวัญก าลังใจ โดยจัดกิจกรรมนันทนาการ งานเลี้ยงสร้างสรรค์เชื่อมความสามัคคี การมอบ
ของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสงานมงคล การมอบของขวัญเยี่ยมเยียนยามเจ็บป่วย เป็นต้น ผู้ รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย 

1. นายสุรพงษ์ ดีนวลพะเนาว์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นายบุญมาก ปะตังถาโต ครู/ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.นางพยงค์  พายุบุตร  ครู/ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4.นางกันจณา  ปวงปะชัน ครู/ปฏิบัติหน้าที่ รองหน.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5.นางศิริลักษณ์ นนท์ศรีราช คร ู
6.นางวันดี สมนึกในธรรม คร ู
7.นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง คร ู

 
 
 

 



5. งานวินัยและการรักษาวินัย 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
(1)  ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการโดยผู้อ านวยการ

สถานศึกษา และรายงานต่อต้นสังกัดเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีต่อไปนี้ 
  -  กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  -  กรณีความผิดวินัยร้ายแรง 
  -  การอุทธรณ์ 
  -  การร้องทุกข์ 
(2)  การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย  ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา 

และผู้บริหารแต่ละระดับ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  ด าเนินการให้ความรู้  ฝึกอบรม  สร้าง
ขวัญและก าลังใจ  การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ  จิตส านึก  และพฤติกรรมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  สังเกต  ตรวจสอบ  ดูแล  เอาใจใส่  ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิด
วินัยตามควรแก่กรณี 

(3)  ดูแลการออกจากราชการ  ด าเนินการโดยผู้อ านวยการสถานศึกษาและรายงานต่อต้นสังกัดเพ่ือ
พิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีต่อไปนี้ 

   -  การขอลาออกจากราชการ 
   -  การให้ออกจากราชการ  กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อม

และการพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
   -  การออกจากราชการไว้ก่อน 
   -  การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 

กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 
กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ 
 กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา  30  แห่ง 

กฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย  กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคที่ ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรค
การเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  หรือกรณี เป็นบุคคลล้มละลาย 

 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสม 

   -  กรณีมีมลทินมัวหมอง 
   -  กรณีได้รับโทษจ าคุก โดยค าสั่งของศาล  หรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกยกเว้น

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
6. งานรักษาความปลอดภัย 
 มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

 (1) ดูแลเรื่องการรักษาเวรยามกลางวันของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (2) ดูแลเรื่องการรักษาเวรยามกลางคืนของและบุคลากรทางการศึกษา 
 (3) ดูแลและด าเนินการในเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจ าวันในวันท าการ   



 (4) จัดให้มีผู้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เวรยามเพ่ือควบคุมดูแลการอยู่เวรยามอย่างต่อเนื่อง 
 (5) ติดตามผลการอยู่เวรยามและสรุปผลงานทุกภาคเรียนเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

1. นายนรินทร์  ศรีสารคาม ครู/ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
2. นางนวรัตน์ อรรคแสง ครู/ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
3. นางปาริชาติ พรเพ็ง ครู/ปฏิบัติหน้าที่ รองหน.กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
4. นางปุณรดา สิงหโยทะกา คร ู
5. นางนุสรา ค าดี  คร ู
6. นางเอมอร ศรีสารคาม คร ู

ท าหน้าที่เวร ยาม ประกอบด้วย 

7. ครูเวรประจ าโรงอาหาร  
 เพ่ือให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนในการรับประทานอาหาร ช่วงพักกลางวันของนักเรียน ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและเกิดผลดี  จึงก าหนดหน้าที่และบุคคลรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1.1 คณะกรรมการด้านอาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย 
1. นายสุรพงษ์ ดีนวลพะเนาว์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
2.  นางกาญจนา พละไกร  ครู/ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3. นางคุณากร  อ่อนบัวขาว  ครู/ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มบริหารงบประมาณ 
4. นายเลอสรร บรรเทา          ครู/ปฏิบัติหน้าที่ รองหน.กลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. นางนวรัตน์ อรรคแสง  ครู/ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
6. นางปรานอม อินทรักษ์  คร ู  
7. นางสุภาพร บุญจันทร์  คร ู
8. นางส าอาง วิริยะ   ครู/หัวหน้าสายชั้น อบ.2 
9. นางประภา หลาบค า  ครู/หัวหน้าสายชั้น อบ.3 
10. นางพรรณทิพย์ ม่วงดี  ครู/หัวหน้าสายชั้น ป.1 
11. นางปาริชาติ พรเพ็ง  ครู/หัวหน้าสายชั้น ป.2 
12. นายนรินทร์ ศรีสารคาม  ครู/หัวหน้าสายชั้น ป.3 
13. นางคุณากร  อ่อนบัวขาว  ครู/หัวหน้าสายชั้น ป.4 
14. นายก าชัย สารมาคม  ครู/หัวหน้าสายชั้น ป.5 
15. นางพัชรี มูลศิริ   ครู/หัวหน้าสายชั้น ป.6 

      มีหน้าที ่
 (1) จัดครูเวรโรงอาหารประจ าวัน สารวัตรนักเรียนเพ่ือดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหาร

ของนักเรียนแต่ละวัน 
  (2) ประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวร ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงาน และ    
เกิดผลดีต่อนักเรียนและทางราชการ 
  

 
 
 
 

  



7.2 ครูเวรโรงอาหารประจ าวัน 
 

วัน ชื่อ สกุล ครูเวร ชื่อ สกุล ครูตรวจเวร 
วันจันทร์ นางพรพัฒนา  สวาทพงษ์ นางกาญจนา พละไกร 
วันอังคาร นางสาวมารยาท ค าศิริรักษ์ นางนวรัตน์ อรรคแสง 
วันพุธ นางพัชรัมพร ทวยนันท์ นางปรานอม อินทรักษ์ 
วันพฤหัสบดี นางประภา  หลาบค า นางคุณากร อ่อนบัวขาว 
วันศุกร์ นางพัชรี  มูลศิริ นางสุภาพร บุญจันทร์ 

มีหน้าที่  
 (1)  ควบคุม ดูแลให้นักเรียนรับประทานอาหารตามเวลาที่ก าหนด  การเข้า - ออกของนักเรียนที่ใช้

บริการโรงอาหาร ห้ามไม่ให้นักเรียนน าอาหารรับประทานนอกเขตโรงอาหาร 
  (2)  ควบคุม  ดูแลน าภาชนะไปวางไว้ในที่ ที่ทางโรงเรียนก าหนด ไม่ทิ้งไว้ตามโต๊ะ 
  (3)  ควบคุมให้นักเรียนมีวินัยในการเข้าแถวรับอาหาร ตามล าดับก่อน หลัง และมีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร    
  (4)  ดูแลเรื่องอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือความปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อยฟ 

8. ครูเวรประจ าวัน  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูประจ าวันด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดี  จึงก าหนดหน้าที่

และบุคคลรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
วัน รายช่ือ หน้าที ่

จันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. นางส าอาง วิริยะ 
2. นายณัฏฐชัย เนื่องมหา 
3. นางวันเพ็ญ ใหม่คามิ 
4. นางจันทร์เพ็ญ พรรณะ 
5. นางสุภาพร บุญจันทร์ 
6. นางกัญชลี ศรีขวามชัย 
7. นายศรีจันทร์ จักษุมา 
8. นางคุณากร อ่อนบัวขาว 
9. นางณัฐยา ศรีวงศ์ 
10. นางพรพัฒนา สวาทพงษ์ 
11. นางสาวกชกมล ปะวันจะ 
12. นางศรีประไพ กุลสุทธิ์ 
13. นางจิรพรรณ นาคแย้ม 
14. นายศรชัย แวววงศ์ 
15.นายสุทธิศักดิ์ คัดนาหงส์ 
16.นายสุทธิวัตร เศรษฐสิงห์ 

- หัวหน้าเวร อบรมนักเรียนหน้าแถวในตอนเช้า  
- ดูแลการท าความสะอาดทั่วบริเวณโรงเรียน  
- ดูแลการเล่น และความเรียบร้อยของนักเรียน 
- จัดท าบันทึกเวรประจ าวัน และสถิตินักเรียน 
- อบรมนักเรียนเข้าแถวกลางวัน 
- ดูแลการท าความสะอาดกลางวัน 
- ดูแลการเล่นของนักเรียนและรับประทานอาหารกลางวัน
ของนักเรียน 
- ส่งนักเรียนกลับบ้านที่หน้าประตูโรงเรียน (เวลาเย็น) 

อังคาร 1. นางประทวนวิวัน ขันโพธิ์ 
2. นางสาวอารียา โทบุตร 
3. นางจิรวัลย์ พลศรี 
4. นางนัยนา เลิศล้ า 

-  หัวหน้าเวร อบรมนักเรียนหน้าแถวในตอนเช้า  
- ดูแลการท าความสะอาดทั่วบริเวณโรงเรียน  
- ดูแลการเล่น และความเรียบร้อยของนักเรียน 
- จัดท าบันทึกเวรประจ าวัน และสถิตินักเรียน 



5. นางศิริกาญจน์ เขจรศาสตร์ 
6. นางกรรณิการ์ เอ้ียงเจริญ 
7. นางจุฬาภรณ์ ภิรมย์ 
8. นางบุญเสริม ปฏิเก 
9. นายบุญมาก ปะตังถาโต 
10. นางรุ่งทิพย์ จักษุมา 
11. นางสาวมารยาท ค าศิริรักษ์ 
12. นายคณาธิษณ์ บุญตรา 
13. นางพรศรี อุทัยเรือง 
14. นางดวงพร ศรีเสน่ห์ 
15. นางดารุณี ขานหยู 
16. นางสาวนัญชญาน์ แสนทะวงศ์ 
17. นายปารเมศ มูลพิมพ์ 
18. นางสาวพิรุณพร เหล่าสุวรรณ 

- อบรมนักเรียนเข้าแถวกลางวัน 
- ดูแลการท าความสะอาดกลางวัน 
- ดูแลการเล่นของนักเรียนและรับประทานอาหารกลางวัน
ของนักเรียน 
- ส่งนักเรียนกลับบ้านที่หน้าประตูโรงเรียน (เวลาเย็น) 



วัน รายช่ือ หน้าที ่
พุธ 
 

1. นางสาวพัชรวรินทร์ แก้วกียูร 
2. นางธรภรณ์ รัตนบุรมย์ 
3. นางพรรณทิพย์ ม่วงดี 
4. นายอรรถกร วรรณเวช 
5. นางปาริชาติ พรเพ็ง 
6. นางดวงมณ๊ หงส์โยธี 
7. นางอภิฤดี พุฒลา 
8. นางบุดสา บุตรสิม 
9. นายจักรี ไชยมงค์ 
10. นางไพรวัลย์ อุทาทิพย์ 
11. นางวนิดา วัฒนบุตร 
12. นายก าชัย สารมาคม 
13. นางพัชรัมพร ทวยนันท์ 
14. นางเตือนใจ แสงไกร 
15. นางนวรัตน์ อรรคแสง 
16.นางพยงค์ พายุบุตร 
17.Mr.Ngwator Martin 
 
 

-  หัวหน้าเวร อบรมนักเรียนหน้าแถวในตอนเช้า  
- ดูแลการท าความสะอาดทั่วบริเวณโรงเรียน  
- ดูแลการเล่น และความเรียบร้อยของนักเรียน 
- จัดท าบันทึกเวรประจ าวัน และสถิตินักเรียน 
- อบรมนักเรียนเข้าแถวกลางวัน 
- ดูแลการท าความสะอาดกลางวัน 
- ดูแลการเล่นของนักเรียนและรับประทานอาหารกลางวัน
ของนักเรียน 
- ส่งนักเรียนกลับบ้านที่หน้าประตูโรงเรียน (เวลาเย็น) 

พฤหัสบดี 1. นางกมลรัตน์ อ้วนมะโฮง 
2. นางประภา หลาบค า 
3. นางปุณรดา สิงหโยทะกา 
4. นางสุวรรณา ลาดสีทา 
5. นางสาวรุ่งอนงค์ นนทวงศ์ 
6. นางศิริลักษณ์ นนท์ศรีราช 
7. นางอุไร ศรีรักษา 
8. นางหยกศญา นันสะอาง 
9. นายเลอสรร บรรเทา 
10. นางระเบียบ ปานเพชร 
11. นางสาวรุ่งราตรี อาจเจริญ 
12. นางเพ็ญประภา ค าประภา 
13. นางสาวรัตนา บุญหล้า 
14. นางกาญจนา พละไกร 
15. นายไพจิตร มณี 
16. นายธนาธิป แสนพินิจ 
17. นางสาวจีราพร จันทเดช 
 
 

- หัวหน้าเวร อบรมนักเรียนหน้าแถวในตอนเช้า  
- ดูแลการท าความสะอาดทั่วบริเวณโรงเรียน  
- ดูแลการเล่น และความเรียบร้อยของนักเรียน 
- จัดท าบันทึกเวรประจ าวัน และสถิตินักเรียน 
- อบรมนักเรียนเข้าแถวกลางวัน 
- ดูแลการท าความสะอาดกลางวัน 
- ดูแลการเล่นของนักเรียนและรับประทานอาหารกลางวัน
ของนักเรียน 
- ส่งนักเรียนกลับบ้านที่หน้าประตูโรงเรียน (เวลาเย็น) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนั รายช่ือ หน้าที ่
ศุกร์ 1. นางสุนิสา ราชน ู

2. นางพิกุล ศรีสารคาม 
3. นางไพทูล มงคลมะไฟ 
4. นางกันจณา ปวงปะชัน 
5. นางวันดี สมนึกในธรรม 
6. นางพรอนันต์ ประดับวัน 
7. นายนรินทร์ ศรีสารคาม 
8. นางนุสรา ค าดี 
9. นางปรานอม อินทรักษ์ 
10. นางเอมอร ศรีสารคาม 
11. นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง 
12. นางสุภาพร จันทฤทธิ์ 
13. นายอมรพรรณ จรนามล 
14. นางพัชรี มูลศิริ 
15. นางพัชรี สานิพัน 
16. นางอุษา ทันพรม 
17. Mr.Akoni Patrick 

หัวหน้าเวร อบรมนักเรียนหน้าแถวในตอนเช้า  
- ดูแลการท าความสะอาดทั่วบริเวณโรงเรียน  
- ดูแลการเล่น และความเรียบร้อยของนักเรียน 
- จัดท าบันทึกเวรประจ าวัน และสถิตินักเรียน 
- อบรมนักเรียนเข้าแถวกลางวัน 
- ดูแลการท าความสะอาดกลางวัน 
- ดูแลการเล่นของนักเรียนและรับประทานอาหารกลางวัน
ของนักเรียน 
- ส่งนักเรียนกลับบ้านที่หน้าประตูโรงเรียน (เวลาเย็น) 



ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้

บรรลุตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก าหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่นการด าเนินงาน
ธุรการงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณบุคลากร และบริหารทั่วไปการดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมการจัดท าส ามะโนผู้เรียนการรับนักเรียนการส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอก
ระบบและตามอัธยาศัยการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษางานส่งเสริมงานกิจการนักเรียนการประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษาการส่งเสริมสนับสนุนและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษางานประสานราชการกับกองการศึกษาและ
หน่วยงานอื่นมีผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป  
ประกอบด้วย 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
27. 
24. 
25. 

นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์ 
นายสุรพงษ์  ดีนวลพะเนาว์ 
นางส าอาง  วิริยะ 
นางประภา  หลาบค า 
นางพรรณทิพย์  ม่วงดี 
นางคุณากร  อ่อนบัวขาว 
นายก าชัย  สารมาคม 
นางพัชรี  มูลศิริ 
นางสุณิสา ราชนู 
นางธนาภรณ์รัตนบุรมย์ 
นายณัฏฐชัย เนื่องมหา 
นางปุณรดา สิงหโยธะกา 
นางวันเพ็ญ ใหม่คามิ 
นางจันทร์เพ็ญ พรรณะ 
นางนัยนา เลิศล้ า 
นางสุภาพร  บุญจันทร์ 
นางกรรณิการ์  เอี้ยงเจริญ 
นางพรอนันต์  ประดับวัน 
นางศิริกาญจน์  เขจรศาสตร์ 
นางสาวรุ่งอนงค์  นนทวงศ์ 
นางดวงมณี  หงษ์โยธี 
นางนุสรา  ค าดี 
นางอภิฤดี  พุฒลา 
นางหยกศญานันสะอาง 
นายศรีจันทร์  จักษุมา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู  
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 



26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 

นางบุญเสริม  ปฏิเก 
นางบุดสา  บุตรสิม 
นางสาวจุฬาภรณ์  ภิรมย์ 
นายจักรี  ไชยมงค์ 
นางวิจิตราภรณ์เพ็ชรกอง 
นางระเบียบ  ปานเพชร 
นางเอมอร  ศรีสารคาม 
นางสาวรุ่งราตรี  อาจเจริญ 
นางเตือนใจ  แสงไกร 
นางพรพัฒนา  สวาทพงษ์ 
นายคณาธิษณ์  บุญตรา 
นางดวงพร  ศรีเสน่ห์ 
นางอุษา  ทันพรม 
นายศรชัย แวววงศ์   
นายไพจิตร  มณี 
นายพงษ์พันธ์  ชัยวงศ์วรฤทธิ์ 
นายสิทธิศักดิ์  คัดนาหงส์ 
นางสาวนันท์ชญาน์ แสนทะวงศ์ 
นายสุทธิวัตร เศรษฐสิงห์ 
นายนรินทร์  ศรีสารคาม 
นางนวรัตน์  อรรคแสง 
นางปาริชาติ  พรเพ็ง 

ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู เชี่ยวชาญ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ครู อัตราจ้าง 
ครู อัตราจ้าง 
ครู อัตราจ้าง 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าทีว่างแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดบุคลากร วิธีด าเนินการ ติดตาม ประเมินผล  รายงาน เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ในการปฏิบัติทุกด้านในฝ่ายบริหารทั่วไป ตามโครงสร้างงานหรือตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. งานธุรการ 

               มีขอบข่ายงานในเรื่อง การรับนักเรียน การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  ส่งเสริมสนับสนุน ด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  (1)  วางแผนการด าเนินงานด้านธุรการ 
  (2)  รับนักเรียน การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
  (3)  จัดหาอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
  (4)  ลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือราชการ และเอกสารอื่นๆ ผ่านระบบ Internet (e-filing) 
  (5) โต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารอ่ืน ๆ 
  (6)  เก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ  
  (7)  จัดบริการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานทางราชการ 
  (8)  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  (9)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายประกอบด้วย 
 



1. นางนวรัตน์  อรรคแสง     หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. นางปาริชาติ  พรเพ็ง                                                    กรรมการ 
3. นายพงษ์พันธ์  ชัยวงศ์วรฤทธิ์                                          กรรมการ 

3. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 (1)  วางแผนการด าเนินงานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 (2)  ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ 
 (3)  ส ารวจจัดท าข้อมูลความต้องการของชุมชน ในการรับบริการการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 
 (4)  ให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชน 
 (5)  ประสานงานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการศึกษา ด้านอุปกรณ์งบประมาณ
บุคคล และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (6)  ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทยแก่ชุมชน 
 (7)  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 (8)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายประกอบด้วย 
 
1. นางเอมอร  ศรีสารคาม 
2. นางดวงพร  ศรีเสน่ห์ 
3. นางปุณรดา  สิงหโยทะกา 
4. นางสาวจุฬาภรณ์  ภิรมย์ 
 

4. งานสารสนเทศ 
มีขอบข่ายงานในเรื่อง  แผนงานสารสนเทศ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาระบบและเครือข่าย

ข้อมูลสารสนเทศ  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 (1)  ศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วางแผนการด าเนินงานและจัดท าปฏิทินของกลุ่มงาน 
 (2)  ประสานงานในการก ากับติดตามงาน โครงการของกลุ่มงานเพ่ือน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
 (3)  ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้วางแผนและพัฒนางาน 
 (4)  ให้ความร่วมมือกับงานแผนงานโรงเรียนในเรื่องข้อมูลของกลุ่มงาน 
 (5)  ร่วมท าแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ าปี และปฏิทินของโรงเรียน 
 (6)  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา   
ประกอบด้วย 
1. นายก าชัย  สารมาคม 
2. นางอภิฤดี  พุฒลา 
3. นางกรรณิการ์  เอ้ียงเจริญ 

5. งานกิจการนักเรียน 
มีหน้าที่ วางแผนปฏิบัติงาน ก าหนดบุคลากร วิธีด าเนินการติดตาม ประเมินผล รายงานเผยแพร่  

ประชาสัมพันธ์ ในการปฏิบัติทุกด้านในงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมนักเรียน กรรมการนักเรียน 



สวัสดิภาพ สารวัตรนักเรียน ปฏิบัติงานปกครอง งานกิจกรรมสภานักเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน / ภายนอก  
นาฎศิลป์  งานทัศนศึกษา  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ - เนตรนารี งานที่
เกี่ยวข้องตามโครงสร้าง และงานอื่น ๆ ที่มอบหมาย  ประกอบด้วย 
1. นายนรินทร์  สรีสารคาม 
2. นางนวรัตน์  อรรคแสง 
3. นางดวงพร  ศรีเสน่ห์ 

6. งานฝ่ายปกครอง 
มีหน้าที่ควบคุมดูแลความประพฤติ ของนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎ อยู่ในระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 

และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม หากนักเรียนกระท าผิดระเบียบวินัย หรือกรณีพิพาท ให้ท า
การสอบสวนและลงโทษนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนฉบับปรับปรุงแก้ไข 
พ.ศ.  2543  ตามแต่กรณีโดยให้ยึดระเบียบเป็นหลักใน การลงโทษ และให้ท าการก าหนดระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียนโดยให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มแต่ละข้ันตอน โดย ให้ปฏิบัติงานมีการประสานงาน
ติดต่อกับครูหรือผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน ตามข้อ 12 ให้ประสานสัมพันธ์กัน แล้วจัดท าคู่มือระเบียบ 
ข้อบังคับและบทลงโทษของโรงเรียนเขียนติดไว้ แจ้งให้นักเรียนทราบทั้งด้วยวาจาและอักษร ประกอบด้วย 
 1. นายคณาธิษณ์  บุญตรา 
2. นายศรชัย  แวงวงศ ์
3. นายอมรพรรณ  จรนามล 

 
7.งานจริยศึกษา 
มีหน้าที่ จัดให้มีการเสริมสร้าง  ลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามอยู่ใน

ระเบียบวิจัย  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีที่ดีงาม จัดให้มีการประกวดเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่  ยกย่องนักเรียนที่ดีเด่นในด้านต่าง ๆปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย 
1. นางนวรัตน์  อรรคแสง 
2. นางปาริชาติ  พรเพ็ง 
3. นางนุสรา  ค าดี 
 

8. งานอาคารสถานที่ 
มีหน้าที่งานในขอบข่ายงานอาคารสถานที่เช่นปรับปรุงแต่งบรรยากาศอาคารสถานที่จัดนิทรรศการและ

จดัสถานที่งานพิธีการต่างๆปลูกไม้ดอกไม้ประดับควบคุมดูแลรักษาความสะอาดประดับธงทิวตราสัญลักษณ์ในวัน
ส าคัญควบคุมดูแลงานก่อสร้างทุกชนิดและอ่ืน ๆประกอบด้วย 
1. นายก าชัย  สารมาคม 
2. นายคณาธิษณ์  บุญตรา 
3. นายศรีจันทร์  จักษุมา 

9. งานอนามัยและบริการ 
มีหน้าที่บริการ  จัดกิจกรรม งานเกี่ยวกับขอบข่ายอนามัยโรงเรียนนักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน และ

ควบคุมดูแลให้บริการด้านสุขภาพของนักเรียน จัดให้มีห้องพยาบาลที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ  ประกอบด้วย เตียง 
ยารักษาโรค  อุปกรณ์เครื่องมือในการปฐมพยาบาล  และมีผู้รับผิดชอบตลอดเวลา การป้องกันโ รคติดต่อ การ
ป้องกันยาเสพย์ติด จัดท าบัตรหรือให้ค าแนะน าในการท าบัตรแก่นักเรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน  ก่อน



น าส่งโรงพยาบาล  รวมทั้งการก าจัดเหาให้กับนักเรียนจัดหายาและเครื่องเวชภัณฑ์ให้เพียงพอน านักเรียนเข้ารับ
การตรวจสุขภาพในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ศูนย์สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลให้ค าแนะน าตลอดจนการรับวัคซีน
ประเภทต่าง ๆ ตามที่ก าหนด จัดท าทะเบียนเอกสารต่าง ๆ  ท าสถิติ  รายงานการใช้ห้องพยาบาลจัดท าบัญชีการ
เบิกจ่ายที่เก่ียวกับงานอนามัย และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
1. นางสุภาพร  บุญจันทร์ 
2. นางอุษา  ทันพรม 
3. นางจันทร์เพ็ญ  พรรณะ 

10.  งานโภชนาการ 
มีหน้าที่วางแผนการด าเนินงานโภชนาการ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันและที่จ าหน่ายใน

โรงเรียนให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ ควบคุมไม่ให้ใช้แก้วน้ าพลาสติกและขวดน้ าพลาสติก ควบคุมและ
ตรวจสอบการช าระล้างภาชนะ การก าจัดมูลฝอย การท าความสะอาดโรงอาหารและบริเวณที่นั่งรับประทาน
อาหารของนักเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการแก่นักเรียนและผู้จ าหน่ายอาหารจัดให้มีการ ตรวจสุขภาพ ผู้
ประกอบอาหาร  และผู้จ าหน่ายอาหาร ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่บุคลากรของโรงเรียนในโอกาสที่มี
กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายประกอบด้วย 
1. นางนวรัตน์  อรรคแสง 
2. นางสุภาพร  บุญจันทร์ 
3. นางนุสรา  ค าดี 
 
 11.  สุขาภิบาลในโรงเรียน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม  ดูแล  งานด้านสาธารณูปโภคให้ใช้การได้ดีตลอดเวลา ดูแล  บ ารุงรักษา  
สภาพสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น  สวยงาม  ปราศจากมลภาวะการบริการด้านไฟฟ้า  น้ าดื่ม  น้ าใช้  และอุปกรณ์กัก
เก็บให้ปลอดภัยและสะอาดตลอดจนการซ่อมบ ารุงรักษา  ถนน  ร่องน้ า  อุปกรณ์การเล่นอ่ืน ๆ ที่ส่งผลให้
บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพพลานามัย  ที่สมบูรณ์แข็งแรงปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย 
1. นางสุภาพร  บุญจันทร์ 
2. นายคณาธิษณ์  บุญตรา 
3. นางพรพัฒนา  สวาทพงษ์ 
 

12.  งานประชาสัมพันธ์ 
มีหน้าที่ วางแผนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่อง

อ านวยการสะดวกในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์  รับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ทราบ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น โทรทัศน์ website 
เป็นต้น จัดท า วารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารอ่ืน ๆ จัดท าป้ายให้การต้อนรับผู้มาติดต่อประสานงาน
เยี่ยมชมโรงเรียนและผู้มาประชุม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย 

 
1. นายนรินทร์  ศรีสารคาม 
2. นายก าชัย  สารมาคม 



3. นางอภิฤดี  พุฒลา 
13. งานความสัมพันธ์ชุมชน 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

  (1)  วางแผนการด าเนินงานสัมพันธ์ชุมชน 
  (2)  ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ 
  (3)  ให้ความรู้และรณรงค์ด้านสาธารณสุข ภัยจากสารเสพติด 
  (4)  จัดกิจกรรมร่วมกับวัด ชุมชน และหน่วยงานราชการที่ใกล้เคียง 
  (5)  มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญอ่ืน ๆ 
  (6)  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ 
  (7)  ประสานกับชุมชนในการให้การสนับสนุนโรงเรียนด้านต่าง ๆ 
  (8)  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  (9)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 
1. นางสาวรุ่งราตรี  อาจเจริญ 
2. นางปาริชาติ  พรเพ็ง 
3. นางนวรัตน์  อรรคแสง 

14.  คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ดังนี้ให้ความเห็น เสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการ
จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของต้นสังกัด รวมทั้ง ความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่นรับทราบให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบาย 
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม และความต้องการ ของชุมชนและท้องถิ่นให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสานส่งเสริม 
สนับสนุน เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดตั้งและการใช้
จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา รวมทั้งการจัดหารายได้ จากทรัพย์สินของสถานศึกษาให้ความเห็นข้อเสนอแนะ
และให้ค าปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืน ๆในชุมชนและ
ท้องถิ่นให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่นให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริม สนับสนุนใน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ฯลฯเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบ
และการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีดังนี้ 
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นายวีระศักดิ์  สัตยธีรานนท์ 
รศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.กิตติกรณ์  บ ารุงบุญ 
นายทองค า  ชาญศึก 
นางสาวหทัยกาญจน์  หลาบค า 
นายจุลพงษ์  พันธุ์สมบัติ 
นางขนิษฐาอุพลเถียร 
นางสาวนพพร  ไชยวงษา 
พระครูสารกิจประยุต, ดร. 
พระมหาภัสดา พรหมทัสสี   
นายพงศกร  เกตุรัตน์ 
นายนรินทร์  ศรีสารคาม 
นางสาวนฤมล  วงหาแทน    
นางจุไรรักษ์  แสนวัง 
นายมาศ  โพธิ์สูงเนิน 
นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนองค์กรศาสนา 
ผู้แทนองค์กรศาสนา 
ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนครู 
ผู้แทนศิษย์เก่า 
ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

 มาตรฐานที่  1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
 การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  หมายถึง  การศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนา
ตนเอง  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์กรหรือหน่วยงาน  หรือ
สมาคมจัดข้ึน  เช่น  การประชุม  การอบรม  การสัมมนา  และการประชุมปฏิบัติการ  เป็นต้น  ทั้งนี้ต้องมีผลงาน
หรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 
 
 มาตรฐานที่  2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 
 การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน  หมายถึง  การเลือกอย่างชาญ
ฉลาด  ด้วยความรัก  และหวังดีต่อผู้เรียน  ดังนั้น  ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ครู
ต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 
 
 มาตรฐานที่  3  มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน  หมายถึง  การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  ตามความถนัด  ความสนใจ  ความต้องการ  โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่
แท้จริงของผู้เรียน  ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม  รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
 
 มาตรฐานที่  4  พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
 การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  หมายถึง  การเลือกใช้  ปรับปรุง  หรือสร้าง
แผนการสอน  บันทึกการสอน  หรือ  เตรียมการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
 
 มาตรฐานที่  5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  หมายถึง  การประดิษฐ์คิดค้น  ผลิต  เลือกใช้  
ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์  เอกสารสิ่งพิมพ์  เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
 
 มาตรฐานที่  6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบ
ผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้  ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง  และสรุปความรู้ทั้งหลาย
ได้ด้วยตนเอง  ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 
 มาตรฐานที่  7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
 การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  หมายถึง  การรายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ  ปัจจัย  และการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง  โดยครู
น าเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด  ดังนี้ 

(1)  ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา  และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 
(2)  เทคนิค  วิธีการ  หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  และ

ขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 



(3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอตนตามวิธีการที่ก าหนดที่เกิดกับผู้เรียน 
(4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
 

 มาตรฐานที่  8  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  หมายถึง  การแสดงออก  การประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพ
ทั่วไป  การแต่งกาย  กิริยา  วาจา  และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ  ที่ท าให้ผู้เรียน
เลื่อมใสศรัทธา  และถือเป็นแบบอย่าง 
 
 มาตรฐานที่  9  ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
 การร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง  การตระหนักถึงความส าคัญรับฟังความ
คิดเห็น  ยอมรับในความรู้ความสามารถ  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพ่ือนร่วมงานด้วย
ความเต็มใจ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา  และร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
 
 มาตรฐานที่  10  ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 
 การร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง  การตระหนักในความส าคัญ  รับฟังความคิดเห็น  
ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน  และร่วมมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา  ให้
ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน  และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 
 
 มาตรฐานที่  11  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
 การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  หมายถึง  การค้นหา  สังเกต  จดจ า  และรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน  โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู  สามารถวิเคราะห์  
วิจารณ์อย่างมีเหตุผล  และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา  พัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  และพัฒนาสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 มาตรฐานที่  12  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
 การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  หมายถึง  การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือ
ความจ าเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร  เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่
จะน าเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา  ครูจ าเป็นต้องมอง  มุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหา
ไปในทางการพัฒนา  ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน  ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้  กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา  มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุม
แบบตรงตัว  ครูสามารถมองหักมุมใน ทุก ๆ โอกาส  มองเห็นแนวทางท่ีน าสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 



จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  บุคลิกภาพและ
วิสัยทัศน์  ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องรัก  ศรัทธา  ซื่อสัตย์สุจริต  และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  เป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 
 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 (1)ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  ใหก้ าลังใจแก่ศิษย์  
และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
 (2)ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ  และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่
ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 (3)ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้งทางกาย  วาจา  และ
จิตใจ 
 (4)ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา  
จิตใจ  อารมณ์  และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
 (5)ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 (6) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 
 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


