
พรรณนางาน โรงเรียนแม่แตง 

กลุ่มงานวิชาการ 
นายธนวัฒน์ สลอบแสง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียนแม่แตง 
๒. เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ  
๓. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ียึดผู้เรียนเปน็สำคัญ การจัดตารางเรียนตารางสอน การจัดครู 

เขาสอนในช้ันต่างๆ ให้ตรงตามกลุ่มการเรียน และเป้าหมายของหลักสูตร  
๔. วางแผนดำเนินการจัดทำ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  
๕. กำกับติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูแผนการวัดและประเมินผล  
๖. กำกับติดตามการวัดผล ประเมินผล และการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
๗. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรูการใช้เทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา รวมทั้งการพิจารณา

คัดเลือก หนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
๙. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา และการแนะแนวการศึกษา ระบบประกัน

คุณภาพ การศึกษาภายใน และมาตรฐานการศึกษา  
๑๐. การส่งเสริมชุมชนในการมีความเข้มแข็งทางวิชาการ รวมท้ังการประสานความร่วมมือ                   

ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  
๑๑. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 

และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  
๑๒. การพัฒนาระบบเครือขา่ยข้อมูลสารสนเทศและการประสานงานพัฒนาเครือขา่ยการศึกษา  
๑๓. วางแผนการรับนักเรียน การจัดทำทะเบียนสำมะโนผู้เรียน  
๑๔. การประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
๑๕. การนำเสนอพิจารณาผลการปฏิบัติงานของครูในสายงานกลุ่มวิชาการ  
๑๖. การวางแผนจัดสรรงบประมาณพัฒนากลุ่มงานวิชาการ  
๑๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนไดมอบหมาย 

 
๑. งานหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑.  นายรชานนท์  ชัยคำหล้า  หัวหน้างาน 
 ๒.  นางสาวสายชล ศรีจันทร์ดร 
 
 



 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2. ศึกษาว ิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                      

สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น  

3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษาเพื ่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

4. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง                  
กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5. ส่งเสริมให้มีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นสอดแทรกไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
6. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตาม ความเหมาะสม  
7. นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม  
8. นิเทศการใช้หลักสูตร  
9. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  
10. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
11. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี  
12. ดำเนินงานในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรม

นกัศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ดังนี้  
๑๒.๑  จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๑๒.๒  จัดกิจกรรมนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของโรงเรียน 
๑๒.๓  ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
๑๒.๔  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดกิจกรรม  
๑๒.๕  พิจารณาโครงการและระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสนอโครงการ                   

ต่อผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ  
๑๒.๖  จัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และกำหนด

สถานท่ีเรียน กิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน 
๑๒.๗ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๑๒.๘ ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 

13. ออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมท่ีเน้นกระบวนการทำงานในทักษะวิชาชีพ  
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 



 
 

๒. งานทะเบียนนักเรียนและเทียบโอน 
 ๑. นายธนวัฒน์    สลอบแสง  หัวหน้างาน                                       
 ๒. นางสาวพัทธภรณ์ เพชรงาม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. ดำเนินการจัดทำแผนงาน / โครงการและระเบียบปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียน  
2. จัดการรับมอบตัวนักเรียน ทำทะเบียนนักเรียน พิมพ์รายชื่อนักเรียน ดำเนินการเรื่องการออก           

เลขประจำตัวนักเรียนใหม่  
3. ดำเนินการเรื่องการย้ายเข้า  การย้ายออก  การลาออก  
4. จัดทำ ปพ.๑ , ปพ.๒ , ปพ.๓ , ปพ.๖ , ปพ.๗  และปพ.๙ และดำเนินการตามระเบียบการจัดทำ

เอกสารการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
5. ดำเน ินการให้ความร ่วมมือกับงาน / กลุ ่มสาระการเร ียนรู้  / ฝ่าย และสถาบันต ่ างๆ                     

ในการตรวจสอบคุณวุฒิหรือข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน  
6. จัดเก ็บร ักษาหลักฐานเอกสารเก ี ่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นระเบียบในการดำเน ินงาน                      

และให้ม ีความปลอดภัย  
7. ดำเนินการเรื่องการจัดทำการบันทึกข้อมูลงานทะเบียนนักเรียนให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน จัดเก็บ

ข้อมูลเป็นระบบระเบียบ ปลอดภัย  
8. จัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวิชาการทั้งหมดลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือจัดทำ             

เป็นเอกสารพร้อมท้ังเผยแพร่ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ  
9. จัดทำ GPA GPAX และค่า PR ของโรงเรียน และรายงาน GPA ตามระยะเวลาท่ีกำหนด  
10. ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง            

กับงานทะเบียนนักเรียน  
11. ประเมินผลดำเนินงานเป็นระยะๆ และนำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๓. งานวัดและประเมินผล 

๑. นางสาวฉันทพัฒส์ บัวรินทร์  หัวหน้างาน 
๒. นางสาวพัทธภรณ์ เพชรงาม 
๓. นางสาวศรัณยา วิชาคุณ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผลการเรียนนักเรียน  
2. จัดทำแผนงาน / โครงการพัฒนา งานวัดผลประเมินผลการเรียนของนักเรียน  



 
 

3. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล นักเรียน ประจำภาคเรียน ประจำปีการศึกษา                 
และประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้อง  

4. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  
5. ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนท่ีไม่มีสิทธิ์สอบ  
6. ดำเนินการเรื่องการสอบกลางภาค สอบปลายภาค และการประกาศผลการสอบ  
7. ดำเนินการเรื่องการสร้างและปรับปรุงเครื ่องมือในการวัดผลและประเมินผลการเรียน  จัดทำ

เครื่องมือวัดผลประเมินผลหลากหลาย  มีข้อสอบระหว่างเรียน  ข้อสอบกลางภาค  และข้อสอบปลายภาค              
ท่ีสอดคล้องกับข้อสอบ O - NET  

8. กำกับ ติดตาม ตรวจ และนิเทศ การจัดทำ SGS  
9. ดำเนินการเรื่องการเฝ้าระวังการติด ๐ , ร , มผ , มส การดำเนินการแก้ไข และติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง  
10. ดำเนินการเรื ่องการจัดทำเอกสารและแบบฟอร์มเกี ่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน            

เช่นแบบคำร้อง แบบรายงาน แบบประกาศต่างๆ  
11. ดำเนินการเรื่องการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์

และเขียนส่ือความ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียน  
12. จัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๕ ปีย้อนหลังเป็นปัจจุบัน  ท้ังในระดับโรงเรียน 

ระดับเขตพื้นท่ี  และระดับชาติ  
13. จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น  ตามแนวทาง            

ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด  
14. ดำเนินการเรื่องการสอบข้อสอบกลาง สพฐ. ช้ัน ม.๑ ม.๒ ม.๓ การสอบ O - NET ช้ัน ม.๓ , ม.๖  
15. ประเมินผลดำเนินงานเป็นระยะๆ  และนำผลการประเมินไปปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๔. งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
 ๑.  นางสาวรุ่งนภา ผะตะสอน  หัวหน้างาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. จัดทำแผนงานและโครงการงานแนะแนวการศึกษา  
๒. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล  

ช่วยเหลือนักเรียน  
๓. ดำเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคน  
๔. ระดมทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  



 
 

๕. ประสานความร ่วมมือและแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษา                       
กับสถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๖. จัดบริการหลัก ๕ บริการอย่างต่อเนื่อง  
๗. จัดทำระเบียนสะสมและเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษานักเรียนรายบุคคล  
๘. จัดหาและรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ระเบียบการสมัคร ประกาศ ใบสมัคร ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว 

การศึกษาต่อและอาชีพ  
๙. จัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในเรื่องส่วนตัว สังคม การศึกษาและอาชีพ  
๑๐. ให้บริการสารสนเทศด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
๑๑. บริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนท่ีประสบปัญหาด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว  
๑๒. ติดตามผลของนักเรียนท่ีจบช้ัน ม.๓ , ม. ๖ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  
๑๓. ร่วมมือและประสานงานกับครูประจำช้ัน งานกิจการนักเรียน ในการแก้ไขปัญหานักเรียน  
๑๔. ดำเนินการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
๑๕. ดำเนินการเรื่องพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา  
๑๖. ดำเนินการเรื่องการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และปัจฉิมนิเทศนักเรียนท่ีจบ ม.๓ ม.๖  
๑๗. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๑๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๖. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด สถานประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน) 
 ๑.  นางบุษบา  สืบแสน   หัวหน้างาน 
 ๒.  นางวรปฐมา  จองทรัพย์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑.  จัดทำแผนงาน โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

๒.  วางแผนการจัดการกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

๓.  คัดเลือกจัดหาส่ิงพิมพ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของผู้เรียนและครู  
๔.  จัดหาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจัดเก็บข้อมูล และให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด  
๕.  พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ  
๖.  กำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการการใช้ห้องสมุดสำหรับครูนักเรียน และบุคคลท่ัวไป  
๗.  จัดหา  ดูแล  เก็บรักษาและซ่อมแซมหนังสือ ดูแลรักษาวัสดุ และครุภัณฑ์ของห้องสมุด                    

ทำทะเบียน จัดหมวดหมู่หนังสือ แนะนำและให้บริการแก่นักเรียนในการใช้ห้องสมุด ให้บริการตอบคำถาม
ต่างๆ เกี่ยวกับกิจการของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  



 
 

๘.  กำหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                   
โดยจัดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต  

๙.  สำรวจสถานประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และจัดทำข้อมูลทะเบยีน
อย่างเป็นหมวดหมู่ 

๑๐.  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๑๑.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๗. งานส่งเสริมประสานงานเครือข่ายทางวิชาการ 
 ๑.  นายธนวัฒน์  สลอบแสง  หัวหน้างาน 
 ๒.  นางสาวพัทธภรณ์ เพชรงาม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑.  แสวงหาเครือข่ายทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนและสถานประกอบการ              

ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.  กำหนดวัตถุประสงค์  งบประมาณ  วิธีการดำเนินการ  กิจกรรม  และการวัดผลประเมินผล            

โดยร่วมกับงานหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความต่อเนื่องของเครือข่ายวิชาการ 
๓.  ศึกษาหลักสูตรร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนกับการสร้ าง

เครือข่ายวิชาการ 
๔.  จัดทำและลงนามข้อตกลงร่วมระหว่างโรงเรียนและเครือข่าย 
๕.  จัดทำแผนการดำเนินงานร่วมระหว่างโรงเรียนและเครือข่ายทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาว             
๖.  ประเมินผลการดำเนินการ และรายงานผลต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
๗.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๘. งานการศึกษาพิเศษ 
 ๑.  นางสาวกมลทิพย์ แก้วทิพย์  หัวหน้างาน 
 ๒.  นางสาวกัญจน์ดรัส ใจงาม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑.  ประสานการสำรวจข้อมูลกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำทะเบียนเพื่อรวบรวม

ข้อมูลท่ีจำเป็นของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ  
๒.  ประสานงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถ

พิเศษกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง  
๓.  ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการศึกษา วิจัย เพื ่อหารูปแบบและเผยแพร่ วิธ ีการจัดการศึกษา                       

แก่ผู้เกี่ยวข้อง  
 ๔.  ติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  



 
 

 ๕.  ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื ่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ ้น  และรายงานผล                      
การปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  

๖.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๙. งานรับนักเรียน 
 ๑.  นางสาวสายชล   ศรีจันทร์ดร  หัวหน้างาน 
 ๒.  นางสาวพัทธภรณ์   เพชรงาม 
 ๓.  นางสาวศรัณยา   วิชาคุณ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจ และจัดทำสำมะโนผู้เรียน ที่จะเข้ารับบริการ            

ทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา  
๒. จัดทำสำมะโนผู้เรียนท่ีจะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา  
๓. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการทำสำมะโนผู ้ เร ียน เพ ื ่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้                         

อย่างมี ประสิทธิภาพ  
๔. เสนอข้อมูลสารสนเทศการทำสำมะโนผู้เรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ  
๕. กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
๖. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ีกำหนด  
๗. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที ่มีปัญหา                

ในการ เข้าเรียน  
๘. ประเมินผลและรายงานผลการรับนักเรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ  
๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๐.  งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๑. นางสาวกีรกานต์ คำขาว   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวฉันทพัฒส์ บัวรินทร์ 
๓. นายอิทธิฤทธิ์  เทพธานี 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. ดูแลการจัดทำเอกสาร หลักฐาน ในการจัดการเรียนการสอนของครู เช่น แผนการจัดการ

เรียนรู้ บันทึกหลังสอน นวัตกรรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
๒. ดูแลให้ครูเข้าสอนตามตารางสอน ตลอดจนติดตามให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
๓. ดำเนินการจัดสอนแทนเมื่อมีครูลา หรือไปราชการ 
๔. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 



 
 

๕. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
๖. ดำเนินการร่วมกับงานหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดทำตารางเรียน ตารางสอนของครู 
๗. ดำเนินการเรื่องการจัดกลุ่มการเรียน การจัดช้ันเรียน การลงทะเบียนเรียน  
๘. กำหนดขอบข่ายการนิเทศให้ครอบคลุม กับนโยบายการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  
๙. กำหนดปฏิทินการนิเทศภายในไว้อย่างชัดเจน  
๑๐. กำกับติดตามกระบวนการนิเทศภายในเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และให้รายงานการนิเทศ       

เรื่องท่ีเกี่ยวข้องทุกครั้ง  
๑๑. สรุปผลการนิเทศภายใน นำมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  
๑๒. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในเรื่องการวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู้

ของครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
๑๓. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูสู่การปฏิบัติสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาการ นำผลการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน และพัฒนาต่อยอดเป็นวิธีการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  

๑๔. รวบรวมผลงานการว ิจ ัย  ผลการใช ้กระบวนการ  PLC  SLC ส ่ง เสร ิมให ้ม ีการเผยแพร่                   
ท้ังในโรงเรียน และนอกโรงเรียน  

๑๕. ดำเน ินการให้คร ูได้นำนวัตกรรมการจัดการเรียนร ู ้มาใช้ในห้องเร ียน เช่น การจัดการ
เรียนรู้STEAM การเรียนรู้แบบบูรณาการ การทำโครงงานในช้ันเรียน 

๑๖. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื ่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ ้น  และรายงานผล                  
การปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  

๑๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
๑๑. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑. นายวชรนันท์ ทิพย์ดวงตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒. นางสาวกีรกานต์ คำขาว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๓. นางเพ็ญแข ดรุณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. นายรชานนท์ ชัยคำหล้า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
๕. นายไพโรจน์ สุวรรณธัช    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. นางสาวรัตนา หล่าสูงเนิน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
๗. นางนัยน์ปพร ดวงแก้ว   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘. นางสาวบุษบา ใจคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 



 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 
๒. ช่วยกลุ่มงานวิชาการในการวิเคราะห์แผนการเรียน และหาทางส่งเสริมให้นักเรียนได้เร ียน             

ตามแผนการเรียน 
๓. กำกับ ติดตาม นิเทศ การจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  การวิเคราะห์

หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดสอนซ่อมเสริมการจัดสอนแทน 
การใช้กระบวนการ PLC และการวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษา  

๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้  ความสามารถพิเศษของนักเรียน จัดบรรยากาศ                  
การเรียนรู้ทางวิชาการ และส่งเสริมให้มีการจัดการประกวดแข่งขันทางด้านวิชาการของผู้เรียนทั้งภายใน             
และภายนอกโรงเรียน  

๕. ดำเนินการสร้างเครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพหลากหลาย มีการวิเคราะห์ข้อสอบ O - NET 
จัดทำคลังข้อสอบมาตรฐาน  

๖. ดำเนินการประเมินผลการเรียน ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์             
การเขียนและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

๗. ประเมินผลการพัฒนาเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
๘. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผู ้สอนในกลุ ่มสาระการเรียนรู้                 

ทุกภาคเรียน เสนอคณะกรรมการโรงเรียนตามลำดับข้ัน  
๙. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื ่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ ้น และรายงานผล                    

การปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๑๒. งานโครงการพิเศษ 
 ๑.  นางสาวรัตนา   หล่าสูงเนิน  หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. เป็นคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียน 
๒. วางแผนการดำเนินงานในโครงการพิเศษของโรงเรียนแม่แตง 
๓. กำกับ ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานในโครงการพิเศษของโรงเรียน 
๔. วางแผนการดำเนินกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนทุกปีการศึกษา 
๕. วางแผนและดำเนินการเตรียมความพร้อม ประสานงานในการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน 

ท้ังในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับภาค ระดับประเทศ 
๖. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื ่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ ้น  และรายงานผล                      

การปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  



 
 

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
       
๑๒.๑ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๑. นายถวิพงษ์  ก้อนคำ   หัวหน้างาน 
๒. นายมานะ  เฉลียว 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. จัดทำแผนงานกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
๒. จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๓. วางแผน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๔. กำหนดพื้นท่ีเพื่อศึกษาพรรณไม้ ในบริเวณโรงเรียน 
๕. จัดทำระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ท่ีศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
๖. จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๗. จัดทำป้ายช่ือพรรณไม้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๘. จัดทำตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง / ดอง / เฉพาะส่วน) 
๙. ดำเนินการจัดทำแหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๑๐. รายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
๑๑. รายงานผลการดำเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

       
๑๒.๒ การส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา  
  ๑. นายไพโรจน์ สุวรรณธัช  หัวหน้างาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ดูแลการจัดกิจกรรมกีฬาของนักเรียนทั้งภายนอก-ภายใน ให้ดำเนินไปด้วย

ความเรียบร้อย ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
๒. เป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนนักกีฬาของโรงเรียน 
๓. วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาของนักเรียน 
๔. ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี  
๕. คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักเรียนทางด้านกีฬาและสุขภาพ  
๖. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ” และ “ผู้นำนันทนาการ”  
๗. การให้ยืม - คืนอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬา สำหรับนำไปใช้ในการฝึกซ้อม และเข้าร่วมแข่งขันกีฬา -

นันทนาการ ในรายการต่างๆ  
๘. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื ่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ ้น  และรายงานผล                  

การปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  



 
 

๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
๑๒.๓ การส่งเสริมความสามารถด้านสุนทรียภาพ 

๑. นางสาวรัตนา  หล่าสูงเนิน  หัวหน้างาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ดูแลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพของนักเรียนทั้งภายนอก - 
ภายใน ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 

๒. วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริมความสามารถด้านสุนทรียภาพของนักเรียน 
๓. ส่งเสร ิมผู ้ม ีความสามารถพิเศษทางด้านสุนทร ียภาพ เข้า ร ับการศึกษาระดับปร ิญญาตรี                     

หรือประกอบอาชีพ 
๔. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื ่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ ้น  และรายงานผล                  

การปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

       
๑๒.๔ ค่ายมวยแม่แตงยิม 
 ๑. นายอภิเชษฐ์  องอาจ   หัวหน้างาน 
 ๒. นายอารุณ  ชัยนันต๊ะ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา ดูแลการจัดกิจกรรมกีฬามวยไทยของนักเรียนทั ้งภายนอก - ภายใน                   

ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
๓. เป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนนักกีฬามวยไทยของโรงเรียน 
๔. วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬามวยไทยของนักเรียน 
๕. ส่งเสริมผู ้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬามวยไทย  เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี                     

หรือประกอบอาชีพ 
๖. คัดเลือกตัวแทนนักกีฬามวยไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนทั ้งภายในและภายนอก                    

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านกีฬาและสุขภาพ  
๗. จัดการระบบของค่ายมวยให้มีมาตรฐาน 
๘. การให้ยืม - คืนอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬา สำหรับนำไปใช้ในการฝึกซ้อม  และเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 

ในรายการต่างๆ  
๙. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง  พัฒนางานให้ดีขึ้น  และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 



 
 

๑๒.๕  งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ๑. นายวชรนันท์  ทิพย์ดวงตา หัวหน้างาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. รวบรวมและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๒. ประสานงานกับงานหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๓. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แลคอมพิวเตอร์ 

ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ (EIS) 
๔ . ประสานงานกับทุกกลุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ ในการจ ัดการเร ียนการสอนแบบบันได 5 ขั้น 

          ๕. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS1 , IS2 , IS3 ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนด้านโครงงานในรายวิชาต่างๆ และผลงานในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

๖. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง และห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียน
ภาษาจีน ห้องเรียน IEP การสอนภาษาอาเซียน และห้องเรียนวิทยาศาสตร์แบบเข้ม 

๗. สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
๘. สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา  

 
๑๓. งานควบคุมภายในกลุ่มงานวิชาการ 
 ๑.  นางสาวสายชล ศรีจันทร์ดร  หัวหน้างาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ตามโครงสร้างและภารกิจกลุ่มงาน 
๒. วิเคราะห์ความเส่ียงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเส่ียงและจัดลำดับความเส่ียงของกลุ่มงาน 
๓. กำหนดมาตรฐานการป้องกันความเส่ียงในการดำเนินงานของกลุ่มงาน 
๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในของกลุ่มงาน 
๕. ให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับทุกงานในกลุ่มงาน ทำมาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ในการควบคุม

การดำเนินงานตามภารกิจ 
๖. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการท่ีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
๗. ประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีกำหนด และปรับปรุงให้เหมาะสม 
๘. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของกลุ่มงาน 
๙. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ทุกภาคเรียน 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 



 
 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 
นางพิมม์ปภัส พูนพงศ์ภาสิน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานนโยบายและแผน 
๒. วางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติงานของกลุ่มงานนโยบายและแผนให้สอดคลอง 

กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษากำหนด  
๓. กำหนดมาตรฐานระเบียบ กฎเกณฑ์การปฏิบัติงานของกลุ่มงานนโยบายและแผน 
๔. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มงานนโยบายและแผน 
๕. กำกับดูแลนิเทศติดตามการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกลุ่มงานนโยบายและแผน ได้แก่ 

งานนโยบาย งานแผนงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานสารสนเทศโรงเรียน งานระดมทรัพยากร          
เพื่อการศึกษา  และงานควบคุมภายใน 

๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานนโยบายและแผน 
๗. การนำเสนอพิจารณาผลการปฏิบัติงานของครูในสายงานกลุ่มงานนโยบายและแผน 
๘. การวางแผนจัดสรรงบประมาณพัฒนางานกลุ่มงานนโยบายและแผน 
๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๑. งานนโยบายและแผนงาน 

๑. นางพิมม์ปภัส พูนพงศ์ภาสิน  หัวหน้างาน 
๒. นางสาวรชา  เสรีกุล 
๓. นางสาวกรวิกา สมใจ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. ร่วมกำหนดนโยบายวางแผนงานจัดระบบงานควบคุมงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผล  
๒. วิเคราะห์และประสานงานการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และมาตรฐานโรงเรียน ดังนี้  
 ๒.๑  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ๒.๒  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน  
 ๒.๓  จัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน  
๓. นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนกลยุทธ์ เสนอขอ               

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๔. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานติดตามประเมินผลและรายงานผล  
๕. ช่วยเหลือ ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีของโรงเรียน  



 
 

๖. จัดทำปฏิทินติดตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของโรงเรียน 
๗. ติดตามการใช้งบประมาณตามโครงการและกิจกรรมของกลุ่มบริหารและกลุ ่มงานต่างๆ                     

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน  
๘. วิเคราะห์และสังเคราะห์  สรุป  ประเมินผลและรายงานผล โครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

การประจำปีของโรงเรียน  
๙. จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การดำเนินงาน           

ไม่ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์  
๑๐. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี  
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
1.1  งานจัดทำและเสนอของบประมาณ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบและทิศทาง                
ของเขตพื้นท่ีการศึกษาและตามความต้องการของสถานศึกษา  

๒. ดำเน ินการจัดทำแผนกลยุทธ ์หร ือแผนพัฒนาการศึกษาและนำเสนอขอความเห ็นชอบ                         
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง  

๓. จัดทำแผนรายละเอียดงบประมาณ แผนงาน งานโครงการให้มีความเชื ่อมโยงกับผลผลิต                  
และผลลัพธ์ตามตัวชี ้วัดความสำเร็จของสถานศึกษาพร้อมวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน                   
งานโครงการเมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน และวิธีการจัดต้ังงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ  

๔. จัดทำกรอบงบประมาณรายจ่าย ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากวงเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  

๕. จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษา เสนอต่อเขตพื ้นที ่การศึกษาเพื ่อพ ิจารณา                         
ความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

๖. จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องทำ              
กับเขตพื ้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณโดยมีเป้าหมายการให้บริการที ่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์                   
ของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๗. จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน / งาน / โครงการ                  
ที่สอดคล้องวงเง ินงบประมาณและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับตามแผนระดมทรัพยากร นำเสนอขอ                 
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๘. แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปดำเนินการ                
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  

๙. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  



 
 

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
1.2  งานจัดสรรงบประมาณ  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. จัดทำแผนการใช้งบประมาณ โดยกำหนดปฏิทินงานรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ แล้วสรุปแยกเป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็นค่าครุภัณฑ์และค่าท่ี ดิน
ส่ิงก่อสร้าง) งบดำเนินการ (ตามนโยบายต่างๆ )  

๒. เสนอแผนการใช้งบประมาณต่อคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๓. เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ                

ของสถานศึกษา  
๔. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๒. งานประกันคุณภาพการศึกษา  

๑. นางพิมม์ปภัส  พูนพงศ์ภาสิน  หัวหน้างาน 
๒. นางสาวรชา  เสรีกุล 
๓. นางสาวกรวิกา สมใจ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๒. จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๓. จัดวางระบบโครงสร้างองค์กรเพื่อรับรองการจัดระบบประกันคุณภาพภายนอก  
๔. กำหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา                

และตัวชี ้วัดของกระทรวง เป้าหมายความสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน                
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

๕. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุผล                
ตามเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา ออกแบบตัวชี้วัดความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๖. ดำเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  

๗. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
๘. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก  
๙. จ ั ดทำรายงานการศ ึ กษาตน เอง  ( Self Study Report ; SSR) ประสานความร ่ วมมื อ                          

กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  



 
 

๑๐. จ ั ดทำรายงานการประเม ินตนเอง  ( Self Assessment Report ; SAR) ประสานงาน                          
กับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๑๑. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น  ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ                 
การประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

๑๒. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา            
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๑๓. ประสานกับสำนักรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

๑๔. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี  
๑๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๓. งานสารสนเทศโรงเรียน 

1. นางสาวรชา  เสรีกุล   หัวหน้างาน 
2. นายชลนที  บุญทา 
3. นางสาวกรวิกา สมใจ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับพัฒนางานสารสนเทศโรงเรียน  
๒. วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
๓. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง  
๔. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของฝ่ายบริหาร

ต่างๆ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
๕. จัดทำรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี  
๖. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกส้ินภาคเรียน  
๗. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์  
๘. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี  
๙. จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการต่อสาธารณะ  
๑๐. ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอื่นๆ แก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพ              

ของสถานศึกษา  
๑๑. จัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา DMC , SMIS , DATA ON WEB  
๑๒. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 



 
 

๔.  งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
1. นางพิมม์ปภัส พูนพงศ์ภาสิน  หัวหน้างาน 
2. นางสาวรชา  เสรีกุล 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจงาน / โครงการ กรอบงบประมาณรายจ่าย และแผนปฏิบัติการประจำปี  
๒. ศึกษาว ิเคราะห์แหล่งทร ัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์ก ร และท้องถิ ่นที ่ม ีศ ักยภาพ                           

ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม  
๓. จัดทำแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยกำหนดวิธีการ แหล่งการสนับสนุนเป้าหมาย                 

เวลาดำเนินการ 
๔. เสนอแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานเพื่อ                      

ขอความเห็นชอบ  
๕. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๕. งานควบคุมภายในโรงเรียน 

๑. นางเบญจศีล ช่ืนจิตต์   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวรชา  เสรีกุล 
๓. นางสาวกรวิกา สมใจ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. จัดทำแผนโครงการ สำหรับงานควบคุมภายใน  
๒. วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา  
๓. วิเคราะห์ความเส่ียงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเส่ียง  และจัดลำดับความเส่ียง  
๔. กำหนดมาตรฐานในการป้องกันความเส่ียงในการดำเนินงานของสถานศึกษา  
๕. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา  
๖. ให้ความรู้กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
๗. ประสานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม              

การดำเนินงานตามภารกิจ  
๘. ดำเนินการควบคุมตามเหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการ  ท่ีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด  
๙. ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน  ตามมาตรการท่ีกำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม  
๑๐. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน  
๑๑. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 



 
 

กลุ่มงานบุคคล 
 นางเพ็ญแข   ดรุณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบุคคล 
๒. วางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติงานของกลุ่มงานบุคคลให้สอดคลองกับนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษากำหนด  
๓. กำหนดมาตรฐานระเบียบ กฎเกณฑ์การปฏิบัติงานของกลุ่มงานบุคคล 
๔. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบุคคล 
๕. กำกับดูแลนิเทศติดตามการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบุคคล ได้แก่ งานวางแผน

อัตรากำลัง งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ย้ายโอนและออกราชการ งานทะเบียนประวัติและวันลา งานประเมินผล
การปฏิบัติงานและเล่ือนเงินเดือน งานวินัยของข้าราชการและบุคลากร งานพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
บุคลากร งานสวัสดิการบุคลากร งานควบคุมภายในกลุ่มงานบุคคล 

๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานบุคคล 
๗. การนำเสนอพิจารณาผลการปฏิบัติงานของครูในสายงานกลุ่มงานบุคคล 
๘. การวางแผนจัดสรรงบประมาณพัฒนางานกลุ่มงานบุคคล 
๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๑. งานวางแผนอัตรากำลัง 

๑. นางสาวจอมทอง พิเคราะห์งาน หัวหน้างาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. การจัดทำแผนงาน / โครงการของงานฝ่ายบุคคล โครงการจ้างบุคลากร คำสั่งจ้าง และคำส่ัง              

เลิกจ้าง ทำสัญญาจ้าง ทำทะเบียนคุมการจ้าง  
๒. วางแผนอัตรากำลัง จัดทำแผนอัตรากำลังตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.  
๓. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการ                 

ของสายงาน และการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  
๔. จัดทำแบบประเมินผลงานข้าราชการครู / พนักงานราชการ / ครูอัตราจ้าง / เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน  
๕. ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน  
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียน 
 

๒. งานสรรหา  บรรจุ  แต่งต้ัง  ย้าย  โอน  ลา  และออกจากราชการ 
๑. นางสาวจอมทอง พิเคราะห์งาน  หัวหน้างาน 

 



 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. สรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

กรณีได้รับมอบอำนาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  
๒. การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว  
๓. การแต่งต้ัง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔. การบรรจุกลับเข้าราชการ  
๕. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง           

การแก้ไข วัน  เดือน  ปีเกิด  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
๖. การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือรับรอง งานขออนุญาตลา  
๗. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๓. งานทะเบียนประวัติ 

1. นางสาวจอมทอง พิเคราะห์งาน หัวหน้างาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. วางแผนพัฒนาการจัดทำแฟ้มประวัติของครู ลูกจ้างประจำ อย่างเป็นระบบ ทันสมัยสะดวก              

ต่อการสืบค้นมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๒. ดำเนินการจัดทำแฟ้มประวัติของครู ลูกจ้างประจำ รวมทั้งดูแลเรื ่อ งข้อมูลเกี ่ยวกับเพิ่มวุฒิ

การศึกษาที่ได้รับ การลา การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา การเลื่อนตำแหน่ง               
การปรับวิทยฐานะ อันดับเงินเดือน และการเล่ือนขั้นเงินเดือน ให้สมบูรณ์และครบถ้วน  

๓. จัดทำรายงานประวัติข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น เลขบัตรประชาชน ตำแหน่งเลขท่ี 
ตำแหน่งวิทยฐานะ อันดับเงินเดือน วัน / เดือน / ปีเกิด วัน / เดือน / ปี ที่เข้ารับราชการ และวุฒิการศึกษา 
สาขาวิชาเอก ให้สมบูรณ์และครบถ้วน เข้ารูปเล่มรายงานประวัติข้อมูลครู นำเสนอผู้อำนวยการรับทราบ             
สรุปเรื่องการย้ายของบุคลากร 

๔. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี ่ยวกับเรื ่องเครื ่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา                 
ของบุคลากรพร้อมท้ังศึกษาประวัติข้อมูล เกี่ยวกับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ของบุคลากรท่ีได้รับในปีต่างๆ  

๕. รวบรวมและจัดทำข้อมูล เกี่ยวกับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
(ชั้นตราล่าสุด) ของบุคลากรในโรงเรียน เช่น ชั้นตราที่ได้รับ ปีที่ได้รับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี 
ตอนท่ี วันท่ี / เดือน / ปี หน้า ลำดับท่ี เล่มท่ี และปัจจุบันชั้นตราท่ีกำลังขอ และปีใด  

๖. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 



 
 

๔. งานประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน 
1. นายวชรนันท์ ทิพย์ดวงตา  หัวหน้างาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ดำเนินการเชิญประชุมและจัดเตรียมเอกสารข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ   
เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๒. ประกาศหลักเกณฑ์วิธ ีการประเมินผลฯ จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธี การประเมินผล              
การปฏิบัติราชการท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกล่ันกรองฯ  

๓. แจ้งกำหนดการส่งตัวชี้วัดให้ครูและบุคลากรได้ทราบ โดยจัดทำเป็นหนังสือแจ้งเวียน  
๔. จัดทำข้อตกลงและเกณฑ์ตัวช้ีวัดท่ีใช้ในการประเมินผลฯ รายบุคคล  
๕. ตรวจสอบสรุปข้อตกลง ตัวชี ้วัดฯ ดำเนินการตรวจสอบสรุปข้อตกลง ตัวชี ้วัดฯ เพื่อนำเสนอ

คณะกรรมการกล่ันกรองฯ พิจารณาเห็นชอบ  
๖. ตรวจสอบข้อมูลวงเงินที่ได้รับ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลวงเงินที่ได้รับ ฐานในการคำนวณ              

และแจ้งกำหนดการส่งผลการประเมินฯ  
๗. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ และสรุปผลการประเมิน

ฯ ใหค้ณะกรรมการกล่ันกรองฯ พิจารณาเห็นชอบ  
๘. จัดทำคำส่ังเล่ือนเงินเดือน เสนอผู้มีอำนาจ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณาลงนาม  
๙. จัดทำใบแจ้งผลการเลื ่อนเงินเดือน ส่งให้เฉพาะแต่ละบุคคลในหน่วยงานเซ็นรับใบแจ้งผล                  

การเล่ือนเงินเดือน  
๑๐. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๕. งานวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการและบุคลากร 

1 นางเพ็ญแข  ดรุณ   หัวหน้างาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. จัดทำแผนงาน  โครงการงานวินัย  และจรรยาบรรณ  
๒. การดำเนินงานทางวินัย และการลงโทษ  

 2.1  จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนทางวินัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 2.2  จัดทำคำส่ังลงโทษทางวินัย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 2.3  จัดทำรายงานการลงโทษทางวินัยไปยังผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 
 



 
 

๓. การอ ุทธรณ์ และการร ้องท ุกข ์  ร ับเร ื ่องอ ุทธรณ์ และการร ้องท ุกข ์ และดำเน ินการ                             
ตามกระบวนการทางกฎหมายว่าด้วยวินัยและการลงโทษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๔. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้                    
ด้านกฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ  

๕. การส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติ  จัดทำเกียรติบัตร และทะเบียนคุมเกียรติบัตร ยกย่อง
ชมเชยในโอกาสต่างๆ  

๖. ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  จัดทำคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  การต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

๗. ส่งเสริม วินัย คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัดทำ
เอกสารเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  

๘. การประเมินผลงานตามหัวข้อ  จัดทำแบบประเมินงานด้านวินัย   
๙. การสรุปรายงานผลและการนำผลไปวางแผนการพัฒนา  รายงานผลงานประจำปีทางด้าน          

การดำเนินงานทางด้านวินัย และจรรยาบรรณ  
๑๐. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๖. งานพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร 

๑. นางเพ็ญแข ดรุณ   หัวหน้างาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. จัดทำแผนงาน และโครงการงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ี  
๓. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
๔. กำหนดและดำเนินการจัดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สำหรับบุคลากร และ / หรือนำเสนอ

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามที่มีหน่วยงานต่างๆ จัดและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน  

๕. จัดทำบัญชีรายชื ่อ / ทะเบียนบุคลากรที ่เข้ารับการอบรมท้ังที่จัดภายในโรงเรียน จัดโดย
หน่วยงานต้นสังกัดและจัดโดยหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกโรงเรียน เพื่อจัดทำสารสนเทศด้านสถิติจำนวนช่ัวโมงท่ี
บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาในแต่ละปี  

๖. ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในแผนงาน / โครงการ  
๗. วิเคราะห์ สรุปผลการพัฒนา และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการ  
๘. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเล่ือนตำแหน่ง (มาตรา ๘๐)  
๙. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ  
๑๐. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  



 
 

๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
๗. งานสวัสดิการบุคลากร 

1 นางเพ็ญแข  ดรุณ   หัวหน้างาน 
2 นางนัยน์ปพร ดวงแก้ว 
3 นางจรัสศรี  ตันอุด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีความรักสามัคคีกัน เช่น กิจกรรม 

แข่งขันกีฬาครูภายในสถานศึกษา จัดกิจกรรมนันทนาการในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม  
๒. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ท้ังในด้านวิชาการ

และนันทนาการในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม  
๓. ส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่คร ูและบุคลากรในโอกาสต่างๆ ทั ้งงานมงคล งานอวมงคลตาม                 

ความเหมาะสม เช่น อวยพรวันเกิด กิจกรรมมุทิตาจิต การเจ็บป่วย เป็นต้น  
๔. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๘. งานควบคุมภายในกลุ่มงานบุคคล 

๑. นางสาวศรัณยา วิชาคุณ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ตามโครงสร้างและภารกิจกลุ่มงาน 
๒. วิเคราะห์ความเส่ียงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเส่ียงและจัดลำดับความเส่ียงของกลุ่มงาน 
๓. กำหนดมาตรฐานการป้องกันความเส่ียงในการดำเนินงานของกลุ่มงาน 
๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในของกลุ่มงาน 
๕. ให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับทุกงานในกลุ่มงาน ทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม

การดำเนินงานตามภารกิจ 
๖. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการท่ีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
๗. ประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีกำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
๘. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของกลุ่มงาน 
๙. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกภาคเรียน 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 



 
 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 นายอิทธิฤทธิ์ เทพธานี   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๒. วางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียนให้สอดคลอง             

กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษากำหนด  
๓. กำหนดมาตรฐานระเบียบ กฎเกณฑ์การปฏิบัติงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๔. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๕. กำกับดูแลนิเทศติดตามการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียน  ได้แก่ 

งานปกครองนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน งานคุณธรรมจริยธรรม งานสภานักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน งานชมรมผู้ปกครองและครู งานสมาคมศิษย์เก่า งานควบคุมภายในกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๗. การนำเสนอพิจารณาผลการปฏิบัติงานของครูในสายงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๘. การวางแผนจัดสรรงบประมาณพัฒนางานกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๑. งานปกครองนักเรียน 

๑. นายอิทธิฤทธิ์ เทพธานี   หัวหน้างาน 
๒. นายถวิพงษ์  ก้อนคำ   
๓. นายอภิเชษฐ์ องอาจ 
๔. นายพุทธรามาศ สุรินทร์ 
๕. นางสาวบุษบา ใจคำ 
๖. นางสาวจิระนันต์ พงศ์ธัญญาเขต 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
๒. ร่วมจัดทำแผนงาน / โครงการ วางแผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินกลุ ่มงานกิจการ

นักเรียน  
๓. กำกับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานกลุ่มงานกิจการนักเรียนให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบตามระเบียบ

ของทางราชการและตามแผนงาน / โครงการ 
๔. กำกับ ดูแล กล่ันกรองเอกสารในสำนักงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพื่อปฏิบัติ

หรือส่ังการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี  
๕. เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนท่ีประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน  



 
 

๖. ปกครองดูแลให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียน          
ในบางโอกาส  

๗. ให้คำแนะนำในด้านความประพฤติของนักเรียน และครูให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม               
และระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี  

๘. วางแผนป้องกัน ควบคุม และการแก้ปัญหาการมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรม                        
ท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  

๙. วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย  
๑๐. วางแผนและจัดให้ม ีการรวบรวมข้อมูล สถิต ิเก ี ่ยวก ับงานกลุ ่มบริหารกิจการนักเรียน                   

ให้เป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันและแก้ไข  
๑๑. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนท่ีมีปัญหาตามโอกาสอันควร  
๑๒. ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนท่ีมีปญัหาตามโอกาสอันควร  
๑๓. จัดทำสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรังปรุงต่อไป 
๑๔. จัดทำข้อมูลนักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม  
๑๕. จัดให้มีการกำหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน  
๑๖. จัดทำหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการท่ีกำหนด  
๑๗. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียนของนักเรียน  
๑๘. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนร่วมแก้ปัญหา นักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม

ของนักเรียน  
๑๙. ประสานงานกับผู้ปกครอง ครูประจำชั้น เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่มีพฤติกรรม            

ท่ีไม่เหมาะสม  
๒๐. สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการ             

และ กิจกรรม เช่น เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนท่ีทำความดีด้านต่างๆ  
๒๑. ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ดูแลนักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน 

เรื่องความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
๒๒. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม / การพัฒนาของชุมชน เช่น วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญ               

ของชาติ  
๒๓. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม / ความรับผิดชอบต่อสังคม  
๒๔. ร่วมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน              

และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 
๒๕. จัดครูเวร ตรวจตรา สอดส่อง ดูแลเป็นกรณีพิเศษทั ้งภายในและบริเวณรอบนอกโรงเรียน

ตลอดจนแหล่งมั่วสุมต่างๆ  



 
 

๒๖. ติดต ่อประสานงาน ประสานประโยชน ์ก ับหน ่วยราชการที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับสว ัสด ิภาพ                         
และความปลอดภัยของนักเรียนเช่น สถานีตำรวจ ตำรวจสายตรวจ ตำรวจจราจร องค์กรชุมชนในท้องถิ่น  
เป็นต้น  

๒๗. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข่าวสารจากผู้ปกครองหรือประชาชนหรือผู้นำท้องถิ่น   
เพื่อป้องกันเหตุร้ายท่ีอาจเกิดขึ้นกับนักเรียน 

๒๘. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาในเรื ่องที่เกี่ยวกับการดูแล 
ความประพฤตินักเรียนตามท่ีองค์กรต่างๆ จัดขึ้นตามความเหมาะสม 

๒๙. จัดทำแผนงาน / โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
๓๐. ดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหายาเสพติด          

ในโรงเรียน 
๓๑. จัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ 
๓๒. ประสานงานกับทุกกลุ ่มที ่เกี ่ยวข้องทั ้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื ่อช่วยกันป้องกัน            

และแก้ปัญหายาเสพติด 
๓๓. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
๓๔. ตรวจสอบติดตาม บำบัด เยียวยา ฟื้นฟู นักเรียนท่ีเสพยาเสพติด 
๓๕. สรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  รายงานนำเสนอผู้อำนวยการ

โรงเรียน 
๓๖. ประเมินผลดำเนินงานเป็นระยะๆ และนำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๓๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๒. งานกิจกรรมนักเรียน 

๑. นายอิทธิฤทธิ์ เทพธานี   หัวหน้างาน 
๒. นายถวิพงษ์  ก้อนคำ 
๓. นายอภิเชษฐ์ องอาจ 
๔. นายพุทธรามาศ สุรินทร์ 
๕. นายจิรฤทธี  ศรีพวก 
๖. นางสาวรุ่งนภา ผะตะสอน 
๗. นางสาวจิระนันต์ พงศ์ธัญญาเขต 
๘. นายพงศ์ภัค   เกษตรกรอุดม 
๙. นายอารุณ  ชัยนันต๊ะ 

 
 



 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. จัดทำแผนงาน และโครงการงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน  
๒. วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุน      

ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน  
๓. ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนในขอบข่ายวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  กิจกรรม

ปฐมนิเทศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมคณะสี  
๔. การจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม               

อย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
๕. การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้  คิดเป็น             

ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
๖. ดูแล กำกับ ติดตาม การจัดงานกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานศึกษาที่เกี ่ยวข้องกับประเพณี  

ศาสนาและวันสำคัญของชาติ  
๗. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมรณรงค์กิจกรรมการประกวด

แข่งขัน กิจกรรมการอบรมสัมมนาท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น นักเรียนแกนนำ อบรมผู้นำเยาวชน  
๘. จัดทำสรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้จัดกิจกรรม 

เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 
๙. ประเมินผลดำเนินงานเป็นระยะๆ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๓. งานคุณธรรม จริยธรรม 

๑. นางสาววาสนา บุญเรือง   หัวหน้างาน 
๒. นายรชานนท์ ชัยคำหล้า 
๓. นายพงศ์ภัค  เกษตรกรอุดม 
๔. นายอารุณ  ชัยนันต๊ะ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. จัดกิจกรรมส่งเสร ิมพัฒนาด้านคุณธรรม  จร ิยธรรมในด้านการประหยัดและการออม               

การเสียสละ  ความอดทน  อดกลั้น  ความขยันหมั่นเพียร  ความเมตตากรุณา  ความสามัคคี  โดยมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้การยกย่องชมเชยและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกันโดยทำเป็นประจำ  
โดยต่อเนื่อง  

๒. จัดอบรมประจำวันหน้าเสาธง ประชุมสวดมนต์ไหว้พระ อบรมด้วยวิธีการและกิจกรรมต่างๆ                
เรื ่องชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ วิธีการเรียน ศีลธรรม จรรยามารยาทและวัฒนธรรมประเพณีกิจกรรม
ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และโรงเรียน  



 
 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ 
การปฏิบัติตามกฎจราจร การปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาสาธารณสถานศึกษา การให้ความรู้แก่เยาวชน 
โดยการจัดกิจกรรมอย่างเป็นประจำต่อเนื่อง มีการปรับแก้ไข มีการเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบอยู่เสมอ 

๔. จัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
๕. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแก่นักเรียน 
๖. ประสานงานกับวัด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝึกอบรมด้านศีลธรรม จริยธรรม         

แก่นักเรียน 
๗. จัดกิจกรรมยกย่อง / ประกาศเกียรติคุณให้กำลังใจนักเรียนที่ประพฤติ และเป็นแบบอย่างที่ดี    

กับนักเรียน 
๘. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นผู้นำ และผู้ตามท่ีดีให้กับนักเรียน 
๙. จัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ      

๑ ครั้ง รวมทั้งวันสำคัญทางศาสนา 
๑๐. จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
๑๑. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
๑๒. ประเมินผลกิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  จากพฤติกรรมนักเรียนเป็นระยะๆ 

และนำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ
สถานศึกษา  

๑๓. ปฏิบติังานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
๔. งานสภานักเรียน 

๑. นายอิทธิฤทธิ์ เทพธานี   หัวหน้างาน 
๒. นางสาววาสนา บุญเรือง 
๓. นางสาวจิระนันต์ พงศ์ธัญญาเขต 
๔. นายพงศ์ภัค  เกษตรกรอุดม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. เป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน          

ของ คณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายท่ีเหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน  
๒. ดูแล แนะนำ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ การดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยภายในกฎระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยงานคณะกรรมการนัก เรียนพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญ
กำลังใจในการทำงานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

๓. จัดกิจกรรมเพื ่อกระตุ ้นเตือน ปลูกฝังจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน ปลูกฝังคุณลักษณะ            
ของการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดีในแนวทางของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 



 
 

๔. ประสานกับครูของโรงเรียน / ฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้อง 
กับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๕. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด  
๖. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ ๑ ครั้ง  
๗. ประสานกับนักเรียนในการทำความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การเคารพ

ของนักเรียนต่อครู 
๘. จัดทำคู่มือคณะกรรมการนักเรียน  
๙. ส่ง เสร ิมให ้น ักเรี ยนจ ัดก ิจกรรมและเข ้าร ่วมกิจกรรมในวันสำค ัญของชาต ิ/ศาสนา/

พระมหากษัตริย์ และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย  
๑๐. เป็นคณะกรรมการวางแผนระบบการเข้าแถวนักเรียน ระเบียบแถว เพื่อสะดวกแก่การเดินแถว 

เข้าห้องโฮมรูมอย่างเป็นระเบียบ  
๑๑. เป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง  
๑๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
บทบาทหน้าที่ของนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน 

๑. เป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 
๒. ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนักเรียน โดยกระบวนการประชาธิปไตย         

และแนวทางสันติวิธี 
๓. ชักชวนนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
๔. สืบสานความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
๕. เป็นผู้นำเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม 
๖. ดูแลทุกข์สุขของนักเรียนและร่วมแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน 
๗. ประสานกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าท่ีนักเรียนควรได้รับ 
๘. รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีได้รับหมอบหมายจากทางโรงเรียน 
๙. ริเริ่มโครงการท่ีเป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน 
๑๐. ดูแลสอดส่องและจัดทรัพยากรท่ีมีอยู่ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า 
๑๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ทันต่อเหตุการณ์และตรงไปตรงมา 
๑๒. เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๑๓. วางแผนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครูท่ีปรึกษา 

 
 
 
 



 
 

๕. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑. นางสาวบุษบา ใจคำ   หัวหน้างาน 
๒. นายพุทธรามาศ สุรินทร์ 
๓. นายพงศ์ภัค   เกษตรกรอุดม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. จัดทำแผนงาน และโครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๒. ประสานความร่วมมือกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๓. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ์และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
๔. พัฒนาระบบกระบวนการป้องกัน / ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี  
๕. พัฒนาครูและผู้เกี ่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      

ได้อย่างสมบูรณ์  
๖. พัฒนาความช่วยเหลือของบุคคลที่เกี ่ยวข้องให้มีความร่วมมือ ร่วมใจอย่างมีประสิทธิภาพ            

ท่ีจะช่วยเหลือนักเรียนทุกคน  
๗. ติดตามกำกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา  
๘. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๙. จัดประชุมครูในระดับ เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๐. จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี  
๑๑. วางแผนการดำเนินงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับหัวหน้าระดับและคณะกรรมการ

บริหารกลุ่มงาน  
๑๒. ประสานงานดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับหัวหน้าระดับ  
๑๓. เตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๑๔. ออกคำส่ังคณะทำงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเยี่ยมบ้านนักเรียนของครู  
๑๕. ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท้ังการส่งเสริมป้องกันปัญหาและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาใน

ด้านความสามารถ  ด้านสุขภาพและด้านครอบครัวหรืออื่นๆ  
๑๖. ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางท่ีกำหนด คือ  

 16.1  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 16.2  การคัดกรองนักเรียน  
 16.3  การส่งเสริมนักเรียน  
 16.4  การป้องกันและแก้ปัญหา  
 16.5  การส่งต่อ  

๑๗. ในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือของครูแนะแนวให้ส่งต่อผู้เช่ียวชาญภายนอกและ
ติดตามผลการช่วยเหลือนั้น  

๑๘. ประสานทำงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายในโรงเรียน  



 
 

๑๙. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานส่งผู้บริหารหรือหัวหน้าระดับ  
๒๐. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในช้ันเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
๒๑. ตรวจสอบการโฮมรูมของครูท่ีปรึกษาประจำช้ันเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๒๒. ประสานงานกับหัวหน้าระดับช้ัน ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา  
๒๓. ประสานครูท่ีปรึกษาเพื่อออกเย่ียมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม  
๒๔. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๒๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๖. งานหัวหน้าระดับชั้น 

๑. นางสาวกมลทิพย์ แก้วทิตย ์ หัวหน้าระดับช้ัน ม.ต้น และหัวหน้าระดับช้ัน ม.๒ 
๒. นายถวิพงษ์  ก้อนคำ  หัวหน้าระดับช้ัน ม.ปลาย และหัวหน้าระดับช้ัน ม.๕ 
๓. นางจรัสศรี  ตันอุด  หัวหน้าระดับช้ัน ม. ๑ 
๔. นางสุจิตรา  ขุนคำ  หัวหน้าระดับช้ัน ม.๓ 
๕. นางสาวจอมทอง  พิเคราะห์งาน หัวหน้าระดับช้ัน ม.๔ 
๖. นางนัยน์ปพร ดวงแก้ว  หัวหน้าระดับช้ัน ม.๖ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. จัดทำแผนงาน และโครงการต่างๆ ในระดับช้ัน  
๒. ร่วมกับครูประจำชั ้นช่วยดูแลนัก เรียน ให้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบ ังคับ          

ของโรงเรียน  
๓. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที ่ประพฤติดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน  และหาทางแก้ไข

พฤติกรรมนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค์  
๔. ติดตาม ศึกษานักเรียนที่ขาดเรียนมากผิดปกติ หนีเรียน ไม่เข้าเรียนในบางวิชา  มาโรงเรียน            

แต่ไม่ได้เข้าโรงเรียน และร่วมกันปรึกษาหารือแก้ปัญหา  
๕. ควบคุมดูแลนักเรียนในระดับช้ันในการเข้าแถวเชิญธงชาติ สวดมนต์แผ่เมตตา  และกิจกรรมอื่นๆ 

หน้าเสาธงในตอนเช้า เข้าห้องประชุม หรือร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน ให้อยู่ในระเบียบวินัย  
๖. ประชุมปรึกษาหารือกับครูประจำช้ัน เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา  
๗. ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องส่วนตัวและเรื่องอื่นๆ ท่ีนักเรียนนำมาปรึกษา เพื่อหาทาง

ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาร่วมกับฝ่ายปกครอง งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว 
๘. ติดตามดูแล ให้ครูผู้สอนช่วยดำเนินการแก้ไขพฤติกรรมและการรักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน 

เช่น ให้ครูเข้าสอนตรงเวลา ก่อนและหลังการสอนให้ครูตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน   
ให้นักเรียนรับผิดชอบความสะอาด และดูแลโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียนของตน มีการตรวจรายช่ือ เรียกช่ือผู้เข้าเรียน 
สำรวจวัสดุอุปกรณ์การเรียน ติดตามผู้ขาดหายระหว่างช่ัวโมงเรียนของตน  



 
 

๙. ติดตามการดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรมความประพฤติและการปฏิบัติที ่ไม่เหมาะสม โดยใช้             
แบบบันทึกพฤติกรรม ติดตามให้มีการแก้ไขพฤติกรรมความประพฤติที่นักเรียนได้ให้สัญญาไว้ การรวบรวม
แบบบันทึกพฤติกรรมตามระดับช้ัน  

๑๐. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ครูที่ปรึกษา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. ควบคุมดูแลนักเรียน เกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ การแต่งกาย จรรยามารยาท และระเบียบวินัย 

ติดตามให้นักเรียนแก้ไขเมื่อได้รับรายงานว่านักเรียนในช้ันมีความผิดพลาด บกพร่อง  
๒. ดำเนินงานเรื ่องงานประจำชั ้นต่างๆ ที ่โรงเรียนมอบหมายและสั ่งการให้ความร่วมมือใน             

การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทุกครั้งที่มีกิจกรรม เมื่อมีการประชุมนักเรียนต้องช่วยดูแลและควบคุม
นกัเรียนในการประชุมนักเรียนทุกครั้ง  

๓. ติดตามดูแลความประพฤติการปฏิบัติของนักเรียนให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม  พยายาม        
ให้นักเรียนในช้ันเป็นนักเรียนท่ีดีตามท่ีโรงเรียนและสังคมไทยต้องการ  

๔. ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในการจัดกิจกรรมของชั้น เช่น เลือกตั้งหัวหน้า  รองหัวหน้า  ผู้รักษา
แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ประจาชั้น การจัดกิจกรรมต่างๆ และเวรประจาวัน   แต่ละเวรขอให้มีหัวหน้าเวร
ประจำวัน เพื่อดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ทำเวรประจำวันในคาบสุดท้ายของแต่ละวัน  

๕. ติดต่องานปกครอง  งานแนะแนว  และผู้ปกครองอยู่เสมอ  ถ้ามีโอกาสควรเยี่ยมบ้านนักเรียน
โดยเฉพาะรายที่มีปัญหา เพื่อให้เกิดความราบรื่นเรียบร้อยทุกฝ่าย  สดับรับฟังปัญหาต่างๆ ของนักเรียนอยู่
เสมอเมื ่อมีปัญหานักเรียนที ่แก้ไขไม่ได้ขอให้แจ้งงานปกครอง   งานแนะแนว  หรือกลุ ่มงานวิชาการ            
หรือผู้บริหารสถานศึกษาทราบ  

๖. จัดให้มีแฟ้มประจำชั้นประจำปี  เพื่อเก็บรวบรวมบันทึกประจำวัน  บันทึกรายการต่างๆ ใน
ห้องเรียน บันทึกกิจกรรมท่ีควรบันทึกเก็บรวบรวม  

๗. เป็นตัวแทนของนักเรียนด้านงานธุรการ เช่น การส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร ฯลฯ  
๘. ติดตามผลการเรียนการสอน แก้ปัญหาเด็กขาดเรียน ไม่มาโรงเรียน  ถ้าไม่มีใบลาต้องสอบถามหา

สาเหตุ  ไปติดตาม  ถ้าขาดหลายวัน  ต้องขอจดหมายของโรงเรียน  ส่งแจ้งผู้ปกครองติดตาม  และรายงาน
กลุ่มงานวิชาการ และดำเนินตามระเบียบการติดตามนักเรียนขาดเรียน  

๙. ติดตามใกล้ชิดนักเรียน  มีปัญหาขาดการเรียน  ต้องกำกับ  ติดตาม  การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
กรณีนักเรียนขาดเรียนนาน ต้องเก็บหลักฐานต่างๆ ท่ีจำเป็น  

๑๐. ติดตามดูแลนักเรียนด้านกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมการไปอยู่ค่ายพักแรม  การไปทัศนศึกษา  
การแสดงผลงานในการจัดนิทรรศการ การร่วมการกุศลต่างๆ ฯลฯ 

๑๑. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา  



 
 

๑๒. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
๗. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

๑. นางสาวบุษบา ใจคำ   หัวหน้างาน 
๒. นายพงศ์ภัค   เกษตรกรอุดม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. กำหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง  
๒. จัดตั้งเครือข่ายผู ้ปกครองระดับห้องเรียน  เครือข่ายผู ้ปกครองระดับชั ้นเรียน  เครือข่าย

ผู้ปกครองระดับคณะกรรมการบริหารเครือข่าย  
๓. กำกับ  ติดตาม  และประสานงาน  เครือข่ายผู้ปกครอง  ท้ังด้านการทำงานและระดมทรัพยากร

สนับสนุนการศึกษา  
๔. จัดให้มีระบบการประสานงาน  ประชุมคณะกรรมการ  เครือข่ายผู้ปกครองแต่ละระดับ  
๕. ประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ   เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา  
๖. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเครือข่ายผู้ปกครอง  ให้บุคลากรในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

รับทราบอย่างต่อเนื่อง  
๗. ร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
๘. ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา  
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๘. งานควบคุมภายในกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

๑. นางสาววาสนา  บุญเรือง   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวรุ่งนภา  ผะตะสอน 
๓. นางสาวจิระนันต์  พงศ์ธัญญาเขต  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหา  ตามโครงสร้างและภารกิจกลุ่มงาน 
๒. วิเคราะห์ความเส่ียงของการดำเนินงาน  กำหนดปัจจัยเส่ียงและจัดลำดับความเส่ียงของกลุ่มงาน 
๓. กำหนดมาตรฐานการป้องกันความเส่ียงในการดำเนินงานของกลุ่มงาน 
๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในของกลุ่มงาน 
๕. ให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับทุกงานในกลุ่มงาน  ทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม

การดำเนินงานตามภารกิจ 
๖. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์  มาตรการ  และวิธีการท่ีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 



 
 

๗. ประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายในตามมาตรการท่ีกำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
๘. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของกลุ่มงาน 
๙. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  ทุกภาคเรียน 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลุ่มงานอำนวยการ 
 นางสาวสมพร แสงทอง   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานอำนวยการ 
๒. วางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติงานของกลุ ่มงานอำนวยการให้สอดคล อง                 

กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษากำหนด  
๓. กำหนดมาตรฐานระเบียบ กฎเกณฑ์การปฏิบัติงานของกลุ่มงานอำนวยการ 
๔. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอำนวยการ 
๕. กำกับดูแลนิเทศติดตามการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอำนวยการ   ได้แก่             

งานสารบรรณ  งานต้อนรับและปฏิคม  งานชุมชนสัมพันธ์  งานโภชนาการ  งานอนามัย  งานควบคุมภายใน
กลุ่มงานอำนวยการ 

๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานอำนวยการ 
๗. การนำเสนอพิจารณาผลการปฏิบัติงานของครูในสายงานกลุ่มงานอำนวยการ 
๘. การวางแผนจัดสรรงบประมาณพัฒนางานกลุ่มงานอำนวยการ 
๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๑. งานสารบรรณ 

๑. นางสาวสมพร แสงทอง   หัวหน้างาน 
๒. นายสนั่น  อุตร ี    

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 งานสารบรรณเป็นงานที่เกี ่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ ่มตั ้งแต่การจัดทำ  การรับ  การส่ง            
การเก็บรักษา  การยืมจนถึงการทำลาย  ครอบคลุมงานเกี่ยวกับเอกสารท้ังหมด  ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอน
และขอบข่ายของงานสารบรรณเริ่มตั ้งแต่การคิด  อ่าน  ร่าง  เขียน  แต่ง  พิมพ์  จด  จำ  ทำสำเนา  ส่ง               
หรือส่ือข้อความ  รับ  บันทึก  จดรายงานการประชุม  สรุปย่อเรื่อง  เสนอ  ส่ังการ  ตอบ  ทำรหัส  เก็บเข้าท่ี 
ค้นหา  ติดตามและทำลาย 

๑. รับ - ส่งเอกสาร  
 1.1  ลงรับหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ 
 1.2  ลงทะเบียนหนังสือเข้าทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
 1.3  ตรวจสอบหนังสือราชการและเกษียณเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ          
 1.4  จัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
 1.5  ออกเลขหนังสือภายใน , ภายนอก , เลขคำส่ัง , ประกาศ ฯลฯ 
 



 
 

๒. เสนอหนังสือ 
2.1   เสนอหนังสือผู้บริหาร 

 2.2   จัดเวียนหนังสือให้บุคลากรทราบ 
 2.3   ควบคุมดูแลหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ 
๓. การจัดเก็บเอกสารและการทำลายท่ีหมดอายุการใช้งาน 
๔. โต้ตอบหนังสือไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก 
๕. จัดพิมพ์งานของหน่วยสารบรรณ  
๖. ให้บริการรับ – ส่ง  จดหมายและพัสดุไปรษณีย์แก่บุคลากร  
๗. ต้อนรับ ติดต่อ  ประสานงาน  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ัวไป 
๘. ประสานงานแจ้งช่ือผู้ไปร่วมกิจกรรมวันสำคัญๆ  ของโรงเรียน     
๙. การจัดประชุมประจำเดือนและประชุมอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 9.1   ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม  
 9.2   ติดตาม ดูแล ความเรียบร้อยในการประชุม  
 9.3   ดำเนินการประชุม/บันทึกรายงานการประชุม  แจ้งมติไปยังผู้เกี่ยวข้อง  จัดทำรายงาน        

การประชุม 
๑๐. ประเมินผลดำเนินงานเป็นระยะๆ  และนำผลการประเมินไปปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๒. งานต้อนรับและปฏิคม 

๑. นางสายพิณ  ไชยวรรณ์  หัวหน้างาน 
๒. นายสนั่น  อุตร ี
๓. นางสาวพัทรภรณ์ เพชรงาม 
๔. นางสาวศรัณยา วิชาคุณ 
๕. นางสาวถาวรี ถนัดธนูศิลป ์
๖. นางสาวกรวิกา         สมใจ 
๗. นางสาวเสาวนีย์ สถาพร 
๘. นางสาวกัญจน์ดัส ใจงาม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. วางแผนและจัดทำแผนงาน โครงการและการปฏิบัติงานของงานต้อนรับและปฏิคม  
๒. จ ัดระบบงาน ลดข ั ้นตอนการดำเน ินงานให ้ม ีประส ิทธ ิภาพ โดยนำเทคโนโลย ีมาใช้                      

ในการดำเนินงานให้เหมาะสม  
๓. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพของงานสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  



 
 

๔. จัดทำบัญชีควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ให้มีการลงทะเบียนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์           
งานต้อนรับและปฏิคมโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  พร้อมท้ังจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายให้เป็นปัจจุบัน  

๕. ให้การตอนรับผู ้มาติดต่อ  ประสานงาน  จัดบร ิการอาหารและเคร ื ่องดื ่มท่ี เหมาะสม                 
ในการจัดประชุม  อบรม  รวมถึงกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  

๖. มีความพร้อมท้ังบุคลากร  และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะให้บริการอยู่เสมอ  
๗. วางระเบียบ วิธีการและแนวปฏิบัติ ให้ความรู้แก่ผู ้ปฏิบัติงานในเรื ่องมารยาทการให้บริการ

คุณภาพความสะอาดของอาหารและเครื่องด่ืม  
๘. กำกับ ควบคุมดูแล  แก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ  และเกณฑ์

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
๙. ประเมินผลดำเนินงานเป็นระยะๆ และนำผลการประเมินไปปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๓. งานสัมพันธ์ชุมชน 

๑. นายวรพงษ์  เรือนแก้ว  หัวหน้างาน 
๒. นายพุทรามาศ สุรินทร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. วางแผนและจัดทำแผนงาน / โครงการสัมพันธ์ชุมชน  
๒. ประสานเชื ่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา เพื ่อแลกเปลี ่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้           

และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
๓. สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรระดับ

สถานศึกษา  
๔. จัดบริการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ในฐานะโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้  

ของชุมชน  
๕. รวบรวมข้อมูลของชุมชน วิเคราะห์ จัดระบบและนำไปใช้ในการจัดทำแผนความสัมพันธ์ระหว่าง

ชุมชนกับโรงเรียน  
๖. ประสานสัมพันธ์กับองค์กรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้แก่ สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคม

ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๗. บริการชุมชนในด้านสถานท่ี บุคลากร วัสดุอุปกรณ์  
๘. ให้ความรู้และรณรงค์ในกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด  
๙. จัดกิจกรรมร่วมกับวัด ชุมชน และหน่วยงานราชการท่ีใกล้เคียง  
๑๐. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญอื่นๆ  
๑๑. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและองค์กรต่างๆ  



 
 

๑๒. ประสานกับชุมชนในการให้การสนับสนุนโรงเรียนด้านต่างๆ  
๑๓. รวบรวมผลงานทางวิชาการของโรงเรียนและเผยแพร่ให้ปรากฏแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
๑๔. บันทึกและเผยแพร่คุณงามความดีของนักเรียนและบุคลากรให้ปรากฏ  
๑๕. รวบรวมเกียรติประวัติด้านอื่นๆ ของโรงเรียนไว้เป็นหลักฐาน เผยแพร่ให้ทราบทั่วกันทั้งภายใน

โรงเรียนและชุมชน  
๑๖. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๑๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๔. งานโภชนาการและร้านค้าโรงอาหาร 
 ๑.  นางนัยน์ปพร ดวงแก้ว   หัวหน้างาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. จัดทำแผนงาน / โครงการ / และปฏิทินงานโภชนาการ  
๒. ดูแลคุณภาพอาหาร น้ำด่ืม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและจำหน่ายในราคายุติธรรม  
๓. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  
๔. จัดให้มีการตรวจสอบสารปนเป้ือนในอาหาร โดยกิจกรรม อย.น้อยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
๕. ตรวจสอบสถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบอาหารให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ  
๖. จัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการโครงการ / งานเสนองบประมาณสนับสนุนและจัดทำปฏิทิน

ปฏิบัติงาน 
๗. จัดโรงอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้บริการ มีครุภัณฑ์ประจำโรงอาหาร อุปกรณ์ เครื่องด่ืม

เครื่องใช้ และเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดโรงอาหารได้อย่างเหมาะสม สะอาด ถูกหลักอนามัย 
มีความเป็นระเบียบสวยงาม มีโต๊ะ เก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารสำหรับครูและนักเรียนอย่างเพียงพอมีระบบ
การถ่ายเทอากาศท่ีดีมีระบบการรักษาความสะอาดท่ีได้มาตรฐาน 

๘. กำหนดวิธีการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ขนม ผลไม้ น้ำดื ่ม เช่น การแต่งกาย           
สวมชุดกันเป้ือน ผ้าคลุมผม การล้างถ้วย จาน ชาม ให้สะอาดถูกหลักอนามัย และกำหนดราคาจำหน่ายอาหาร 
คุณภาพอาหารสุขภาพผู้ประกอบอาหารตลอดจนการใช้น้ำใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

๙. รับผิดชอบตรวจตราดูแลการจัดน้ำด่ืมท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ 
๑๐. วางแผนและดำเนินการในการให้บริการอาหารในกรณีที่โรงเรียนมีกิจกรรมโอกาสต่างๆ เช่น            

งานเล้ียงสังสรรค์ งานต้อนรับผู้มาเยือน 
๑๑. พิจารณาลงโทษผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารที่กระทำผิดระเบียบหรือเงื่อนไขของโรงเรียน           

เพื่อเสนอผู้บริหาร 
๑๒. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 



 
 

๕. งานอนามัย 
 ๑.  นางสาววาสนา บุญเรือง   หัวหน้างาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. วางแผนงาน / โครงการและการปฏิบัติงานด้านอนามัยโรงเรียนและจัดทำงบประมาณ  
๒. ส่งเสริมความรู้และการสร้างสุขนิสัยที่ดีด้านสุขภาพอนามัย  เช่น  การตรวจสุขภาพ  การสร้าง

ภูมิคุ้มกัน  การสร้างลักษณะนิสัยท่ีดี  การกำจัดแหล่งเพาะเช้ือโรค  
๓. จัดทำสถิติและข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัย  เช่น  จัดทำบัตรสุขภาพ  เก็บสถิติน้ำหนักส่วนสูง

ของนักเรียนในโรงเรียน  
๔. ประสานงานกับแพทย์หรือเจ้าหน้าที ่อนามัย มาให้ว ัคซีนภูมิคุ ้มกันแก่นักเรียน/บุคลากร             

ตามฤดูกาลระบาดของโรค  
๕. ปฏิบัติงานทางวิชาการ เช่น ค้นคว้าความรู้เพื่อสอนและอบรมนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 

หรือเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพเป็นประจำตลอดปี  
๖. ร่วมมือกับหน่วยงานอื ่นในการช่วยเหลือด้านสุขภาพ รวมทั ้งด้านสุขศึกษาทั ้งทางตรง             

และทางอ้อม  
๗. ร่วมมือกับงานโภชนาการในด้านสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร  
๘. ร่วมมือและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาสุขาภิบาลด้านส่ิงแวดล้อม  
๙. ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบร ิหารทั ่วไปและผู ้บร ิหาร

สถานศึกษา  
๑๐. จัดหาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการพยาบาลเบ้ืองต้นไว้บริการให้เพียงพอ  
๑๑. จัดตกแต่ง เรือนพยาบาล เตียงพยาบาล ให้สะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก  
๑๒. จัดทำระเบียน และสถิติผู้มารับบริการให้เป็นปัจจุบัน  
๑๓. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ  
๑๔. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
๑๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๖. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑.  นางนัยน์ปพร  ดวงแก้ว   หัวหน้างาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. ดำเนินการให้การเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
๓. ประสานงานกับชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 



 
 

๔. ดำเนินการให้มีการเลือกตั ้งคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน แทนตำแหน่งที ่ว ่าง            
ลงเมื่อครบวาระ หรือลาออก หรือถึงแก่กรรม ให้เป็นไปตามระเบียบการสรรหา 

๕. ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา  ในการประชุม  รายงาน  ช้ีแจง  เกี่ยวกับการกำหนด
นโยบาย การวางแผนการดำเนินงานของสถานศึกษา 

๖. ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา  ในการประชุม  รายงาน  ชี้แจง  ผลการดำเนินงาน
ตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

๗. ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน
สถานศึกษา และชุมชน 

๘. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
๙. สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอโรงเรียนก่อนส้ินปีการศึกษา 

 
๗. งานควบคุมภายในกลุ่มงานอำนวยการ 

๑. นางสาวสมพร แสงทอง   หัวหน้างาน 
๒. นายสนั่น  อุตร ี   
๓. นางสาวกัญจน์ดัส ใจงาม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ตามโครงสร้างและภารกิจกลุ่มงาน 
๒. วิเคราะห์ความเส่ียงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเส่ียงและจัดลำดับความเส่ียงของกลุ่มงาน 
๓. กำหนดมาตรฐานการป้องกันความเส่ียงในการดำเนินงานของกลุ่มงาน 
๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในของกลุ่มงาน 
๕. ให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับทุกงานในกลุ่มงาน ทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม

การดำเนินงานตามภารกิจ 
๖. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการท่ีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
๗. ประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีกำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
๘. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของกลุ่มงาน 
๙. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ทุกภาคเรียน 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
 

กลุ่มงานเทคโนโลยี 
 นายเฉลิมพล ดอนดี   รองผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยี 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. เป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยี 
๒. วางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติงานของกลุ ่มงานให้สอดคล้องกับนโยบาย         

ของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษากำหนด 
๓. กำหนดมาตรฐานระเบียบ กฎเกณฑ์การปฏิบัติงานของกลุ่มงาน 
๔. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน 
๕. กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม การบริหารงานและการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน 
๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน 
๗. การนำเสนอพิจารณาความดี ความชอบของครูในกลุ่มงาน 
๘. วางแผนการจัดสรรงบประมาณพัฒนางานกลุ่มงาน  
๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนได้มอบหมาย 

 
1.  งานเทคโนโลยี 

๑. นายเฉลิมพล ดอนดี   รองผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยี 
๒. นางสาวรชา  เสรีกุล    
๓. นางปรียพันธ์ มัททวีวงศ์ 
๔. นายปฏิญญส พุทธานนท์   
๕. นายชลนที  บุญทา    

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. เป็นคณะกรรมการร่วมในการกำหนดทิศทางและแนวนโยบายในการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ 
๒. วางแผนนำแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารกลุ่มงานฯไปสู่การปฏิบัติ 
๓. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาหารือ 

ประสานงานดูแล ช่วยเหลือคณะกรรมการบริหาร คณะครู นักเรียนในด้านเทคโนโลยี 
๔. ร่วมจัดทำระเบียบ มาตรฐาน  มาตรการต่างๆในการพัฒนาโรงเรียนด้านเทคโนโลยี 
๕. ร่วมจัดทำแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนได้มอบหมาย 

 
2.  งานประชาสัมพันธ์ 

๑. นางวรปฐมา  จองทรัพย์  หัวหน้างาน 
๒. นางสาวกมลทิพย์ แก้วทิพย์ 
๓. นางสาวรชา  เสรีกุล   



 
 

๔. นายชลนที  บุญทา 
๕. นายพงศ์ภัค   เกษตรกรอุดม 
๖. นางสาวนุชจรีย์ เงินคำมูล 
๗. นางสาวจิระนันต์ พงศ์ธัญญาเขต  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. วางแผนและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
๒. ดำเนินการประสานงาน  กระจายเสียงข่าวสารของโรงเรียน 
๓. ทำหน้าท่ีพิธีกร  และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 
๔. จัดทำวารสารของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของครู  นักเรียน  และโรงเรียน 
๕. ประสานงานเพื่อเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน นักเรียน กับส่ือมวลชนส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น 
๖. พัฒนาบุคลากรและนักเรียนช่วยงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเสมอ 
๗. ควบคุมดูแลระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียน 
๘. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนได้มอบหมาย 

 
3.  งานระบบงานเทคโนโลยี 

๑. นางสาวรชา  เสรีกุล  หัวหน้างาน 
๒. นายปฏิญญา พุทธานนท์ 
๓. นางปรียพันธ์ มัททวีวงศ์ 
๔. นายชลนที  บุญทา  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. จัดทำระบบงานระบบงานเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการ    
๒. จัดทำแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติการประจำปี  ปฏิทินปฏิบัติงานของระบบเครือข่ายข้อมูล 
๓. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน        

และการบริหารเชื ่อมโยงระบบเครือข่ายและสารสนเทศของสถานศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา            
และส่วนกลาง  ปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

๔. งานระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
4.1  บร ิหารและจ ัดการระบบเคร ือข ่ายคอมพ ิวเตอร ์ โรงเร ียนแม ่แตง ให ้ เพ ียงพอ                       

และมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๒  ควบคุม ดูแล และรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริม  และพัฒนาสมรรถนะการบริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ของฝ่ายบริหาร การจัดการเรียนการสอนของคณะครูและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 



 
 

 ๔.๓  ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ กำหนดคุณลักษณะของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๕. งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนด้านเทคโนโลยี 
 ๕.๑  วางแผนและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน 
 ๕.๒  ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน รวมทั้งอัพเดตข้อมูลในเว็บตามความจำเป็น
จัดหา ติดต้ัง บำรุงรักษาซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงเรียน 

 ๕.๓  ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงเรียนแก่กลุ่มงานต่างๆ 
 ๕.๔  ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโรงเรียน 

๖. งานซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ๖.๑  ดูแลรักษา ซ่อมแซม ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังด้าน Hardware และ Software 
 ๖.๓  สนับสนุนการสร้างและการพัฒนา Software บนระบบคอมพิวเตอร์ 
  ๖.๔  ให้คำปรึกษาในด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรทั้งในหรือนอกหน่วยงาน (ตามที่หน่วยงาน

อื่นๆ ร้องขอ) 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนได้มอบหมาย 

 
4.  งานโสตทัศนูปกรณ์ 

๑. นายจิรฤทธี  ศรีพวก  หัวหน้างาน 
๒. นายพุทธรามาศ สุรินทร์ 
๓. นายชลนที  บุญทา 
๔. นายอภิเชษฐ์ องอาจ 
๕. นายเจริญ  ศรีวิชัย 
๖. นายผดุง  คำเส้า 
๗. นายพงศ์ภัค  เกษตรกรอุดม 
๘. นายปฏิญญา พุทธานนท์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. จัดทำระเบียบการใช้และการให้บริการงานโสตฯ 
๒. จัดกิจกรรม ส่งเสริม ให้คำแนะนำ วิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
๓. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ ภายในและนอกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม       

ของโรงเรียน 
๔. ควบคุมดูแลรักษาระบบแสง เสียง ห้องโสตฯ หอประชุมหรือห้องประชุมภายในโรงเรียน 
๕. จัดทำตารางและสถิติการให้บริการ 
๖. ซ่อมบำรุง รักษา และจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม 
๗. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์โสตฯ ให้สามารถใช้การได้โดยปกติ 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนได้มอบหมาย 



 
 

5.  งานควบคุมภายในกลุ่มงานเทคโนโลยี  
๑. นายเฉลิมพล   ดอนดี  หัวหน้างาน 
๒. นางสาวรชา  เสรีกุล 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. ตรวจสอบ ควบคุม ดุแลให้งานในกลุ่มงานเป็นไปตามภาระงาน 
๒. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานตามงาน  โครงการหรือภาระงานที่กลุ ่มฯได้ร ับมอบหมาย           

จากโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลุ่มงานงบประมาณ 
นางสุจิตรา ขุนคำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานงบประมาณ 
๒. วางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติงานของกลุ ่มงานงบประมาณให้สอดคลอง         

กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษากำหนด  
๓. กำหนดมาตรฐานระเบียบ กฎเกณฑ์การปฏิบัติงานของกลุ่มงานงบประมาณ 
๔. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มงานงบประมาณ 
๕. กำกับดูแลนิ เทศติดตามการบร ิหารงานและการปฏิบัต ิงานของกลุ ่มงานงบประมาณ                     

ได้แก่  งานบริหารการเงิน งานบริหารบัญชี งานบริหารสินทรัพย์และพัสดุ งานตรวจสอบภายใน งานควบคุม
ภายในกลุ่มงานงบประมาณ 

๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานงบประมาณ 
๗. การนำเสนอพิจารณาผลการปฏิบัติงานของครูในสายงานกลุ่มงานงบประมาณ 
๘. การวางแผนจัดสรรงบประมาณพัฒนางานกลุ่มงานงบประมาณ 
๙. ปฏิบัติหนท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๑. งานบริหารการเงิน 
  ๑.  นางสุจิตรา  ขุนคำ  หัวหน้างานการเงิน 
  ๒.  นางสาวชนาภา จิตจำนงค์ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
  ๓.  นางสาวนันทวรรณ มูลงาม  เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. บริหารจัดการด้านการเงิน ดังนี้ 

1.2   การเบิก - จ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ  
1.3   จัดทำทะเบียนคุมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา  
1.4 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญ การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท เพื่อเสนอขออนุมัติ

จ่ายเงินทุกประเภท 
1.4   นำส่งเงิน โอนเงิน การกักเงินไว้เบิกเหล่ือมปีตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  
1.5   รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำเรื่องอนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจำปี  
1.6   ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕  
1.7   วิเคราะห์รายจ่ายของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ  
1.8 เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ           

ของสถานศึกษา  



 
 

1.9 ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน              
และงบยอดเงินฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทท่ัวไป  

1.10 จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาท่ีกำหนด  
1.11 จัดทำรายงานประจำปีโดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน  ส่งให้คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานผ่านเขตพื้นท่ีการศึกษา และจัดส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง
ตามระยะเวลาท่ีกำหนด  

1.12 ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน 
การโอนเง ิน การกันเง ินไว ้เบ ิกเหลื ่อมปีโดยให้เป็น ไปตามขั ้นตอนและวิธ ีการท่ี
กระทรวงการคลังกำหนด  

1.13 จัดทำบัญชีการเงินท้ังงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาตามระเบียบบัญชี  
1.14 จัดทำรายงานการเงินและงบการเงิน  
1.15 เก็บรักษาใบเสร็จทำบัญชีควบคุมการใช้ใบเสร็จ  
1.16 จัดทำบัญชีทะเบียนและรายงานทุกไตรมาส  
1.17 ตรวจหลักฐานสัญญายืมเงิน เพื่อเสนอขออนุมัติจ่ายเงินทุกประเภท  
1.18 จัดทำทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน  
1.19 ติดตาม ทวงถามการส่งใช้สัญญายืมเงินเมื่อครบกำหนด  
1.20 จัดทำทะเบียนคุมการสั่งจ่ายเช็ค พร้อมขออนุมัติการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เงิน

อุดหนุนบำรุงการศึกษา เงินงบประมาณ  
1.21 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
1.22 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

2. ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุครุภัณฑ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
2.1 รวบรวมเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบ และเตรียมขออนุมัติจ่าย  
2.2 จัดทำงบหน้าเพื่อเสนอขอเบิกเงินค่าวัสดุและครุภัณฑ์ตามรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง  
2.3 ออกใบเสร็จรับเงินหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (หนังสือรับรองหักภาษี ณ ท่ีจ่าย)  
2.4 จ่ายเช็คค่าวัสดุและครุภัณฑ์ให้กับร้านค้าต่างๆ  
2.5 จัดทำ ภ.ง.ด.๓ ภ.ง.ด.๕๓ นำส่งสรรพากรภายในวันท่ี ๗ ของเดือนถัดไป  
2.6 จัดทำบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินประเภทค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค และอื่นๆ  
2.7 จัดทำบนัทึกขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  
2.8 นำฝากเงินประกันสัญญา ส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
2.9 จัดทำทะเบียนคุมถอนเงินประกันสัญญาและสัญญาค้ำประกันการจ้าง 

3. เบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 จัดทำรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวส่งธนาคารกรุงไทย  
3.2 ออกคำส่ังจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  



 
 

3.3 จัดทำหนังสือรับรองหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ ภ.ง.ด.๑ก พิเศษของข้าราชการครู
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราว  

3.4 นำส่งเงินประกันสังคมภายวันในวันท่ี ๑๕ ของทุกเดือน  
3.5 แจ้งนำเข้า-ออกของผู้ประกันตนประกันสังคม  
3.6 รับเงินรายได้สถานศึกษา  
3.7 กรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน  

4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามแผน / โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
4.1   จัดทำทะเบียนคุมการขอใช้เงินตามแผนงาน / โครงการ  

 4.2   เสนอขออนุมัติการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน / โครงการ  
 4.3   รับเงินรายได้สถานศึกษา  

5. งานเบิกจ่ายเครื่องแบบนักเรียน / อุปกรณ์ / ทุนการศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
5.๑   จ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีได้รับทุน  

 5.๒   จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน  
 5.๓   จัดเก็บหลักฐานการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนอย่างเป็นระบบ  
 5.๔   จัดทำทะเบียนคุมเช็ค เงินอุดหนุน บำรุงการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา  
 ๕.5   จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา  
 5.๖.   รับเงินรายได้สถานศึกษา  

6. ขออนุมัติยืมเงินราชการและส่งใช้เงินยืม / เงินสวัสดิการข้าราชการครู  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
6.๑   รับเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภท  

 6.๒   สลักหลังใบเสร็จรับเงิน  
 6.๓   ตรวจเอกสารหลักฐานสัญญายืมเงิน - การส่งใช้เงินยืมราชการ  
 6.๔   ตรวจเอกสารหลักฐานรายงานการเดินทางไปราชการ  
 6.๕   ตรวจหลักฐานการเบิก - จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล            
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการและลูกจ้างสังกัด  
 ๖.6   จัดทำทะเบียนคุมการเบิก - จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการและลูกจ้าง  

7. งานเงินรายได้สถานศึกษา 
7.๑   รับเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภท  

 7.๒   จัดทำทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา  
 7.๓   จัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  

7.๔   จัดทำทะเบียนคุมเงินบำรุงการศึกษารายตัวของนักเรียนและติดตามทวงถามนักเรียน                 
ท่ีค้างชำระ  

 7.๕   จัดทำรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและหนังสือรับรองการเบิกเงิน  



 
 

๒. งานบริหารบัญชี 
1. นางศรีมุกข์  ประคำสาย  หัวหน้างานบัญชี 
2. นางสาวกมลทิพย์ แก้วทิพย์   
3. นางสาวกรวิกา สมใจ    

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. บันทึกการรับ - จ่ายเงินทุกประเภทในสมุดเงินสด  
๒. จัดทำสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  
๓. จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุน  เงินบำรุง

การศึกษาเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี  
๔. จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินบริจาค  และเงิน

ประเภทอื่นๆ  
๕. จัดทำรายงานการรับ - การจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา  
๖. จัดทำงบเดือนทุกสิ้นเดือนส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ส่งสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔  
๗. จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเง ินทุกประเภทตามระเบียบอย่างเป็นระบบไว้ที ่ปลอดภัยเพื ่อรอ             

การตรวจสอบ  
๘. ช่วยตรวจหลักฐานการเบิก -จ่ายเงินทุกประเภท  
๙. ช่วยรับเงินรายได้สถานศึกษา  
๑๐. กรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน  
๑๑. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๓. งานบริหารสินทรัพย์และพัสดุ 

๑. นางสาวนุชจรีย์ เงินคำมูล  หัวหน้างานพัสดุ 
๒. นางสายพิณ ไชยวรรณ์   
๓. นางสาวเสาวนีย์ สถาพร     

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. หัวหน้างานพัสดุ 

 ๑.1   วางแผนงานพัสดุ  
 1.๒   กำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะของครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้าง  
 1.๓   พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อจัดทำและจัดหาพัสดุ  
 1.๔   ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 



 
 

2. งานจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
2.๑   จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์  
2.๒  เบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้กับฝ่าย / งาน / กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ต่าง ๆ และควบคุม                

การใช้งานให้ถูกต้องโดยเน้นความประหยัดเป็นสำคัญ  
2.๓   ดำเนินการสืบราคามาตรฐานก่อนทำการจัดซื้อและจัดจ้าง  
2.๔   บริการวัสดุ -ครุภัณฑ์แก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษาตามสมควรและสิทธิที ่พึง               

จะได้รับตามหน้าท่ีของงานหรือสายงาน  
2.๕  ติดต่อประสานงานกับงานการเง ินและการบัญชี ก ่อนที ่จะนำเสนอเพื ่อเบิกจ่าย                  

ในการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
2.๖   ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

3. งานควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ  
 3.๑   จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษาให้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบง่าย 

ต่อการตรวจสอบ และจัดทำทะเบียนวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน  
 3.๒   สำรวจพัสดุครุภัณฑ์ที่คงเหลือในแต่ละรายปี และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

การใช้จ่ายและจำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ จากบัญชีทะเบียน  
 3.๓  จ ัดทำบ ัญช ีการย ืม การส ่งค ืน และการชดใช ้พ ัสด ุคร ุภ ัณฑ์ของผ ู ้ท ี ่ย ืมไปกรณี                            

เกิดความเสียหาย  
 3.๔   จัดทำคำช้ีแจง แนะนำวิธีการใช้ การทำนุบำรุงและการปรับซ่อมแก่บุคลากรในโรงเรียน  
 3.๕   ซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ  
 3.๖   ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

4. งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำสัญญาจ้าง และหลักประกันสัญญา 
 4.๑   ประสานงานเพื่อให้จัดส่งรายละเอียดครุภัณฑ์ / งานจ้าง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
 4.๒   ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ  
 4.๓   จัดทำสัญญาซื้อขาย / สัญญาจ้าง  
 4.๔   จัดทำเอกสารเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้าง  
 4.๕   ตรวจสอบและคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญา  
 4.๖   ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
๔. งานตรวจสอบภายใน 

1. นางสาวบุษบา ใจคำ   หัวหน้างาน 
2. นางสาวฉันทพัฒนส์ บัวรินทร์ 
3. นางนัยน์ปพร ดวงแก้ว 



 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ตรวจสอบการเงินและการบัญชีเพื่อเสนอผลการตรวจสอบต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
๕. งานควบคุมภายในกลุ่มงานงบประมาณ 

1. นางสาวกมลทิพย์ แก้วทิพย์  หัวหน้างาน 
2. นางสาวชนาภา จิตจำนงค์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ตามโครงสร้างและภารกิจกลุ่มงาน 
๒. วิเคราะห์ความเส่ียงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเส่ียงและจัดลำดับความเส่ียงของกลุ่มงาน 
๓. กำหนดมาตรฐานการป้องกันความเส่ียงในการดำเนินงานของกลุ่มงาน 
๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในของกลุ่มงาน 
๕. ให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับทุกงานในกลุ่มงาน ทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม

การดำเนินงานตามภารกิจ 
๖. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการท่ีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
๗. ประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีกำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
๘. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของกลุ่มงาน 
๙. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ทุกภาคเรียน 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 ๑. นายเฉลิมพล ดอนดี  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
1.  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 ๑. นายเฉลิมพล ดอนดี  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
 ๒. นายเสรีย์ ขุนคำ   
 ๓. นางจรัสศรี ตันอุด  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
  
2.  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

๑. นายเสรีย์  ขุนคำ   หัวหน้างาน 
๒. นางจรัสศรี   ตันอุด 
๓. นายสมเดช               จองทรัพย์ 
๔. นายถวิพงษ์   ก้อนคำ 
๕. นายอิทธิฤทธิ์   เทพธานี 
๖. นายพุทธรามาศ  สุรินทร์ 
๗. นายมานะ  เฉลียว 
๘. นายปฎิญญา  พทุธานนท์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. วางแผน พัฒนา ปรับปรุงตกแต่ง อาคารสถานท่ี บริเวณ และส่ิงแวดล้อม 
2. ดูแลและกำหนดบทบาทหน้าที ่น ักการภารโรงในการปรับปร ุง พ ัฒนาอาคารสถาน ท่ี                        

และส่ิงแวดล้อมจัดบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เกิดความร่มรื่นเป็นสัดส่วนสวยงาม 
1. เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. ดูแลปรับปร ุงซ ่อมแซม ตกแต่ง บำร ุงรั กษาอาคารเร ียน  อาคารประกอบ  ห้องเร ียน                            

และห้องบริการต่างๆให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า 
3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีแต่ละงาน และนักการประจำอาคาร 
4. ประเมินผล  วิเคราะห์ผล  รายงานผลการดำเนินการ  และเผยแพร่ 
5. นำผลการประเมินไปพัฒนา  แก้ไข  ปรับปรุง  การดำเนินการ 
6. จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกสุขนิสัยท่ีดีในการใช้อาคาร 



 
 

7. สรุปผลและเสนอผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีรับผิดชอบต่อผู้อำนวยการ  สถานศึกษา
ทราบ 

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
3.  งานยานพาหนะ 

๑. นายเฉลิมพล  ดอนดี   หัวหน้างาน 
๒. นายมานะ  เฉลียว 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติของงานคมนาคม 
2. จัดซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงและดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน 
3. จัดจ้างเหมารถตู้รับจ้างให้กับทุกกลุ่มสาระวิชา/งานและฝ่ายต่าง ๆ ในกรณีรถโรงเรียนไม่ว่าง 
4. ดำเนินงานเกี ่ยวกับงานคมนาคมทั ้งหมด อย่างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี                  

พ.ศ. 2535  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2546)  ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
5. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน 
6. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถตู้ของโรงเรียน 
7. สรุปการดำเนินงานและประเมินผลการทำงาน 
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน งานคมนาคมตลอดปีการศึกษา 

 
4.  งานรักษาความปลอดภัย 

๑. นายเสรีย์  ขุนคำ   หัวหน้างาน 
๒. นายปฏิญญา  พุทธานนท์ 
๓. นายมานะ  เฉลียว 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. จัดทำแผนงาน / โครงการงานรักษาความปลอดภัย 
2. กำหนดการปฏิบัติหน้าท่ีของเวรยามของครู และนักการภารโรง 
3. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของรถรับส่งนักเรียน 
4. ควบคุมดูแลการให้พาหนะในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 
5. ดูแลพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนด้านความปลอดภัย 
6. ให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัย 
7. รายงานผลการดำเนินงานให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการ 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 



 
 

5.  งานบริการสาธารณะ 
๑. นายไพโรจน์  สุวรรณธัช   หัวหน้างาน 
๒. นายอิสรภาพ  ศรีสุวรรณ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. จัดทำข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน 
2. รวบรวมข้อมูลนักเรียนท่ีเดินทางมาด้วยรถโดยสาร 
3. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนท้ังไปและกลับของนักเรียน 
4. ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
5. จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา 
6. รณรงค์และอำนวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจัดทำใบอนุญาตขับขี่

รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
7. กำกับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 
8. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจำช้ัน หัวหน้าระดับ และครูเวร

ประจำวัน 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
6.  งานควบคุมภายในกลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
๑. นายเฉลิมพล  ดอนดี    หัวหน้างาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ตามโครงสร้างและภารกิจกลุ่มงาน 
๒. วิเคราะห์ความเส่ียงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเส่ียงและจัดลำดับความเส่ียงของกลุ่มงาน 
๓. กำหนดมาตรฐานการป้องกันความเส่ียงในการดำเนินงานของกลุ่มงาน 
๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในของกลุ่มงาน 
๕. ให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับทุกงานในกลุ่มงาน ทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม

การดำเนินงานตามภารกิจ 
๖. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการท่ีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
๗. ประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีกำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
๘. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของกลุ่มงาน 
๙. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ทุกภาคเรียน 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 


