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 เพ่ือให้การบริหารจัดการโรงเรียนและการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ชั่วคราวในแต่ละฝ่าย / กลุ่มงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดผลดี ถูกต้องตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ และการประสานงานในฝ่าย / กลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียนเป็นไป
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕6๕ 
ตามรายละเอียดแนบท้าย ดังนี้ 

 
คณะกรรมการบริหาร 

 

1. นายเจริญ  โกศัย ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.  นายสมบัติ สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 3. นางตรีนุช สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นายสุชาติ ติ่งหมาย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นายเอนก แก้วมาลา ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
 6. นางสาวกาญจนา    ยะตั๋น ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  ท าหน้าที ่
 1. วางแผนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2. ด าเนินการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมายของโรงเรียน 
 3. นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 4. ให้การสนับสนุน อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 5. ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แนะ ในการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ 
 6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนา ปรับปรุงในแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียน 
 7. เป็นคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 อนึ่ง ในการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๕ (๖) 
และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๔ ว่าด้วย   
“การปฏิบัติราชการแทน”  และตามความในมาตรา ๕๔ และ มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๕ ว่าด้วย “การรักษาราชการแทน”  จึงมอบหมายให้ ข้าราชการ
ครูผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็น “ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน” และ “ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
โรงเรียน” ตามล าดับ ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 นายสมบัติ สมแก้ว  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
ล าดับที่ 2 นางตรีนุช สมแก้ว  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
ล าดับที่ 3 นายสุชาติ ติ่งหมาย  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
ล าดับที่ 4 นายเอนก แก้วมาลา  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 

/ ข้าราชการครฯู... 
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การบริหารงานในกลุ่มต่าง ๆ 
 

๑. กลุ่มงานอ านวยการ   
 นายสุชาติ  ติ่งหมาย   ครูช านาญการพิเศษ    เป็นหัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 
 
   คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 

 1. นายสุชาติ ติ่งหมาย ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2. นางมาลิณ ี ตาหล้า ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นายธนงค ์ นงค์ยา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางสุมล หลักค า  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นายเจตน์สฤษฏิ์  บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
 8. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครชู านาญการ กรรมการ 
      9. นางอรอมล  แก้วมหาคุณ ครูช านาญการ   กรรมการ 
               10. นางสาวฐริญญา  สมศรี ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
               11. นางกนกณัฐ  บุญมา เจ้าหน้าที่บรรณารักษ ์ กรรมการ 
               12. นางสาวกาญจนา  ยะตั๋น ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 
 ๑3. นางสาวนุตประวีณ์ เบ็ญชา ธุรการโรงเรียน           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ท าหน้าที่ 
 ๑. วางแผนการบริหารงานในกลุ่มงานอ านวยการ 

๒. จัดท าแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานอ านวยการ 
 ๓. ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและการมอบหมายงานในกลุ่มงานอ านวยการ 
 ๔. รวบรวม จัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ 
 ๕. จัดท าแผนงาน และปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 ๖. จัดระบบการควบคุมและตรวจสอบงานสารบรรณ 
 ๗. จัดระบบงานสื่อสารคมนาคมและยานพาหนะ 
  ๘. ตรวจสอบ ติดตาม นิเทศและรายงานพร้อมกลั่นกรองความถูกต้องในงานสารบรรณ นิเทศ และ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

    ๙. จัดระบบการบริหารจัดการและก ากับติดตาม การปฏิบัติงานของงานต่างๆ ในฝ่ายงาน 
 ๑๐. ก ากับติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/งาน/โครงการต่างๆ  
 ๑๑. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

  ๑๒. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในทางด้านการจัดท าแผนงาน
ปฏิบัติการ 

 ๑๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการ วิเคราะห์ประมวลผลและปรับปรุงพัฒนา 
คุณภาพของงานทุกงานในฝ่ายพร้อมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มต่อผู้อ านวยการ สถานศึกษา 

 ๑๔. สอน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



๔ 
 

การปฏิบัติหน้าที่และภาระงาน 
 

1.1 งานสารบรรณ 
 1. นางมาลิณ ี ตาหล้า ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 

  2. นางสาวนุตประวีณ์ เบ็ญชา ธุรการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่
 ๑. วางแผนงาน/โครงการและก ากับติดตามการปฏิบัติงานของงานบริหารให้เกิดความคล่องตัวอยู่เสมอ 
 ๒. รวบรวมกฎระเบียบข้อบังคับค าสั่งและการปฏิบัติงานของการบริหารให้เกิดความพร้อมคล่องตัว
อยู่เสมอ 
 ๓. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก 
 ๔. แจ้งหนังสือให้ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งานต่างๆ ให้ทราบ 
 ๕. จัดท าร่างพิมพ์โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง และสรุปความเห็นตามหนังสือราชการพร้อมตรวจสอบ
ให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 
 ๖. ติดตามงาน/รายงานต่างๆ จากฝ่าย/กลุ่มสาระงานที่ได้ให้ไปด าเนินการ 
 ๗. พิมพ์งาน ค าสั่ง เอกสารหนังสือราชการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๘. จัดระบบการรับ-ส่ง เอกสารหนังสือราชการ/ E-office รับ-ส่งเอกสารทาง Internet และ
ไปรษณียภัณฑ์หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๙. เวียนหนังสือราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
 ๑๐. จัดท าส าเนาและแจกระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้ครูและลูกจ้างประจ าได้ทราบ 
 ๑๑. รายงานสถิติ ข้อมูล ในส่วนงานที่รับผิดชอบ และประสานกับฝ่าย /หมวด /งานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
ในการรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ 
 ๑๒. เกษียนหนังสือเสนอรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๑๓. จัดและแยกแฟ้มตามลักษณะของงานในฝ่ายเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาและฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 ๑๔. เสนอบันทึกการขออนุญาตไปราชการของข้าราชการครู ในการประชุมสัมมนาต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
 ๑๕. ก ากับติดตาม ควบคุมการจัดเก็บรักษาหนังสือเอกสาร ราชการต่างๆ ให้สามารถใช้ค้นหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งตรวจสอบดูแลการแยกประเภทของหนังสือ 
 ๑๖. แยกประเภทของหนังสือราชการและจัดระบบการเก็บรักษา โดยแยกเป็นหมวดหมู่พร้อมทั้งท า
ทะเบียนรหัสเอกสารและบัญชีคุมแฟ้มเอกสารเพ่ือง่ายต่อการสืบค้น 
 ๑๗. จัดระบบการยืมหนังสือราชการ พร้อมชี้แจงและอ านวยความสะดวกของผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ 

 ๑๘. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในงานธุรการของฝ่ายอ านวยการตามความเห็นชอบของประธาน 
กรรมการและผู้ช่วยผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 ๑๙. จัดท าวาระการประชุม บันทึกการประชุมพร้อมคัดส าเนาแจกให้ครู-อาจารย์ 
 ๒๐. ควบคุมเลขค าสั่ง สมุดค าสั่ง และพิมพ์ค าสั่ง 
 ๒๑. จัดระบบและด าเนินการท าลายหนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
 ๒๒. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนที่ได้รับผิดชอบ 
 ๒๓. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



๕ 
 
 

 1.๒ งานบุคลากร 
 1. นางสาวกาญจนา ยะตั๋น ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
  2. นางกนกณัฐ บุญมา เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ กรรมการ 
 3. นางสาวอารียา   สมยอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์        กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที่  
 ๑. รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  
 ๒.  เสนอความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาโดยผ่านความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการสรรหาและจัดจ้ างบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งอัตราจ้างประจ าหรืออัตราจ้างชั่วคราวตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดโดย  
 ๓. ด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส าหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ก.ค.ศ. ก าหนด 

  ๔. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะๆ ทุก ๓ เดือน ตามแบบประเมิน 
ก.ค.ศ.ก าหนด และในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วยและผู้มีอ านาจตาม
มาตรา ๕๓ ทราบและในส่วนของพนักงานราชการต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ  
๒ ครั้ง 
  ๕. รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม
แล้วแต่กรณีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๖. ด าเนินการแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ท่ีกฎหมาย 
ก าหนด หรือเม่ือได้อนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๗. ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๘. ด าเนินการจัดท าแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(SAR) 

 ๙. รวบรวมผลการรายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑๐. จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ๑๑. จัดเตรียมแบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
 ๑๒. จัดท าข้อมูลผลการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามก าหนด 
  ๑๓. ด าเนินการออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะและลูกจ้างประจ า 
  ๑๔. จัดท าเอกสารลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
  ๑๕. ตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
  ๑๖. จัดท าข้อมูลสถิติวันลาของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
  ๑๗. รายงานข้อมูลสถิติวันลาของข้าราชการครู และลูกจ้างต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ๑๘. จัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
  

 1.๓ งานการเงินและบัญชี 
 1. นางมาลิณ ี ตาหล้า ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 

  2. นางสุมล หลักค า ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
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 ท าหน้าที ่  
 (ก) ด าเนินการบันทึกบัญชี เบิก-จ่ายเงินนอกงบประมาณและการจัดท ารายงานประจ าเดือน 

  ๑. วางแผนงาน/โครงการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานพร้อมก ากับติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน 

   ๒. จัดท าข้อมูลสถิติ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการของ
โรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ 

  ๓. รับผิดชอบการเก็บรักษาเงินและเอกสารการเงิน-การบัญชีต่างๆ 
  ๔. จัดท าหลักฐานการเงินประเภทต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 

- สมุดเงินสด 
- สมุดรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
- ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
- ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ (ประเภทเงินอุดหนุน หมวด 800) 
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
- ทะเบียนคุมเงินฝากระแสรายวัน 
- ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ 
- ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
- บัญชีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  ๕. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกชนิด พร้อมเสนอ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือขออนุมัติเงินจ่ายเงิน 

  ๖. จ่ายเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ (ร่วมกับกรรมการพัสดุ ในกรณีที่มีการจัดซื้อ 
จัดจ้างพัสดุของโรงเรียน) 

 ๗. จัดท ารายงานการเงิน ประกอบด้วย 
  - รายงานการเงินประจ าเดือนทุกเดือน (สพม.36) 
  - รายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ทุกประเภท ทุกสิ้นเดือน (โรงเรียน) 
  - รายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณประจ าไตรมาส (สพม.36) 
  - รายงานเงินสาธารณูปโภครายไตรมาส (เวลา 3 เดือน) (สพม.36)  

๘. น าเสนอปัญหาด้านการเงินเพ่ือขอความเห็นชอบต่อรองผู้อ านวยการสถานศึกษา และ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเก็บรักษากุญแจนิรภัย 

 ๙. จัดท ารายละเอียดการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารับทราบเป็น
ประจ าทุกเดือน 

๑๐. จัดท ารายละเอียดการรับ-จ่ายเงินเดือน และการรับเงินเดือนทุกเดือน 
๑๑. ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินงบประมาณเงินสวัสดิการ ประกอบด้วย เงินเดือน           เงิน

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าสาธารณูปโภค และเงินค่าต่างๆ 
๑๒. จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

 ๑๓. จัดท าทะเบียนคุมเงินหลักฐานขอเบิกเงิน ตามข้อ 12 
 ๑๔. ท าทะเบียนคุมการเบิกเงินงบประมาณ ตามข้อ 12 
  (ข) การรับเงินทุกประเภท 
 ๑. รับเงินบ ารุงการศึกษาทุกประเภท 
 ๒. รับเงินลูกเสือและยุวกาชาด 
 ๓. รับเงินกิจกรรมนักเรียน 
 ๔. ลงทะเบียนคุมรายรับเงินลูกเสือและยุวกาชาด 
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 ๕. ลงทะเบียนคุมลูกเสือและยุวกาชาด รายบุคคล 
 ๖. รับเงินประกันอุบัติเหตุ 
 ๗. น าเงินที่ได้รับน าฝากธนาคาร 
 ๘. ลงทะเบียนคุมเงินรายรับ 
 ๙. ลงทะเบียนคุมรายรับนักเรียนรายบุคคล 
 ๑๐. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
 ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 1.๔ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 1. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ หัวหน้างาน 

  2. นายเจตน์สฤษฏิ์ บุญเมือง  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
  3. นางสาวฐริญญา สมศรี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่  
 (ก) หัวหน้าพัสดุ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑. ด าเนินการวางแผนและควบคุมการจัดหา จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามแผนการจัดสรร
งบประมาณของโรงเรียน 
  ๒. ก ากับติดตาม และควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และการตรวจรับ 
ลงทะเบียน รวมทั้งการเก็บรักษาให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ 
  ๓. ควบคุมตรวจสอบการจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ตลอดจนทะเบียนที่ดิน
สิ่งก่อสร้างในโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
  ๔. ควบคุมและอ านวยความสะดวกในการเบิกจ่าย พัสดุ และการยืมให้เป็นไปตามระเบียบ 
  ๕. ด าเนินการให้มีการตรวจสอบและจ าหน่ายพัสดุประจ าปี 
  ๖. ก ากับติดตาม การปรับซ่อม บ ารุง ดูแลรักษาพัสดุและที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
  ๗. จัดท าแผนปฏิบัติการควบคุมการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ของแต่ละฝ่าย/หมวด/
งาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
 ๘. เป็นบุคลากรหลักในคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุโรงเรียน 
  ๙. เสนอรายชื่อครู เป็นคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุของโรงเรียนเพ่ิมอีก 2 คน ในการ
จัดซื้อ - จัดจ้างในแต่ละครั้ง 
  ๑๐. ด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง พัสดุของโรงเรียนตามระเบียบ 
  ๑๑. มอบหมายและสั่งการให้กรรมการพัสดุด าเนินการจัดท าเอกสาร ลงบัญชี และเบิกจ่ายพัสดุ
ให้แก่ ฝ่าย/หมวด/งาน ตามแผนการจัดสรรของโรงเรียน ให้ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ 
  ๑๒. เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประจ าเดือนเพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
เห็นชอบและแต่งตั้ง 
 ๑๓. จัดท าแผนงาน/โครงการ ปรับซ่อม บ ารุงดูแลและรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ 
 ๑๔. จัดท าแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ปรับซ่อมบ ารุงและจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ 
 ๑๕. จัดท าประวัติอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 
 ๑๖. จัดท ารายงานข้อมูล สถิติการใช้อาคารและครุภัณฑ์ทุกประเภท 
 ๑๗. จัดท าทะเบียนที่ดิน สิ่งก่อสร้างของโรงเรียนตามระเบียบว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
  ๑๘. ประเมินผลการใช้อาคาร และครุภัณฑ์ประจ าปี ตลอดจนท าแผนพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๙. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
 ๒๐. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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 (ข)  กรรมการพัสดุหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑. จัดท ารายการพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและการบริหารพัสดุ 
  ๒. ด าเนินการจัดท าเอกสารการลงบัญชีวัสดุ-ครุภัณฑใ์ห้ฝ่าย/หมวด/งาน ต่างๆ 
  ๓. จัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  ๔. ลงทะเบียนครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
  ๕. จัดเก็บและรักษาบัญชีวัสดุ ทะเบียน ครุภัณฑ์ ให้เป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ 
  ๖. ให้ค าปรึกษาแก่พัสดุของ ฝ่าย/หมวด/งาน 
  ๗. ตรวจสอบวัสดุถาวร วัสดุคงเหลือ และจัดท ารายงานการด าเนินงานเกี่ยวกับวัสดุทุกชนิดทุก
ประเภทเป็นประจ าทุกเดือน/ภาค/ปี 
  ๘. เบิก-จ่ายพัสดุของโรงเรียน 
  ๙. ปรับปรุงพัฒนาระบบการเบิกจ่ายพัสดุ ให้เกิดความคล่องตัวต่อการใช้งานของทุกฝ่าย/หมวด/งาน 
  ๑๐. จัดท าและเตรียมแบบฟอร์มเกี่ยวกับการพัสดุให้ฝ่าย/หมวด/งาน เพ่ือให้เกิดความสะดวก
และคล่องตัวในการเบิกจ่ายพัสดุเพื่อการปฏิบัติงาน 
  ๑๑. รับผิดชอบในการลงทะเบียนรับ-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ในโรงเรียน 
  ๑๒. จัดเตรียมแบบฟอร์มและแนวปฏิบัติในการยืมพัสดุแก่บุคลากรภายในโรงเรี ยนและ
บุคคลภายนอกหรือชุมชนโดยทั่วไป 
  ๑๓. ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
  ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 1.5 งานควบคุมภายใน 
 1. นางสุมล หลักค า ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
  ๒. นายสชุาติ ติ่งหมาย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  3. นายธนงค ์ นงค์ยา     ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

  ๑. ประสานงานจัดท าแผนพัฒนางาน  แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงาน 
อ านวยการเสนอผู้บริหารเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

  ๒. พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มงานอ านวยการให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
และเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 

 ๓. ก ากับ  ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ให้เกิดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
  ๔. ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มต่างๆ เพ่ือน าเอา 

เทคโนโลยีมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
 ๕. ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 ๖. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจกลุ่มงานอ านวยการ 
 ๗. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
 ๘. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 ๙. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในกลุ่มงานอ านวยการ 
 ๑๐. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน

ตามภารกิจ 
 ๑๑. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 ๑๒. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
 ๑๓. สรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
 ๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



๙ 
 
 1.6 งานยานพาหนะ 

 1. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ หัวหน้างาน 
 2. นายสมบัติ สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 3. นายอุดม วรรณสอน ช่างไฟฟ้า 3              กรรมการ 
  4. นายอุดม จอมวงศ ์ ช่างสี 3                   กรรมการ 

  5. นางสุมล  หลักค า  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 ๑. จัดท าแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและบุคลากร 
ของโรงเรียนตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 

 ๒. อ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการเดินทางไปราชการและการเบิกจ่ายค่าน้ ามันรถและ 
เบี้ยเลี้ยงตามระเบียบฯ 
 ๓. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้ความรู้ พนักงานขับรถ  
 ๔. ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้สะอาด ปลอดภัยอยู่เสมอ  
 ๕. ตรวจสภาพรถและต่อทะเบียน ต่อภาษี พ.ร.บ. เป็นประจ าทุกปี 

 6. ประเมินสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 1.7 งานแผนงานและกรอบงบประมาณ 
 1. นายสุชาติ ติ่งหมาย ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 

  2. นายธนงค ์ นงค์ยา  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  3. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก  ครูช านาญการ   กรรมการ 
   4. นางมาลิณี ตาหล้า  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่  

 ๑. ศึกษาวิเคราะห์และสรุปนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นด้านการศึกษาของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นด้านการศึกษาของ สพม. 36 ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

 ๓. สรุปข้อมูล ทบทวนงานและภารกิจที่รับผิดชอบทุกลักษณะงานที่ปฏิบัติของฝ่าย/หมวด/งานใน 
โรงเรียน 

 ๔. สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ จ าเป็น (Needs Assessment) 
  ๕. สรุปการวิเคราะห์ ทบทวนนโยบายและแผนงานในรอบปีที่ผ่านมา 
  ๖. วิเคราะห์สารสนเทศ ด้านทรัพยากรและปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  ๗. จัดเตรียมข้อมูลด้านนโยบายและแผน เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพัฒนางานแผนงานในการ 

พิจารณาจัดท าการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรการ และเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ
โรงเรียน ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ๘. จัดท าเอกสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ระดับองค์กร (วัตถุประสงค์นโยบาย 
เป้าหมาย  มาตรการ และยุทธศาสตร์ จุดเน้น ) ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือประกอบการจัดท าแผนงาน/
งาน/โครงการ 

 ๙. รวบรวมข้อมูลและเอกสาร ให้คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปี และปฏิทินงานประจ าปีของโรงเรียน ด าเนินการจัดท าเอกสารรูปเล่มต่อไป 

 ๑๐. ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
 



๑๐ 
 
 1.8 งานโครงการพิเศษและอ่ืนๆ 

 1. นายสุชาติ ติ่งหมาย ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
 2. นางมาลิณี ตาหล้า ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  3. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่รับผิดชอบงานโครงการพิเศษและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มงานอ านวยการ 
 

 1.9 งานบริการดนตรี และนาฏศิลป์ 
  ๑. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
  2. นายสุชาติ ติ่งหมาย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   4. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ  กรรมการ 
  5. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่
  ๑. ก าหนดแผนงาน และปฏิทินปฏิบัติงาน  
   ๒. ก่อตั้งและฝึกสอนนาฏศิลป์ วงปี่พาทย์ (ดนตรีไทย) วงดนตรีลูกทุ่งและสากล และวงดุริยางค์
ให้แก่นักเรียนให้สามารถบริการชุมชนได้ 
   ๓. บ ารุง รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ ดนตรีและดุริยางค์ 
   ๔. ด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์/นาฏกรรม พื้นบ้าน 
   ๕. ส่งเสริมความสามารถ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน 
   ๖. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   7. ให้ความอนุเคราะห์และบริการงานดนตรี และนาฏศิลป์ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
   8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 1.10 งานประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินภายใน 
  ๑. นายธนงค ์ นงค์ยา ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
  2. นางตรีนุช สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายสมบัติ สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นายสุชาติ ติ่งหมาย ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นายเอนก แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  6. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  7. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  8. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  9. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  10. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ กรรมการ 
  11. นายธนบูลย์ ธิดา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๑2. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู  กรรมการ 
  13. นางอรอมล แก้วมหาคุณ ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 1. เป็นกรรมการ คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการสถานศึกษาของโรงเรียน 
  ๒. เป็นคณะท างานในทุกคณะตามภารกิจของงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการ 

พัฒนางานแผนงานมอบหมาย 
 
 



๑๑ 
 

  ๓. รวบรวมเอกสารต่างๆเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไว้เป็นมุมเอกสาร 
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในห้องแผนงานและการประกันคุณภาพ 

  ๔. รวบรวมเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีโรงเรียนได้จัดท าแล้วในรอบปีที่ผ่านมา ไว้เป็น 
แนวทางในการพัฒนาในปีต่อไป เช่น มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ,ธรรมนูญโรงเรียน/แผนกลยุทธ์
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน SSR และ SAR ของโรงเรียน 

  ๕. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดประชุมกรรมการคณะต่างๆและการ 
จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะท างานต่างๆ 

  ๖. รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในการจัดท า  
SSR และ SARของโรงเรียนและการเตรียมรับการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนและคณะกรรมการประเมินภายนอกจากส านักรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 ๗. น าเสนอ รายงานผลการประเมินตนเอง SSR และ SAR ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและ 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะชน           ตาม
มาตรา 48  แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

  ๘. ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 1.11 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ๑. นางสาวกาญจนา     ยะตั๋น          ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
   2. นางสาวอารียา     สมยอง         นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ   กรรมการ 
  3. นางกนกณัฐ      บุญมา          เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์    กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่
 ๑. ประสานงานและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3. รับผิดชอบงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

2. กลุ่มงานวิชาการ   
 นางตรีนุช   สมแก้ว    ครูช านาญการพิเศษ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานวิชาการ  ประกอบด้วย 
 

 1. นางตรีนุช    สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.  นางรัชนีกรณ ์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3.  นายสมบัติ สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 4. นางภาวิณี แก้วแสงอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
6. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 7. นางสุมล หลักค า ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ  กรรมการ 

10. นายธนบูลย์ ธิดา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 11. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู    กรรมการ 

๑2. นายนพดล ยิ่งรักชัย คร ู      กรรมการและเลขานุการ 
 



๑๒ 
 
 13. นางสาวเบญจวรรณ เจือจาน ครูอัตราจ้าง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 ๑. ก าหนดนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพร้อมทั้งวางแผนพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 ๒. ร่วมกันพิจารณาและจัดท าแผนงาน/งาน/โครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทิน
ปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ 
 ๓. ค านวณอัตราก าลังครู และวางแผนการจัดอัตราก าลังครูให้สอดคล้องกับการจัดครูเข้าสอน ตาม
สภาพความพร้อมและความเหมาะสม 
 ๔. ก ากับติดตามและตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและแนว
ปฏิบัติของทางราชการ 
 ๕. วางแผนและด าเนินการนิเทศงานการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียน 
 ๖. ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตและใช้สื่อรวมทั้งการใช้
หลักสูตร 
 ๗. ด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และจัดแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกโรงเรียนให้กับนักเรียน 
 ๘. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูและครูแกนน า 
 ๙. เสนอข้อคิดเห็นเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้อ านวยการสถานศึกษา ในการส่งข้าราชการครูเข้ารับ
การประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 ๑๐. เสนอกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือการสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรในการท างาน 
 ๑๑. จัดศูนย์วิชาการเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ครูและนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๒. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริการทางวิชาการและระบบค้นคว้าให้มีประสิทธิภาพ 
 ๑๓. จัดท าวิจัยเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนางานวิชาการโรงเรียน 
 ๑๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานห้องเรียนคุณภาพ 
 ๑๕. พัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน 
 ๑๖. จัดท าสารสนเทศจากการปฏิบัติงานวิชาการตามกลุ่มภาระงานที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและ 
ตรวจสอบได ้
 ๑๗. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานตามกลุ่มภาระงานที่ได้รับผิดชอบ 
 ๑๘. สอนและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

การปฏิบัติหน้าที่และภาระงาน 
 

 2.1 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 2. นายธนบูลย์ ธิดา     เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์    เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 4. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง  เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 5. นายสันติพงษ์ กันทะ     เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
     วัฒนธรรม  
  6. นายสมบัติ สมแก้ว เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     
  ๗. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักด ี  เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       

๘. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักด ี  เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
  



๑๓ 
 
 ท าหน้าที ่
   ๑. ควบคุม ดูแล ก ากับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควรพัฒนา 
   ๒. จัดท าบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย
วิสัยทัศน์ พันธะกิจและเป้าหมายของโรงเรียน และของหลักสูตร  
   ๓. เอกสารแผนงาน/โครงการการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนงานโรงเรียน 
   ๔. ควบคุม ดูแล ก ากับให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าหลักสูตรชั้นเรียน แผนการจัดการ
เรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสมุด ปพ.5 ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค การประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๕. ก ากับติดตามให้ครูเข้าสอนตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอนซ่อมเสริม สอนชดเชยและสอนแทน
เมื่อครูในกลุ่มสาระลาหรือไปราชการ 
   ๖. จัดให้มีการนิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมครูในสังกัดอย่างน้อยเดือนละ ๑ 
ครั้ง เพ่ือปรับปรุงแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจั ยในชั้นเรียน และการพัฒนาครูโดยการ 
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน  
   ๗. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   ๘. ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการบูรณาการการเรียน
การสอนระหว่างกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ๙. ประสานงานให้มีการจัดหา ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน ปรับซ่อมสื่อการเรียนการสอน 
  ๑๐. จัดให้มีการพัฒนาครูด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๑. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด แข่งขันและสาธิต 
  ๑๒. จัดระบบข้อมูล สถิติ เอกสารสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๑๓. ก ากับดูแลกิจกรรมชุมชน และโครงการพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๑๔. จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน/ปี 
  ๑๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2.2 งานหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑. นางภาวิณี แก้วแสงอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 2. นายสมบัติ    สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ กรรมการ 
 7. นายธนบูลย์ ธิดา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 8. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู กรรมการ 
 8. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่
  ๑. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือก าหนดจุดเน้นหรือประเด็นที่สถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่าย 
สถานศึกษาให้ความส าคัญ 

 ๒. ศึกษาและวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือ
น ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 



๑๔ 
 

 
 ๓. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระ เพื่อน าไปจัดท ารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม  

  4. จัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจัดประสบการณ์และ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง 

 5. ควบคุม ดูแล ก ากับการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่าง 
ต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควรพัฒนา 

 6. ควบคุม ดูแล ก ากับให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนจัดท าหลักสูตรชั้นเรียน แผนการจัดการ 
เรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสมุด ปพ.5 ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค การประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2.3 งานวัดผลและประเมินผล 
  ๑. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
  2. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นายนพดล ยิ่งรักชัย คร ู  กรรมการ 
  4. นางบัวบาน วะไลใจ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 

 5. นางสาวรุ่งนภา จุฬะ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
 6. นางสาวสุพิชฌาย์  ศรีวิลัย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

  7. นางสาวฐิตาภา ล าดับศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ  
  8. นายธนบูลย์ ธิดา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

  ๑. ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคล้อง 
กับนโยบายระดับประเทศ 

  ๒. จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
  ๓. ด าเนินการวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
  ๔. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้นและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมิน 
  ๕. จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
  ๖. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง  

ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  ๗. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี/รายภาคและตัดสินผลการ 

เรียนการผ่านช่วงชั้นและจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๘. การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษาท่ีจะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือ 

ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย   
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพร้อมทั้งให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตกิารเทียบโอน 

       9.  จัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ าภาคเรียน/ประจ าปีการศึกษา 
 

 2.4 งานทะเบียน 
  ๑. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
  2. นางสาวเบญจวรรณ  เจือจาน            ครูอัตราจ้าง       กรรมการ 
  3. นางอรอมล แก้วมหาคุณ ครชู านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 



๑๕ 
 
 ท าหน้าที ่

  ๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ระเบียบ คู่มือ เกี่ยวกับงานทะเบียนและจัดเก็บเป็นแฟ้มอย่างเป็น 
ระบบ 

  ๒. ด าเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน  ลงทะเบียนข้อมูลลงในโปรแกรมในระบบงานทะเบียน 
  3. จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC 
  4. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
  5. จัดท าแบบฟอร์ม แบบค าร้องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน 
  6. จัดท าแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน 
  7. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูล จ านวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทาง 

การศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
  8. จัดท าส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
  9. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากส ามะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
  10. ด าเนินการจัดท าระเบียนผลการเรียนของนักเรียนให้ถูกต้อง สมบูรณ์ตามระเบียบ 
   ๑1. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

   2.5 งานเทคนิควิชาการ 
  ๑. นายนพดล ยิ่งรักชัย คร ู  หัวหน้างาน 
  2. นางสาวเบญจวรรณ  เจือจาน ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

 3. นางสาวรุ่งนภา จุฬะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  4. นางสาวสุพิชฌาย์  ศรีวิลัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
 5. นางสาวฐิตาภา  ล าดับศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

    6. นางบัวบาน         วะไลใจ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

  ๑. จัดตารางสอนประเภทต่างๆ ตารางสอนรวม ตารางสอนครูผู้สอนแต่ละคน และตารางการใช้
ห้องต่างๆ รวมทั้งตารางสอนประจ าของแต่ละชั้น 

   2. หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาทุกกลุ่มด าเนินการจัดสอนแทน ภายในกลุ่มสาระวิชาที่รับผิดชอบ 
   3. ด าเนินการจัดสอนแทน เมื่อภายในกลุ่มสาระวิชาด าเนินการ แล้วแต่ไม่สามารถด าเนินการได้

เสร็จสิ้นทุกรายวิชาในวันนั้นๆ 
   4. จัดท าข้อมูล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
        5. จัดท าข้อมูลการทดสอบระดับชาติ, ข้อสอบกลาง (ส่งข้อมูลรายชื่อ/ห้องสอบ ให้ สทศ./สพม. 

ตามก าหนด) 
   6. จัดท าข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ ข้อสอบกลาง 
        7. ตรวจสอบข้อมูล/เพิ่ม/ลด จ านวนนักเรียนรายงานสถิติจ านวนนักเรียน 
   8. ให้บริการและประสานความร่วมมือกับชุมชน และสถานศึกษาอ่ืนในการบริการข้อมูลและ

วิทยากรทางวิชาการ ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และประชุมอบรมสัมมนา 
   9. รวบรวมผลงานของโรงเรียนในด้านความร่วมมือทางวิชาการ 

 

 2.6 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๑. นายนพดล ยิ่งรักชัย หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,กิจกรรมนักเรียน,กิจกรรมชุมนุม, 
     กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์                                            
   2. นางภาวิณี แก้วแสงอินทร์ หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว 
   3. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักด ี หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
 



๑๖ 
 

 4. นายธนงค์ นงค์ยา หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ม. 1 
 5. นายสมบัติ สมแก้ว หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ม. 2 

   6. นายเจตน์สฤษฎิ์   บุญเมือง หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ม. 3 
 7. นางมาลิณี ตาหล้า หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ กกต. 
 8. นายสันติพงษ์  กันทะ หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 9. นางสุมล หลักค า หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
 10. นายเอนก     แก้วมาลา หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

  ท าหน้าที ่
  ๑. จัดกิจกรรมนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เหมาะสมกับวัย โดยให้ตรงกับความสนใจ และ 

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒. ควบคุม ดูแลการเรียนการสอน และการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมของนักเรียนและครู          

ที่ปรึกษา 
  ๓. จัดท าโครงการและประมาณการ เสนองบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งจัดท า 

ปฏิทินปฏิบัติงานของการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน 
  ๔. หาแนวทาง ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
  ๕. จัดหาสื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอน การปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรม 
  ๖. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนเสนอผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
  ๗. ติดต่อ ประสานงานหัวหน้ากิจกรรมย่อยในกลุ่มงานในการจัดกิจกรรมระหว่างครู นักเรียน และ 

ชุมชน 
  ๘. ดูแล ควบคุมและเป็นที่ปรึกษากิจกรรมชุมชน กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี ยุวกาชาด และ

นักศึกษาวิชาทหาร 
  ๙. สรุป และประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนเสนอต่อฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
 ๑๐. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๑๑. สอนและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2.7 งานแนะแนว 
  ๑. นางภาวิณี แก้วแสงอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
   2. ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น    กรรมการ 
  3. นางพัชรินทร์    แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

  ๑. ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยให้ทุกคนใน
สถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  ๒. จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๓. ด าเนินการงานศึกษารวบรวมข้อมูล โดยศึกษารวบรวม วิเคราะห์ สรุปและน าเสนอข้อมูลของ

ผู้เรียน 
  ๔. ด าเนินงานสารสนเทศโดยจัดศูนย์สารสนเทศทางการแนะแนวในรูปศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

โดยครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคม 
  ๕. บริการให้ค าปรึกษาผู้เรียนทั้งปัญหาส่วนตัว การเรียน อาชีพและนักเรียนที่มีปัญหาด้าน 

เศรษฐกิจ 
 



๑๗ 
 

  ๖. จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียน ศึกษารายกรณีและจัดกลุ่มปรึกษาปัญหา ส่งต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีที่ผู้เรียนมีปัญหายากแก่การแก้ไข จัดกลุ่มพัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา จัดบริการ 
สร้างเสริมประสบการณ์ รวมทั้งให้การสงเคราะห์ เพ่ือตอบสนองความถนัด ความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน 

  ๗. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๘. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้สามารถ บูรณาการ ในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยง สู่การด ารงชีวิตประจ าวัน 
  ๙. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ท าหน้าที่ครูแนะแนว 

ครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 
 ๑๐. ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง

เป็นระบบ 
 ๑๑. ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน 
 ๑๒.ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน 

ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว หรือกิจกรรมแนะแนวสัญจร 
 ๑๓. เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๑๔. ด าเนินการพิจารณาทุนการศึกษา และทุนปัจจัยพื้นฐาน แก่นักเรียน 
 ๑๕. ด าเนินการคัดเลือกและพิจารณานักเรียนในกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 ๑๖. ด าเนินงานติดตามประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานแนะแนว 
 ๑๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2.8 งานห้องสมุด 
  1. นางพัชรินทร์  แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
  2. นายพลอย  จิตกุย                 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กรรมการ 

 3. นางสาวฐริญญา สมศรี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   4. นางกนกณัฐ บุญมา เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่
   ๑. บริหารงานห้องสมุดให้เป็นไปตามหลักวิชาการบรรณารักษ์ศาสตร์และเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน 
   ๒. จัดท าแผน/โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ.และของโรงเรียน 
   ๓. พิจารณาและเสนอแนะในการจัดซื้อ จัดหา คัดเลือกหนังสือส าหรับค้นคว้าในห้องสมุดเพ่ือให้
เพียงพอต่อการบริการ ให้แก่นักเรียนและครู 
   ๔. ให้เลขหมู่หนังสือ ท าดัชนีบรรณานุกรม ท าสาระสังเขป ท ากฤตภาค ท าทะเบียน จัดหมวดหมู่
หนังสือ  บัตรรายการ บัตรหัวเรื่อง และบริการให้ค าแนะน าในการค้นคว้าแก่ผู้มาใช้ห้องสมุด 
   ๕. ด าเนินงานบริการการใช้ห้องสมุดตามโปรแกรม E-Library 
   ๖. ร่วมมือกับหัวหน้าหมวดวิชาต่างๆ จัดท าสื่อ บรรณานุกรมชื่อเรื่อง เพ่ือสะดวกในการค้นคว้า 
   ๗. จัดท าทะเบียนหนังสือ เก็บรักษา และซ่อมแซมหนังสือ 
   ๘. รับผิดชอบวัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุดทั้งห้องสมุดกลางและห้องสมุดภาพและเสียง 
   ๙. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด จัดป้ายนิเทศเนื่องในโอกาสต่างๆ ตลอดจน
จัดให้ทุกพ้ืนที่ในบริเวณอาคารเรียน (มุมระเบียงต่างๆ) เป็นแหล่งความรู้ 
  ๑๐. จัดท ารายงาน สถิติต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด ประจ าภาคเรียน/ประจ าปี 
  ๑๑. ก าหนดระเบียบการใช้ห้องสมุดและรวบรวมบันทึกข้อมูลการให้และการใช้บริการห้องสมุด 
  ๑๒. ให้บริการการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น 
 
 



๑๘ 
 
  ๑๓. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาห้องสมุด 
  ๑๔. สอนและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2.9 งานวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
  ๑. นางตรีนุช สมแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ หัวหน้างาน 
   2. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย กรรมการ 
   3. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
   4. นายสันติพงษ์ กันทะ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
  5. นายเจตน์สฤษฎิ์   บุญเมือง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
   6. นายสมบัติ สมแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ กรรมการ 
   7. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักด ี หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ กรรมการ 
   8. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักด ี หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ กรรมการ 
   9. นายธนบูลย์ ธิดา หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์          กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่
   ๑. ส ารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
   ๒. จัดอบรมให้ความรู้ และพัฒนาทักษาการท าวิจัยเพื่อพัฒนาให้แก่บุคลากร 
   ๓. ติดตาม นิเทศ รวบรวมผลการวิจัยของบุคลากร 
   ๔. ส่งเสริมขวัญ ก าลังใจแก่บุคลากร 
   ๕. ส่งเสริมให้บุคลากรมีพัฒนาการสู่ OBEC AWARDS 

 6. จัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 

 7. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี เพ่ือ 
การศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

  8. พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ 
ศึกษาท่ีให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดข้ึน โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อท่ีเสริมการจัดการศึกษา ของ 
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 9. พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 
 10. จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
   11. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช้และพัฒนาสื่อ 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2.10 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  ๑. นางอรอมล แก้วมหาคุณ ครูช านาญการ  หัวหน้างาน 
  2. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 ๑. วางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (LAN ) ทุกระบบโรงเรียน 
 ๒. ควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหาการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งเครือข่ายการบริหารจัดการ 
เครือข่ายการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ และเครือข่ายห้องสมุด /E-Library และแหล่งเรียนรู้ ICT 
 ๓. ท าหน้าที่ จัดท าเว็บไซต์ของโรงเรียน เชื่อมโยงระบบเครือข่ายกับ สพม.เขต ๓๖ และศูนย์
ประสานงานโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลางและ Link กับ 
Web หน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ รวมทั้ง Web ส าคัญๆ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
 



๑๙ 
 

 ๔. ควบคุม ดูแล การใช้และการให้บริการคอมพิวเตอร์และการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน  
รวมทั้งการเปิดบริการ อินเตอร์เน็ตค่าเฟ่ ส าหรับบุคคลภายนอกทั้งในและนอกเวลาราชการ 
 ๕. ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในโรงเรียน 
 ๖. ติดตาม ประเมินผล และรายงานอย่างต่อเนื่อง 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2.11 งานนิเทศการศึกษา 
  ๑. นางตรีนุช สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
  2. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นายสมบัติ สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  4. นายเจตน์สฤษฏิ์ บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  5. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ   กรรมการ 
   6. นายธนบูลย์  ธิดา ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  7. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู   กรรมการ 
  8. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
         9. นายอัครวัฒน์      นนท์ธนาวิชญ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 ๑. สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้ เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น
กระบวนการท างานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ 
การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่า ได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 

 ๒. วางแผนและจัดท าปฏิทินการนิเทศภายในและด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 

 ๓. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษา 

 ๔. สรุปผลการด าเนินการนิเทศ รายงานผล เสนอต่อผู้บริหาร 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 2.12 งานโครงการพิเศษและอ่ืนๆ 
2.12.1 งานส่งเสริมการอ่าน 

  1. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ  หัวหน้างาน 
  2. นายเอนก แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นางพัชรินทร์ แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  4. นายพลอย  จิตกุย ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กรรมการ 
  5. นางสาวฐริญญา  สมศรี ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  6. นางกนกณัฐ บุญมา เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์     กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 ๑. จัดท าแผนการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนอย่างหลากหลายรูปแบบ 
 ๒. จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้บันทึกการอ่าน 
 ๓. ตรวจสอบบันทึกการอ่านของนักเรียนและผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรม 
 ๔. ประเมินผลการอ่านของนักเรียนและจัดล าดับคุณภาพด้านการอ่านของนักเรียน 
 
 



๒๐ 
 

 ๕. สรุปและน าผลการประเมินในกิจกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๖. เสนอแนวทางแก้ไขและด าเนินการแก้ไขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

 2.12.2 งานโรงเรียนในฝัน/โรงเรียนพัฒนาคุณภาพประจ าต าบล 
  1. นางตรีนุช สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
  2. นายสมบัติ สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นายเอนก แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นายสุชาติ ติ่งหมาย ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   6. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ  กรรมการ 
   7. นายอัครวัฒน์  นนท์ธนาวิชญ์ ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    8. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    9. นายธนบูลย์ ธิดา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
       10. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู  กรรมการ 
  11. นายนพดล ยิ่งรักชัย คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 ๑. วางแผนการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับแนวทาง นโยบาย เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ และ 
มาตรการในการบริหารจัดการโรงเรียน 

 ๒. ด าเนินโครงการ ตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการตามก าหนดระยะเวลา และจัดท าปฏิทิน 
ปฏิบัติงานของโครงการ 

 ๓. ด าเนินการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๔. ประสานงานกับบุคลากร องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก าหนดไว้ในโครงการ 
 ๕. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  2.12.3 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  ๑. นายอัครวัฒน์  นนท์ธนาวิชญ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
  2. นางตรีนุช  สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นายสมบัติ  สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นางภาวิณี  แก้วแสงอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  5. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  6. นายเอนก  แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
    7. นายสุชาติ   ติ่งหมาย ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  8. นายทวีวัฒน์  เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
    9. นายเจตน์สฤษฎิ์  บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  10. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ   กรรมการ 
  11. นายธนบูลย์  ธิดา ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  12. นางสาวกาญจนา  ยะตั๋น ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  13. นางสาวสุพิชฌาย์  ศรีวิลัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

14. นางสาวรุ่งนภา จุฬะ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
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15. นายภาณุพงษ์ สมปานวัง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
16. นางสาวอารียา สมยอง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
17. นางสาวทองทิพย์ สังวาลย์วงษ์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
18. นางสาวฐิตาภา ล าดับศรี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

  19. นางมาลิณี     ตาหล้า  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 ๑. วางแผนการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับแนวทาง นโยบาย เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ในการ 
จัดท าโครงการ 

 ๒. ด าเนินโครงการ ตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการตามก าหนดระยะเวลา และจัดท าปฏิทิน  
ปฏิบัติงานของโครงการ 

 ๓. ประสานงานกับบุคลากร องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก าหนดไว้ในโครงการ 
 ๔. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  2.12.4 งานเศรษฐกิจพอเพียง 
  1. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู  หัวหน้างาน 
  2. นายสมบัติ สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นายธนบูลย์ ธิดา ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  5. นายเจตน์สฤษฏิ์ บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  6. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
    7. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ   กรรมการ 
    8. นางสาวทองทิพย์  สังวาลย์วงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
    9. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที่  

 ๑. วางแผนการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับแนวทาง นโยบาย เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ในการ 
จัดท าโครงการ 

 ๒. ด าเนินโครงการ ตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการตามก าหนดระยะเวลา และจัดท าปฏิทิน 
ปฏิบัติงานของโครงการ 

 ๓. ประสานงานกับบุคลากร องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก าหนดไว้ในโครงการ 
 ๔. ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  2.12.5 งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  1. นางตรีนุช สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
  2. นายสมบัติ สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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  6. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ  กรรมการ 
   7. นายธนบูลย์  ธิดา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  8. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู  กรรมการ 
         9. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที่ 

 ๑. วางแผนการด าเนินงานจัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 
 ๒. ส่งเสริมความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านให้แก่นักเรียน ในกลุ่มสาระต่างๆ  
 ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ 

ภูมิภาคและระดับชาติ 
 ๔. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียน ทั้งในระดับโรงเรียน เครือข่ายการศึกษาต่างๆ 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  2.12.6 งานเรียนรวม 
  ๑. นางสุมล หลักค า ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
  2. นางมาลิณี ตาหล้า ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางล าดวน มะโนชัย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นางบัวบาน วะไลใจ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่
  ๑. จัดระบบการด าเนินงานจัดการเรียนร่วมให้มีความชัดเจน เป็นระบบตามโครงสร้าง SEAT และ SBM 
  ๒. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  ๓. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
  ๔. คัดกรองนักเรียนตามลักษณะความพิการประเภทต่างๆ 
  ๕. จัดท าแผน IEP และแผนการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล IIP 
  ๖. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และคูปองทางการศึกษา แก่นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
  ๗. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กพิการเรียนร่วมอย่างทั่วถึง 
  ๘. ประสานงานกับครูประจ าวิชาในกลุ่มสาระต่างๆ ที่มีเด็กพิการเรียนร่วม 
   ๙. จัดท าแผนปฏิบัติการในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กพิการเรียนร่วม 
  ๑๐. ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลของเด็กพิการเรียนร่วมให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑๑. จัดท าระบบเอกสารสารสนเทศในการพัฒนาและผลการเรียนรู้ของเด็กพิการเรียนร่วมรายบุคคล
เป็นปัจจุบัน 
  ๑๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการเรียนร่วม 
  ๑๓. สร้างความเข้าใจและให้ความรู้และบุคลากรในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลส าหรับ
เด็กพิการเรียนร่วม 
  ๑๔. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในการติดตามดูแลการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
  ๑๕. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ๑๖. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

   2.12.7  งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
    1. นางตรีนุช สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
   2. นายสมบัติ สมแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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   3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักด ี  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   4.นายอัครวัฒน์  นนท์ธนาวิชญ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  5. นายเจตน์สฤษฎิ์   บุญเมือง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   6.นายทวีวัฒน์  เหล่าภักด ี  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   7.นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก  ครูช านาญการ กรรมการ 
   8.นายธนบูลย์  ธิดา  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   9. นายสันติพงษ์  กันทะ  คร ู กรรมการ 
  10. นายนพดล         ยิ่งรักชัย  คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

1. จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ 
2. เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกในการด าเนินการแก่ฝ่ายต่างๆ 

  3.  ประสานงานในการด าเนินการของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
 

 2.13 งานผลิตเอกสาร 
 1. นายธนงค ์      นงค์ยา ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 

  2. นางสาวนุตประวีณ์   เบ็ญชา  ธุรการโรงเรียน  กรรมการ 
   3. นางบัวบาน            วะไลใจ     พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 

  4. นางสาวเบญจวรรณ  เจือจาน        ครูอัตราจ้าง              กรรมการ 
  5. นายอรรถวัฒน์        สุค า             ครูอัตราจ้าง              กรรมการ 

   6. นางสาวฐริญญา      สมศรี           ครูอัตราจ้าง              กรรมการ 
  7. นางกนกณัฐ      บุญมา  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่
  ๑. วางแผน, วางแนวปฏิบัติ ในการใช้เครื่องอัดส าเนา 

  ๒. จัดท าส าเนาเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓. บันทึกการใช้เครื่อง,การใช้กระดาษ,การใช้หมึกและไขกระดาษ โดยแยกเป็นกลุ่มสาระต่างๆ 

  ๔. บ ารุงรักษาการใช้เครื่องอัดส าเนา 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  

 2.14   งานจัดซื้อหนังสือเรียน 
  1. นางตรีนุช สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
  2. นายสมบัติ สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   7. นายธนบูลย์  ธิดา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  8. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู  กรรมการ 
         9. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุกา  
 ท าหน้าที่ 

1. พิจารณาการจัดซื้อหนังสือเรียน 
  2.  ประสานงานในการด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน 
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3. กลุ่มงานกิจการนักเรียน   
 นายเอนก   แก้วมาลา   ครูช านาญการพิเศษ    เป็นหัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
 

 1. นายเอนก    แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.  นางล าดวน มะโนชัย ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3.  นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 4. นางพัชรินทร์ แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายธนบูลย์ ธิดา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 6. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู    กรรมการ 
7. นางสาวเบญจวรรณ เจือจาน ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

  8. นางอรอมล แก้วมหาคุณ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
         ท าหน้าที ่  
  ๑. วางแผนการบริหารงานในฝ่ายกิจการนักเรียน 
  ๒. วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล และให้ค าปรึกษา พร้อมจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
  ๓. ประสานงาน ติดตามผลงาน ป้องกัน และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัย ของนักเรียน
ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 
  ๔.ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานในฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

การปฏิบัติหน้าที่และภาระงาน 
 

 3.๑ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. นางพัชรินทร์ แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 

 2. นางภาวิณี แก้วแสงอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 3. ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น   กรรมการ 

 4. นางอรอมล แก้วมหาคุณ ครูช านาญการ กรรมการ 
 5. นางสาวทองทิพย์ สังวาลย์วงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
 6. นางสาวเบญจวรรณ  เจือจาน ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 ๑. ประชุมวางแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒. ส่งเสริม ติดตาม ก ากับ ดูแลและปรับแก้พฤติกรรมนักเรียนที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม  
 ๓. รับข้อมูลจากกรรมการสารวัตรนักเรียน/หัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา มาวิเคราะห์ส่งเสริม 

ปรับแก้ ติดตาม วางแผน ป้องกัน  พฤติกรรมทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม 
 ๔. ติดตาม ติดต่อ และประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมและปรับแก้พฤติกรรม 

ต่างๆ อย่างเหมาะสม ทนัต่อเหตุการณ์ และรายงานให้โรงเรียนทราบ 
 ๕. จัดท าเอกสาร และบันทึกฐานข้อมูล ในการส่งเสริมและแก้ไขความประพฤติของนักเรียน และ 

การส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสมของนักเรียน 
 ๖. พิจารณาลงโทษนักเรียน เสนอการลงโทษต่อหัวหน้าฝ่าย และตามล าดับชั้นของผู้บังคับบัญชา 
 ๗. พิจารณายกย่อง ชมเชย การให้คะแนนด้านความประพฤติ เสนอต่อหัวหน้าฝ่ายและตามล าดับ 

ชั้นของผู้บังคับบัญชา 
 



๒๕ 
 

 ๘. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา 
   ๙. ให้ค าแนะน า และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
   ๑๐. จัดสื่อสิ่งพิมพ์บริการให้ความรู้แก่นักเรียน 
   ๑๑. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อทางโรงเรียนทุกภาคเรียน 
   ๑๒. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 3.2 งานส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรม 
 1. นางล าดวน มะโนชัย ครูช านาญการพิเศษ หวัหน้างาน 
 2. นางภาวิณี แก้วแสงอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 3. นางพัชรินทร์ แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นายสันติพงษ์ กันทะ ครู   กรรมการ 
 5. นางสาวเบญจวรรณ  เจือจาน ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 6. นายภาณุพงศ์ สมปานวัง นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
 7. นายสุรเชษฐ์ ศรีวิชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 

                  8. นางอรอมล แก้วมหาคุณ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่  
  ๑. วางแผนและด าเนินการอบรมประจ าวัน/สัปดาห์ หน้าเสาธง ร่วมกับครูเวรประจ าวัน 
  ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
ด าเนินการ 
  ๓. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในการอยู่ร่วมกัน โดยการควบคุมดูแลตรวจตราพฤติกรรมของ
นักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ 
  ๔. ประสานงานให้ครูประจ าชั้นได้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
  ๕. บันทึกพฤติกรรมการกระท าผิด 
  ๖. ประสานงานกับครูประจ าชั้น และผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาด้านความประพฤติ 
  ๗. ลงโทษนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบวินัยที่ทางโรงเรียนก าหนด ตามความเหมาะสมที่ได้รับความ 
เห็นชอบและมอบอ านาจในการลงโทษนักเรียนจากผู้บริหาร 
   ๘. พิจารณาโทษในรูปแบบการน าเสนอ ขอมติ ในกรณีการภาคทัณฑ์ สั่งพักการเรียน การน าเสนอ
เพ่ือให้ออก/ย้ายสถานที่เรียน เป็นต้น 
  ๙. ให้การช่วยเหลือ พัฒนา ให้ก าลังใจ แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา โดยให้มีการจัดท าเป็น
ขั้นตอนบันทึกเก็บข้อมูล 
  ๑๐. ควบคุมความประพฤติเฉพาะราย/กรณี ในกรณีที่มีปัญหาซับซ้อนหลายด้าน 
  ๑๑. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 3.3 งานสภานักเรียน 
 1. นายธนบูลย์ ธิดา ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 

 2. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู  กรรมการ 
 3. นายนพดล ยิ่งรักชัย คร ู  กรรมการ 
  4. คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
 5. นางอรอมล แก้วมหาคุณ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๒๖ 
 
ท าหน้าที ่  

  ๑. จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
  ๒. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
  ๓. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้องกับ 

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๔. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
  ๕. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
  ๖. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุมตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการ 

ส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
  ๗. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพ่ือความสามัคคีการเคารพ 

นบนอบของนักเรียนต่อครู 
  ๘. ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ใน 

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

พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย เพ่ือแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
 ๑๑. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
 ๑๒. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 ๑๓. ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
 ๑๔. ด าเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
 ๑๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 3.4 งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
 1. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 2. นายสมบัติ สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 3. นายอเนก แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นายธนงค์ นงค์ยา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางล าดวน มะโนชัย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   7. นายสุชาติ ติ่งหมาย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  8. นายธนบูลย์ ธิดา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  9. นางอรอมล แก้วมหาคุณ ครูช านาญการ กรรมการ  
10. นางสาวเบญจวรรณ  เจือจาน ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
11. นายอรรถวัฒน์ สุค า ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
12. นางสาวฐิตาภา ล าดับศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
13. นายภาณุพงศ์ สมปานวัง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
14. นางสาวทองทิพย์ สังวาลย์วงษ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
15. นายสุรเชษฐ์ ศรีวิชัย  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
16. นางพัชรินทร์ แก้วมาลา  ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 

ท าหน้าที่  
 ๑. วางแผนการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับแนวทาง นโยบาย เป้าหมาย /วัตถุประสงค์ และ 

มาตรการในการบริหารจัดการโรงเรียน 
 



๒๗ 
 

 ๒. ด าเนินโครงการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการตามก าหนดระยะเวลา และจัดท าปฏิทิน   
ปฏิบัติงานของโครงการ 
   ๓. ประสานงานกับบุคลากร องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก าหนดไว้ในโครงการ 
   ๔. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
      ๕. จัดกิจกรรมเก่ียวกับวันพ่อ  วันแม่  วันสถาปนา  วันไหว้ครู  วันปีใหม่  และวันส าคัญทางศาสนา   
      ๖. จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
      ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 3.5 งานสถานศึกษาสีขาว งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดและโรคเอดส์ 
 1. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู  หัวหน้างาน 
 2. นางล าดวน มะโนชัย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 3. นายเอนก แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางภาวิณี แก้วแสงอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 5. นางมาลิณี ตาหล้า ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น   กรรมการ 
  7. นางสาวเบญจวรรณ  เจือจาน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  8. นายสุรเชษฐ์  ศรีวิชัย  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
  9. นางสาวทองทิพย์ สังวาลย์วงษ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
 10. นายภาณุพงษ์ สมปานวัง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
 11. นายธนบูลย์ ธิดา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่  
  ๑. ติดตามดูแลและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
  ๒. วางแผนและด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  ๓. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
  ๔. จัดบริการ การให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
  ๕. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ตามความเหมาะสม 
  ๖. รายงานผลการด าเนินการให้โรงเรียนทราบ 
  7. ด าเนินการสถานศึกษาสีขาว 
  8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 3.6 งานระดับชั้น/ครูประจ าชั้น 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑. นายธนบูลย์ ธิดา ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 

๒. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรรมการ 
๓. นางสาวกาญจนา ยะตั๋น ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑. นายสัญญา         วงศ์ประสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 

๒. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรรมการ 
๓. นางพัชรินทร์ แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่
 ๑. ประชุม ก าหนด/จัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการ/โครงการ/การด าเนินงาน/กิจกรรมประจ าปี  

ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและแผนงานของโรงเรียน 
 



๒๘ 
 

 ๒. ส ารวจนักเรียนที่ปรึกษา ลงในแบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมการและการเข้าเรียนของ      
นักเรียน อย่างสม่ าเสมอ 

 ๓. ส ารวจนักเรียนที่ปรึกษาประพฤติฝ่าฝืนผิดระเบียบของโรงเรียน เช่น การแต่งกาย  ทรงผม  
เครื่องประดับ การพกพาโทรศัพท์มือถือ แผ่นซีดีลามกอนาจาร ฯลฯ ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนให้ด าเนินการตามข้ันตอน
ของระเบียบปกครองของโรงเรียนทันที 

 ๔. ส่งเสริมให้นักเรียน มีความประพฤติท่ีเหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน และปรับแก้ไข        
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. ก ากับ ดูแล และควบคุมนักเรียนในที่ปรึกษาระหว่างที่มีการประกาศ อบรม ประชาสัมพันธ์   
ของทางโรงเรียนให้อยู่ในอาการสงบ และตั้งใจรับฟัง 

 ๖. ตรวจทรงผมนักเรียน ทุกระดับชั้น ให้ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าสายชั้นตรวจทรงผมนักเรียน 
เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกวันจันทร์แรกของเดือน  หากพบนักเรียนทรงผมผิดระเบียบให้ด าเนินการ  ตามระเบียบของ
โรงเรียน  

 ๗. เรียกเก็บใบลาจากนักเรียนที่ไม่มาเรียน ตรวจสอบข้อมูล ลงนามรับทราบว่า น าส่งกลุ่มงาน 
บริหารกิจการนักเรียน เพ่ือเก็บรักษาและแจ้งชื่อนักเรียนที่ไม่ส่งใบลา 

 ๘. ควบคมุนักเรียนในที่ปรึกษาท าความสะอาดห้องเรียนที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดเรียบร้อยอยู่ 
เสมอ 

 ๙. ส่งแบบส ารวจเวลาเข้าร่วมกิจกรรมและการเข้าเรียนประจ าวัน ต่อหัวหน้าสายชั้น ที่ห้อง 
กลุ่มงาน บริหารกิจการนักเรียน (หลังเลิกเรียนทุกวันไม่เกินเวลา ๑๖.๐๐ น.) 

 ๑๐. ก ากับ ดูแล และควบคุมนักเรียนที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ตามท่ีโรงเรียน  
มอบหมายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 ๑๑. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษาอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง (ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง) 
 ๑๒. ส ารวจข้อมูล/บันทึกข้อมูล และจัดท าข้อมูลของนักเรียนในที่ปรึกษาทุกคน ทั้งข้อมูล ภูมิหลัง 

และปัจจุบัน ตลอดจนต้องติดตามผลการเรียนของนักเรียนในที่ปรึกษา โดยจัดมี การแก้ไขให้เรียบร้อย          
ไม่ให้มีการติดค้าง โดยประสานกับงานฝ่ายบริหารวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 ๑๓. พิจารณา เสนอชื่อนักเรียนในปกครองที่สมควรได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น       
ทุนการศึกษา  เสื้อผ้า  หนังสือเรียน  อาหารกลางวัน ฯลฯ 

 ๑๔. ให้ความร่วมมือกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนวของโรงเรียนในการแก้ไข 
ปัญหาของนักเรียนในที่ปรึกษาที่มีปัญหา  ตามที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนวร้องขอ  

 ๑๕. จัดท าเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานชั้นเรียนและครูที่ปรึกษา ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 ๑๖. จัดท าฐานข้อมูลของผู้ปกครองเครือข่าย ภายในชั้นเรียนของแต่ละชั้นเรียนที่ครูที่ปรึกษา  

รับผิดชอบให้ครบทุกคน และน าส่งต่อที่ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 ๑๗. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 

 

 3.7 งานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   ๑. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู หัวหน้างาน 
   ๒. นางตรีนุช สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๓. นายสมบัติ สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  5. นายธนบูลย์ ธิดา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  6. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   7. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 



๒๙ 
 

  8. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  9. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ กรรมการ 
10. นางสาวเบญจวรรณ  เจือจาน  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
11. นางสาวทองทิพย์ สังวาลย์วงษ์      นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ   กรรมการ 

 12. นางพัชรินทร์ แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

 3.8 งานประชุมผู้ปกครอง และงานโครงการพิเศษ 
   ๑. นายเอนก แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
   2. นางภาวิณี แก้วแสงอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   3. นายเจตน์สฤษฏิ์ บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    4. นางล าดวน มะโนชัย ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นายธนบูลย์ ธิดา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6. นางอรอมล แก้วมหาคุณ ครูช านาญการ  กรรมการ 
  7. นายสันติพงษ์ กันทะ ครู  กรรมการ  
  8. นางสาวฐิตาภา ล าดับศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
  9. นายภาณุพงศ์ สมปานวัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
  10. นางพัชรินทร์ แก้วมาลา  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 1. จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 2. รับผิดชอบงานประชุมผู้ปกครองและโครงการพิเศษ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 

 3.9 งานชมรมผู้ปกครอง ครูและบุคลากรโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
   ๑. นายเอนก แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
   2. นายเจตน์สฤษฏิ์ บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นางพัชรินทร์ แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่
 ๑. จัดกิจกรรมชมรมผู้ปกครอง ครูและบุคลากรโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
 2. จัดประชุมชมรมผู้ปกครอง ครูและบุคลากรโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 

 3. รับผิดชอบงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานชมรมผู้ปกครอง ครูและบุคลากรโรงเรียน 
ขุนตาลวิทยาคม 
 
4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 นายสมบัติ   สมแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ    เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
 

 1. นายสมบัติ    สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.  นายทวีวัฒน์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ 
3.  นายธนงค ์ นงค์ยา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 4. นางล าดวน มะโนชัย ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางมาลิณ ี ตาหล้า ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 



๓๐ 
 
 6. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

7. นางสุมล หลักค า ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 8. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ  กรรมการ 
  9. นางอรอมล แก้วมหาคุณ ครูช านาญการ  กรรมการ 
  10. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
  11. นายอรรถวัฒน์ สุค า ครูอัตราจ้าง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่
 ๑. วางแผนการบริหารงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 ๒. ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและการมอบหมายงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 ๓. รวบรวม จัดระเบียบและแนวปฏิบัติในกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 ๔. จัดท าแผนงาน และปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 ๕. จัดระบบการควบคุมและตรวจสอบงาน 
 ๖. จัดระบบเครือข่ายสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 ๗. จัดระบบงานนักการภารโรง ยามและลูกจ้างชั่วคราว 
 ๘. จัดระบบงานบริหารจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค 
 ๙. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป วิเคราะห์ประมวลผลและปรับปรุง พัฒนา 

คุณภาพของงานทุกงานในฝ่ายพร้อมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  10. สอนและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

การปฏิบัติหน้าที่และภาระงาน 
 

 4.1 งานสวัสดิการ 
  ๑. นายธนงค ์ นงค์ยา ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
  ๒. นายสุชาติ ติ่งหมาย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางมาลิณ ี ตาหล้า ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นางสุมล หลักค า ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  5. นางสาวกาญจนา ยะตั๋น ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

  ๑. จัดเก็บเงินสวัสดิการครูและลูกจ้างประจ าและจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
  ๒. ด าเนินการจัดงานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓. จัดสรรเงินหรือของรางวัล ของที่ระลึกมอบให้แก่บุคลาการเมื่อมีงานมงคล การเจ็บป่วย  

หรืองานศพในครอบครัว 
   ๔. จัดหารายได้เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการครูโดยการจัดจ าหน่ายเสื้อผ้า และกระเป๋านักเรียน 
   ๕. ด าเนินการโครงการเกษียณอายุราชการบุคลากรในโรงเรียน 
 

 4.2 งานปฏิคม 
  ๑. นางล าดวน             มะโนชัย ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
  ๒. นางภาวิณี              แก้วแสงอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๓. นางพัชรินทร์         แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 4. นางมาลิณ ี ตาหล้า  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นางสาวนุตประวีณ์    เบ็ญชา              ธุรการโรงเรียน  กรรมการ 

  6. นายภาณุพงศ์ สมปานวัง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ     กรรมการ 
 



๓๑ 
 
   7. คณะกรรมการนักเรียน                                       กรรมการ 

            8. นางอรอมล             แก้วมหาคุณ       ครชู านาญการ                กรรมการและเลขานุการ  
 ท าหน้าที่    

  ๑. จัดการต้อนรับแขกผู้มาเยือนโรงเรียนหรือมาติดต่อราชการ รวมทั้งผู้ปกครองของนักเรียน 
  ๒. จัดเตรียมและบริการน้ าดื่มหรืออาหารว่างและอ่ืนๆ แก่ผู้มาเยือนหรือมาติดต่อราชการ 
  ๓. จัดเตรียมและบริการน้ าดื่ม หรืออาหารว่างและอ่ืนๆ แก่คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู/ชมรมศิษย์เก่า และคณะผู้บริหารหรือกรรมการศูนย์เครือข่ าย
การศึกษา ในการประชุมแต่ละครั้ง ตามเห็นสมควร 

  ๔. จัดเตรียมสมุดบันทึกเยี่ยมไว้ให้แขกผู้มาเยือนได้บันทึก ติ ชม ให้ข้อเสนอแนะและลงนาม เพ่ือ 
น าไปท าข้อมูลสนเทศในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 

  ๕. ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 4.3 งานสัมพันธ์ชุมชน 
  ๑. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
  2. นายเอนก แก้วมาลา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ               กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

  ๑. วิเคราะห์ วางแผน จัดท าแผนงาน โครงการ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของ 
ชุมชน วิเคราะห์ จัดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ พัฒนาข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

  ๒. วางแผนการการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่ายประสานงาน 
และด าเนินงานเกี่ยวกับงานในโครงสร้างการบริหารฝ่ายชุมชน 

  ๓. ด าเนินการตามแผนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
  ๔. จัดท าสารสนเทศและรายงานผลการด าเนินงานประเมินและติดตามผลการสร้างความสัมพันธ์ 

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
  ๕. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลงาน 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 4.4 งานอนามัยโรงเรียน 
 ๑. นางมาลิณ ี  ตาหล้า  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
 2. นางสาวนุตประวีณ์ เบ็ญชา  ธุรการโรงเรียน  กรรมการ 
 3. นางสุมล  หลักค า  ครูช านาญการ         กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที่    

 ๑. วางแผนก าหนดงาน/โครงการ งานออกแบบก่อสร้าง งานตกแต่ง เพ่ือเสนอของบประมาณใน 
การพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 2. จัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโดยเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ ตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล
เบื้องต้นให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและน าส่งโรงพยาบาลกรณีที่ไม่สามารถรักษาพยาบาล 
เบื้องต้นได ้

  ๓. จัดหาเวชภัณฑ์เพ่ือป้องกันรักษา บรรเทาความเจ็บป่วยของนักเรียน ครูและ บุคลากรทางการ 
ศึกษา 
 



๓๒ 
 

  ๔. จัดท าสมุดบันทึกการให้บริการอนามัยโรงเรียนแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
สรุปเป็นสถิติการให้บริการ 

  ๕. บันทึกสุขภาพ น้ าหนัก ส่วนสูงนักเรียน 
  ๖. ประสานงานกับแพทย์และกรรมการสาธารณสุขเพ่ือตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพ

อนามัยโรงเรียน การป้องกันโรคต่างๆ 
  ๗. ประสานงานกับโรงพยาบาล หน่วยกาชาด หรือผู้ป่วยในกรณีขอบริจาคโลหิตเพ่ือช่วยเหลือ

เพ่ือนมนุษย ์
  ๘. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพ่ือปรับปรุง 

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 4.5 งานโภชนาการ 
   ๑. นายทวีวัฒน ์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
   2. นางล าดวน มะโนชัย ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   3. นางภาวิณ ี แก้วแสงอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   4. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที่    

 ๑. วางแผน ก าหนดงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงาน เพ่ือเสนอของบประมาณในการพัฒนางาน
โภชนาการ 

 ๒. ควบคุมดูแลงานโภชนาการ อาหารที่ปลอดภัย โดยจัดให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย 

 ๓. ติดตาม ควบคุม ดูแลการจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่มภายในโรงเรียนทุกวัน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการควบคุมผู้น าอาหารมาขายในโรงเรียน และรับผิดชอบให้มีการตรวจสุขภาพของผู้ที่มา
จ าหน่ายอาหารอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ร้านค้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบให้ตักเตือนและรายงานให้ผู้บริหารทราบทันที 

 ๔. ให้ความรู้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น หน้าเสาธง  
รายการเสียงตามสาย อบรม เชิญวิทยากรมาบรรยาย จัดนิทรรศการหรือจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร
และยา 

 ๕. มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ทุกปีการศึกษา 
 ๖. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 4.6 งานอาคารสถานที่ 
  ๑. นายสมบัติ สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
  2. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  4. นายอุดม วรรณสอน ช่างไฟฟ้า 3 กรรมการ 
  5. นายอุดม จอมวงศ ์ ช่างสี 3 กรรมการ 
   6. นางสาวบัวรอม บุญยัง แม่บ้าน กรรมการ 
   7. นางบัวกาบ สุใจยา แม่บ้าน กรรมการ 

   8. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
                  9. นายอรรถวฒัน์         สุค า                   ครูอัตราจ้าง           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           
 
 



๓๓ 
 

4.6.1 งานดูแลอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ  
  ๑. นายสมบัติ สมแก้ว หัวหน้าอาคาร ๑, หัวหน้าอาคารหอประชุม           
                                                                และโรงผลิตน้ าดื่ม 
  ๒. นางภาวิณี แก้วแสงอินทร์ หัวหน้าอาคาร ๒ 
  ๓. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก หัวหน้าอาคาร ๓ 
  ๔. นายธนงค ์ นงค์ยา หัวหน้าอาคาร ๔ และหัวหน้าบ้านพักครู 
  5. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์ หัวหน้าอาคารประกอบ (ศิลปะ) 
  6. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักด ี หัวหน้าอาคารประกอบ(อุตสาหกรรม) และ 
    โรงอาหาร 
  7. นายอุดม จอมวงศ ์ ช่างสี 3 ประจ าอาคาร 1, 3 และระบบน้ าดื่ม,น้ าใช้ 
   8. นายอุดม วรรณสอน ช่างไฟฟ้า ๓ ประจ าอาคาร 2, 4 และระบบไฟฟ้า 
   9. นางบัวกาบ สุใจยา แม่บ้าน ประจ าอาคาร 1, 3 
 ๑0. นางสาวบัวรอม บุญยัง แม่บ้าน ประจ าอาคาร 2, 4 

 ท าหน้าที ่
  ๑. วางแผนก าหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติ งานด้านอาคารสถานที่ และ

สภาพแวดล้อม ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แม่บ้านท าความสะอาด  
  ๒. วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพ่ือเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 

และอาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน  ห้องบริการ  ห้องพิเศษให้เพียงพอ  กับการใช้บริการของโรงเรียน 
  ๓. จัดซื้อ  จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี  อุปกรณ์การสอน  อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน  ห้องบริการ 

ห้องพิเศษให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 
   ๔. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร  ติดตั้งในที่ที่ใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 

  ๕. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน  ตกแต่งอย่างสวยงาม  เป็นระเบียบ  ประตูหน้าต่างอยู่ใน
สภาพดี  ดูแลสีอาคารต่างๆ ให้เรียบร้อย  มีป้ายบอกอาคารและห้องต่างๆ  

  ๖. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์  โต๊ะ  เก้าอ้ี และอ่ืนๆ ให้ 
อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 

  ๗. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน  ห้องน้ า  ห้องส้วม  ให้สะอาด  ปราศจากกลิ่นรบกวน 
  ๘. ติดตาม  ดูแลให้ค าแนะน าในการใช้อาคารสถานที่  โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษา 

ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
  ๙. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจ าหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
 ๑๐. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยน าข้อเสนอแนะ  มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และความ

ต้องการของบุคลากรในโรงเรียน 
  ๑๑. อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก  รวมทั้งวัสดุอื่นๆ จัดท าสถิติการ
ให้บริการและรวบรวมข้อมูล 

 ๑๒. ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
 ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.6.2 งานดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ 
  ๑. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูช านาญการพิเศษ ห้องฟิสิกส์ 
  ๒. นางภาวิณี แก้วแสงอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ ห้องชีววิทยา 
  ๓. นางสาวกาญจนา ยะตั๋น ครูช านาญการพิเศษ ห้องเคม ี
  ๔. นางอรอมล แก้วมหาคุณ ครูช านาญการ         ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 



๓๔ 
 
 ท าหน้าที ่

  ๑. วางแผนก าหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการพิเศษ  
  ๒. วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม 

ห้องปฏิบัติการพิเศษให้เพียงพอกับการใช้บริการของโรงเรียน 
  ๓. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนจัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ท าความสะอาด 

ห้องปฏิบัติการพิเศษให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 
   ๔. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการพิเศษ 

  ๕. จัดบรรยากาศภายในห้องปฏิบัติการพิเศษ ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่าง 
อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 

  ๖. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์  โต๊ะ  เก้าอ้ี และอ่ืนๆ  
ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 

  7. ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
   8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.6.3 งานดูแลห้องกลุ่มสาระและห้องพิเศษ 
  ๑. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก     ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย, ห้องพัสดุ (ห้อง Server) 
  ๒. นายสันติพงษ์ กันทะ            ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ, ห้องพระพุทธศาสนา  
  ๓. นายธนงค ์ นงค์ยา           ห้องสวัสดิการ, ห้องอัดส าเนา, ห้องเกียรติยศ  
  ๔. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง          ห้องเรียนสีขาว  
  5. นางตรีนุช สมแก้ว            ห้องพัฒนาวิชาการและห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
  6. นายสมบัติ            สมแก้ว           ห้องกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลานามัย , ห้องพิพิธภัณฑ์ 
      ห้องนอนเวร 
  7. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์    ห้องกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
  8. นายสัญญา        วงศ์ประสิทธิ์     ห้องกลุ่มสาระศิลปะ ห้องดนตรี และห้องโสตทัศนศึกษา 
  9. นางล าดวน  มะโนชัย           ห้องปฏิบัติการ คหกรรม    
   10. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักดี         ห้องอุตสาหกรรม, ห้องลูกเสือ 
   ๑1. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดี         ห้องนาฏศิลป์ 
 ๑2. นางบัวบาน วะไลใจ           ห้องเรียนรวม 
 ๑3. นางมาลิณี ตาหล้า            ห้องพยาบาลและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 ๑5. นายเอนก แก้วมาลา         ห้องกิจการนักเรียน, โรงรถนักเรียน 
 ๑6. นายสุชาต ิ ติ่งหมาย          ห้อง ASEAN LANGUAGE 
     ห้องส านักงานกลุ่มงานอ านวยการ  
      18. นางพัชรินทร์   แก้วมาลา         ห้องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, ห้องสมุด 
 19. นางสุมล          หลักค า ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 20. นายนพดล ยิ่งรักชัย ห้องภาษาจีน (ห้อง Sound Lab) 

 ท าหน้าที ่
  ๑. วางแผนก าหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการและสภาพแวดล้อม 

ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แม่บ้านท าความสะอาด  
  ๒. วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณเพ่ือดูแลรักษา  

ปรับปรุงห้องพิเศษให้เพียงพอกับการให้บริการ 
   ๓. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน  ตกแต่งอย่างสวยงาม  เป็นระเบียบ  ประตูหน้าต่างอยู่ใน
สภาพดี   



๓๕ 
 

  ๔. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยน าข้อเสนอแนะ  มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์           
และความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน 

  ๕. ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
   ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.6.4 งานการดูแลบ้านพักครู 
  ๑. นายธนงค ์  นงค์ยา   บ้านพักหลังที่ ๑ 
  2. นายสุชาติ  ติ่งหมาย   บ้านพักหลังที่ 1 
  3. นายสมบัติ  สมแก้ว   บ้านพักหลังที่ ๒ 
  4. นางตรีนุช  สมแก้ว   บ้านพักหลังที่ ๒ 
    5. นายเอนก  แก้วมาลา  บ้านพักหลังที่ ๓ 
    6. นางพัชรินทร์  แก้วมาลา  บ้านพักหลังที่ ๓ 
     7. นางสาวนุตประวีณ์ เบ็ญชา   บ้านพักหลังที่ 4 
  8. นางสาวเบญจวรรณ เจือจาน   บ้านพักหลังที่ 4 
     9. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก  บ้านพักหลังที่ ๕ 
    10. นายนพดล  ยิ่งรักชัย   บ้านพักหลังที่ 6 
      11. นายสันติพงษ์  กันทะ   บ้านพักหลังที่ 7 

     12. นายอรรถวัฒน์ สุค า   บ้านพักหลังที่ 7 
 ท าหน้าที ่

  ๑. วางแผนก าหนดงาน /โครงการเพื่อเสนอของบประมาณเพื่อดูแลรักษา ปรับปรุงบ้านพักครูให้เหมาะสม 
  2. จัดบรรยากาศภายในบริเวณบ้านพักครู โดยมีการตกแต่งอย่างสวยงามเป็นระเบียบและตัดหญ้า   
  3. ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 4.6.5 งานท าความสะอาดอาคารเรียนและดูแลสิ่งแวดล้อม 
 ๑. นายอุดม   จอมวงศ ์ ช่างสี ๓    ดูแลเขตอาคาร 2, 4 อาคารอุตสาหกรรม –  

คหกรรม อาคารห้องดนตรี – หัตถกรรม โรงอาหาร 
ห้องน้ าชาย – หญิง หน้าโรงอาหาร หอประชุม    
สวนสิ่งแวดล้ม และพ้ืนที่ว่างบ้านพักหลังที่ 8 เดิม 
นอกรั้วทางด้านทิศใต้ ประตู 1 

 2. นายอุดม   วรรณสอน  ช่างไฟฟ้า ๓  ดูแลเขตอาคาร 1, 3 อาคารโรงน้ าดื่ม สวนมะขาม   
                                                            ศาลารัชมังคลาภิเษก บริเวณหนาเสาธง สนาม    
                                                            วอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล  
                                                            และสวนป่า นอรั้วทางด้านทิศเหนือ ประตู 1 

                  3. นางบัวกาบ  สุใจยา  แม่บ้าน  ท าความสะอาดบริเวณ อาคาร 1 อาคาร 3  
                                                                   ถนนหน้าอาคาร 1 โรงน้ าดื่มศาลาพระ 
  6. นางสาวบัวรอม   บุญยัง   แม่บ้าน  ท าความสะอาดบริเวณหน้าอาคาร 4 

อาคาร 2 ห้องน้ านักเรียนและหอประชุม 
 ท าหน้าที ่

 ๑. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่ 
 ๒. ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ในอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดี 
 ๓. ควบคุมดูแล ซ่อมแซม ตกแต่ง แก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับอาคารสถานที่ต่างๆ ให้เรียบร้อย และ 

ใช้งานได้อยู่เสมอ 



๓๖ 
 

 ๔. วางแผนการปลูก บ ารุง ดูแล รักษา ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ สนาม เพ่ือความร่มรื่น ความ 
สวยงามในบริเวณโรงเรียน ตกแต่ง และปรับปรุงภายในบริเวณโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๕. ประดับตกแต่ง จัดสถานที่ ที่ใช้เป็นที่ประชุมสัมมนา และจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  
ตามกรอบปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน จัดท าสถิติการใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาโรงเรียน และ     
สาธารณประโยชน์ 

 ๖. วางแผนการใช้ห้องเรียน อาคารประกอบการอ่ืนๆ จัดท าสถิติการใช้ เพ่ือวางแผนการพัฒนา 
โรงเรียนและสาธารณประโยชน์ 

 ๗. ก าหนดและควบคุมดูแลการท างานของคนงาน นักการภารโรง ด้านโยธา 
 ๘. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ จัดท าคู่มือชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ เพ่ือให้บุคลากรต่างๆ  

ที่เก่ียวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 
 ๙. ควบคุมดูแลการเข้าอยู่อาศัย และการออกจากบ้านพักครูของบุคลากรในโรงเรียน 
 ๑๐. พิจารณาการต่อเติม ซ่อมแซม และปรับปรุงบ้านพักครู 
 ๑๑. วางแผนพัฒนาสาธารณูปโภคและสุขาภิบาล 
 ๑๒. ปรับ ซ่อม บ ารุงงานสาธารณูปโภคของโรงเรียนทั้งระบบน้ า และระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้   
 ๑๓. จัดท าข้อมูล และประมวลผลข้อมูลสาธารณูปโภคให้เป็นปัจจุบัน 
 ๑๔. ควบคุม ดูแล และรณรงค์ การใช้น้ าประปาและไฟฟ้าในโรงเรียนอย่างประหยัด 
 ๑๕. จัดระบบในการใช้กระแสไฟฟ้าให้ถูกต้องและปลอดภัย 
 ๑๖. จัดซื้อ จัดหา ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน ถังขยะ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค น้ ายาขัดพ้ืน น้ ายาเช็ดกระจกน้ ายาดับ 

กลิ่นในห้องน้ า นักเรียน และห้องน้ า 
 ๑๗. ประสานและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๘. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๑๙. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

  

 4.7 งานโสตทัศนศึกษา   
  ๑. นายสัญญา วงศ์ประสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
 2. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ     กรรมการ 
 ท าหน้าที ่

  ๑. จัดบริการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ให้กับครู 
  ๒. จัดท าแผนงาน โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ประจ าปี 
  ๓. ควบคุม ดูแล การใช้ และการให้บริการ โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียนและชุมชน 
  ๔. ร่วมมือกับครู ผลิตสื่อ อุปกรณ์ ประกอบการสอน ตลอดจนนวัตกรรมการเรียนรู้ 
  ๕. จัดกิจกรรม และการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ สื่อ เอกสาร 

ประกอบการสอน สาธิตการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา 
  ๖. ร่วมกับครูผู้สอนประดิษฐ์ คิดค้น สื่อ และนวัตกรรมประกอบการสอนของครู การเรียนการสอน 

ของนักเรียน ตลอดจนเก็บรวบรวมสื่อ จัดท าบัญชีทะเบียนรายการ ประเภทสื่อ และนวัตกรรมของโรงเรียน 
  ๗. จัดท าบัญชีพัสดุ โสตทัศนูปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๘. ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 
  ๙. จัดท าค าบรรยาย แผ่นพับ ป้ายประกาศ ป้ายนิเทศ สไลด์ ภาพวีดิทัศน์ ช่วยงานประชาสัมพันธ์

โรงเรียน 
 ๑๐. รับผิดชอบในเรื่อง แสง เสียง ของโรงเรียน 
 



๓๗ 
 

 ๑๑. บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน 
 ๑๒. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 4.8 งานประชาสัมพันธ์ 
  ๑. นางอรอมล แก้วมหาคุณ ครูช านาญการ หัวหน้างาน 
  2. นายอรรถวัฒน์  สุค า ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  3. นายสัญญา  วงศ์ประสิทธิ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

  ๑. วางแผนงาน/งาน/โครงการและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
  ๒. จัดท าเว็บไซต์โรงเรียน เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับการประชาสัมพันธ์

โรงเรียน เพื่อเผยแพร่ 
  ๓. บริการแจ้งข่าวสารของโรงเรียนแก่บุคลากรภายในโรงเรียนตามความเหมาะสม 
  ๔. จัดระบบเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเป็นสื่อกลางในการสร้างความ 

เข้าใจที่ดีต่อกันของบุคลากรภายในโรงเรียนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ในการเผยแพร่ข่าวสารของทางโรงเรียน 

  ๕. ประสานงานกับผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนต่างๆ ในการเผยแพร่ข่าวสารและผลงานดีเด่นของทาง 
โรงเรียน 

  ๖. ด าเนินการจัดท าหนังสืออนุสรณ์นักเรียนที่จบช่วงชั้นที่ ๒ (ม.๓) และช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๖) 
  ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 4.9 งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
  1. นางสุมล  หลักค า ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
  2. นางสาวกาญจนา    ยะตั๋น ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นางสาวนุตประวีณ์    เบ็ญชา ธุรการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที ่

 ๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งการอยู่เวรยามของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
 ๒. จัดท าเอกสารบันทึกการอยู่เวรยามของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
 ๓. ติดตามตรวจสอบการอยู่เวรยามของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 

และให้รายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

 4.10 งานนักการภารโรงและลูกจ้าง 
   ๑. นายสมบัติ สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
   ๒. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ  กรรมการ 
   3. นายทวีวัฒน์          เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   4. นายอุดม วรรณสอน ช่างไฟฟ้า 3  กรรมการ 
   5. นายอุดม จอมวงศ ์ ช่างสี 3  กรรมการ 
   6. นางบัวกาบ สุใจยา แม่บ้าน  กรรมการ 
   7. นาบบัวรอม บุญยัง แม่บ้าน  กรรมการ 
   ๔. นายอรรถวัฒน์ สุค า ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
 ท าหน้าที่    

  ๑. วางแผน ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
  ๒. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 



๓๘ 
 
 4.11 งานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
   ๑. นางมาลิณ ี ตาหล้า ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
  ๒. นางตรีนุช สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
  4. นายธนบูลย์  ธิดา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๕. นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักด ี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  7. นายเจตน์สฤษฎิ์ บุญเมือง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  8. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ  กรรมการ 
    9. นางสาวสุพิชฌาย์    ศรีวิลัย            นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ  กรรมการ 

  10. นางสาวรุ่งนภา     จุฬะ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ   กรรมการ 
  11. นายภาณุพงษ์      สมปานวัง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ   กรรมการ 
  12. นางสาวอารียา     สมยอง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ   กรรมการ 
  13. นางสาวทองทพิย์  สังวาลย์วงษ์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ   กรรมการ 

   14. นางสาวฐิตาภา ล าดับศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ  
  15. นายสันติพงษ์ กันทะ คร ู  กรรมการ 
  ๑6. นางสุมล หลักค า ครูช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 

    ท าหน้าที ่
  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

 4.11 งานโครงการพิเศษและอ่ืนๆ 
   ๑. นายสมบัติ สมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
   ๒. นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก ครูช านาญการ  กรรมการ 
   ๓. นายอรรถวัฒน์ สุค า ครูอัตราจ้าง      กรรมการและเลขานุการ 
    ท าหน้าที ่
   ๑. จัดท าโครงการพิเศษอ่ืนๆ จากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวกับกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   ๒. ด าเนินการโครงการพิเศษอ่ืนๆ 
   ๓. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ด้วยความ
เคร่งครัด รับผิดชอบและตรวจสอบได้ หากพบมีปัญหาและอุปสรรคให้ด าเนินการแก้ไขและเสนอรายงาน         ต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  การปฏิบัติงานมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้สัมฤทธิ์ผล เกิดผลงานอย่างมี
คุณภาพ ให้ทุกคนที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ถือปฏิบัติตามค าสั่งนี้ 
  
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  16  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  256๕เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่    11   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕6๕ 
 
 
 
                             ( นายเจริญ  โกศัย ) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
 


