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นางนวลลออ  รุ่งโรจน์สาธรกิจ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

คณะกรรมการคุณภาพภายใน 

นางภัทรธนน  ชัมพูทนะ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายอธิพงษ์  ปรีชา 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นางสาวมาลัย  เตบจิตร 

หน่วยงานต้นสังกัด 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวนภาพร  ใจเพยีร 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
นางสาวเสาวภา  พรหมแก้ว 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายสุรพันธ์  ภุมมาบุตร 

๑. การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
๒. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
๓. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และการคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
๔. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน 
๕. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
๖. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ งาน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
๗. การนิเทศการสอน 
๘. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และ
มาตรฐานการศึกษา 
๙. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 
๑o. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
๑๑. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
๑๒. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
๑๓. การพัฒนาและใช้สื่ อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๑๔. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม
นักเรียน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัน
ส าคัญ ประเพณีและวัฒนธรรม 
๑๕. งานทะเบียนนักเรียน การจัดท าส ามะโน
ผู้เรียน การรับ โอน ย้ายและจ าหน่ายนักเรียน 

๑. การวางแผนอัตราก าลัง 
๒. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๓. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
๔. การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งให้สูงข้ึน  
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕. การด าเนินการเกี่ยวกับข้ันเงินเดือน 
๖. การลาทุกประเภท 
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๘. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๙. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 
๑o. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
๑๒. การออกจากราชการ 
๑๓. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียน ประวัติ 
๑๔. การจัดท าบัญชีรายช่ือและให้ความเห็น
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ส น อ ข อ พ ร ะ ร า ช ท า น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๕.  การส่ ง เ ส ริ มการประ เมิ น วิทยฐานะ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๑๗ .  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ม าตร ฐ าน วิช า ชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
๑๘. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๙. การริ เริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒o.  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 

๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ
และค าขอตั้งงบประมาณ 
๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
๓. การขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
๔. การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
๕. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ การตรวจสอบภายใน 
๗. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 
๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
๙. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
๑o. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๑๑. การวางแผนพัสดุ 
๑๒. การก าหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่ งก่อสร้างที่ใช้เงิน
ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื่ อ เ ส น อ ต่ อ เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑๓. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อ
การจัดท าและจ าหน่ายพัสดุ 
๑๔. การจัดหาพัสดุ 
๑๕. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่าย
พัสดุ 
๑๖. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
๑๗. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน 
๑๘. การจัดท าบัญชีการเงิน 
๑๙. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงนิ 
๒o. การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน
และรายงาน 
๒๑. การควบคุมดูแลการจัดอาหารกลางวัน 
อาหารเสริม(นม) และการจ าหน่ายอาหารของ
บุคคลภายนอก 
 
 
 

๑. การด าเนินงานธุรการและงานสารบรรณ 
๒. การวางแผนการบริหารงานทั่วไป 
๓. การจัดระบบการบริหารและการพัฒนาองค์กร 
๔. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๕. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
๖. การรายงานผลการปฏิบัติงานทั่วไป 
๗.  การประสานงานและพัฒนา เครือข่าย
การศึกษา 
๘. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงาน
ปกครองนักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตย วินัย
นักเรียน และสภานักเรียน 
๙. งานบริการนักเรียนทุกประเภท 
๑o.  งานปฏิคม การต้อนรับหน่วยงานตรวจ
ราชการ เยี่ยม นิเทศการศึกษาจากต้นสังกัด 
หน่วยงานอื่ น  และบุคคลที่ มาศึกษาดู ง าน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๑๑. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
๑๒. การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
๑๓. งานบริการนักเรียน อนามัย สหกรณ์ 
๑๔. การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
๑๕. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง 
ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
๑๖. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
๑๗. การส่งเสริม สนับสนุนและการประสานการ
จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
๑๘. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถ่ิน 
๑๙. การจัดระบบการควบคุมภายใน 
๒o. งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ 
 
 
 

หลักสูตรการศึกษา  โครงการ/กิจกรรม 

นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 


