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ค ำสั่งโรงเรียนพระครูพิทยำคม 
ที ่  76 / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560 
 

      อาศัยอ านาจบังคับบัญชาและอ านาจหน้าที่ตามความในมาตรา 35 และ มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 อ านาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และอาศัยอ านาจระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547  เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อทาง
ราชการ จึงแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการงานสนับสนุนการสอนให้ข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียน
พระครูพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่  ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. นายวีระศักดิ์   พินิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม ประธานกรรมการ 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล 
2. นายธนโชติ  สีทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป    รองประธานกรรมการ 
3. นายสมเกียรติ  สามิบัติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ      กรรมการ 
4. นางศิวารมณ์  เรืองไกล        ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
5. นางสุขจิต  เบนเนทท์  หัวหน้าฝ่ายฝ่ายบริหารวิชาการ   กรรมการ 
6. นายสุพจน์   มีแก้ว         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
7. นางวาริศา  พิสิฐพรปิติกุล   หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ        
8. นางอวัสดา   ไชยวรณ์     หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ           
10.  นางปภาวรินท์  วิลาศ           ครูช านาญการ                                          กรรมการและเลขานุการ 
11.  นางสาวรุ่งตะวัน  บุ้งทอง ครูอัตราจ้าง                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพ่ือให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย

และเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
2. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 

1. ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
 นายสมเกียรติ  สามิบัติ               ต าแหน่ง        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  

มีหน้ำที ่ 
1.  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
2.  รับผิดชอบดูแลตรวจสอบติดตามให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
     ฝ่ายบริหารวชิาการ  
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3.  สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวิชาการต่อผู้อ านวยการภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

4.  ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

2. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
  นางสุขจิต  เบนเนทท์   ครูช านาญการพิเศษ        หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

มีหน้ำที่ 
1.  ประสานงานเพ่ือพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
2.  รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของฝ่ายบริหารวิชาการ โดยประสานงานกับแผนงานและหัวหน้างานอื่นๆ 
     เพ่ือจัดท าแผนปฏิทินปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
3.  วางแผนโครงการเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมต าแหน่งครู ในด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆให้บริการ 
     ด้านวิชาการ  
4. ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
5. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ทุกปีการศึกษา 
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน 
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายบริหารงานวิชาการ  เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน      

ทุกภาคเรียน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
๑. นายสมเกียรติ  สามิบัติ              รองผู้อ านวยการโรงเรียน              ประธานกรรมการ     
๒. นางสุขจิต  เบนเนทท์                  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ               รองประธานกรรมการ 
๓. นางกัญญนันทน์  สัมมาทรัพย์        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          กรรมการ 
๔. นางอังคณา    ชุตินิรันดร์           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            กรรมการ 
๕. นางวณิชชา  มีแก้ว                     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           กรรมการ 
๖. นายสมชาย  แก้วประเสริฐ          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ              กรรมการ    
๗. นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                   กรรมการ 
๘. นางโสภิดา  ฉิมจารย์            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพฯ       กรรมการ 
๙. นางพิมพ์สุภา  รักษ์สกุลโทอ้ึน       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
๑๐. นายทวีชัย  เลไธสง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           กรรมการ  
       หัวหน้างานพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  กรรมการ    
๑๑. นายสุพจน์  มีแก้ว  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน               กรรมการ   
๑๒. นางสุภาพร  ศรีค า                  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา          กรรมการ 
                  ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้    กรรมการ 
      หัวหน้างานโรงเรียนในฝัน                   กรรมการ     
๑๓. นายสัญญา  เสนาพันธ์  หัวหน้างานแนะแนว                          กรรมการ 
๑๔.  นางวันนา  เลไธสง  หัวหน้างานวิจัยคุณภาพการศึกษา                    กรรมการ 
     หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต                     กรรมการ 
๑๕. นางสุขจิต  เบนเนทท์                   หัวหน้างานนิเทศภายใน/นักศึกษาฝึกประสบการณ์        กรรมการ 
๑๖. นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์  หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้         กรรมการ 
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๑๗. นางวณิชชา  มีแก้ว  หัวหน้างานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี         กรรมการ 
๑๘. นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง      หัวหน้างานทะเบียน /GPA                            กรรมการ 
    หัวหน้างานรับนักเรียน                                 กรรมการ 
    หัวหน้างานสารสนเทศฝ่ายบริหารวิชาการ          กรรมการ 
๑๙. นางนวรัตน์  ปักการะเน        หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล                     กรรมการ 
๒๐. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม             หัวหน้างานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       กรรมการ 
๒๑. นางนภัสชญา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                    กรรมการ   
๒๒. นางสาวพจนี  อพรรัมย์         หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอน                 กรรมการ 
    หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา                      กรรมการ                 
    หัวหน้างานประเมินผลงานฝ่ายบริหารวิชาการ       กรรมการ 
๒๓. นางกิตติมา  สุขสังข์  หัวหน้างานวิทยบริการ  กรรมการ 
๒๔. นางประไพ  ศรีคีรินท์  หัวหน้างานสารบรรณฝ่ายบริหารวิชาการ           กรรมการ 
    หัวหน้างานเลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1.  เป็นที่ปรึกษาผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการเกี่ยวกับงานด้านการวางแผน 
2.  วางแผนงานวิชาการ ก าหนดนโยบาย จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน 
3.  เป็นที่ปรึกษาพิจารณาในด้านหลักสูตรและจัดแผนการสอน 
4.  เป็นกรรมการช่วยจัดท าตารางสอน 
5.  เป็นกรรมการที่ปรึกษาให้ค าแนะน างานทั่วไปของฝ่ายบริหารวิชาการ 
6.  เป็นกรรมการที่ปรึกษา ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานและการประเมินผล 
7.  ชว่ยสอดส่องดูแล ติดตามผลการท างานของฝ่ายบริหารวิชาการ 
8.  ให้ค าแนะน า  นิเทศการด าเนินงาน  การเรียนการสอนให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักการและจุดมุ่งหมาย 
     ของหลักสูตร 
9.   ชว่ยผู้อ านวยการสอดส่องดูแลให้บุคลากรสามารถด าเนินงานตามภาระหน้าที่ให้เรียบร้อย 
10. ประสานงานวางแผนร่วมกับฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
11.  ประสานงานฝ่ายวิชาการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ด้านพัฒนาการเรียนการสอน 
      ประสานงานฝ่ายวิชาการในการด าเนินงานให้ ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการสอนรายวิชา 
13.  ประสานงานฝ่ายวิชาการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนในการพัฒนาความรู้ 
14.  ด าเนินการสร้างขวัญ  ก าลังใจแก่ ครูผู้สอน  ติดตามงานประสานผลประโยชน์ให้  ครู และนักเรียน 
15.  ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

4. งำนวำงแผนและบริหำรงำนวิชำกำร 
      1.   นายสมเกียรติ  สามบิัติ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
      2.   นางสุขจิต  เบนเนทท์               หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานวิชาการ                      รองประธาน 
      3.   นางกัญญนันทน์  สัมมาทรัพย์     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              กรรมการ 
      4.   นางอังคณา    ชุตินิรันดร์          หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           กรรมการ 
      5.   นางวณิชชา  มีแก้ว                  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          กรรมการ 
      6.   นายทวชีัย  เลไธสง                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ          กรรมการ 
      7.   นายสมชาย  แก้วประเสริฐ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ              กรรมการ 
      8.   นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                   กรรมการ 
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      9.   นางโสภิดา  ฉิมจารย์               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ          กรรมการ 
      10.  นางพิมพ์สุภา  รักษ์สกุลโทอ้ึน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
   11.  นางประไพ  ศรีคิรินทร์ หัวหน้างานสารบรรณฝ่ายบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 12.  นางสาวพจนี  อพรรัมย์ หัวหน้างานประเมินผลงานบริหารวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ส่งเสริมให้  ครู จัดท าแผนการเรียนรู้  ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดท ารายวิชาตามโครงการหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมให้ ครู จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. จัดท ารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
5. จัดครู ผู้สอนตามสาระพ้ืนฐานและสาระเพ่ิมเติมให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. จัดกิจกรรมพัฒนา ครู  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
7. บริหาร ควบคุม และนิเทศการเรียนการสอนของ  ครู ในกลุ่มสาระให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
8. พิจารณาก าหนดครูสอนประจ าวิชา 
9. จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ โครงการสอน สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน วัสดุฝีมือของกลุ่มสาระ 

      10.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในกลุ่มสาระ พัฒนาและแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอน โดยให้มีผลงาน 
            ทางวิชาการปรากฏอย่างน้อย 1 อย่าง / คน / ปี (พัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี) 

10. เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
11. ตรวจและเสนอแนะต าแหน่ง ครู ประจ าวิชาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   
12.  ติดตามผลประเมินการปฏิบัติงานของครู ทั้งด้านการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระ 

 การเรียนรู้  
13.  จัด ครูผู้สอนแทนเมื่อมี ครู ขาด ลา หรือไปราชการ 
14.  ให้ความคิดเห็นชอบและลงชื่อเสนอจัดหาพัสดุของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
15.  ปฏิบัติหน้าที่การสอนตามที่โรงเรียนก าหนด 
16.  รวบรวมตรวจเช็ค ปพ.5 และน าเสนอฝ่ายวิชาการตามก าหนด 
17.  รับผิดชอบ ตักเตือน เสนอแนะและให้ก าลังใจ  ครู  รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นการเสนอความดีความชอบของครู         

 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ (การเสนอความดีความชอบภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
18.  จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้เผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
19.  ส่งเสริมและรักษาความสามัคคีภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
20.  จัดท าแผนงาน โครงงาน ปฏิทินปฏิบัติงานและด าเนินงานให้เป็นตามนโยบายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
21.  น าเสนอผลงานดีเด่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
22.  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และแก้ปัญหาของนักเรียนในวิชาที่กลุ่มสาระฯรับผิดชอบ 
23.  ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
5.  งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน   
 1.  นายสุพจน์  มีแก้ว               ครชู านาญการพิเศษ              หัวหน้างาน 
 2.  นางวาริศา  พิสิฐพรปิติกุล ครชู านาญการพิเศษ              กรรมการ 
 3.  นางสุพรรณี   เหมือนถนอม ครชู านาญการพิเศษ              กรรมการ 
 4.  นางพิมพ์สุภา  รักษ์สกุลโทอ้ึน ครูช านาญการพิเศษ              กรรมการ 
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 5.  นายสุพจน์  มีแก้ว ครูช านาญการพิเศษ              กรรมการ 
 6.  นางสมาภรณ์   ดวงฤทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ              กรรมการ 
 7.  นางสุภัชฌา  สามิบัติ ครชู านาญการพิเศษ              กรรมการ 
 8.  นางกิตติมา   สุขสังข์ ครูช านาญการพิเศษ              กรรมการ 
 9.  นางสิตานันท์  คีรี  ครูช านาญการ กรรมการ 
 10. นางปภาวรินท์  วิลาศ ครชู านาญการ        กรรมการ 
 11. นายสัญญา  เสนาพันธ์ ครชู านาญการ        กรรมการ  
 12. นางวณิชชา  มีแก้ว ครชู านาญการพิเศษ              กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

1.  บริหารจัดการและด าเนินการตามแนวทางของการด าเนินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2.  คณะกรรมการรับผิดชอบงาน  5  องค์ประกอบ 
3.  จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
4. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่นในเขต

พ้ืนที่จัดท าการศึกษาและเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง   
5. เอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู  บุคคลกรทางการศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชน 
6. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองศ์ความรู้และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา

อ่ืน  บุคคล  ผู้ปกครอง  องศ์กร  ชุมชน  ในการจัดตั้ง  ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน   
7. ติดตามรวบรวมข้อมูล  สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน  รายงานผลงานประจ าปี 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. งำนประกันคุณภำพกำรศกึษำ  
1.  นางสุภาพร  ศรีค า         ครชู านาญการพิเศษ          หัวหน้างาน 
2.  นางสาวพจนี  อพรรัมย์         ครชู านาญการพิเศษ          กรรมการ 
3.  นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง         ครชู านาญการพิเศษ          กรรมการ 
4.  นางประไพ   ศรีคีรินทร์         ครชู านาญการพิเศษ          กรรมการ 
5.  นางสาวรัศมี  สุขผดุง         พนักงานราชการ               กรรมการ 
6.  นางพรพรรณ  สมัคค้า                      ครอัูตราจ้าง                    กรรมการ 
7.  หัวหน้ามาตรฐาน 15 มาตรฐาน                                             กรรมการ 
8.  นางนวรัตน์  ปักการะเน         ครชู านาญการพิเศษ                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. วางแผนและบริหารกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา(แผนปฏิบัติการระยะกลาง) 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการ/งาน/กิจกรรมประจ าปี 
3. จัดท ามาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงานและภาระงาน 
4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐานการศึกษาภายใน(SAR) 
5. ติดตามประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐานการศึกษาภายนอก 
6. ติดตามและจัดท าระบบควบคุมภายใน ควบคุม ประเมินความเสี่ยง ส่งเสริมและประเมินผล 
7. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนางาน 
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8. จัดท าสารสนเทศกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
9. ด าเนินงานตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

7. งำนพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำส ำหรับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
            1.  นางสภุาพร  ศรีค า    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
            2.  นางกัญญานันท์  สัมมาทรัพย์    ครูช านาญการพิเศษ                       กรรมการ 
            3.  นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง    ครูช านาญการพิเศษ                       กรรมการ 
            4.  นางสุพรรณี  เหมือนถนอม    ครูช านาญการพิเศษ                       กรรมการ 
            5.  นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์    ครูช านาญการพิเศษ                       กรรมการ 
            6.  นางพรพรรณ  สมัคค้า    ครูอัตราจ้าง         กรรมการ 
         7.  นางเนาวรัตน์  ปักการะเน         ครูช านาญการพิเศษ                         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1.  ด าเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 
2.  กรอกข้อมูล IEP  
3.  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ IEP  
4.  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ IIP  
5.  ด าเนินการสอนตามแผน IEP และ IIP  
6.  จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน และปรับให้เป็นข้อมูลสารสนเทศ 
7.  จัดท าข้อมูลระบบ SET ส่งส าน างานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   8. งำนโรงเรียนในฝัน 
           1.  นางสุภาพร  ศรคี า                ครูช านาญการพิเศษ                                   หัวหน้างาน 

2.  นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
3.  นางกัญญนันทน์  สัมมาทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      กรรมการ 
4.  นายทวีชัย  เลไธสง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกรรมการ 
5.  นางอังคณา  ชุตินิรันดร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               กรรมการ 
6.  นางวณิชชา  มีแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              กรรมการ 
7.  นางโสภิดา  ฉิมจารย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     กรรมการ 
8.  นางพิมพ์สุภา  รักษ์สกุลโทอ้ึน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        กรรมการ 
9.  นายสมชาย  แก้วประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
10.  นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     กรรมการ 

          11.  นายสัญญา  เสนาพันธ์          ครูช านาญการ                                  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 

1. จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ  และประเมินความส าเร็จจากการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนพระครูพิทยาคม  โครงการอบรมหลักสูตรการจัดท าแผนการเรียนการ 
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สอนแบบบูรณาการตามแบบโรงเรียนในฝัน 
2. จัดท าโครงการบริหารงานด้านต่างๆ  และประเมินความส าเร็จจากการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ

โรงเรียนพระครูพิทยาคม 
3. ตั้งคณะกรรมการโรงเรียนในฝันของหน่วยงานให้มีหน้าที่ก ากับ  ดูแล ตรวจสอบ  และน ารวมถึงติดตาม

ประเมินผล   การด าเนินกิจกรรม  หรือโครงการ 
4. ติดตาม  ประเมิน  กิจกรรม/โครงการ  โดยคณะกรรมการโรงเรียนในฝันของหน่วยงานรายงานผลการ

ด าเนินงานให้โรงเรียนพระครูพิทยาคม  คณะกรรมการโรงเรียนในฝัน  ติดตามประเมินผลประกาศเป็นบุคคล
ต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบ 

5.  รายงานสารสนเทศ  ข้อมูล  ที่เก่ียวข้องกับโครงการโรงเรียนฝัน  ทางเว็ปไซด์   และอ่ืน ๆ  ที่หน่วยงาน 
    จัดให้รายงาน 

6.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของโครงการโรงเรียนในฝัน 
7.  จัดตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนฝัน 
8.  จัดท าแผนหรือโงการที่เก่ียวข้องโครงการโรงเรียนฝัน 
9.  สรุปผลโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
10.  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. งำนแนะแนว 
1.  นายสัญญา  เสนาพันธ์ ครูช านาญการ หัวหน้างาน 
2.  นางปภาวรินท์  วลิาศ หัวหน้าระดับ  ม.1 กรรมการ 
3.  นายสมชาย  แก้วประเสริฐ หัวหน้าระดับ  ม.2 กรรมการ 
4.  นายพิทักษ์  คมศรี หัวหน้าระดับ  ม.3 กรรมการ   
5.  นายอัศวิน  อัครศรีวร หัวหน้าระดับ  ม.4 กรรมการ 
6.  นายสุพจน์  มีแก้ว หัวหน้าระดับ  ม.5 กรรมการ 
7.  นางภิญญดา  จงอ่อนกลาง หัวหน้าระดับ  ม.6 กรรมการ 
8.  ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น  กรรมการ   

        9.  นางนิศากร  วสุธารัฐ พนักงานราชการ                          กรรมการและเลขานุการ 
   
มีหน้ำที่ 
1. ส ารวจพัฒนาระบบงาน แนะแนวทางวิชาการ  โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
และกระบวนการเรียนการสอน 
2.  จัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา  โดยประสานความร่วมมือกับ  ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา 
3.  ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 
4.  พัฒนาด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับระบบงานแนะแนว  และการให้ค าปรึกษา   
5.  การติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา  การติดตามผลนักเรียนที่ได้รับค าปรึกษา  การติดตามผลนักเรียนที่ได้รับ

ทุนการศึกษา-จัดท าสถิติต่างๆ 
6.  งานบริการช่วยเหลือ/พัฒนา/ส่งเสริมทุนการศึกษา 
7.  ก าหนดแผนการรับนักเรียน  ด าเนินการรับ  และรายงานผลการรับนักเรียนตามที่กระทรวงก าหนด 
8.  จัดกิจกรรมแนะแนวและออกค าสั่งแต่งตั้งกรรมการแนะแนว 
9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
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10. งำนวิจัยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

1.  นางวันนา  เลไธสง ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2.  นางกัญญนันทน์  สัมมาทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
3.  นางอังคณา  ชุตินิรันดร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
4.  นางโสภิดา  ฉิมจารย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   กรรมการ 
5.  นางพิมพ์สุภา  รักษ์สกุลโทอ้ึน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
6.  นายสมชาย  แก้วประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากรรมการ 
7.  นางวณิชชา  มีแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการ 
8.  นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
9.  นายทวีชัย  เลไธสง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ                กรรมการและเลขานุการ     

มีหน้ำที่ 
1.  ศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
2.  ส่งเสริมให้  ครู ท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
3.  ส่งเสริมให้มีการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
4.  เผยแพร่งานวิจัยดีเด่นไปยังหน่วยงานต่างๆ 

11. งำนโรงเรียนสุจริต 
1.  นางวันนา  เลไธสง                ครูช านาญการพิเศษ                  หัวหน้างาน 
2.  นางสุขจิต  เบนเนทท์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.  นางวาริศา  พิสิฐพรปิติกุล ครูช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
4.  นางฐิตาภา  อรุณศิริภูมิ ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
5.  นางอวัสดา  ไชยวรณ์ ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
6.  นางนภสัชญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา     ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ                      
7.  นางอนงศรี  รักษาสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
8.  นายอิทธิพล  ดาบรัมย์ ครูช านาญการ กรรมการ 
9.  นายสัญญา  เสนาพันธ์ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1.  รายงานสารสนเทศ  ข้อมูล  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต ทางเว็ปไซด์   และอ่ืน ๆ   
     ที่หน่วยงานจัดให้รายงาน 
2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของโครงการโรงเรียนสุจริต 
3.  จัดตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
4.  จัดท าแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องโครงการโรงเรียนสุจริต 
5.  สรุปผลโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. งำนนิเทศกำรศึกษำ/ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 
  1.  นางสุขจิต  เบนเนทท์    ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
   2.  นางศิวารมณ์  เรืองไกล   ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
   2.  นางสาวธนภร  รงรองเกษม   ครูช านาญการ       กรรมการ 
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  3.  นางกัญญนันทน์  สัมมาทรัพย์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
  4.  นางอังคณา  ชุตินิรันดร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
  5.  นางวณิชชา  มีแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  6.  นายทวีชัย  เลไธสง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
  7.  นายสมชาย  แก้วประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
  8.  นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
  9.  นางโสภิดา  ฉิมจารย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
  10.  นางพิมพ์สุภา  รักษ์สกุลโทอ้ึน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

   11.  นางสุภาพร  ศรีค า    ครูช านาญการพิเศษ                              กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  

1.  ศึกษาวิเคราะห์ขอบข่ายงานการนิเทศการศึกษาและพัฒนาบุคคล 
2.  วางแผนการนิเทศการศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม 
     ความต้องการของครู ในสถานศึกษา 
3.  ด าเนินงานในการนิเทศอบรม สัมมนา  ครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อพัฒนา 
     กระบวนการเรียนรู้สู่นักเรียน 

 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่เก่ียวข้องกับ 
       กระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5.  พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6.  ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและส่งมอบให้แก่ครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
     วชิาชีพครู ในวันแรกของการปฏิบัติการสอน 
7.  เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนในเรื่องที่เก่ียวกับการปฏิบัติการ 

สอนของนักศึกษารวมทุกสาขาวิชา 
8.  เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือแก้ปัญหาการวางตัวและ 
     ความประพฤติของนักศึกษา 
9.  ติดต่อประสานงานกับอาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัย 
10.  เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อมหาวิทยาลัย 
11.  สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครูพ่ีเลี้ยง 
      นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาต่างสาขาที่ปฏิบัติการสอน 
      ในโรงเรียนเดียวกัน   

       12.  ประสานงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลร่วมกับกลุ่มงานนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
           การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32  และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  13.  ประสานงานการพัฒนา การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จัดระบบงานนิเทศการศึกษาอ่ืนๆ  
       ทั้งในและนอก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32 
  14.  ท าจุลสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารแนวทางการปฏิรูปทางการเรียนรู้สู่ต าแหน่งครู                 

                  มืออาชีพและความก้าวหน้าในการพัฒนาวิชาชีพต าแหน่ง  ครู  ส าหรับต าแหน่ง  ครู ในสถานศึกษา 
  15.  สรุปรายงานและจัดท าข้อมูลสารสนเทศการนิเทศการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของครูใน

สถานศึกษาด้านวิชาการ และการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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13. งำนพัฒนำและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
              1.  นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์    ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 

2.  นางสุพรรณี เหมือนถนอม    ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
3.  นายชัยณรงค์  คีรี    ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
4.  นางวณิชชา  มีแก้ว       ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
5.  นางวันนา  เลไธสง    ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
6.  นางกัญญนันทน์  สัมมาทรัพย์   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
7.  นายโสภิดา  ฉิมจารย์    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8.  นางอนงศรี  รักษาสุวรรณ       ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ            
9.  นางสาวธนภร  รงรองเกษม    ครูช านาญการ   กรรมการ 
10.  นายสัญญา  เสนาพันธ์    ครูช านาญการ  กรรมการ          
11. นางสาวนงลักษณ์  ปะจันทะสี  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ส ารวจรายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น 
2. จัดท าทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนไว้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษา 
3. จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อความภาคภูมิใจใน

ความเป็นไทยร่วมกัน 
5.  ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ในเขต

พ้ืนที่การศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 
6. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
7. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับ 

สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง 
ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 

8.   ล่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ตั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดย
ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9. จัดให้มีห้องสมุดภายในโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในและบริการชุมชนและหน่วยงาน อ่ืนๆ 
10. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนบุกภาคเรียน 
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ตามล าดับ ชั้นทุก

ภาคเรียน 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย  

14. งำนพัฒนำสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
1.  นางวณิชชา  มีแก้ว ครูช านาญการพิเศษ      หัวหน้างาน 
2.  นางกัญญนันทน์  สัมมาทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      กรรมการ 
3.  นายทวีชัย  เลไธสง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาฯ   กรรมการ 
4.  นางอังคณา  ชุตินิรันดร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              กรรมการ 
5.  นางโสภิดา  ฉิมจารย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    กรรมการ 
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6.  นางพิมพ์สุภา  รักษ์สกุลโทอ้ึน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       กรรมการ 
7.  นายสมชาย  แก้วประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
8.  นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 

           9.  นายสุพจน์  มีแก้ว ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1.  ส ารวจความต้องการในการจัดท า การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
2.  ส่งเสริมการพัฒนา  ครู ในการผลิต และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
3.  จัดหาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนและด้านเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ 
     การพัฒนางานด้านวิชาการ 
4.  งานประสานความร่วมมือ จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
5. จัดท าทะเบียนสื่อ วัสดุ - อุปกรณ์ และสื่อเอกสารที่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลิตในแต่ละปีการศึกษา 
6.  ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
7.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

15. งำนทะเบียนนักเรียน/งำนจัดท ำข้อมูล GPA 
1.  นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
2.  นางสาวพจนี  อพรรัมย์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.  นางพรพรรณ  สมัคค้า                    ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. วางแผนและจัดท าแผนปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษาอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์ อักษร 
2. ด าเนินการจัดท า/ จัดหาแบบพิมพ์ที่ใช้งานทะเบียน ตามทระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเอกสาร

หลักฐานทางการศึกษา 
3. จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาแก่นักเรียนขณะศึกษาและเม่ือจบการศึกษาดังนี้ 
ปพ.1 : ระเบียนแสดงผลการเรียนรู้เป็นบันทึกผลการเรียนรู้ รายวิชาต่างๆตลอด ช่วงขั้นใช้เป็นหลักฐานทาง

การศึกษาของผู้เรียนแต่ละช่วงขั้น 
ปพ.2: ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิทางการศึกษาของผู้จบ การศึกษา ภาคบังคับและจบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
ปพ.3: แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูลของ ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

และส าเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปพ.4: แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเอกสารรายงาน ผลการประเมินคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ปพ.5 : จัดท าแบบฟอร์มส าหรับครูผู้สอนน าไปบันทึกเวลาเรียน ข้อมูลผลการ วัดผลและประเมินผลการเรียน 
ปพ.7 : ใบรับรองผลการศึกษา เป็นเอกสารรับรองผลการศึกษาของผู้เรียนเป็น ชั่วคราว 
ปพ.9 : สมุดบันทึกผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงรายวิชาต่างๆตามโครงสร้าง หลักสูตรของโรงเรียนแต่ละช่วง

ชั้น และบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนในแต่ละ รายวิชา เพื่อใช้ส าหรับสื่อสารหลักสูตรและผลการเรียนของ
นักเรียน ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ สามรถใช้เป็นเอกสารการศึกษาและใช้เป็นข้อมูลในเอกสาร เพ่ือเทียบโอนผล
การเรียนได้ 

4. ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาของนักเรียนรายบุคคล และผลการเรียนรายวิชาแก่ นักเรียน-ครู และ
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บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาระบบการ เรียนเต่อไป 
5. ด าเนินการจัดนักเรียนเข้าชั้น และรับลงทะเบียนทุกชั้นเรียน 
6. ด าเนินการจัดท าทะเบียนนักเรียนที่มอบตัวใหม่ทุกปีการศึกษา และประกาศรายชื่อ นักเรียนใหม่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
7. ด าเนินการจัดท าและจัดเก็บสถิติข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน เช่นจ านวนนักเรียน แยก ตามชั้นเรียน แยก

ตามเพศ สถิติการจบหลักสูตร สถิติการเข้า - ออกกลางปี และอ่ืนๆที่ จ าเป็นต้องการข้อมูล 
8. วางแผนและเตรียมการปฏิบัติงานด้านการจัดท า GPA/PR ของโรงเรียน ให้สอดคล้อง กับนโยบายส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษายโสธรเขต 1 และส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาชั้นพื้นฐาน 
9. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานทะเบียน เสนอต่อผู้อ านวยการ โรงเรียน ตามล าดับชั้น 

ทุกภาคเรียน 
10. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนตามส าดับชั้น ทุกภาค

เรียน 
11.  เก็บรวบรวมหลักฐานระดับคะแนนของแต่ละวิชา 
12.  ออกใบระเบียนแสดงผลการเรียนเมื่อนักเรียนลาออก หรือจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและ 
      จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
13.  ขออนุมัติจบหลักสูตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
14. จัดท าสถิติของนักเรียนแต่ละปี 
15. รับค าร้องเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน- ปี เกิดของนักเรียน 
16. จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนแต่ละระดับชั้นเพ่ือบริการ  ครู -อาจารย์  และจัดท าบัตรนักเรียนให้กับนักเรียน 
17. รับค าร้องย้ายเข้า-ย้ายออกและจัดท าเอกสารเพ่ือประกอบการย้ายเข้า-ย้ายออก 
18. ตรวจสอบคุณวุฒินักเรียนที่จบจากโรงเรียนไปแล้ว 
19. รับค าร้องการเปลี่ยนแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
20. จัดท าระเบียนของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
21.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

16. งำนรับนักเรียน 
1.  นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2.  นางสาวพจนี  อพรรัมย์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.  นางพรพรรณ  สมัคค้า                    ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
4.   นางประไพ  ศรีคิรินทร ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1.  ลงทะเบียนนักเรียนใหม่และปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
2.  เก็บรวบรวมหลักฐานของนักเรียน 

           3.  จัดท าสถิติของนักเรียนแต่ละปี 
           4. จัดท าบัตรนักเรียนให้กับนักเรียน 
           5. รับค าร้องการเปลี่ยนแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
           6. จัดท าระเบียนของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
           7.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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17. งำนสำรสนเทศฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 

1.  นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
2.  นางสาวพจนี  อพรรัมย์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.  นางพรพรรณ  สมัคค้า                    ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
           1.  รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเพ่ือจัดท าเป็นสารสนเทศ ให้สะดวกต่อการน าไปใช้ อย่าง
สะดวกรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 

2. จัดด าเนินงานสารสนเทศและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายตามแบบท่ีหน่วยงานต่างๆ ต้องการ 
3. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

18. งำนวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนกำรศึกษำ 
          1.  นางนวรัตน์  ปักการะเน ครูช านาญการพิเศษ           หัวหน้างาน 
          2.  นายอภิชาติ  วรรณศรี ครูช านาญการ                                  กรรมการ   
          3.  นางสาวรัศมี  สุขผดุง พนักงานราชการ                                กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  
 1.  ด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนทุกภาคเรียนและทุกระดับชั้น 
 2.  งานตรวจสอบเวลาเรียนของนักเรียน 
 3.  ด าเนินการจัดสอบวัดผลและประเมินผลระดับชาติ 
 4.  งานส ารวจและด าเนินการแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหาด้านผลการเรียน (0,ร,มส) 
 5.  งานประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับผลการเรียน 
 6.  ส่งผลการเรียนและประสานงาน  ถ่ายโอนผลการเรียนลงใน ปพ.1 กับแผนทะเบียนและแนะแนว 
 7.  งานรวมสรุปผลการเรียนของนักเรียนแต่ละภาคเรียนเสนอผู้อ านวยการเพ่ือการอนุมัติ 
 8.  งานรวบรวมแบบสรุปผลการเรียน (ปพ.5)  ในแต่ละวิชาและท าสรุปผลการเรียนทุกรายวิชาในแต่ละชั้น 
 9.  งานพัฒนาเครื่องมือการประเมินผล 
         10.  งานวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
         11.  ด าเนินและประสานวิทยากรในเรื่องเก่ียวกับการเรียนการสอนพิเศษให้กับนักเรียน ในกลุ่มสาระ 
               การเรียนรู้ต่างๆ  

11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

19. งำนขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
         1.  นางสุพรรณี  เหมือนถนอม                ครูช านาญการพิเศษ     หัวหน้างาน 

2.  นางปภาวรินท์  วลิาศ หัวหน้าระดับ  ม.1                   กรรมการ 
3.  นายสมชาย  แก้วประเสริฐ หัวหน้าระดับ  ม.2                   กรรมการ 
4.  นายพิทักษ์  คมศรี หัวหน้าระดับ  ม.3                   กรรมการ   
5.  นายอัศวิน  อัครศรีวร หัวหน้าระดับ  ม.4                   กรรมการ 
6.  นายสุพจน์  มีแก้ว หัวหน้าระดับ  ม.5                   กรรมการ 
7.  นางภิญญดา  จงอ่อนกลาง หัวหน้าระดับ  ม.6                   กรรมการ 
8.  นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา          คร ู กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 

1. จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ และประเมินความส าเร็จจากการรายงานผลการปฏิบัติงานของ 
                ข้าราชการและบุคลากรของโรงเรียนพระครูพิทยาคม โครงการอบรมหลักสูตรการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

      แบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  จัดท าโครงการบริหารงานด้านต่างๆ และประเมินความส าเร็จจากการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปี ของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
3. จัดท าโครงการ พัฒนาคุณภาพของนักเรียนทุกด้าน และประเมินความส าเร็จ โดยยึดหลักคุณธรรม

พ้ืนฐาน  8  ประการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. จัดประชุมบุคลากรของโรงเรียนพระครูพิทยาคมและสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ 

5. ตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานให้มีหน้าที่ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และน ารวมถึง
ติดตามประเมินผล การด าเนินกิจกรรม หรือโครงการ 

6.  ส ารวจสภาพปัญหา ของบุคลากรและสภาพปัญหาของหน่วยงาน 
7.  จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและร่วมระดมความคิดเพ่ือก าหนดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  
     ที่จะสามารถแก้ไขปัญหา โดยที่ประชุมต้องมีความเห็นชอบ มีเหตุผลและคิดว่าหน่วยงานของตน

สามารถ ด าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่ก าหนดไว้ได้ 
8. ด าเนินตามขั้นตอนของกิจกรรมหรือโครงการที่ก าหนดโดยเฉพาะผู้บริหารของหน่วยงาน ต้องปฏิบัติ 
    เป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกในหน่วยงาน 
9. ติดตาม ประเมิน กิจกรรม/โครงการ โดยคณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานรายงานผลการ 

ด าเนินงานให้โรงเรียนพระครูพิทยาคม คณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามประเมินผลประกาศ
เป็นบุคคลพอเพียงต้นแบบและหน่วยงานพอเพียงต้นแบบ 

         10.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

20. งำนพัฒนำกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน 
1.  นายทวีชัย  เลไธสง ครูช านาญการพิเศษ      หัวหน้างาน 
2.  นางกัญญนันทน์  สัมมาทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      กรรมการ 
3.  นางอังคณา  ชุตินิรันดร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              กรรมการ 
4.  นางวณิชชา  มีแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             กรรมการ 
5.  นางโสภิดา  ฉิมจารย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    กรรมการ 
6.  นางพิมพ์สุภา  รักษ์สกุลโทอ้ึน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       กรรมการ 
7.  นายสมชาย  แก้วประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
8.  นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      กรรมการ 
9.  นางวันนา  เลไธสง ครูช านาญการพิเศษ                                  กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๑๕ 
 
มีหน้ำที่ 

1.  จัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
2.  สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียนของโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์และโรงเรียนเครือข่าย รวมทั้งศึกษานิเทศก์  
3.  พัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษาในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมส าหรับนักเรียน ครู 

บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ รวมทั้งประชาชนในชุมชนที่รายรอบ
โรงเรียน 

4. พัฒนาให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม และเทคโนโลยีการสื่อสาร
และสารสนเทศ ในการสื่อสารกับประเทศในประชาคมอาเซียน 

5. จัดท ารายงานผลตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

21. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 1.  นางนภสัชญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา     ครูช านาญการพิเศษ                            หวัหน้างาน                      
 2.  นายสัญญา  เสนาพันธ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
 3.  นายอัศวิน  อัครศรีวร คร ู กรรมการ 
 4.  นางนิศากร  วสุธารัตน์   ครอัูตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
      แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

- งานกิจกรรมชุมนุม 
- งานกิจกรรมในเครื่องแบบ –  ลส. นน. ยว. บพ. นศท. 
- งานกิจกรรมในหลักสูตร/ชมรมอนุรักษ์ 

มีหน้ำที่ 
1. วิเคราะห์ขอบข่ายวางแผนการจัดกิจกรรมและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร ประกอบด้วย

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม และ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร เป็นต้น 

2. ประสานความร่วมมือกับต าแหน่ง  ครู ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย 

2.1  ส ารวจความต้องการและสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.2  จัดท าแผนโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.3  นิเทศ ติดตามและประสานงานการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.4  รวบรวมรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  น าเสนอฝ่ายบริหาร 
3. วิเคราะห์ขอบข่ายและวางแผนส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน

ส าคัญต่างๆ การจัดกิจกรรมนักเรียนที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนอื่นๆ การจัดกิจกรรมเดิน
รณรงค์ต่างๆ  การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกีฬา และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกับนักเรียน 

4. ประสานความร่วมมือกับฝ่ายกิจกรรมนักเรียน   ครูที่ปรึกษาและฝ่าย/งานอื่นๆ เพ่ือร่วมวางแผนการจัด
กิจกรรมนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 



๑๖ 
 

5. จัดท าแผนงานโครงการกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นิเทศ ติดตามและประสานงาน การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสรุปรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมนักเรียน 

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

22. งำนจัดกำรเรียนกำรสอน   
  1.   นางสาวพจนี  อพรรัมย์             ครูช านาญการพิเศษ        หัวหน้างาน 
  2.   นางกัญญนันทน์  สัมมาทรัพย์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
  3.   นางอังคณา  ชุตินิรันดร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
  4.   นางวณิชชา  มีแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  5.   นายทวชีัย  เลไธสง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
  6.   นายสมชาย  แก้วประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
  7.   นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
  8.   นางโสภิดา  ฉิมจารย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
  9.   นางพิมพ์สุภา  รักษ์สกุลโทอ้ึน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
  10.  นางนวรัตน์  ปักการะเน ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
  11.  นายอภิชาติ  วรรณศรี ครูช านาญการ      กรรมการ 
  12.  นางสาวรัศมี  สุขผดุง              พนักงานราชการ     กรรมการและเลขานุการ   
                                
มีหน้ำที่ 

1. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนตามสาระและหน่วยการเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทักษะ กระบวนการคิด 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง และการปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้ อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน 
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรม ทั้งนี้โดยจัด
บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

3. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูกลุ่มสาระต่างๆโดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกัน แบบ
กัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบ อื่นๆตามทความ
เหมาะสม 

4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับขั้นทุกภาคเรียน 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับขั้นทุกภาคเรียน 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 

23.  งำนหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  1.   นางสาวพจนี  อพรรัมย์             ครูช านาญการพิเศษ           หัวหน้างาน 
  2.   นางกัญญนันทน์  สัมมาทรัพย์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
  3.   นางอังคณา  ชุตินิรันดร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
  4.   นางวณิชชา  มีแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 



๑๗ 
 
  5.   นายทวชีัย  เลไธสง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
  6.   นายสมชาย  แก้วประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
  7.   นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
  8.   นางโสภิดา  ฉิมจารย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
  9.   นางพิมพ์สุภา  รักษ์สกุลโทอ้ึน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
  10.  นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
  12.  นางพรพรรณ  สมัคค้า             ครูอัตราจ้าง     กรรมการและเลขานุการ                                  
มีหน้ำที่ 

1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สาระแกนกลางของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหา ความต้องการของสังคม ชุมชนและ 
ท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเนินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระ ทั้งในกลุ่ม สาระการเรียนรู้
เดียวกัน และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. น าหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนและบริหารจัดการ การใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
5. นิเทศการใช้หลักสูตร 
6. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
7. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
8. ส ารวจคาบการสอนของครู คาบสอนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ และจัดล าดับที่ความต้องการบุคลากร ของ

โรงเรียน 
9. รวบรวมข้อมูลในการจัดตารางสอน จัดท า ปรับปรุง แก้ไขตารางสอนของโรงเรียน 
10. จัดท าแบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับงานตารางสอนและรายวิชาที่เปิดสอน 
11. จัดท ารายงานการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับขั้น 
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับขั้นทุก ภาคเรียน 
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

24. งำนประเมินผลงำนวิชำกำร  
      1.  นางสาวพจนี  อพรรัมย์ ครูช านาญการพิเศษ    หัวหน้างาน 
          2.  นางประไพ  ศรีคิรินทร์ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
       3.  นางพรพรรณ  สมัคค้า ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
       4.  นางสาวรัศมี  สุขผดุง พนักงานราชการ                 กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1.  ประสานงานความร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ  
2.  งานแผนงานโครงการฝ่าย งานงบประมาณ  การเงิน  การจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
 2.1. ประสานงานกับหน่วยงานในฝ่ายฯในการจัดท างบประมาณประจ าปี 
 2.2. ควบคุมและขอใช้งบประมาณของฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 2.3. ประสานงานเรื่องการรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารวิชาการ 



๑๘ 
 

3.  งานแผนการด าเนินงานการให้บริการและสนับสนุนงานวิชาการ 
4.  ประสานความร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในเรื่องเก่ียวกับการใช้หนังสือเรียน เอกสารประกอบ 
    การเรียนการสอน  และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
     สื่อนวัตกรรมต่าง ๆ 
5. รวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ทุกภาคเรียน 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

25. งำนสำรบรรณฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
            1.  นางประไพ  ศรีคิรินทร์    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
            2.  นางพรพรรณ  สมัคค้า    ครูอัตราจ้าง                            กรรมการ 
         3.  นางสาวรัศมี  สุขผดุง    พนักงานราชการ                   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ด าเนินงานธุรการ  ลงทะเบียนรับ  -  ส่งหนังสือราชการ 
2. ด าเนินการออกหนังสือราชการ 
3. ประสานงานจัดประชุมของบุคลากรฝ่ายบริหารวิชาการพร้อมบันทึกการประชุม 
4. รวบรวมข้อมูลการเดินทางไปราชการของครูในฝ่ายบริหารวิชาการ 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

26. งำนห้องวิทยบริกำร 
๑. นางกิตติมา  สุขสังข์  ครูช านาญการพิเศษ          หัวหน้างาน 
๒. นางสุภัชฌา  สามิบัต ิ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางอนงศรี  รักษาสุวรรณ  ครูช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
๔. นางวันนา  เลไธสง  ครูช านาญการพิเศษ                  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
1. วางแผนบริหารงานห้องสมุดให้ด าเนินไปตามนโยบายสู่สากลนิยมและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
2. จัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความรู้ทั่วไป 
3. จัดท าและจัดเก็บสมุดทะเบียนต่างๆ ของห้องสมุดให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
4. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมรักการอ่านให้นักเรียนได้พัฒนานิสัยรักการอ่าน 
5. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ครู ในการเลือกและใช้วัสดุสารนิเทศเพ่ือประโยชน์ในการสอน 
6. ให้ค าแนะน าแก่ครูและนักเรียนในการค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด 
7. ก าหนดระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดเสนอผู้บริหาร เพ่ือขออนุมัติต่อไป 
8. จัดเก็บและรวบรวม จัดหมู่ จุลสารและกฤตภาค 
9. จัดท าการซ่อมแซมหนังสือที่ช ารุดให้เป็นปัจจุบัน 
10. รับผิดชอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ของห้องสมุด 
11. ควบคุม บ ารุงรักษาห้องสมุด ICT พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ประกอบทั้งระบบ พร้อมใช้งาน  
12. เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุดและรายงานเสนอผู้บริหารทราบ 
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 



๑๙ 
 
27. งำนเลขำนุกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
      1.  นางประไพ  ศรีคิรินทร์ ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
       2.  นางพรพรรณ  สมัคค้า ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
       3.  นางสาวรัศมี  สุขผดุง พนักงานราชการ                 กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ประสานงานจัดประชุมของบุคลากรฝ่ายวิชาการ จัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดท ารายงาน

การประชุม จัดเอกสารเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ 
2. การพิมพ์เอกสาร ค าสั่ง เอกสารเพื่อการนิเทศ คู่มือครู ตามความท่ีได้รับจากการมอบหมายและ 
 แบบฟอร์มจ าเป็น  
3. จัดท าแผนด าเนินงาน ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวิชาการ ประสานงานกับฝ่ายอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
4. ประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆของฝ่าย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งประสานการด าเนินการที่ เก่ียวข้องกับกลุ่ม

วิชาการ 
5. ส ารวจและจัดท าทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายวิชาการ 
6. ด าเนินการจัดท าแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
7. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ทุกภาคเรียน 
8.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน  องค์กร  ชุมชน  ในเรื่องการสนับสนุนและการให้บริการของฝ่าย 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

2. ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

1.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป  
๑. นายธนโชติ  สีทอง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป       ประธานกรรมการ 
๒. นางอวัสดา  ไชยวรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  รองประธานกรรมการ 

 หัวหน้างานกิจกรรมนอกหลักสูตร                               กรรมการ 
๓. นางวันนา  เลไธสง หัวหน้างานคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา                 กรรมการ 
๔. นางโสภิดา  ฉิมจารย์ หัวหน้างานบริการโภชนาการ            กรรมการ 

 หัวหน้างานปฏิคมโรงเรียน            กรรมการ 
๕. นายสมชาย  แก้วประเสริฐ หัวหน้างานกิจการนักเรียนและงานปกครองนักเรียน          กรรมการ 
๖. นายชัยณรงค์  คีรี หัวหน้างานบ้านพักครู            กรรมการ 
๗. นายพิทักษ์  คมศรี หัวหน้างานเผยแพร่เกียรติประวัติโรงเรียน                 กรรมการ 
  หัวหน้างานโสตฯและงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา           กรรมการ 
  หัวหน้างานเวรยามรักษาการณ์            กรรมการ 
  หัวหน้างานเอดส์และเพศศึกษา            กรรมการ 
   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ                 กรรมการ 
๘. นายนภัทร  พุทไธวัฒน์ หัวหน้างานยาเสพติดในสถานศึกษา                 กรรมการ 
๙. นางปภาวรินท์   วิลาศ หัวหน้างานธุรการและงานสารบรรณ            กรรมการ 
๑๐. นางสิตานันท์  คีรี หัวหน้างานธุรการและงานสารบรรณฝ่าย            กรรมการ 
๑๑. นางสาวนงลักษณ์  ปะจันทะสี หัวหน้างานพยาบาลและอนามัยในโรงเรียน                 กรรมการ 
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๑๒. นายอิทธิพล  ดาบรัมย์  หัวหน้างานนักการภารโรง            กรรมการ 
 หัวหน้างานอาคารสถานที่            กรรมการ 

๑๓. นางวัชราพร   สายสิงห์ เจ้าหน้าที่งานธุรการและสารบรรณ   กรรมการ 
๑๔. นางสาวรุ่งตะวัน  บุ้งทอง เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ   กรรมการ 
๑๕. นางสาวอัจฉรา   ค าสิงห์      หัวหน้างานสภานักเรียนและงานประชาธิปไตยในโรงเรียน   กรรมการ 

 หัวหน้างานเลขาฝ่ายบริหารทั่วไป              กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ 

1. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไปตามนโยบายของทางราชการ 
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
3. ให้ค าแนะน า  นิเทศการด าเนินงานของฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
                         นายธนโชติ  สีทอง          ต าแหน่ง              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
มีหน้ำที่ 
 1.  ท าหน้าที่แทนและปฏิบัติงานตามท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย 
 2.  เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเก่ียวกับงานต่างๆ ของฝ่ายบริหารทั่วไป 
 3.  ดูแล ควบคุม นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป 
    4.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไปและเสนอความดีความชอบให้แก่บุคลากรฝ่าย 
 5.  เป็นกรรมการที่ปรึกษาของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับงานต่างๆ ของโรงเรียน 

3.  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
                        นางอวัสดา  ไชยวรณ์     ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
มีหน้ำที่ 

1.  วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไปตามนโยบายของทางราชการ 
2.  ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่งานในฝ่ายบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตาม 
     แผนปฏิบัติการ ของโรงเรียน 
3.  ให้ค าแนะน า นิเทศการด าเนินงานของฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     และบรรลุเป้าหมาย 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.  งำนนักกำรภำรโรง 
๑. นายอิทธิพล  ดาบรัมย์            ครูช านาญการ                                      หัวหน้างาน 
๒. นายสะอ้ิง  เจิมรัมย์ ลูกจ้างประจ า กรรมการ 
๓. นายขาว  ดีรบรัมย์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
๔. นายเฉลิม  ดูเชิดรัมย์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
๕. นายจักรพงศ์  โสชะรา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
๖. นายสุชาติ  โอทารัมย์ ลูกจ้างชั่วคราว                                      กรรมการ 
๗. นางกัญญาภัค  พจนะกุล ลูกจ้างชั่วคราว                                      กรรมการ 
๘. นายชัยณรงค์  คีรี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 



๒๑ 
 
มีหน้ำที่ 
ก ากับดูแลให้นักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
1. เมื่อว่างจากภารกิจประจ าวันอื่นๆ จะต้องอยู่ประจ า ณ ที่ใดท่ีหนึ่งที่โรงเรียนมอบหมายให้เพื่อความสะดวกใน

การตามตัว 
2. ต้องเก็บกวาดกระดาษ และตกแต่งบริเวณอาคารอยู่เสมอ 
3. ท าความสะอาดห้องพักครูและห้องน้ าที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดอยู่เสมอ 
4. หมั่นท าความสะอาดห้องน้ า ทั้งครูและนักเรียนให้สะอาด 
5. ปิด-เปิด  อาคารเรียนห้องเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
6. เมื่อพบเห็นสิ่งใดช ารุดเสียหาย ควรซ่อมแซมทันทีหรือรีบรายงานให้หัวหน้าอาคารสถานที่ทราบ 
7. ซ่อมแซมอาคาร หรือครุภัณฑ์ของอาคารที่ช ารุดในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือตามควรแก่กรณีเวียนหนังสือ ของ

ทางราชการ 
8. จัดหาน้ าดื่มใส่ภาชนะและคอยเปลี่ยนให้สะอาดอยู่เสมอตามห้องพักครูและท าความสะอาดตามจุดน้ าดื่มของ

นักเรียน 
9. น าขยะจากบริเวณอาคารหรือห้องพักครูทิ้งลงในถังขยะโรงเรียนทุกวัน 
10. ต้องรดน้ าบริเวณอาคารเรียนอยู่เสมอและปลูกซ่อมแซมเม่ือมีต้นไม้ 
11. เมื่อมีกิจธุระเร่งด่วน  ให้โรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม 
12. ปิด-เปิดไฟฟ้าบริเวณอาคารเรียน ตามวัน เวลา ทุกวันเมื่อพบว่าช ารุดควรรีบรายงาน  
13. ชว่ยดูแลทรัพย์สินของทางโรงเรียนและของครู 
14. ให้ระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อละทิ้งหน้าที่ถือว่ามีความผิด โรงเรียนมีสิทธิ์ลงโทษตามควรแล้วแต่กรณี 
15. ควรมีมารยาท สุภาพเรียบร้อยแก่คณะครูตามสมควร 
16. ต้องอยู่ประจ าอาคารตลอดเวลา หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
17. ดูแลสวนหย่อมและบริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบให้โรงเรียนสวยงามอยู่เสมอ 
18. ให้บริการบุคลากรในโรงเรียนในงานราชการ 
19. ร่วมงานพัฒนาต่างๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 
20. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. งำนอำคำรสถำนที่  
๑. นายอิทธิพล  ดาบรัมย์   ครูช านาญการ หัวหน้างาน 
๒. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นายสอ้ิง  เจิมรัมย์   ลูกจ้างประจ า กรรมการ 
๔. นายขาว  ดีรบรัมย์   ลูกจ้างชั่วคราว                                    กรรมการ 
๕. นายเฉลิม  ดูเชิดรัมย์   ลูกจ้างชั่วคราว                                    กรรมการ 
๖. นายจักรพงศ์  โสชะรา   ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
๗. นายสุชาติ  โอทารัมย์   ลูกจ้างชั่วคราว                                    กรรมการ 
๘. นางกัญญาภัค  พจนะกุล   ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
๙. คณะครูทุกท่าน  กรรมการ 
๑๐. นายชัยณรงค์  คีรี   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 
 



๒๒ 
 
มีหน้ำที่ 

 1. การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ให้ด าเนินงาน ดังนี้ 
1.1 บริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนหรือจัดท าผังบริเวณโรงเรียน 

    (Master  Plan)และจัด  Big Cleaning Day 
1.2 ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสถานที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสม

พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
1.3 ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและ

เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
1.4 ส ารวจความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1.5 สรุป ประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

2. การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 เป็นสัดส่วน 
2.2 มีความร่มรื่น 
2.3 มีการตกแต่งบริเวณสวยงาม 
2.4 มีสถานที่เล่นกีฬา ออกก าลังกายและพักผ่อน 
2.5 มีอากาศที่ปลอดโปร่ง ไม่เป็นแหล่งมลพิษ 
2.6 มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.7 มีทางสัญจรเป็นระเบียบ 
2.8 มีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต 
2.9 มีการใช้และบ ารุงรักษาให้มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย 

6.  งำนบริกำรโภชนำกำร 
๑. นางโสภิดา  ฉิมจารย์   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นางสุขจิต  เบนเนทท์   ครูช านาญการพิเศษ     รองหัวหน้า 
๓. นางประไพ   ศรีคิรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
๔. นายนภัทร   พุทไธวัฒน์   ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
๕. นางนิศากร  วสุธารัฐ   พนักงานราชการ     กรรมการ 
๖. นางพรพรรณ  สมัคค้า   ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
๗. นายอภิชาติ วรรณศรี   ครูช านาญการ                                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
 1. จัดท าแผนพัฒนาประจ าปีงานบริการโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จัดสถานที่บริเวณโรงอาหารให้สะอาดเรียบร้อย  มีวัสดุ  ครุภัณฑ์ครบ  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้ 

    บริการอย่างเต็มที่    
 3. ก ากับ  ควบคุม  ดูแล  จัดการ  ตรวจสอบคุณภาพของอาหาร  เครื่องดื่มให้มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่ใน      
        ระดับด ี
 4. ก ากับดูแลกิริยามารยาทในการเข้าแถวซื้ออาหาร  มารยาทในการรับประทานอาหาร  และให้นักเรียน  ครู 

    บุคลากรทั่วไปเก็บภาชนะ  เช่น  ถ้วย  จาน  แก้ว  น าไปวางไว้บริเวณท่ีจัดให้อย่างเรียบร้อย  เป็นต้น 
 5. ควบคุมดูแลมาตรฐานระบบสุขาภิบาล  ระบบสาธารณูปโภคของผู้จ าหน่ายอาหารโดยประสานงานกับงาน     



๒๓ 
 
        อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 6. จัดบริการน้ าดื่มที่มีมาตรฐาน  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  ให้เพียงพอแก่ครูและนักเรียน   
 7. จัดเครื่องหรือภาชนะใส่น้ าดื่มให้เพียงพอกับห้องพักครูและให้เพียงพอกับโรงเรียน 
 8. ด าเนินการจัดบริการอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค  ชุมชน  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เช่น   

    โรงพยาบาล   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  ส านักงานอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 9.  ก ากับ  ควบคุม  นิเทศการด าเนินงานของผู้ประกอบการ  ให้เรียบร้อย  ถูกต้อง  และเป็นธรรม 
 10. ควบคุม  ดูแลประโยชน์ทั่วไปจากผู้ประกอบการ  เช่น  ความเสียสละ  ความสามัคคี  เป็นต้น 
 11. ปลุกจิตส านึกที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการ  เช่น  ความเสียสละ  ความสามัคคี  เป็นต้น 
    12. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

7.งำนพยำบำลและงำนอนำมัยโรงเรียน/งำนอนำมัยคุ้มครองผู้บริโภค 
 1.   นางสาวนงลักษณ์ ปะจันทะสี    ครู  หัวหน้างาน 
 2.  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
 
มีหน้ำที่  
1. ก าหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การด าเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย 
    และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
 2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านอนามัยโรงเรียน 
3. ควบคุม  ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
4. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
5. จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้บริการให้เพียงพอและจัดท าหลักฐานการจ่ายยา

ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
6. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู–อาจารย์และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่งโรงพยาบาลตามความ

จ าเป็น 
7. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
8. จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
9. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
11. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
12. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
13. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่โอกาส 
14. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม ชุมชน  อาสาสมัคร

สาธารณสุขตลอดจนกิจกรรมต่อต้านโรคเอดส์และสิ่งเสพติดทั้งหลาย 
15. จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของงานอนามัย สถิติผู้ใช้

ห้องพยาบาลและรวบรวมค าเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ(ถ้ามี) เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบเพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงต่อไป 

16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



๒๔ 
 
8. งำนกิจกรรมนอกหลักสูตร 
๑. นางอวัสดา ไชยวรณ์ ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
๒. นางวันนา  เลไธสง ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
๓. นายพิทักษ์  คมศรี ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
๔. นายชัยณรงค์   คีรี ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
๕. นางประไพ ศรีคิรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
๖. นายสมชาย  แก้วประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ   
๗. นางสาวอัจฉรา   ค าสิงห์ ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ   
๘. นายนภัทร  พุทไธวัฒน์  ครูช านาญการ กรรมการ 
๙. นายอิทธิพล ดาบรัมย์ ครูช านาญการ กรรมการ 
๑๐. นางสาวนงลักษณ์ ปะจันทะสี  ครู                                                 กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1.  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน  การสอน  นอกหลักสูตร  ให้กับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2.  ประเมินผลและรายงานต่อผู้บริหาร 
3.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

9.  งำนประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 
๑. นายพิทักษ์ คมศรี   ครูช านาญการพิเศษ                          หัวหน้างาน 
๒. นายธวัชชัย รักพร้า ครูผู้ช่วย รองหัวหน้า 
๓. นายอิทธิพล  ดาบรัมย์      ครูช านาญการ               กรรมการ 
๔. นางสาวรัศมี  สุขผดุง พนักงานราชการ                                 กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดประสงค์
ของโรงเรียน 

2. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ 
3. ต้อนรับและบริการผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียนและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียนและทาง

โรงเรียน 
4. ประกาศข่าวสารของกลุ่มสาระฯ หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
5. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
6. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
7. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน 
8. จัดท าเอกสาร – จุลสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและความเคลื่อนไหวของ

โรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ 
9. รวบรวม  สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดท ารายงานประจ าปีของงานประชาสัมพันธ์ 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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10.  งำนเผยแพร่เกียรติประวัติ/เกียรติยศโรงเรียน 

๑. นายพิทักษ์  คมศรี    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
๒. นายอิทธิพล  ดาบรัมย์   ครูช านาญการ กรรมการ 
๓. นางสิตานันท์   คีรี   ครูช านาญการ                                     กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่ 
1.  การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติ 
 1.1  ด้านวิชาการ 
 1.2  ด้านคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 1.3  ด้านกีฬา 
 1.4  ด้านศิลปะดนตรี  นาฏศิลป์ 
 1.5  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 1.6  ความสัมพันธ์ด้านอื่นๆ 
2.  จัดท าวารสาร  หนังสือ  และแผ่นพับ  ป้าย  ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่เกียรติยศของโรงเรียน  ทุกเดือน 
3.  รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิาน 
4.  จัดดูแลห้องเกียรติยศ ท าทะเบียนคุมรางวัลต่างๆที่โรงเรียนได้รับ 
5.  จัดท าธรรมเนียบ ประวัติผู้บริหาร 
5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. งำนโสตทัศนศึกษำและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
๑. นายพิทักษ์  คมศรี         ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
๒. นางอัจฉรา  ค าสิงห์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นายธวัชชัย   รักพร้า ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๕. นายอิทธิพล  ดาบรัมย์ ครูช านาญการ                                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1.  การด าเนินงานด้านโสตทัศนศึกษา 
 1.1  จัดระบบควบคุมเสียงของโรงเรียน 
 1.2  มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อักษร 
 1.3  มีแนวปฏิบัติและให้บริการโสตทัศนศึกษา 
 1.4  ประเมินผลการจัดการทางโสตทัศนศึกษา 
2.  วางแผน  ส ารวจ  จัดหา  ส่งเสริม  ซ่อมบ ารุง  ควบคุม  เก็บรักษา  การผลิต  การใช้  ให้บริการอุปกรณ์ด้าน

นวัตกรรม โสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น ๆ 
3.  จัดให้มีเครื่องมือโสตทัศนศึกษายังห้องมัลติมิเดียทุกงาน สาระการเรียนรู้  ห้องสมุด  โรงอาหาร  และห้อง

ประชุมปฏิบัติการ 
4.  รายงานการประเมินผลการพัฒนาใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาต่อของสถานศึกษา 
5.  จัดท าแบบการประเมินการใช้บริการ 
6.  รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิาน 
7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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12.  งำนเวรยำมรักษำกำรณ์ 

๑. นายพทิักษ์  คมศรี ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
๒. นายสอิ้ง   เจิมรัมย์ ลูกจ้างประจ า กรรมการ     
๓. นางสาวอัจฉรา  ค าสิงห์ ครูช านาญการพิเศษ                              กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่ 
1.  จัดท าแผนพัฒนา  งานรักษาความปลอดภัยและเวรรักษาการณ์  ประจ าปีของโรงเรียน 
2.  ออกค าสั่งเวรยามรักษาการณ์กลางวันทั้งกลางวัน   วันหยุด  ภาคกลางคืนให้ปฏิบัติดังนี้ 
 2.1   โดยเวรยามรักษาการณ์กลางวันและวันหยุดให้ปฏิบัติดังนี้ 
  -  รับมอบเวรยามจากผู้อยู่เวรยามเวลากลางคืน ตรวจสอบ ดูแล ความเรียบร้อยต่างๆ ภายในโรงเรียน 
  -  รับส่งหนังสือ  และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เร่งด่วน 
  -  บันทึกการมาปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ลงในสมุดบันทึกเวรยามรักษาการณ์ประจ าวัน 
  -  มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่  เวลา  06.00 น. – 18.00 น.  ของแต่ละวัน 
  - และมอบหมายเวรยามรักษาการณ์ให้ผู้อยู่เวรยามเวลากลางวัน 
 2.2  โดยเวรยามรักษาการณ์กลางคืนและวันหยุดให้ปฏิบัติดังนี้ 
  -  มอบเวรยามจากผู้อยู่เวรเวลากลางวัน  ตรวจสอบ  ดูแล  ความเรียบร้อยต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
  -  เปิดไฟสว่างตามที่ต่าง ๆ ที่พิจารณาตามความเหมาะสมและความปลอดภัยกับสถานที่ราชการ 
  -  ตรวจตราความเรียบร้อยและความปลอดภัยของจุดที่เน้นเป็นพิเศษ  เช่น  ห้องคอมพิวเตอร์       
                สหกรณ์  ห้องวชิาการ  ห้องผู้อ านวยการ  ห้องกลุ่มสาระ  เป็นต้น 
  -  บันทึกการมาปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ลงในสมุดบันทึกเวรยามรักษาการณ์ประจ าวัน 
  -  มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่  เวลา  18.00 น. – 06.00 น.  ของวันถัดไป 
  - และมอบหมายเวรยามรักษาการณ์ให้ผู้อยู่เวรยามเวลากลางวัน 
3.  ควบคุม  ดูแล  รับผิดชอบ  การจัดเวรยามของบุคลากรภายในโรงเรียน 
4.  ควบคุม  ดูแล  ก ากับ  นิเทศ  ติดตาม  การปฏิบัติงานของเวรยามรักษาการณ์ 
5.  วางระบบการปฏิบัติงานของเวรยามรักษาการณ์ให้ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ  มีความเป็นสากลและปรับปรุง

พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
6.  น าระบบการพัฒนาปรับปรุง  น ามาใช้ระบบกล้องวงจรปิดในโรงเรียน  ให้มีประสิทธิภาพ  ด้วยระบบ CCTV  

และน ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
7.  รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิาน 
8.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

13. งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 
๑. นางปภาวรินท์  วิลาศ ครูช านาญการ หัวหน้างาน 
๒. นางอังคณา   ชุตินิรันดร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางสาวรุ่งตะวัน  บุ้งทอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๔. นางวัชราพร  สายสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ                                  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. วางแผนการด าเนินงานด้านธุรการ 
2.  ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบงาน 
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3. จัดหาอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
4.  ลงทะเบียนรับส่งหนังสือราชการและเอกสารอื่นๆผ่านระบบ Internet  
5. โต้ตอบหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ 
6. ออกเลขท่ีค าสั่งภายในโรงเรียน  ออกเลขท่ีบันทึกข้อความออกเลขหนังสือส่ง  หนังสือราชการต่างๆ ที่

นอกเหนือจากงานฝ่ายต่างๆ                      
7. เก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการและเอกสารอ่ืน  ๆ 
8. จัดบริการเก่ียวกับเอกสารหลักฐานทางราชการ 
9. จัดเอกสารจากฝ่ายธุรการน าเสนอผู้อ านวยการเพ่ือลงนามให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อย 
10. ตรวจทานเอกสารหลังจากผู้อ านวยการลงนามให้ครบถ้วน 
11. ประสานงานเกี่ยวกับหนังสือที่สั่งด าเนินการจากผู้อ านวยการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
12. จดเป็นบันทึกค าสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการและประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือด าเนินการ 

ต่อไป 
13. เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการนัดหมายของผู้อ านวยการทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
14. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
15. ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการกับผู้อ านวยการหรือหน่วยงานต่างๆ 
16. ประสานงานการต้อนรับสมาชิกใหม่การโยกย้ายหน่วยงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
17. ประสานในการแสดงความขอบคุณแก่ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียนในโอกาสต่างๆ  ที่เหมาะสม 
18. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
19. รับผิดชอบสมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ เพ่ือเสนอผู้มาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแก่โอกาส 
20. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

14.  งำนธุรกำรและสำรบรรณฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
1.  นางสิตานันท์ คีรี   ครูช านาญการ  หัวหน้างาน 
2.  นางสาวอัจฉรา  ค าสิงห์   ครูช านาญการพิเศษ                               กรรมการ 

มีหน้ำที่ 
1. ลงทะเบียนและแยกประเภทหนังสือของฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. บันทึกข้อความฝ่าย  ประสานงานธุรการโรงเรียนเพ่ือออกหนังสือส่งไปหน่วยงานอ่ืนต่อไป 
3. จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับฝ่ายบริหารทั่วไป 
4. ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารทั่วไป 
5. ร่าง/พิมพ์ ส าเนาโต้ตอบหนังสือราชการ 
6. จัดเก็บหนังสือราชการฝ่ายบริหารทั่วไป 
7. เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุดและรายงานเสนอผู้บริหารทราบ 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
15.  งำนกิจกำรนักเรียนและงำนปกครอง 

๑. นายสมชาย  แก้วประเสริฐ   ครูช านาญการพิเศษ       หวัหน้างาน 
๒.   นางอวัสดา ไชยวรณ์   ครูช านาญการพิเศษ          รองหัวหน้า 
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๓. นางสาวนงลักษณ์ ปะจันทะสี   ครู                                                         กรรมการ 
๔. นายสนอง     ศิขิรัมย์   ครูเกียรติยศ          กรรมการ 
๕. นางสิตานันท์  คีร ี   ครูช านาญการ                                           กรรมการ 
๖. นายอิทธิพล   ดาบรัมย์   ครูช านาญการ                                           กรรมการ 
๗. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน         กรรมการ 
๘. คณะกรรมการสภานักเรียน         กรรมการ 
๙. นางสาวอัจฉรา  ค าสิงห์   ครูช านาญการพิเศษ                            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่           
1. รวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียนข้อบังคับเก่ียวกับงานกิจการนักเรียนประสานงานระหว่างโรงเรียนกับ

ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
3. จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
4. จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่ก าหนด 
5. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน  การเข้าชั้นเรียนของนักเรียน 
6. ควบคุม  ก ากับดูแล  เอาใจใส่  แก้ไข  นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
7. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน  ร่วมแก้ไขนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของนักเรียน 
8. ประสานกับผู้ปกครอง  ครูประจ าชั้น  เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
9. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
10. จัดระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน 
11. วางแผนการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
12. จัดให้มีผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน 
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

16.  โครงกำรป้องกันยำเสพติด 
๑. นายนภัทร  พุทไธวัฒน์ ครูช านาญการ หัวหน้างาน 
๒. นายพิทักษ์  คมศรี ครูช านาญการพิเศษ                                รองหัวหน้า 
๓. นายอิทธิพล  ดาบรัมย์ ครูช านาญการ                                       กรรมการ    
๔. นายสมชาย แก้วประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ                              กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2. วางแผนการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนให้เหมาะสม 
3. ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการควบคุมดูแลให้เกิดผลดีต่อนักเรียน 
4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา  หรือป้องกันตามเห็นสมควร 
5. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสมเพื่อประสานความร่วมมือทั้งในด้านป้องกัน  และแก้ไข

ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
6. ด าเนินการจัดท าสถานศึกษาสีขาว 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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17.  โครงกำรป้องกันโรคเอดส์และเพศศึกษำ 
๑. นายพิทักษ์    คมศรี               ครูช านาญการพิเศษ      หัวหน้างาน 
๒. นายสมชาย  แก้วประเสริฐ            ครูช านาญการพิเศษ        รองหัวหน้า 
๓. นางสาวนงลักษณ์  ปะจันทะสี   ครู                                                  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่  
1. วางแผนให้ความรู้และการป้องกันการเกิดโรคเอดส์ให้กับนักเรียน 
2. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทุกภาคเรียน 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย    

18.งำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน        
1. นางวันนา  เลไธสง ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน        
2. นางอวัสดา  ไชยวรณ์ ครูช านาญการพิเศษ                                รองหัวหน้างาน        
3. นางสาวอัจฉรา  ค าสิงห์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายณภัทร  พุทไธวัฒน์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
5.  หัวหน้าระดับทุกระดับ                                                       กรรมการ   
6. หัวกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ                                                       กรรมการ 
7. นางอนงศรี  รักษาสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ                                 กรรมการและเลขานุการ    

        8.  นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์     ครูช านาญการพิเศษ                                       กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ    

มีหน้ำที่ 
1.. จัดอบรมจริยธรรมประจ าสัปดาห์ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้น 
2..  ติดตามความประพฤติ การปฏิบัติตนของนักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามความประพฤตินักเรียน 
4. ประสานงานกับชุมชนในวันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของชาติ 
5. รายงานข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานคุณธรรม จริยธรรม  โรงเรียนวิถีพุทธ  
6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

19. งำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียนและงำนสภำนักเรียน         
๑. นางสาวอัจฉรา  ค าสิงห์     ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน 
๒. นายพิทักษ์  คมศรี       ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
๓. นายสมชาย แก้วประเสริฐ                ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
๔. นางสาวนงลักษณ์  ปะจันทะสี      ครู     กรรมการ 
๕. นายอิทธิพล  ดาบรัมย์     ครชู านาญการ                                  กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที 
1. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตยท่ีเห็นสมควร 
2. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน  หรือสภานักเรียน  พร้อมทั้งก ากับดูแลเสนอแนะให้การด าเนินงานของ

คณะกรรมการนักเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรียนเกิดประโยชน์ 
3. ต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร 
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4. ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการคณะสี 
5. จัดกิจการส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสที่เหมาะสม  เพ่ือพัฒนานักเรียน 
6. ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรียนละ  1  ครั้ง เสนอผู้อ านวยการ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย. 

20.งำนปฏิคมโรงเรียน 
๑. นางโสภิดา  จิมจารย์   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 
๒. นางปภาวรินท์  วิลาศ   ครูช านาญการ กรรมการ 
๓. นางสิตานนัท์  คีรี    ครูช านาญการ                                           กรรมการ 
๔. นางสาวนงลักษณ์  ปะจันทะสี   ครู  กรรมการ 
๕.  นางสาวรัศมี  สุขผดุง   พนักงานราชการ  กรรมการ 
๖. นางสุขจิต  เบนเนทท์   ครูช านาญการพิเศษ                            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   
1. จัดท าแผนและออกแบบด าเนินการตามแผน  จัดระบบการบริการงานปฏิคม 
2. จัดการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมและตรวจเยี่ยมโรงเรียน 
3.ให้บริการน้ าดื่ม  อาหารว่างเมื่อมีแขกมาเยี่ยมและตรวจเยี่ยมโรงเรียน  คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเมื่อมี

กิจกรรมการประเมิน 
4.ให้บริการการจัดการเรื่องอาหาร  เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมงานเลี้ยงในเทศกาลต่าง ๆ  
5.สรุปผลการด าเนินงานปฏิคมโรงเรียน  แล้วรายงานผู้บริหารทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1  ครั้ง   
6.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

21.  งำนบ้ำนพักครู 
๑. นายชัยณรงค์  คีรี     ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นายสอ้ิง  เจิมรัมย์   ลูกจ้างประจ า                                      กรรมการ 
๓. นายขาว  ดีรบรัมย์   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
๔. นายเฉลิม  ดูเชิดรัมย์   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
๕. นายจักรพงศ์  โสชะรา   ลูกจ้างชั่วคราว                                     กรรมการ 
๖. นายสุชาติ  โอทารัมย ์   ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
๗. นางกัญญาภัค  พจนะกุล   ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
๘. นายนภัทร พุทวัฒน์    ครูช านาญการ                                   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่  
1. ดูแลความสะอาดบริเวณบ้านพักครู 
2. ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางโรงเรียน  ซึ่งรวมถึงวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดที่อยู่ภายในและ  

ภายนอกอาคารมิให้สูญหาย  ซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
3. รับผิดชอบดูแลสอดส่องให้เกิดความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินและชีวิตของบุคลากรของโรงเรียน 
4.  บันทึกผลการปฏิบัติงาน  รวบรวมปัญหาเสนอหัวหน้างาน 
5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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23.  งำนประเมินผลงำนบริหำรทั่วไป 

๑. นางสิตานัน  คีร ี ครูช านาญการ            หัวหน้างาน 
๒. นายพิทักษ์  คมศรี ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓. นางอัจฉรา   ค าสิงห์ ครูช านาญการพิเศษ                              กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนพัฒนา  งานประเมินผลงานบริหารทั่วไป  ประจ าปีของโรงเรียน 
2. จัดท า / รวบรวม / เผยแพร่เอกสารและผลงานของงานที่สังกัดในฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. รวบรวมข้อมูลและจัดท าสารสนเทศของงาน 
4. ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการและสารสนเทศของงาน 
5. จัดท าแบบประเมินงานต่าง ในฝ่ายบริหารทั่วไป 
7. จัดท ารายงานประจ าปีของงาน 
8. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

24. งำนเลขำนุกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
๑. นางสาวอัจฉรา  ค าสิงห์      ครูช านาญการพิเศษ               หัวหน้างาน 
๒. นางสิตานันท์  คีรี   ครูช านาญการ                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่       
1. ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. รวบรวมโครงการ งานพิเศษต่างๆ ที่ฝ่ายงานต่างๆ เสนอมาเพ่ือโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ 
3. กรอกแบบรายงาน ข้อมูลสถิติต่างๆ ร่วมกับงานประเมินผลโครงการฝ่ายบริหารทั่วไป 
4. ติดตาม สรุป รายงาน การด าเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่าย 
5.ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

3.ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 

1. รองฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
                       นางศิวารมณ์   เรืองไกล     ครูช านาญการพิเศษ     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 
มีหน้ำที่ 
1.  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
2.  รับผิดชอบดูแลตรวจสอบติดตามให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
     ฝ่ายบริหารงบประมาณ  
3.  สรุปประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงบประมาณต่อผู้อ านวยการ 
4.  ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

2. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
                               นางวาริศา   พิสิฐพรปิติกุล                  ครูช านาญการพิเศษ  



๓๒ 
 
มีหน้ำที่ 
 1. เป็นผู้ชว่ยของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ  ในการบริหาร การควบคุม ก ากับ ดูแลในฝ่ายบริหาร

งบประมาณ 
  2. ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่รองผู้อ านวยการฝ่ายฯ  ไม่อยู่ หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณ  

๑. นางศิวารมณ์  เรืองไกล ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางวาริศา   พิสิฐพรปิติกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
  หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์                    กรรมการ 
  หัวหน้างานธุรการฝ่ายงบประมาณ               กรรมการ 
๓. นางพรทิพย์    พุทไธวัฒน์   หัวหน้างานการเงินและบัญชี กรรมการ 
๔. นางอนงศรี   รักษาสุวรรณ    หัวหน้างานธนาคารออมทรัพย์นักเรียน          กรรมการ 
๕. นางสาวพจนี   อพรรัมย์       หัวหน้างานกองเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา        กรรมการ 
๖. นางสมาภรณ์   ดวงฤทธิ์      หัวหน้างานยานพาหนะ                            กรรมการ   
๗. นางสาวธนภร  รงรองเกษม หัวหน้างานนโยบายและแผน กรรมการ 
๘. นายสัญญา   เสนาพันธ์          หัวหน้างานประเมินผลงานฝ่ายฯ                 กรรมการ 

        หัวหน้างานประกันชีวิต                            กรรมการ 
๙. นายธวัชชัย  รักพร้า                หัวหน้างานควบคุมภายใน                         กรรมการ 

 หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศและโรงเรียน       กรรมการ 
๑๐. นางพิมพ์สุภา  รักษ์สกุลโทอ้ึน  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี                   กรรมการ 
๑๑. นางสาวลลิตา   ค าผิว        เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์                  กรรมการ 
๑๒. นางปภาวรินท์   วิลาศ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี  กรรมการ 

 เจ้าหน้าที่งานธนาคารออมทรัพย์นักเรียน       กรรมการ 
๑๓. นางนิศากร   วสุธารัฐ เจ้าหน้าที่งานธุรการและสารบรรณฝ่าย  กรรมการ 

 เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์                       กรรมการ 
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี  กรรมการ 
 เจ้าหน้าที่งานประกันชีวิต                          กรรมการ 

๑๔. นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา    หัวหน้างานเลขานุการฝ่ายฯ                     กรรมการและเลขานุการ          
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์                   

มีหน้ำที่ 
        1. สนับสนุน ส่งเสริม และก ากับติดตามการด าเนินงานการบริหารจัดการฝ่ายงบประมาณ 
        2. ประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
        3. ประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อย 
        4. ประเมินผลในรูปแบบคณะกรรมการ 
        5. วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงาน 
        6. น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาด าเนินงาน 
        7. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทุกภาคเรียน 
        8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๓๓ 
 
4. งำนนโยบำยและแผน  

๑. นางสาวธนภร  รงรองเกษม     หัวหน้างานนโยบายและแผน                     หัวหน้างาน 
๒. นางสุขจิต   เบนเนทท์               หวัหน้างานฝ่ายบริหารวชิาการ                  กรรมการ 
๓. นางอวัสดา  ไชยวรณ์    หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป                     กรรมการ 
๔. นายสุพจน์  มีแก้ว             หัวหน้างานบริหารงานบุคคล                  กรรมการ 
๕. นางวาริศา   พิสิฐพรปิติกุล         หวัหน้างานฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
๖. นางกัญญนันท์   สัมมาทรัพย์       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           กรรมการ 
๗. นายทวีชัย  เลไธสง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา ฯ กรรมการ 
๘. นางอังคณา  ชุตินิรันดร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๙. นางโสภิดา  ฉิมจารย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน ฯ                        กรรมการ 
๑๐. นางพิมพ์สุภา  รักษ์สกุลโทอ้ึน      หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๑. นายสมชาย  แก้วประเสริฐ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา ฯ        กรรมการ 
๑๒. นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
๑๓. นางวณิชชา  มีแก้ว   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๔. นางสุภาพร  ศรีค า                   หวัหน้างานประกันคุณภาพภายในฯ             กรรมการ 
๑๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน                                                    กรรมการ      
๑๖. นายธวัชชัย  รักพร้า                 เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน                             กรรมการและเลขานุการ  
๑๗. นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา       เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                           

มีหน้ำที่ 
1. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี 
2. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น

พ้ืนฐานโดยตรง 
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
9.  การวางแผนและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 4 ปี  
10. การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
11. การสรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม 
12. การรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
13. การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. งำนพัสดุและสินทรัพย์ 

1.  นางวาริศา  พิสิฐพรปิติกุล      ครูช านาญการพิเศษ                           หัวหน้างาน 
2.  นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา ครู กรรมการ 
3.  นางสาวลลิตา  ค าผิว              ครูช านาญการ                                     กรรมการและเลขานุการ 
 



๓๔ 
 
มีหน้ำที่ 
        1. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
        2. การวางแผนพัสดุ 

3. การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือ
เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี 

    จัดซื้อจัดจ้างพัสดุทุกรายการ ที่ซื้อหรือจ้างด้วยเงินอุดหนุนการศึกษา เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน 
     การศึกษา 

        4. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
        5. การจัดหาพัสดุ     
        6. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา                    
        7. ตรวจนับพัสดุ และควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ 
        8. การตรวจเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 
        9. การตรวจพัสดุประจ าปี 
        10. การเข้าร่วมประชุมรับนโยบายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
        11. การจัดท าหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
        12. การลงทะเบียนวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนคุมครุภัณฑ์รายบุคคล 
        13. การปฏิบัติหน้าที่งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5. งำนกำรเงินและบัญชี 
       1.  นางพรทิพย์  พุทไธวัฒน์             ครูช านาญการพิเศษ                             หัวหน้างาน 
       2.  นางพิมพ์สุภา  รักษ์สกุลโทอ้ึน      ครูช านาญการพิเศษ                                กรรมการ 
       3.  นางอังคณา  ชุตินิรันดร์           ครูช านาญการพิเศษ                                กรรมการ 
       4.  นางปภาวรินท์  วิลาศ ครูช านาญการ กรรมการ 
    5.. นางนิศากร   วสุธารัฐ ครูอัตราจ้าง                                         กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
       1. การจัดท าหลักฐานการเงินให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
     1.1 เงินนอกงบประมาณ 
  -ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน -  ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา  
  -ใบเสร็จรับเงิน - ทะเบียนคุมใบส าคัญคู่จ่าย 
  -สมุดเงินสด - ทะเบียนคุมเช็ค 
  -ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 18 ประเภท - ทะเบียนคุมเงินฝากประเภทเงินอุดหนุน   
  -ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา - ทะเบียนคุมเงินฝากประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 
  -ทะเบียนคุมรายรับรายได้ในสถานศึกษา - ทะเบียนคุมเงินค่าสาธารณูปโภค 
  -หลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท 
  -สัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
     1.2 เงินงบประมาณ 
  -ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก -ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ 
  -สมุดเงินสด    
     1.3 เงินรายได้แผ่นดิน 
  -ใบเสร็จรับเงิน -สมุดเงินสด                  -ใบน าสั่งหรือใบเสร็จรับเงินของผู้เบิก 



๓๕ 
 
    1.4 รายงาน 
   - เงินคงเหลือประจ าวัน                - ข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษา 
   - รับจ่ายรายได้สถานศึกษา                - ประเภทเงินคงเหลือ 
   - เงินคงเหลือประจ าวัน ณ  วันสิ้นเดือน 
      2. การจัดเก็บหลักฐานเป็นระเบียบ ปลอดภัยและเป็นปัจจุบัน 
      3. การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทุกภาคเรียน 
      4. การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    

6. งำนยำนพำหนะ 
        1.  นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์      ครูช านาญการพิเศษ                                หวัหน้างาน 
        2.  นายสุชาติ  โอทารัมย์     พนักงานขับรถ                            กรรมการ 
        3.  นายจักรพงษ์  โสชะรา  พนักงานขับรถ                                     กรรมการ 
        4.  นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา         ครู                                                กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
       1. การจัดท าทะเบียนประวัติยานพาหนะทุกประเภท 
       2. การจัดท าทะเบียนและแบบฟอร์มการขออนุญาตการใช้ยานพาหนะและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
       3. การดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสภาพยานพาหนะโดยแสวงหาความร่วมมือจากผู้ช านาญการ 
       4. การควบคุมดูแล ด าเนินการจ้างซ่อมยานพาหนะทุกประเภท 
       5. การควบคุมดูแล การใช้รถราชการและจัดระบบการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
       6. การจัดระบบการให้บริการที่ดี มีประสิทธิภาพ พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
       7. การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทุกภาคเรียน 
       8. การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. งำนประกันชีวิต 
        1.  นายสัญญา   เสนาพันธ์ ครูช านาญการ                                      หัวหน้างาน 
        2. นางนิศากร  วสุธารฐั ครูอัตราจ้าง                                       กรรมการและเลขานุการ     
 
มีหน้ำที่ 
        1. การประสานงานกับตัวแทนบริษัทประกันภัย 
        2. การรับสมัครนักเรียนท าประกันอุบัติเหตุรวมทั้งติดตามการจ่ายเงินประกันของนักเรียน 
        3. การจัดท าหลักฐาน ตรวจหลักฐาน การเบิกจ่ายเงินประกัน 
        4. การประสานงานกับผู้ปกครอง  ในการท าประกันชีวิตและการเบิกจ่ายเงินประกันชีวิต 
        5. การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทุกภาคเรียน 
        6. การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
8. งำนควบคุมภำยใน 

๑. นายธวัชชัย   รักพร้า   ครูผู้ช่วย                                         หัวหน้างาน 
๒. นางพรทิพย์  พุทไธวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นางสุภาพร  ศรีค า                   ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 



๓๖ 
 

๔. นางสุขจิต  เบนเนทท์ ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
๕. นายสุพจน์   มีแก้ว          ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
๖. นางวาริศา  พิสิฐพรปิติกุล    ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
๗. นางอวัสดา   ไชยวรณ์      ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
๘. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน                                                       กรรมการ 
๙. นางสาวธนภร  รงรองเกษม ครูช านาญการ                                     กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่ 
1. การจัดระบบควบคุมภายใน และด าเนินการตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่คณะกรรมการตรวจ   

เงินแผ่นดินและ   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดอย่างมีระบบการจัดท าหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
2. รายงานผลการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

กระทรวงการคลัง  ส านักงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรีก าหนด 
3. การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. ข้อมูลสำรสนเทศโรงเรียน    
๑. นายธวัชชัย  รักพร้า          ครูผู้ช่วย                                     หัวหน้า 
๒. นางสุขจิต  เบนเนทท์ ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
๓. นายสุพจน์   มีแก้ว          ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
๔. นางวาริศา  พิสิฐพรปิติกุล    ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
๕. นางอวัสดา   ไชยวรณ์      ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
๖. นางประไพ  ศรีคิรินทร์ ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
๗. นางสาวอัจฉรา  ค าสิงห์ ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
๘. นางปภาวรินท์   วิลาศ ครูช านาญการ                    กรรมการ 
๙. นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา ครู                    กรรมการ  
๑๐. นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง    ครูช านาญการพิเศษ                              กรรมการและเลขานุการ  
๑๑. นางสาวธนภร  รงรองเกษม ครูช านาญการ                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้ำที่ 
1. การจัดระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของ

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. การน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ์ 
3. การประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ   
4. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนโดยยึดแนวทางปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหารขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล 
5. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ องค์ความรู้ใหม่ๆ 
6. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม งาน ภายในโรงเรียนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอ 
7. การรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และต่อเนื่อง 
8. การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. งำนธนำคำรออมทรัพย์นักเรียน                 
๑. นางอนงศรี  รักษาสุวรรณ           ครูช านาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน 
๒. นางพรทิพย์  พุทไธวัฒน์             ครูช านาญการพิเศษ                        กรรมการ 
๓. นางพิมพ์สุภา  รักษ์สกุลโทอ้ึน       ครูช านาญการพิเศษ                        กรรมการ 



๓๗ 
 

๔. นายสัญญา  เสนาพันธ์     ครูช านาญการ                               กรรมการ 
๕. นางปภาวรินท์  วิลาศ                ครูช านาญการ                             กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่ 

๑. การวางแผนและการบริหารจัดการการออมทรัพย์ให้กับนักเรียนโรงเรียน 
๒. การท าบัญชีการฝาก-ถอน เงินของสมาชิกธนาคาร 
๓. การสรุปรายงานความคืบหน้าของงานธนาคารออมทรัพย์ 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมให้มากข้ึน  
๕. การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

11. งำนกองเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
๑. นางสาวพจนี  อพรรัมย์               ครูช านาญการพิเศษ                              หวัหนา้งาน 
๒. นายสัญญา  เสนาพันธ์        ครูช านาญการ                                     กรรมการ 
๓. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกท่าน                                     กรรมการ 
๔. นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา          ครู                                                  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. การวางแผนสรรหา นักเรียนที่มีคุณสมบัติในการรับเงินทุนกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาประจ าปี 
๒. การจัดท าระบบข้อมูลทะเบียนนักเรียนเงินทุนกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษากองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ให้

ถูกต้องชัดเจนเป็นปัจจุบัน 
๓. การด าเนินงานด้านสัญญา เงินกู้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยประสานงานกับธนาคารกรุงไทยให้เป็น

ปัจจุบัน 
๔. การสรุปรายงานงานกองเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่อสถานศึกษาและธนาคาร 
๕. จัดกิจกรรมและควบคุมให้นักเรียนที่ได้รับทุนกู้ยืมได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
๖. การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

12. งำนธุรกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
๑. นางนิศากร  วสุธารัฐ             พนักงานราชการ                                 หัวหน้างาน 
๒. ครูและบุคลากรในฝ่ายบริหารงบประมาณ                                              กรรมการ 

 
มีหน้ำที่         

1.  ลงทะเบียนและแยกประเภทหนังสือของฝ่ายงบประมาณ 
2. บันทึกข้อความฝ่าย  ประสานงานธุรการโรงเรียนเพ่ือออกหนังสือส่งไปหน่วยงานอ่ืนต่อไป 
3. จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับฝ่ายงบประมาณ 
4. ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงบประมาณ 
5. ร่าง/พิมพ์ ส าเนาโต้ตอบหนังสือราชการ 
6. จัดเก็บหนังสือราชการฝ่ายงบประมาณ 
7. เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับหนังสือราชการของฝ่ายและรายงานเสนอผู้บริหารทราบ 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



๓๘ 
 
13.  งำนประเมินผลงำนฝ่ำยงบประมำณ 

๑. นายสัญญา   เสนาพันธ์  ครูช านาญการ หัวหน้างาน 
๒. นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา  ครู                                                   กรรมการ 
๓. นายธวัชชัย  รักพร้า                 ครูผู้ช่วย กรรมการ                  
๔. นางนิศากร  วสุธารัฐ   พนักงานราชการ                                  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนพัฒนา  งานประเมินผลงานบริหารทั่วไป  ประจ าปีของโรงเรียน 
2. จัดท า / รวบรวม / เผยแพร่เอกสารและผลงานของงานที่สังกัดในฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. รวบรวมข้อมูลและจัดท าสารสนเทศของงาน 
4. ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการและสารสนเทศของงาน 
5. จัดท าแบบประเมินงานต่าง ในฝ่ายบริหารทั่วไป 
7. จัดท ารายงานประจ าปีของงาน 
8. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

14. งำนเลขำนุกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
๑. นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา  ครู                                                   หัวหน้างาน 
๒. นายธวัชชัย  รักพร้า                 ครูผู้ช่วย กรรมการ                  
๓. นางนิศากร  วสุธารัฐ   พนักงานราชการ                                  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดเอกสาร-แบบฟอร์มไว้บริการ  ครู บุคลากรอย่างเป็นระบบ 
2. จัดท า รวบรวม เผยแพร่เอกสาร ผลงาน และแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ 
3. เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
4. จัดเตรียมวาระการประชุมและจดบันทึกการประชุมฝ่าย และน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายบริหารทุกภาคเรียน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

4.ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 

1. ผู้อ ำนวยกำรบริหำรงำนบุคคล 
          นายวีระศักดิ์   พินิจ                       ผู้อ านวยการโรงเรียนดูแลฝ่ายบริหารงานบุคคล 

มีหน้ำที่ 
1. ท าหน้าที่แทนและปฏิบัติงานตามท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมาย 
2. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการ เกี่ยวกับงานต่างๆของฝ่ายบริหารงานบุคคล 
3. ดูแล  ควบคุม  ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารงานบุคคล 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานบุคคลและเสนอความดีความชอบให้แก่บุคลากรฝ่าย 
5. เป็นกรรมการที่ปรึกษาของฝ่ายบริหารงานบุคคล  เกี่ยวกับงานต่างๆของโรงเรียน     



๓๙ 
 
2. หัวหน้ำงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 

       นายสุพจน์   มีแก้ว     ครูช านาญการพิเศษ                  หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

มีหน้ำที่     
1.   ปฏิบัติหน้าที่ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลวางแผน  ก าหนดนโยบาย  นิเทศก ากับติดตาม

ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานระหว่างด าเนินงานและสิ้นสุดการด าเนินการโครงการ 
2.ปฏิบัติหน้าที่งานอ านวยการด้านบุคลากรและวางแผนอัตราก าลังเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ทาง

ราชการงานส่งเสริมมาตรฐานและพัฒนาบุคลากร 
3. ปฏิบัติหน้าอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  

3. ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
๑. นายวีระศักดิ์   พินิจ   ผู้อ านวยการโรงเรียนดูแลฝ่ายบริหารงานบุคคล   ประธานกรรมการ 
๒. นายสุพจน์  มีแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
  หัวหน้างานการวางแผนอัตราก าลัง                    กรรมการ 
  หัวหน้างานการบรรจุแต่งตั้งการเลื่อน            กรรมการ 
  ขั้นเงินเดือนและการย้ายข้าราชการครู 
  หัวหน้างานทางวินัยและการลงโทษ  กรรมการ 
๓. นางสุภัชฌา  สามิบัติ หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
๔. นางฐิตาภา  อรุณศิริภูมิ หัวหน้างานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณ  กรรมการ 
  ครแูละการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
                หัวหน้างานธุรการและสารบรรณฝ่ายบริหารงานบุคคล   กรรมการ   
๕. นายอัศวิน   อัครศรีวร หัวหน้างานการจัดท าทะเบียนประวัติ                กรรมการ 

 หัวหน้างานการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ      กรรมการ 
 และการขออนุญาตใบประกอบวิชาชีพครู           กรรมการ    

๖. นางภิญญดา  จงอ่อนกลาง    หัวหน้างานการจัดท าบัญชีรายชื่อและ  กรรมการ          
 เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์                  
 หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กรรมการ 

๗. นางปภาวรินท์   วิลาศ หัวหน้างานการลาข้าราชการครูบุคลากร    กรรมการ
 และงานเวรประจ าสัปดาห์                         
 หัวหน้างานการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ            กรรมการ 
 หัวหน้าประเมินผลงานบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

               หัวหน้างานเลขานุการฝ่ายงบบุคคล                   กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวสายสุนี  สราญบุรุษ เจ้าหน้าที่                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้ำที ่   
๑. วางแผนการบริหารงานบุคคล  การสรรหา  การบรรจุ  แต่งตั้ง  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

วินัยและการรักษาวินัย  การด าเนินการทางวินัย  และการออกจากราชการ 
๒. จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชกการครูและบุคลากรในสถานศึกษา  ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา  ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



๔๐ 
 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา  ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย   

4.   งำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลังและจัดสรรอัตรำก ำลัง 
1. นายสุพจน์  มีแก้ว หัวหน้างานการวางแผนอัตราก าลัง              หัวหน้างาน 
2. นางภิญญดา   จงอ่อนกลาง     ครูช านาญการพิเศษการ                           กรรมการ 
3. นางสาวสายสุนี  สราญบุรุษ ครูอัตราจ้าง กรรมการ                                                                   
4. นางปภาวรินท์  วิลาศ           ครูช านาญ                                 กรรมการและเลขานุการ                                                   

มีหน้ำที ่   
1. ประสานงานกับบุคลากรในกลุ่มงานและจัดประชุม  เพื่อจัดท าแผนงาน / โครงการ 
2. รวบรวมแผนงาน/โครงการในกลุ่มงาน  ส่งต่อให้กับหัวหน้างานแผนงานและนโยบายของโรงเรียน 
3. จัดท าทะเบียนควบคุมการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มงาน 
4. สรุปและประเมินผลการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มงาน 

5. งำนกำรบรรจุแต่งตั้งกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนและกำรย้ำยข้ำรำชกำรครู 
๑. นายสุพจน์  มีแก้ว        ครูช านาญการพิเศษ                         หัวหน้างาน       
๒. นางปภาวรินท์  วิลาศ      ครูช านาญการ กรรมการ                                                                    
๓. นางสาวสายสุนี  สราญบุรุษ    ครูอัตราจ้าง                                   กรรมการและเลขานกุาร   

มีหน้ำที ่  
1. รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เกี่ยวกับจ านวนข้าราชการครู  จ าแนกตามสาขา 
2. เสนอความต้องการจ านวนและอัตราของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตาม 

สาขา  ตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ. ก าหนด  ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยผ่าน 

ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม 

เกณฑ์ที่ก.ค.ศ.ก าหนดในกรณีที่อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบหรือมอบหมาย 
5. ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในครูอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ 
6. แจ้งภาระงาน  มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์ประเมินผล  ปฏิบัติงาน

ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งภาระงานให้แก่    อัตราจ้าง
ประจ าหรืออัตราจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ 

7. ด าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส าหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนา 
อย่างเข้มส าหรับผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ 

8. การเลื่อนข้ันเงินเดือนปกติ  ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดี 
ความชอบให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโดยทั่วไป 

9. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับโรงเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย 
ก าหนดให้ 

10. รวบรวมข้อมูลพร้อมความเห็นชอบของผู้มีอ านาจในการประเมินและให้ความเห็นชอบในการเลื่อนขั้น 
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการ 



๔๑ 
 
11. ด าเนินการจัดท าค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งลงนามในค าสั่ง 

การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
12. เสนอเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและความเห็นที่เป็นข้อยุติและรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวข้องไปยังเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 
13. กรณีการย้ายผู้บริหารโรงเรียน  ให้ผู้บริหารเสนอความประสงค์และเหตุผลความจ าเป็นในการขอย้ายไป 

ยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
14. กรณีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายให้ความเห็นชอบเสนอไปยังสถานศึกษาที่ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามความประสงค์ขอย้ายของข้าราชการครู   

6. งำนกำรลำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และงำนเวรประจ ำสัปดำห์  
๑. นางปภาวรินท์  วิลาศ        ครูครูช านาญการ                                   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวสายสุนี   สราญบุรุษ      ครูอัตราจ้าง                                          กรรมการและเลขานุการ     

            
มีหน้ำที ่    
1. อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ  ตามที่กฎหมายก าหนด 
2. เสนอเรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งต่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษาพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดหรือเพ่ือทราบแล้วแต่กรณี 
3. การจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการและสรุปผลการมาปฏิบัติราชการพร้อมจัดเก็บหลักฐานไว้ 
    เพ่ือตรวจสอบ 
4. ด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมการลาและสรุปผลการลา 
5. ด าเนินการสรุปวันลาเมื่อสิ้นปีงบประมาณพร้อมแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ยืนยันรับทราบข้อมูล  แล้วน าส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 

7.  งำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษทำงวินัย                      
1. นายสุพจน์  มีแก้ว        ครูช านาญการพิเศษ                               หัวหน้างาน       
2. นางสุภัชฌา  สามิบัติ ครูช านาญการพิเศษ                               กรรมการ 
3. นางภิญญดา   จงอ่อนกลาง     ครูช านาญการพิเศษ                               กรรมการ                                                                         
4. นางฐิตาภา  อรุณศิริภูมิ             ครูช านาญการพิเศษ                               กรรมการ                 
5. นางปภาวรินท์  วิลาศ         ครูช านาญการ                                      กรรมการ       
6. นายอัศวิน    อัครศรีวร           ครู                                                    กรรมการ 
7. นางสาวสายสุนี  สราญบุรุษ    ครูอัตราจ้าง                                                   กรรมการและ

เลขานุการ   
 

มีหน้ำที่  
1. ติดตามตรวจสอบ เกี่ยวกับวินัยและโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บันทึกข้อมูล 
3. ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 



๔๒ 
 
9. งำนจัดระบบและกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ  (ก.ค.ศ.16) 

1. นายอัศวิน  อัครศรีวร               ครูผู้ชว่ย   หัวหน้างาน 
2. นายสุพจน์  มีแก้ว        ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
3. นางปภาวรินท์  วิลาศ          ครูช านาญการ                           กรรมการ  
4. นางสาวสายสุนี  สราญบุรุษ        ครูอัตราจ้าง                                              กรรมการและเลขานุการ  

 
มีหน้ำที่ 
1. จัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
2. ด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 

ลูกจ้างประจ าของโรงเรียน 
3. รับเรื่องการแก้ไขวัน  เดือน  ปีเกิด  แล้วเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา   

10.  งำนเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
๑. นางภิญญดา  จงอ่อนกลาง  ครูช านาญการพิเศษ       หัวหน้างาน 
๒. นางฐิตาภา   อรุณศิริภูมิ      ครูช านาญการพิเศษ                                  กรรมการ              
๓. นางสาวสายสุนี  สราญบุรุษ  ครูอัตราจ้าง                                               กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้ำที่ 
1.  ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  สมควรได้รับเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2.  ด าเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าใน              

โรงเรียนไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีกฎหมายก าหนด 
3.  จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างใน              

 โรงเรียน  

11.  กำรงำนส่งเสริมประเมินวิทยฐำนะ 
๑. นางปภาวรินท์  วิลาศ           ครูช านาญการพิเศษ                           หวัหน้างาน 
๒. นายสุพจน์  มีแก้ว          ครูช านาญการพิเศษ                           กรรมการ 
๓. นางสาวสายสุนี  สราญบุรุษ       ครูอัตราจ้าง                                     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
1. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้ 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามที่อ.ก.ค.ศ.ก าหนด 
3.  รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสนอขอให้มีและ    

เลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ     
ด าเนินการต่อไป 

12. งำนส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและกำรขออนุญำตใบประกอบวิชำชีพครู 
๑. นายอัศวิน   อัครศรีวร           ครูช านาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน         
๒. นางปภาวรินท์  วิลาศ          ครูช านาญการ                                  กรรมการ 
๓. นางสาวสายสุนี  สราญบุรุษ     ครูช านาญการพิเศษ                           กรรมการและเลขานุการ 



๔๓ 
 
มีหน้ำที่ 

1. ด าเนินงานขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือเสนอต่อไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ด าเนินการต่อไป 

2. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย                      

13. งำนส่งเสริมมำตรฐำนและพัฒนำบุคลำกรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพจรรยำบรรณวิชำชีพส่งเสริมวินัย   
คุณธรรมจริยธรรม  
๑. นางฐิตาภา    อรุณศิริภูมิ           ครูช านาญการพิเศษ                      หัวหน้างาน         
๒. นางภิญญดา   จงอ่อนกลาง        ครูช านาญการพิเศษ                               กรรมการ 
๓. นางสาวสายสุนี  สราญบุรุษ        ครูอัตราจ้าง                                                กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ 
1. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  
 ศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและท่ีก.ค.ศ.ก าหนด 

2. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตาม 
      หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด 
3. น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 
4. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้องขอได้รับทราบ 
5. ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
    มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. ควบคุม  ดูแล  และส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการประพฤติตนตามระเบียบ 
     วินัย  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
8. เสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยในตนเอง 
9. ป้องกันไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัย 
10. วิเคราะห์ความจ าเปน็และความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
11.  จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
12. ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่ก าหนด 
13. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาในการพัฒนาข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา 
14. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 
การศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ  ตามที่กฎหมายก าหนด     

14.  งำนธุรกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
๑. นางฐิตาภา    อรุณศิริภูมิ               ครูช านาญการพิเศษ                            หวัหนา้งาน 
๒. นางสาวสายสุนี  สราญบุรุษ            ครูอัตราจ้าง      กรรมการและเลขานุการ             

มีหน้ำที ่   
1. ลงทะเบียนและแยกประเภทหนังสือของฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. บันทึกข้อความฝ่าย  ประสานงานธุรการโรงเรียนเพ่ือออกหนังสือส่งไปหน่วยงานอ่ืนต่อไป 
3. จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับฝ่ายบริหารทั่วไป 



๔๔ 
 
4. ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารทั่วไป 
5. ร่าง/พิมพ์ ส าเนาโต้ตอบหนังสือราชการ 
6. จัดเก็บหนังสือราชการฝ่ายบริหารทั่วไป 
7. เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุดและรายงานเสนอผู้บริหารทราบ 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
21.ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน       
๑. นางภิญญดา  จงอ่อนกลาง ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้างาน     
๒. หัวหน้าระดับทุกระดับ        กรรมการ 
๓. นายอัศวิน  อัครศรีวร ครู                                                       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
3. ประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน   
4. ร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  จัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดกลุ่มนักเรียน  

จัดท าเครื่องมือคัดกรองนักเรียน  ด าเนินการคัดกรองนักเรียน จ าแนกนักเรียนอย่างชัดเจนและครอบคลุม
ทุกกลุ่ม   

22.งำนชุมชนภำคีเครือข่ำยและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
1.  นางสุภัชฌา   สามิบัติ   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน 

 2.   นางปภาวรินท์  วิลาศ   ครูช านาญการ รองหัวหน้า   
 3.   นางสาวสายสุน ี สราญบรุุษ            ครูอัตราจ้าง                                  กรรมการและเลขานุการ   
                            
มีหน้ำที่ 
1. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. จดรายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
5. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการด าเนินการและ 
    รายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

15.  งำนเลขำนุกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
       1.  นางปภาวรินท์  วิลาศ                ครูช านาญการ                                          หัวหน้างาน    
       2.  นางสาวสายสุนี   สราญบุรุษ        ครูอัตราจ้าง                                           กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่            

1. ประสานงานจัดประชุมของบุคลากรฝ่ายวิชาการ จัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม จัดท ารายงาน
การประชุม จัดเอกสารเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

2. การพิมพ์เอกสาร ค าสั่ง เอกสารเพื่อการนิเทศ คู่มือครู ตามความท่ีได้รับจากการมอบหมายและ 



๔๕ 
 

 แบบฟอร์มจ าเป็น  
3. จัดท าแผนด าเนินงาน ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานบุคคลประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
4. ประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆของฝ่าย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งประสานการด าเนินการที่ เก่ียวข้องกับฝ่าย

บริหารงานบุคคล 
5. ส ารวจและจัดท าทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายบริหารงานบุคคล 
6. ด าเนินการจัดท าแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารงานบุคคล 
7. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ทุกภาคเรียน 
8.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน  องค์กร  ชุมชน  ในเรื่องการสนับสนุนและการให้บริการของฝ่าย 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

16. งำนประเมินผลงำนบริหำรงำนบุคคล         
๑. นางปภาวรินท์  วิลาศ          ครูช านาญการ                                          หัวหน้างาน 
๒. นางสุภัชฌา   สามิบัติ ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
๓. นางฐิตาภา    อรุณศิริภูมิ    ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๔. นางสาวสายสุนี  สราญบุรุษ       ครูอัตราจ้าง                                             กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที ่  

1. ประเมินผลการด าเนินงานบุคคล  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานบุคคล  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานบุคคล 

 
 ให้ผู้ที่ไดร้ับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความวิริยะ  เสียสละ  เพ่ือให้เกิดผลดีแก่
โรงเรียนและทางราชการ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  26  เมษายน  2560  เป็นต้นไป 
            สั่ง  ณ   วันที่  26  พฤษภาคม   พ.ศ.  2560   
                                   

                                                                            
                                                                   ( นายวีระศักดิ์   พินิจ ) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 


