
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนหำดใหญ่เจริญรำษฎร์พิทยำ 
ท่ี ๗๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งต้ังและมอบหมำยงำนในหน้ำท่ีตำมขอบข่ำยโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
ของโรงเรียนหำดใหญ่เจริญรำษฎร์พิทยำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

..................................................... 
ด้วยโรงเรียนหำดใหญ่เจริญรำษฎร์พิทยำ ได้แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในโรงเรียน เพื่อให้

สอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมภำระหน้ำท่ีของสถำนศึกษำท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมำย กำรศึกษำและ
กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  และยกเลิกค ำส่ังโรงเรียนหำดใหญ่เจริญ
รำษฎร์พิทยำ  ๒๖/๒๕๖๔ และใช้ค ำส่ังฉบับนี้แทน 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พุทธศักรำช ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช 
๒๕๔๖ จึงแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำน ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   ประกอบด้วย 

๑.๑ นำงสำวผำสุขสันต์ ไหมทิพย์ ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยวินิจ   เส้งเสน  รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำงอำภร  ทินนิมิตร กรรมกำร 

      ๑.๔ นำงสุภำพ  สังข์สงฆ์  กรรมกำร 
๑.๕ นำยร่อเก็ม  ทวีโสะ  กรรมกำร 

      ๑.๖ นำงสำวอมรรัตน์  แก้วเกล้ียง กรรมกำรและเลขำนุกำร   
หน้าที่   

๑. บริหำรกิจกำรของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำรและของ
สถำนศึกษำ รวมทั้งนโยบำยและวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำหรือส่วนรำชกำร 

๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
๓. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ รวมท้ังควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป  และกลุ่มบริหำรงำนแผนงำน ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ข้อบังคับทำงรำชกำร     และตำมระเบียบกำรบริหำรสถำนศึกษำท่ีเป็นนิติบุคล  

๔. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกิจกำรสถำนศึกษำเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
๕. ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย กฎระเบียบ  ข้อบังคับ 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำก ำหนด 
๖. ปฏิบัติหน้ำท่ีตำม มำตรำ ๒๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 

กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือหน้ำท่ีอื่นตำมท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมอบหมำย 
 
 



๒ 

 

๒.  กลุ่มบริหารวิชาการ    ประกอบด้วย 
       ๒.๑ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ     ประกอบด้วย 
 นำยร่อเก็ม ทวีโสะ  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
หน้าที่  

๑. ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำกำรด ำเนินงำนร่วมกับผู้อ ำนวยกำร 
๒. ประสำนงำน  ตรวจสอบ  ก ำกับ  ติดตำมกำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนวิชำกำรให้ด ำเนินไปอย่ำง 

มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
๓. ปฏิบติัหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

      ๒.๒ งานส านักงานกลุ่มวิชาการ ประกอบด้วย 
๒.๒.๑   นำงอรุณสุข ลีลำรุจิเจริญ หัวหน้ำงำน 
๒.๒.๒   นำงจุรีรัตน์       มูลติไชย  ผู้ช่วย 
๒.๒.๓   นำงพฤษกรณ์    วรรณภัณฑ์พินิจ ผู้ช่วย 

 ๒.๒.๔   นำงสำวนันทภัค    โสพิกุล ผู้ช่วย 
 ๒.๒.๕   นำยมูฮ ำหมัด   รอดกุบ  ผู้ช่วย 
 ๒.๒.๖   นำยมูฮ ำหมัดซุรตำน  อุเส็น ผู้ช่วย   

หน้าที่  
๑. จัดระบบส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรให้สำมำรถปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ได้รวดเร็ว  
๒. ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรของกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรได้แก่ สำรบรรณ พัสดุ สำรสนเทศ เลขำนุกำรฝ่ำย 
๓. จัดหำเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน  
๔. อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ปกครอง บุคคลภำยนอกท่ีมำติดต่องำน 
๕. รวบรวมผลงำนด้ำนวิชำกำรของครู 
๖. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

     ๒.๓  งานบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   ประกอบด้วย 
  ๒.๓.๑   นำยร่อเก็ม   ทวีโสะ  หัวหน้ำงำน  

 ๒.๓.๒   นำงอรุณสุข  ลีลำรุจิเจริญ  ผู้ช่วย 
 ๒.๓.๓  นำยประโสบ  เวชกะ  ผู้ช่วย 
 ๒.๓.๔   นำงอุไรวัลย์  วรจินต์  ผู้ช่วย 
 ๒.๓.๕   นำยสิโรตม์   เกิดทิพย์  ผู้ช่วย 
 ๒.๓.๖   นำยสุทธิพงษ์ นนท์ตุลำ  ผู้ช่วย 
 ๒.๓.๗   นำงสมพร     แก้วสด  ผู้ช่วย 
 ๒.๓.๘   นำงสำวสุนี    เหล็บบินหล๊ะ ผู้ช่วย 
 ๒.๓.๙   นำงสลักจิต   วงค์จันทร์  ผู้ช่วย 
 ๒.๓.๑๐ นำงพฤษกรณ์  วรรณภัณฑ์พินิจ ผู้ช่วย 
 ๒.๓.๑๑ นำงสำวนันทภัค  โสพิกุล  ผู้ช่วย 
 



๓ 

 

หน้าที่  
๑. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรจัดท ำหลักสูตร แผนกำรเรียน กำรจัดรำยวิชำเพิ่มเติม ให้

สนองตำมควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของนักเรียน  
๒. ร่วมมือกับหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร บริหำรงำนด้ำนหลักสูตร ให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงหลักสูตร  
๓. เป็นท่ีปรึกษำด้ำนหลักสูตรและจัดหำ จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ด้ำนหลักสูตร  
๔. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ในเรื่องกำรเปล่ียนแปลงหลักสูตร กำรเปล่ียนแปลง

รำยวิชำในแต่ละกลุ่มกำรเรียน  
๕. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนเรียน กำรเลือกวิชำเพิ่มเติม  
๖. ให้ควำมเห็นในเรื่องกำรพิจำรณำอัตรำก ำลังครูในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
๗. เป็นกรรมกำรและด ำเนินกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน  
๘. ประเมินและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตรท้องถิ่นให้มีคุณภำพ 
๙. ประสำนงำนข้อมูล ในกำรจัดครูท่ีปรึกษำในแต่ละช้ันกับฝ่ำยปกครองและงำนท่ีเกี่ยวข้อง  
๑๐. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

     ๒.๔  งานวัดผล  ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน   ประกอบด้วย 
๒.๔.๑   นำงสำวนันทภัค  โสพิกุล  หัวหน้ำงำน 
๒.๔.๒   นำงพฤษกรณ์  วรรณภัณฑ์พินิจ ผู้ช่วย 
๒.๔.๓   นำยมูฮ ำหมัดซุรตำน  อุเส็น ผู้ช่วย 

หน้าที่  
๑. นิเทศ ก ำกับ ดูแล กำรวัดผลประเมินผลกำรเรียน กำรจัดท ำหลักฐำนกำรวัดผลประเมินผล กำรเรียน 

ให้เป็นไปตำมระเบียบ  
๒. จัดท ำปฏิทินงำนวัดผล และก ำหนดกำรส่งงำนของครู  
๓. ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียน จัดท ำเอกสำรแนะน ำ ช้ีแจงระเบียบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนแก่ครูและนักเรียน  
๔. จัดระบบกำรลงทะเบียนวิชำเรียนให้ชัดเจนสะดวกในกำรปฏิบัติ  
๕. ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และ ปพ.๕-ต/ป น ำเสนอผู้บริหำร ตำมสำยงำน 

และเวลำท่ีก ำหนด  
๖. ด ำเนินกำรสอบวัดผลกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียนให้เป็นไป ตำมระเบียบ  
๗. เก็บข้อมูลผลกำรเรียน ประมวลผล และรำยงำนผู้ปกครองนักเรียน  
๘. ด ำเนินกำรส ำหรับนักเรียนท่ีไม่มีสิทธิ์เข้ำสอบวัดผลปลำยภำคเรียน 
๙. ด ำเนินกำรสอบแก้ตัว และกำรประกำศผลกำรสอบแก้ตัว  
๑๐.  สรุปรำยงำนผลกำรประเมินผลกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เสนอผู้บริหำรทรำบทุกภำคเรียน  
๑๑. จัดท ำเอกสำร แบบรำยงำนและแบบฟอร์ม ด้ำนกำรวัดผลประเมินผล และจัดเก็บเอกสำร หลักฐำน 

กำรประเมินผลกำรเรียนอย่ำงเป็นระบบให้สำมำรถตรวจสอบได้  



๔ 

 

๑๒. ให้ค ำปรึกษำในเรื่องกำรจัดท ำเครื่องมือวัดผล กำรหำคุณภำพของเครื่องมือวัดผล กำรจัดคลัง
ข้อสอบและกำรประเมินผลกำรสอนของครู  

๑๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
     ๒.๕  งานทะเบียน  ส ามะโนนักเรียนและงานศูนย์ GPA/PR  และ ระบบ SGS  ประกอบด้วย 

๒.๕.๑  นำงพฤษกรณ์  วรรณภัณฑ์พินิจ นำยทะเบียน  
๒.๕.๒   นำงสำวนันทภัค  โสพิกุล  ผู้ช่วยนำยทะเบียน 
๒.๕.๓   นำยมูฮ ำหมัดซุรตำน  อุเส็น ผู้ช่วยนำยทะเบียน 

หน้าที่  
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร ปฏิทินงำนด้ำนทะเบียน ให้ครูบุคลำกรและนักเรียน ได้รับทรำบ  
๒. จัดท ำทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
๓. จัดท ำ ปพ.๑-ต/ป ของนักเรียนทุกคน  
๔. จัดท ำทะเบียนคุม ปพ๑-ต/ป ทุกระดับช้ัน  
๕. จัดท ำ ปพ.๓-ต/ป นักเรียนท่ีจบหลักสูตรเพื่อรำยงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
๖. เขียนประกำศนียบัตรนักเรียนท่ีจบหลักสูตร(ปพ.๒) และจัดท ำทะเบียนคุม ประกำศนียบัตร(ปพ.๓)  
๗. ออกหลักฐำนทำงกำรเรียนให้ท้ังนักเรียนท่ีก ำลังศึกษำอยู่และนักเรียน ท่ีจบหลักสูตรแล้ว  
๘. รับค ำร้องและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปล่ียนช่ือสกุล นำมสกุล และอื่น ๆ ของนักเรียน  
๙. ประสำนงำนกับงำนวัดผลประเมินผลในเรื่องกำรลงทะเบียนเรียน กำรสอบแก้ตัว  กำรเรียนซ้ ำ และ

ประสำนงำนในเรื่องกำรพักกำรเรียนของนักเรียน  
๑๐. ประสำนงำนกับงำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนในกำรพิจำรณำรับนักเรียนเข้ำเรียน  กำรจบ

หลักสูตรของนักเรียน  
๑๑. จัดเก็บเอกสำรทำงกำรศึกษำของนักเรียนให้เป็นระบบ สำมำรถค้นและตรวจสอบได้โดยเร็ว  
๑๒. จัดท ำแบบฟอร์มเกี่ยวกับงำนทะเบียนไว้บริกำร สำมำรถค้นและจัดเก็บรวบรวมไว้ อย่ำงเป็นระบบ 
๑๓. ก ำหนดแนวปฏิบัติของงำนทะเบียน ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ให้ครูและนักเรียนทรำบรำยงำนจ ำนวน  

นักเรียน และจัดท ำสถิติจ ำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๑๔. ร่วมมือกับงำนทะเบียนและงำนวัดผลจัดท ำผลกำรเรียน ผลกำรเรียนเฉล่ียสะสมและต ำแหน่ง

เปอร์เซ็นต์ไทล์ของนักเรียน(GPA และPR) โดยกำรใช้ระบบ SGS และรำยงำนต้นสังกัดตำมเวลำท่ีก ำหนด  
๑๕. ประสำนข้อมูลวิชำกำรกับระบบเครือข่ำยข้อมูลของโรงเรียน 

          ๑๖. จัดท ำและบริกำรข้อมูลผลกำรเรียน GPA/PR แก่ครูนักเรียน และผู้ปกครองท่ีมำติดต่อ  
๑๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

    ๒.๖ งานข้อมูลนักเรียน (DMC)  ประกอบด้วย 
 ๒.๖.๑ นำงพฤษกรณ์  วรรณภัณฑ์พินิจ หัวหน้ำงำน   
หน้าที่ 
๑. ดูแลระบบกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
๒. ด ำเนินกำรคัดกรองนักเรียนยำกจนตำมข้ันตอนและวิธีกำรท่ีก ำหนด  
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      ๒.๗  งานห้องสมุด     ประกอบด้วย 
๒.๗.๑  นำงสำวสุนี  เหล็บบินหล๊ะ  บรรณำรักษ์  

หน้าที่  
๑. รับผิดชอบกำรวำงแผนงำนห้องสมุด วิเครำะห์งำน โครงกำรและงบประมำณของห้องสมุด จัดท ำแผน 

ปฏิบัติประจ ำปี ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน แผนปฏิบัติงำนและปฏิบัติงำนตำม แผนปฏิบัติกำรฯ ท่ีวำงไว้  
๒. จัดท ำระเบียบกำรใช้ห้องสมุด จัดท ำตำรำงช่ัวโมงปฏิบัติงำน (Office Hours) ของห้องสมุด  

          ๓. รับผิดชอบดูแลประสำนงำน กำรด ำเนินงำนห้องสมุดให้เข้ำเกณฑ์มำตรฐำน   
๔. จัดหำส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำเสริมด้ำนกำรจัดห้องสมุดให้มีวัสดุครุภัณฑ์ โสตทัศนวัสดุ  จัด

หมวดหมู่หนังสือและท ำบัตรรำยกำร  จัดเตรียมหนังสือเพื่อให้ยืม จั ดท ำจุลสำรและกฤตภำค จัดท ำ
ดรรชนีวำรสำร บรรณำนุกรม บรรณนิทัศน์ จัดเก็บโสตทัศนวัสดุให้อยู่ในระบบ     ซ่อมหนังสือ ส่ิงพิมพ์ และเย็บ
เล่มวำรสำร ส ำรวจและขอด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหนังสือ เอกสำร ส่ิงพิมพ์และเครื่องใช้  

๕. ด ำเนินกำรและหำวิธีส่งเสริมสนับสนุน ให้ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนำก้ำวหน้ำเป็นห้องสมุดดีเด่น 
ส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองได้อย่ำงกว้ำงขวำง สนับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร 
ปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำน และรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์   

๖. ดูแลรักษำควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ห้องสมุดมีบรรยำกำศเป็นแหล่งเรียนรู้ 
๗. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเงิน ได้แก่ กำรท ำบัญชี รับ – จ่ำย ค่ำปรับ กำรแบ่งเงินซื้อหนังสือและครุภัณฑ์ 
๘. จัดท ำป้ำยนิเทศวันส ำคัญต่ำง ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน เช่น โครงกำรยอดนักอ่ำน  
๙. แนะน ำหนังสือใหม่ ในตู้นิทรรศกำร พร้อมกับบรรณนิทัศน์  
๑๐. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีของห้องสมุด จัดท ำสำรนิเทศ ประมวลส่ิงท่ีน่ำสนใจ เผยแพร่ 
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีโรงเรียนมอบหมำย 

   ๒.๘  งานแนะแนว    ประกอบด้วย 
  ๒.๘.๑  นำยร่อเก็ม  ทวีโสะ  หัวหน้ำงำน 
  ๒.๘.๒  นำยมูฮ ำหมัด  รอดกุบ  ผู้ช่วย 
  ๒.๘.๓  นำยมูฮ ำหมัดซุรตำน  อุเส็น  ผู้ช่วย  
หน้าที่  

๑. วำงแผนและปฏิบัติหน้ำท่ี ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนแนะแนว  
๒. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแนะแนวแก่บุคลำกร นักเรียนโดยไม่ขัดต่อ ระเบียบข้อบังคับของ

ทำงรำชกำร  
๓. จัดท ำแผนงำนโครงกำรงำนแนะแนวเสนอผู้บังคับบัญชำอนุมัติและด ำเนินกำรปฏิบัติงำนตำมแผน 
๔. จัดระบบข้อมูล สถิติ สำรสนเทศ งำนแนะแนว ให้เป็นระบบและสำมำรถเผยแพร่ได้  
๕. ประสำนงำนกับครูท่ีปรึกษำและผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ควำมช่วยเหลือแก้ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ  

อำชีพ บุคลิกภำพ และกำรครองตน 
๖. ประสำนงำนกับองค์กรหน่วยงำนภำยนอกเพื่อด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำร แนะแนวและกำร

ช่วยเหลือนักเรียน 
๗. รับผิดชอบดูแลประสำนงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)  
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๘. ประเมินผลงำนแนะแนวและสรุปรำยงำนเสนอผู้บังคับบัญชำ ตำมล ำดับช้ัน 
๙. แนะแนวกำรศึกษำต่อ ม.๑ และ ม.๔ 
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

    ๒.๙ งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษาและห้องคอมพิวเตอร์    ประกอบด้วย 
  ๒.๙.๑   นำงสำวนันทภัค  โสพิกุล หัวหน้ำงำน 

๒.๙.๒   นำงจุรีรัตน์  มูลติไชย ผู้ช่วย 
๒.๙.๓  นำยฮัลนำท  ปูตีล่ำ ผู้ช่วย 

หน้าที่  
๑. จัดระบบ รวบรวม ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลทำงวิชำกำรและด้ำนอื่น ๆ ของโรงเรียน  

 ๒. เก็บข้อมูลสถิติกำรเรียนกำรสอน กำรทดสอบร่วมกับงำนทะเบียนวัดผล 
 ๓. จัดป้ำยนิเทศ และเสนอข้อมูลทำงวิชำกำร 
 ๔. รวบรวมข้อมูล และจัดท ำเอกสำรสำรสนเทศ 

๕. ดูแลระบบและอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรของโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับงำนหรือระบบคอมพิวเตอร์ 
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

     ๒.๑๐  งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ประกอบด้วย 
  ๒.๑๐.๑  นำงนัทยำ  ประชุมชนะ  หัวหน้ำงำน 
  ๒.๑๐.๒  นำงอรุณสุข  ลีลำรุจิเจริญ ผู้ช่วย 

 ๒.๑๐.๓  นำยสิโรตม์  เกิดทิพย์  ผู้ช่วย 
 ๒.๑๐.๔  นำยสุทธิพงษ์  นนท์ตุลำ  ผู้ช่วย 
 ๒.๑๐.๕  นำงอุไรวัลย์  วรจินต์  ผู้ช่วย 
 ๒.๑๐.๖  นำงสมพร  แก้วสด  ผู้ช่วย 
 ๒.๑๐.๗  นำงสำวสุนี  เหล็บบินหล๊ะ ผู้ช่วย 
 ๒.๑๐.๘  นำงสลักจิต  วงค์จันทร์  ผู้ช่วย 
 ๒.๑๐.๙ นำงพฤษกรณ์  วรรณภัณฑ์พินิจ ผู้ช่วย  

หน้าที่  
๑. ส่งเสริมให้ครู ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
๒. จัดให้มีกำรนิเทศเกี่ยวกับกำรจัดท ำวิจัยและรำยงำนกำรวิจัย  
๓. วำงแผน และร่วมมือในกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพงำนวิจัยในช้ันเรียนและงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ  
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

     ๒.๑๑  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน   ประกอบด้วย 
๒.๑๑.๑  นำงจุรีรัตน์  มูลติไชย  หัวหน้ำงำน 

  ๒.๑๑.๒  นำงอรุณสุข  ลีลำรุจิเจริญ ผู้ช่วย 
  ๒.๑๑.๓  นำยสิโรตม์  เกิดทิพย์  ผู้ช่วย 

 ๒.๑๑.๔  นำยสุทธิพงษ์  นนท์ตุลำ  ผู้ช่วย 
 ๒.๑๑.๕  นำงสมพร  แก้วสด  ผู้ช่วย 
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 ๒.๑๑.๖  นำงอุไรวัลย์  วรจินต์  ผู้ช่วย 
 ๒.๑๑.๗  นำงสำวสุนี  เหล็บบินหล๊ะ ผู้ช่วย 
 ๒.๑๑.๘  นำงสลักจิต  วงค์จันทร์  ผู้ช่วย 
 ๒.๑๑.๙  นำงพฤษกรณ์  วรรณภัณฑ์พินิจ ผู้ช่วย  

หน้าที่  
๑. ศึกษำ ส ำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้  จัดท ำสำรสนเทศของแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่แก่ครู สถำนศึกษำอื่น

และชุมชน  
๒. ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น องค์กรเอกชน ชุมชนเพื่อจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ ส ำหรับนักเรียน 

ครอบครัวและชุมชน  
๓. สนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้ ส่ือและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำร่วมกัน เพื่อ  แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ประสบกำรณ์ระหว่ำงนักเรียน ครอบครัวและชุมชน  
๔. จัดท ำหรือจัดหำส่ือเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพื่อเสริมควำมรู้ ควำมคิด ทักษะและ  วิชำกำรส ำหรับ

ผู้เรียน เพื่อพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ  
๕. สนับสนุนและพัฒนำครูให้มีควำมสำมำรถในกำรจัดท ำ และพัฒนำส่ือนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ  
๖. ประเมินผลกำรพัฒนำส่ือนวัตกรรม และกำรใช้ส่ือเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

     ๒.๑๒  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานนิเทศการศึกษา  ประกอบด้วย 
๒.๑๒.๑  นำยร่อเก็ม  ทวีโสะ  หัวหน้ำงำน 

  ๒.๑๒.๒  นำงอรุณสุข  ลีลำรุจิเจริญ ผู้ช่วย 
  ๒.๑๒.๓  นำยสิโรตม์  เกิดทิพย์  ผู้ช่วย 

 ๒.๑๒.๔  นำยสุทธิพงษ์  นนท์ตุลำ  ผู้ช่วย 
 ๒.๑๒.๕  นำงสมพร  แก้วสด  ผู้ช่วย 
 ๒.๑๒.๖  นำงอุไรวัลย์  วรจินต์  ผู้ช่วย 
 ๒.๑๒.๗  นำงสำวสุนี  เหล็บบินหล๊ะ ผู้ช่วย 
 ๒.๑๒.๘  นำงสลักจิต  วงค์จันทร์  ผู้ช่วย 
 ๒.๑๒.๙  นำงพฤษกรณ์  วรรณภัณฑ์พินิจ ผู้ช่วย 
หน้าที่  
๑. เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๒. จัดท ำโครงสร้ำง แผนงำน งบประมำณ ปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มสำระและด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม

แผน 
๓. ประสำนงำนกับครูในกลุ่มสำระในกำรวิเครำะห์หลักสูตร จัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ แผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ให้เป็นไปตำมหลักสูตร 
๔. ควบคุมดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมหลักสูตร จัดครูเข้ำสอนแทน เมื่อครูในกลุ่มสำระ

ลำหรือไปรำชกำร 
๕. จัดหำส่ือ พัฒนำดูแลห้องปฏิบัติกำร ห้องศูนย์ส่ือแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสำระให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 



๘ 

 

๖. ส่งเสริมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรระดับต่ำง ๆ 
๗. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูในกลุ่มสำระและน ำมำวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น  
๘. วำงแผนนิเทศกำรเรียนกำรสอนภำยในกลุ่มสำระและสถำนศึกษำอย่ำงมีระบบ  
๙. ติดตำมและประเมินผลกำรจัดระบบ และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำในกลุ่มสำระและสถำนศึกษำ  
๑๐. พัฒนำระบบและกระบวนกำรนิเทศ วิชำกำร และกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มสำระและสถำนศึกษำ  
๑๑. แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบกำรณ์ กำรจัดระบบนิเทศกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำกับ  

สถำนศึกษำอื่น หรือเครือข่ำยกำรนิเทศภำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
๑๒. วำงแผนและจัดระบบประเมินผลงำนวิชำกำร  
๑๓.  จัดเก็บข้อมูลและผลกำรประเมินผลทำงวิชำกำร วิเครำะห์ข้อมูล ประมวลผล และจัดท ำรำยงำน 
๑๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีโรงเรียนมอบหมำย 

     ๒.๑๓  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ประกอบด้วย 
  นำยประโสบ  เวชกะ    หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  ๒.๑๓.๑  งานลูกเสือ   ประกอบด้วย 
     ๑. นำยประโสบ  เวชกะ  หัวหน้ำงำน 
   ๒. นำยฮัลนำท  ปูตีล่ำ  ผู้ช่วย 
   ๓. ครูผู้ก ำกับลูกเสือ/เนตรนำรี ผู้ช่วย 
หน้าที่  

๑.  ดูแลกำรบริหำรงำนของกลุ่มลูกเสือของโรงเรียน  
๒.  จัดท ำทะเบียนและสำรสนเทศท่ีเกี่ยวกับลูกเสือ 
๓.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมลูกเสือ 
๔.  จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับลูกเสือ  
๕.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

                  ๒.๑๓.๒  งานกิจกรรมชุมนุมทางวิชาการและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประกอบด้วย 
   ๑. นำงอรุณสุข  ลีลำรุจิเจริญ  หัวหน้ำงำน 

๒. ครูท่ีปรึกษำชุมนุม   ผู้ช่วย 
๓. ครูท่ีปรึกษำกิจกรรมลดเวลำเรียนฯ ผู้ช่วย 

หน้าที่  
๑.  จัดวำงแผนกำรจัดกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ให้เป็นไป  ตำมนโยบำยของ

โรงเรียน  
๒.  พิจำรณำโครงกำรและระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
๓.  วำงแผนให้นักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมตำมควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ 
๔.  จัดครูทุกคนท ำหน้ำท่ีครูท่ีปรึกษำรับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
๕.  นิเทศติดตำมและควบคุมกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดประเมินผลกิจกรรม 
๖. ควบคุมกำรประเมินผลและกำรแก้ไขผลกำรเรียนชุมนุม ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรวัดผลประเมินผล 



๙ 
 

๗. จัดท ำทะเบียนข้อมูลเอกสำรของกิจกรรม และวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของกิจกรรมนั้น 
ในปีกำรศึกษำต่อไป 

๘. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำรเสนอผู้อ ำนวยกำร 
    ๙. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  ๒.๑๓.๓ งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   ประกอบด้วย 

๑. นำงจุรีรัตน์   มูลติไชย     หัวหน้ำงำน 
๒.  ครูท่ีปรึกษำท่ีรับผิดชอบกิจกรรมเพื่อสังคมฯ ผู้ช่วย 

หน้าที่  
๑.  จัดวำงแผนกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธรณประโยชน์ให้เป็นไปตำมนโยบำย  
๒.  ประสำนงำนครูท่ีปรึกษำให้นักเรียนได้คิดและท ำโครงงำนกิจกรรมจิตอำสำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
๓.  นิเทศติดตำมและควบคุมกำรเรียนกำรสอนและวัดกำรประเมินผลกิจกรรมเพื่อสังคมฯ 
๔.  ควบคุมกำรประเมินผลและกำรแก้ไขผลกำรเรียนกิจกรรมเพื่อสังคม ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรวัดผล

ประเมินผล 
๕. จัดท ำทะเบียนข้อมูลเอกสำรของกิจกรรมและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของกิจกรรมนั้น ๆ 

ในปีกำรศึกษำต่อไป 
๖. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน / โครงกำรเสนอผู้อ ำนวยกำร 
๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  ๒.๑๔.๔ งานนักศึกษาวิชาทหาร  ประกอบด้วย  
๑. นำยสุทธิพงษ์  นนท์ตุลำ     

หน้าที่  
๑.  ดูแลกำรบริหำรงำนนักศึกษำวิชำทหำรของโรงเรียน  
๒.  จัดท ำทะเบียนและสำรสนเทศท่ีเกี่ยวกับนักศึกษำวิชำทหำร 
๓.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 
๔.  จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษำวิชำทหำร 
๕.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

    ๒.๑๔ งานรับนักเรียน  ประกอบด้วย 
  ๒.๑๔.๑  นำงจุรีรัตน์  มูลติไชย หัวหน้ำงำน 
  ๒..๑๔.๒ นำยมูฮ ำหมัด  รอดกุบ ผู้ช่วย 
  ๒.๑๔.๓ นำยมูฮ ำหมัดซุรตำน  อุเส็น ผู้ช่วย  
หน้าที่ 

๑. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนให้เป็นไปตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๑๖ 

๒. รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนให้กับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรรับนักเรียนเป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 



๑๐ 
 

๔. วำงแผนกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ ม.๑ และ ม.๔ ร่วมกับงำนแนะแนว 
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

    ๒.๑๕ งานระบบเครือข่ำย ICT  ประกอบด้วย 
  ๒.๑๕.๑  นำยสุทธิพงษ์  นนท์ตุลำ หัวหน้ำงำน 
  ๒..๑๕.๒ นำยฮัลนำท  ปูตีล่ำ ผู้ช่วย 
  ๒.๑๕.๓  นำยวิชัย  ชัยยุทธวิโรจน์  ผู้ช่วย 
หน้าที่ 

๑. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรดูแล รักษำและซ่อมบ ำรุง ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต และ ระบบ  ICT  
ของโรงเรียน 

๒. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต และ ระบบ ICT ของโรงเรียน 
๓. ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบเครือข่ำย

อินเตอร์เน็ต และ ระบบ ICT  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๓. กลุ่มบริหารงบประมาณ  ประกอบด้วย 
     ๓.๑ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 
  นำงสุภำพ สังข์สงฆ์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
หน้าที่   

๑. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรด ำเนินงำนร่วมกับผู้อ ำนวยกำร 
๒. ประสำนงำน ตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนงบประมำณให้ด ำเนินไปอย่ำงมี 

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

     ๓.๒ งานส านักงานฝ่ายงบประมาณ  ประกอบด้วย 
  ๓.๒.๑ นำงมนัสรี ศิริเทพวัฒนำ หัวหน้ำ 
  ๓.๒.๒ นำงอุไรวัลย์ วรจินต์ ผู้ช่วย   
   ๓.๒.๓  นำงสมพร แก้วสด ผู้ช่วย  
หน้าที่  

๑. จัดส ำนักงำนให้มีควำมพร้อม สะอำด สวยงำม เป็นระเบียบ และสะดวกในกำรปฏิบัติงำน   
๒. บริหำรแผนงำน โครงกำร จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพและแผนปฏิบัติกำรของฝ่ำย ก ำกับติดตำมให้มี 

กำรด ำเนินงำนตำมแผน สรุป รำยงำนแผนงำน โครงกำร  
๓. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทุกรำยกำรท่ีฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณรับผิดชอบด้วยระบบเทคโนโลยี 
๔. ด ำเนินกำรงำนธุรกำรฝ่ำย ลงทะเบียนรับหนังสือ กำรเสนอหนังสือ กำรจ่ำยหนังสือแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

ติดตำมเรื่อง โต้ตอบหนังสือรำชกำร 
๕. งำนเลขำนุกำรฝ่ำย จัดท ำวำระกำรประชุมฝ่ำย ประสำนกำรเข้ำร่วมประชุม บันทึกกำรประชุม จัดท ำ 

รำยงำนกำรประชุม ประสำนกับงำนย่อยต่ำงๆ ในฝ่ำยและฝ่ำยอื่นๆ 
๖. งำนพัสดุฝ่ำย 



๑๑ 
 

๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
      ๓.๓ งานการเงิน ประกอบด้วย              
  ๓.๓.๑   นำงสุภำพ สังข์สงฆ์ หัวหน้ำ 
  ๓.๓.๒  นำงอรุณสุข ลีลำรุจิเจริญ ผู้ช่วย    
หน้าที่  

๑. เบิกเงินจำกคลังและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
๒. รับเงินทุกประเภท ได้แก่ เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินบริจำค และเงินรำยได้อื่น ๆ ของ 

สถำนศึกษำ 
๓. จ่ำยเงินทุกประเภท ได้แก่ เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ เงินบริจำค และเงินรำยได้อื่น ๆ 

ของสถำนศึกษำ 
๔. น ำส่งเงินท่ีระเบียบกฎหมำยก ำหนดให้สถำนศึกษำต้องน ำส่ง 
๕. โอนเงิน และกันเงนิไว้เบิกเหล่ือมปี ให้เป็นไปตำมข้ันตอนและวิธีกำรท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
๖. จัดเอกสำรทำงกำรเงินให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ตำมท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 
๗. รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันและเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้บริหำรทรำบ 

 ๘. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
      ๓.๔ งานบัญชี ประกอบด้วย 
  ๓.๔.๑  นำงสมพร แก้วสด หัวหน้ำงำน 
หน้าที่    

1. จัดให้มีเอกสำรหลักฐำนทำงบัญชีให้ครบถ้วนตำมท่ีระเบียบก ำหนด 
2. บันทึกบัญชีประจ ำวันตำมรำยกำรรับ จ่ำยทุกประเภทให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
3. สรุปรำยกำรบันทึกบัญชีทุกวันท ำกำร สรุปรำยกำรรับหรือจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีแยกประเภท เงินสด  

เงินฝำกธนำคำร และเงินฝำกคลัง 
4. ปรับปรุงบัญชีเมื่อส้ินปีงบประมำณ โดยปรับรำยกำรบัญชีรำยได้และรำยจ่ำยประเภทต่ำงๆ 
5. ตรวจสอบควำมถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝำกธนำคำรตำมรำยงำนคงเหลือประจ ำวัน งบพิสูจน์ 

ยอดเงินฝำกธนำคำร บัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
6. จัดท ำรำยงำนประจ ำเดือนส่งหน่วยงำนต้นสังกัด ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลำงตำม 

เวลำท่ีก ำหนด 
7. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีโดยจัดท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน กำรด ำเนินกำรทำงกำรเงิน หมำยเหตุ 

ประกอบงบกำรเงิน 
      ๓.๕ งานพัสดุและสินทรัพย์ ประกอบด้วย 

  ๓.๕.๑   นำงอุไรวัลย์  วรจินต์  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ี 
  ๓.๕.๒   นำงมนัสรี  ศิริเทพวัฒนำ เจ้ำหน้ำท่ี 
 ๓.๕.๓  นำงสำวกนกพร นิลละออ  เจ้ำหน้ำท่ี 

หน้าที่  
๑. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลพัสดุและสินทรัพย์ของสถำนศึกษำและจัดท ำทะเบียนคุมประเภทต่ำงๆ  



๑๒ 

 

ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๒. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับจัดหำ จัดซื้อ จัดจ้ำง บ ำรุงรักษำ พัสดุ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตำมระเบียบว่ำด้วยพัสดุ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. จัดท ำชุดเบิกจ่ำยเงิน ทะเบียนคุมพัสดุและตรวจสอบพัสดุ ท ำลำยพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตำม 

ระเบียบพัสดุโดยให้ตรวจสอบ ๑ ครั้ง ต่อภำคเรียน 
๔. ก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุท่ีจะด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
๕. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรักษำ ควบคุมกำรเบิกจ่ำยและกำรบ ำรุงรักษำพัสดุ 

๖. ด ำเนินกำรในกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีและกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 

๗. รำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงพัสดุตำมท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 

๘. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

     ๓.๖ งานระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
๓.๖.๑  นำงสุภำพ สังข์สงฆ์ หัวหน้ำ 
๓.๖.๒  นำงอุไรวัลย์ วรจินต์ ผู้ช่วย        

หน้าที่  
๑. วิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรและภำรกิจของสถำนศึกษำเพื่อ วิเครำะห์หำ 

สภำพควำมเสียงของกำรด ำเนินงำนต่ำงๆท่ีเป็นปัญหำและอุปสรรคต่อกำร บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร ก ำหนด

ปัจจัยเส่ียงและจัดลำดับควำมเส่ียง 

๒. วำงแผนจัดระบบควบคุมภำยในก ำหนดมำตรกำรเพื่อขจัดหรือลดควำมเส่ียงตำมแนวที่ 

คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 

๓. ให้บุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยน ำมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงไปใช้ในกำรควบคุมกำรด ำเนินกำร 

ตำมภำรกิจ 

๔. ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในท่ีด ำเนินกำรอยู่เพื่อตรวจสอบควำมเส่ียงท่ียังเหลืออยู่และควำม 

เส่ียงท่ีพบใหม่และด ำเนินกำรหำมำตรกำรควบคมต่อไป 

๕. สรุปรำยงำนกำรควบคุมภำยในรำยงำนต่อหน่วยงำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดและน ำมำปรับปรุง 

ระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 

๖. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔.๑ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

  นำงสำวอมรรัตน์  แก้วเกล้ียง หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
หน้าที่   

๑. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรด ำเนินงำนร่วมกับผู้อ ำนวยกำร 
๒. ประสำนงำน ตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนบุคคลให้ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

และประสิทธิผล 
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 



๑๓ 

 

 
 ๔.๒ งานส านักงาน ธุรการฝ่ายบุคคล  ประกอบด้วย   
  ๔.๒.๑ นำงสำวอมรรัตน์ แก้วเกล้ียง หัวหน้ำ   
  ๔.๒.๒ นำยทินภัทร เหมือนกู้  ผู้ช่วย   
หน้าที่   

๑. จัดส ำนักงำนให้มีควำมพร้อม สะอำด สวยงำม เป็นระเบียบ และสะดวกในกำรปฏิบัติงำน   
๒. บริหำรแผนงำน โครงกำร จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพและแผนปฏิบัติกำรของฝ่ำย ก ำกับติดตำม 

ให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน สรุป รำยงำนแผนงำน โครงกำร  
๓. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทุกรำยกำรท่ีฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลรับผิดชอบด้วยระบบเทคโนโลยี 
๔. ด ำเนินกำรงำนธุรกำรฝ่ำย ลงทะเบียนรับหนังสือ กำรเสนอหนังสือ กำรจ่ำยหนังสือแก่ 

ผู้เกี่ยวข้อง ติดตำมเรื่อง โต้ตอบหนังสือรำชกำร 
๕. จัดท ำวำระกำรประชุมฝ่ำย ประสำนกำรเข้ำร่วมประชุม บันทึกกำรประชุม  

จัดท ำรำยงำนกำรประชุม ประสำนกับงำนย่อยต่ำงๆ ในฝ่ำยและฝ่ำยอื่นๆ 
๖. จัดท ำวำระกำรประชุม ประสำนกำรเข้ำร่วมประชุม บันทึกกำรประชุม จัดท ำรำยงำนกำร 

ประชุมในระดับสถำนศึกษำ 
๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

    ๔.๓ งานวางแผนอัตราก าลัง ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน ควบคุม
วินัยและดูแลการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและพัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วย 
  ๔.๓.๑  นำงสำวอมรรัตน์ แก้วเกล้ียง หัวหน้ำ  
  ๔.๓.๒  นำงจีรนลย์ สังข์แก้ว  ผู้ช่วย 
  ๔.๓.๓ นำยทินภัทร เหมือนกู้  ผู้ช่วย     
หน้าที่ในกิจกรรมวางแผนอัตราก าลัง 

๑. วิเครำะห์อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรตำมแผนกำรจัดช้ันเรียนและเกณฑ์ ก.ค.ศ. 

๒. จัดท ำแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำ ระยะ ๓ ปี 

๓. เสนอแผนอัตรำก ำลังเพื่อขอรับกำรสนับสนุนต่อเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

๔. ตรวจสอบ ประเมนิผลกำรใช้แผน ปรับปรุงแผนอัตรำก ำลงให้สอดคล้องกับภำรกิจของสถำนศึกษำ 

๕. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวของสถำนศึกษำและพนักงำนรำชกำร กำรทดลองปฏิบัติ

รำชกำรของข้ำรำชกำรในสถำนศึกษำ 

๖. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอปรับวุฒิ ปรับต ำแหน่ง กำรเล่ือนวิทยฐำนะกำรขอยกเว้นหรือผ่อนผันกำร

เข้ำรับรำชกำรทหำร กำรศึกษำต่อ 

๗. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรโอน กำรย้ำย กำรเกษียณอำยุรำชกำร 

๘. จัดท ำทะเบียนประวัติบุคลำกร รักษำทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน เก็บรักษำทะเบียนประวัติอย่ำง

ปลอดภัย สะดวกในกำรค้นหำในโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม 

๙. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุลและกำรขอเปล่ียนแปลงรำยกำรในทะเบียนประวัต ิ



๑๔ 

 

๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

หน้าที่ในกิจกรรมประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน 
๑. ประกำศภำระงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพ มำตรฐำนวิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพ ท่ีสถำนศึกษำ

ก ำหนดให้บุคลำกรทรำบ 
๒. จัดท ำค ำส่ังมอบหมำยงำนในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
๓. จัดท ำเครื่องมือกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมินให้ครอบคลุมภำรกิจท่ีโรงเรียนมอบหมำยให้มีควำม

เป็นธรรม 
๔. เก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกฝ่ำย 
๕. จัดท ำปฏิทินกำรเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ ำปีให้สอดคล้องกับปฏิทินของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
๖. ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำงประจ ำลูกจ้ำงช่ัวครำว

และพนักงำนรำชกำรตำมท่ีก ำหนด 
๗. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเล่ือนขั้นเงินเดือนตำมขั้นตอนท่ีกฎหมำยก ำหนดอย่ำงครบถ้วนด้วยควำม

โปร่งใส เป็นธรรมและใช้ระบบเปิดตำมมติ ครม. และรำยงำนผลกำรเล่ือนขั้นเงินเดือนไปยังเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

หน้าที่ในกิจกรรมควบคุมวินัยและดูแลการปฏิบัติราชการ 
๑. จัดท ำสมุดลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ด ำเนินกำรให้บุคลำกรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร สรุปกำรลง 

เวลำปฏิบัติรำชกำรเสนอผู้บริหำรตำมท่ีก ำหนด 
๒. รับ ลงทะเบียน เสนอใบลำทุกประเภท บันทึกสถิติเกี่ยวกับกำรลำ กำรขำดรำชกำร สรุปรำยงำน 

ผู้บริหำรเดือนละครั้ง และรำยงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเมื่อส้ินปี 
๓. ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลกำรลำ กำรมำท ำงำนสำย กำรขำดรำชกำรกรณีไม่เข้ำเกณฑ์กำรได้รับกำร 

เล่ือนขัน้เงินเดือนให้รีบรำยงำนผู้บริหำรทรำบ 
๔. ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติตำมวินัยรำชกำรอย่ำงเคร่งครัดโดยกำรให้ควำมรู้เป็นระยะ ๆ และวำง 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับควำมประพฤติเพื่อป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย 
๕. เฝ้ำระวังและรำยงำนข้อมูลแก่ผู้บริหำรทันทีเมื่อมีเหตุท่ีอำจท ำให้เกิดกำรท ำผิดวินัย 
๖. ด ำเนินกำรทำงวินัยตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเมื่อมีกรณีกล่ำวหำ    

ว่ำกระท ำผิดวินัย  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์ 
๗. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกจำกรำชกำร กำรขอกลับเข้ำรับรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง 
๘. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

หน้าที่ในกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและพัฒนาบุคลากร   
๑. ศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นของระบบงำนและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำของบุคลำกร  
๒. ด ำเนินกำรให้ครูและบุคลำกรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)  ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
๓. วำงแผนด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำตำมท่ี

หน่วยงำนภำยนอกจัดขึ้น 
๔. ก ำกับติดตำมให้บุคลำกรน ำควำมรู้ ทักษะควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกำรพัฒนำไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ 



๑๕ 

 

๕. จัดท ำทะเบียนกำรพัฒนำบุคลำกร เก็บข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกรไว้อย่ำงเป็นระบบ สืบค้นได้สะดวก 
๖. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกิจกรรมบ ำรุงขวัญและส่งเสริมก ำลังใจแก่บุคลำกร 
๗. ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริกำรข้อมูลเพื่อให้บุคลำกรเข้ำถึงสวัสดิกำรต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอก

สถำนศึกษำ 
๘. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ท ำบัญชีรำยช่ือผู้ได้รับพระรำชทำนช้ัน

ตรำต่ำง ๆ เก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 

๙. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
     ๔.๔ งานเวรยามรักษาสถานที่ราชการ และ เวรประจ าวัน    ประกอบด้วย 
  ๔.๔.๑   นำยสุทธิพงษ์ นนท์ตุลำ หัวหน้ำ  
  ๔.๔.๒  นำยทินภัทร เหมือนกู้  ผู้ช่วย 
หน้าที่  

๑. จัดท ำค ำส่ังมอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำท่ีเวรยำมรักษำสถำนท่ีรำชกำร ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
๒. จัดท ำสมุดบันทึกเวรยำม เวรประจ ำวันให้บุคลำกรได้บันทึกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นขณะปฏิบัติ 
๓. จัดท ำค ำส่ังมอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำท่ีเวรประจ ำวัน  ก ำหนดขอบข่ำยภำรกิจของ            

เวรประจ ำวันตำมหน้ำท่ีรับผิดชอบ  จัดท ำสมุดบันทึกเวรประจ ำวันให้บุคลำกรได้บันทึกเหตุกำรณ์

ต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้ำท่ี 

 ๔.. ก ำกับ ตรวจสอบ รำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเวรยำม เวรประจ ำวันให้โรงเรียนทรำบ 
 ๕. รำยงำนเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นและก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อรำชกำรต่อผู้บริหำรทันทีเพื่อ 
ตรวจสอบหำผู้รับผิดทำงแพ่งหรือด ำเนินกำรทำงวินัยแล้วแต่กรณี 
 ๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
     ๔.๕ งานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
  ๔.๕.๑ นำงสำวอมรรัตน์ แก้วเกล้ียง หัวหน้ำ  
  ๔.๕.๒ นำยทินภัทร เหมือนกู้  ผู้ช่วย   
หน้าที่  

๑. ด ำเนินกำรสรรหำและแต่งต้ังคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ถูกต้องตำมระเบียบรวมท้ังกำร
ตรวจสอบสภำพจ ำนวนของคณะกรรมกำรให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ตำมระเบียบ 

๒. รวบรวม ประมวล วิเครำะห์ข้อมูลท่ีจะใช้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๓. สนับสนุนข้อมูล รับทรำบหรือด ำเนินกำรตำมมติของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
๔. ด ำเนินงำนด้ำนธุรกำรในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
๕. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ เพื่อด ำเนินกำรหรือถือปฏิบัติ

แล้วแต่กรณี 
๖. ประสำนกำรด ำเนินงำนตำมมติกำรประชุมในเรื่องกำรขออนุมัติ อนุญำต ส่ังกำรเร่งรัดกำรด ำเนินกำร

และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนทรำบ 
๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย      
 



๑๖ 
 

     ๔.๖ งานกิจการนักเรียน  
       ๔.๖.๑ หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย  
  นำงสำวอมรรัตน์   แก้วเกล้ียง หัวหน้ำฝ่ำยงำนกิจกำรนักเรียน 
หน้าที่ 

๑. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรด ำเนินงำนร่วมกับหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและผู้อ ำนวยกำร 
๒. ประสำนงำน ตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนฝ่ำยงำนกิจกำรนักเรียนให้ด ำเนินกำรไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

      ๔.๖.๒ งานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน   ประกอบด้วย 
  ๑. นำงจีรนลย์  สังข์แก้ว  หัวหน้ำ 
  ๒. นำงรักษิณำภรณ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วย 
  ๓. นำงสลักจิต  วงค์จันทร์ เลขำนุกำร 
หน้าที่ 

๑. จัดส ำนักงำนให้มีควำมพร้อม ควำมสะอำด สวยงำมเป็นระเบียบ และสะดวกในกำรปฏิบัติงำน 
๒. บริหำรแผนงำนโครงกำร จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพและแผนปฏิบัติกำรของฝ่ำย 
๓. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศในงำนต่ำง ๆ ของฝ่ำยด้วยระบบเทคโนโลยี 
๔. จัดประชุมฝ่ำย บันทึกกำรประชุม ประสำนงำนย่อยต่ำง ๆ ในฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

               ๔.๖.๓ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 
  ๑  นำงสลักจิต  วงค์จันทร์ หัวหน้ำ  
  ๒  นำงสำวอมรรัตน์ แก้วเกล้ียง ผู้ช่วย  หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
     ๓  นำยประโสบ  เวชกะ  ผู้ช่วย  หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น   

๔  นำยทินภัทร  เหมือนกู้  ผู้ช่วย   
๕. นำยมูฮ ำหมัดซุรตำน อุเส็น  ผู้ช่วย  

หน้าที่ 
๑. วำงระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล กำรคัดกรอง      

กำรป้องกัน  กำรส่งเสริม แก้ปัญหำนักเรียน รวมท้ังกำรส่งต่อหน่วยงำนภำยนอก   โดยมีขั้นตอนกำรปฏิบัติ
วิธีกำร เกณฑ์ และแบบบันทึกข้อมูลตำมระบบ  

๒. จัดท ำค ำส่ังมอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำท่ีครูท่ีปรึกษำทุกระดับช้ัน 
๓. ออกแบบคู่มือนักเรียนและคู่มือครูเพื่อใช้ในกำรบันทึกข้อมูลกำรท ำงำนตำมระบบ 
๔. ออกกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของนักเรียน เกี่ยวกับกำรควบคุมควำมประพฤติ กำรลงโทษ  ให้

สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนนักศึกษำ 
๕. พัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนตำมระบบและก ำกับ 

ติดตำมด ำเนินกำรนิเทศให้กำรปฏิบัติงำนตำมระบบผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด 



๑๗ 

 

๖. ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลตำมระบบและน ำเสนอข้อมูลในกำรพิจำรณำตำมบทบำทของคณะกรรมกำรกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๗. ก ำหนดกิจกรรมทักษะชีวิต เพื่อกำรส่งเสริมคุณลักษณะท่ีดีให้กับนักเรียน ก ำกับ ติดตำม ให้นักเรียน
ปฏิบัติโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรวัดผลประเมินผลตำมหลักสูตร 

๘. ประเมินทบทวนระบบและผลกำรด ำเนินกำรตำมระบบ เพื่อตอบสนองคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมมำตรฐำนและตัวบ่งช้ีระบบประกันคุณภำพภำยใน 

๙. ส่งเสริม พัฒนำ แก้ไขปัญหำและพิจำรณำโทษนักเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีก ำหนด 
๑๐. ออกหลักฐำนรับรองควำมประพฤตินักเรียน 
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

    ๔.๖.๔ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย 
   ๑. นำงรักษิณำภรณ์ เพชรรัตน์ หัวหน้ำงำน 
   ๒. นำงจีรนลย์  สังข์แก้ว  ผู้ช่วย 
   ๓. ครูท่ีปรึกษำทุกระดับช้ัน  ผู้ช่วย 
หน้าที่  

๑. วำงแผนและเตรียมกำร ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมสอดคล้องกับนโยบำยของโรงเรียน ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และ ของ สพฐ. 

๒. ก ำกับติดตำมให้กำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓. รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่อผู้บริหำรภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๔. วำงแผน เตรียมกำร ประสำนงำนในกำรจัดหรือร่วมกิจกรรมท้ังในส่วนท่ีโรงเรียนเป็นผู้จัด หรือท่ี 
หน่วยงำนภำยนอกเป็นผู้จัด  เช่น กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับงำนรัฐพิธี กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสำธำรณประโยชน์ 

๕. ประเมินผลกิจกรรมทุกกิจกรรมสรุปรำยงำนโรงเรียนและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

๖. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

    ๔.๖.๕ งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 
  ๑. นำงจีรนลย์  สังข์แก้ว  หัวหน้ำงำน 
  ๒. นำงรักษิณำภรณ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วย 
  ๓. ครูท่ีปรึกษำทุกระดับช้ัน  ผู้ช่วย 
หน้าที่ 

๑. วำงแผนและเตรียมกำร ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรม และกล้ำแสดงออก 

๒. ก ำกับติดตำมให้กำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ตำมท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำก ำหนด 

๔. วำงแผน เตรียมกำร ประสำนงำนในกำรจัดหรือร่วมกิจกรรมท้ังในส่วนท่ีโรงเรียนเป็นผู้จัด หรือท่ี 
หน่วยงำนภำยนอกเป็นผู้จัด  เช่น กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับงำนรัฐพิธี กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสำธำรณประโยชน์ 



๑๘ 

 

๕. บริหำรจัดกำรโดยมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรนักเรียนให้กิจกรรมต่ำง ๆ ด ำเนินไปอย่ำงมี 

ประสิทธิภำพ 
๖. ประเมินผลกิจกรรมทุกกิจกรรมสรุปรำยงำนโรงเรียนและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

๗. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๔.๖.๖  งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประกอบด้วย 
   ๑. นำงสำวอมรรัตน์ แก้วเกล้ียง หัวหน้ำงำน 
   ๒. นำงอรุณสุข  ลีลำรุจิเจริญ ผู้ช่วย 
   ๓. นำงจีรนลย์  สังข์แก้ว  ผู้ช่วย 
   ๔. นำยสุทธิพงษ์  นนท์ตุลำ ผู้ช่วย 
   ๕. นำยทินภัทร  เหมือนกู้  ผู้ช่วย 
   ๖. นำยมูฮ ำหมัด  รอดกุบ  ผู้ช่วย 
   ๗. นำยวรำกร  สุพรรณท้ำว ผู้ช่วย 
หน้าที่ 

๑. วำงระบบและแนวทำงกำรส่งเสริมวิถีชีวิตประชำธิปไตยท่ีถูกต้องในสถำนศึกษำ 
๒. เป็นท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรนักเรียนในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมบทบำทหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 
๓. ด ำเนินกำรในกำรเลือกตั้งและจัดโครงสร้ำงองค์กรกำรบริหำรคณะกรรมกำรนักเรียนออกระเบียบว่ำ

ด้วยคณะกรรมกำรนักเรียน ก ำกับ ติดตำม ควบคุมกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ให้เป็นไปตำมบทบำทหน้ำท่ีท่ีโรงเรียน
มอบหมำย 

๔. จัดกิจกรรม ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมประชำธิปไตยท้ังภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
๕. ประเมินผล สรุป รำยงำนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
๖. จัดกิจกรรม ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 
๗. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

    ๔.๖.๗ งานป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดและสวัสดิภาพนักเรียน 
   ๑. นำยสิโรตม์ เกิดทิพย์  หัวหน้ำงำน 
   ๒. นำยประโสบ เวชกะ  ผู้ช่วย 
หน้าที่ 

๑. เฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยกำรสืบเสำะเบำะแสหำข้อมูลรอบด้ำน 
๒. ประสำนงำนกับงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูท่ีปรึกษำ และผู้ปกครองในกำรหำมำตรกำรและวิธี

ป้องกันปัญหำยำเสพติด 
๓. สุ่มตรวจนักเรียนท่ีอยู่ในช่วงสงสัยว่ำจะเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด  
๔. ร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรส่งไปบ ำบัดรักษำ โดยถือว่ำผู้ติดยำคือผู้ป่วย 
๕. จัดกิจกรรมในกำรรณรงค์ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหำนำเสพติด หรือร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ 
๖. ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำและรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับสำรเสพติด 
๗. สร้ำงภำคีเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันปัญหำยำเสพติด 

๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  



๑๙ 
 

  ๔.๖.๘ งานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประกอบด้วย 
     ๑. นำยสิโรตม์ เกิดทิพย์  หัวหน้ำ    
  ๒. นำยประโสบ เวชกะ  ผู้ช่วย     
     ๓. ครูท่ีปรึกษำทุกห้องเรียน   ผู้ช่วย   

๔.  นำงสลักจิต วงค์จันทร์ ผู้ช่วย 
หน้าท่ี 
    ๑. วำงแผน ก ำหนดกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ มำตรำ ๙(๖) คือ กำรมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบัน
สังคมอื่นในกำรจัดกำรศึกษำ และให้สอดคล้องกับระเบียบโรงเรียนหำดใหญ่เจริญรำษฎร์พิทยำ ว่ำด้วยงำน
คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง พุทธศักรำช  ๒๕๖๔ 
    ๒. จัดเลือกต้ัง คัดเลือก หรือสรรหำคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองระดับห้องเรียน และระดับ
โรงเรียน 
  ๓. จัดท ำท ำเนียบคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองระดับห้องเรียน และระดับโรงเรียน 
     ๔. แลกเปล่ียนควำมรู้ ประสบกำรณ์ รวมถึงแนวคิดระหว่ำงผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในโรงเรียนโดย
จัดประชุมอย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง  
     ๕.  จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี เพื่อส่งเสริมควำมสำมัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันระหว่ำงบ้ำนและ
โรงเรียน 
    ๖.  ให้บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำพฤติกรรมนักเรียนและร่วมมือ
ในกำรแก้ไขปัญหำ 
   ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมและแหล่งกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำร 
     ๘.  ให้มีกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงบิดำ มำรดำ ผู้ปกครองนักเรียนกับทำงโรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหำสังคมท่ีมีผลกระทบต่อนักเรียน 
    ๙.  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรรับทรำบ 
  ๑๐.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย      
๕. กลุ่มบริหารท่ัวไป 
      ๕.๑ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป   ประกอบด้วย 
 นำยวินิจ เส้งเสน     หัวหน้ำกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
หน้าที่   

๑. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรด ำเนินงำนร่วมกับผู้อ ำนวยกำร 

๒. ประสำนงำน ตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนบริกำรให้ด ำเนินไปอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 



๒๐ 
 

     ๕.๒ งานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป  ประกอบด้วย 
 ๕.๒.๑ นำงวันดี ชัยปำน   หัวหน้ำ 
 ๕.๒.๒ นำงสำวกนกพร นิลละออ ผู้ช่วย 
หน้าที่   

๑. จัดส ำนักงำนให้มีควำมพร้อม สะอำด สวยงำมเป็นระเบียบ และสะดวกในกำรปฏิบัติงำน 

๒. บริหำรแผนงำนโครงกำร จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพและแผนปฏิบัติกำรของฝ่ำย ก ำกับติดตำมให้มี 
กำรด ำเนินงำนตำมแผน สรุป รำยงำนแผนงำน โครงกำร 

๓. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทุกรำยกำรท่ีฝ่ำยบริหำรงำนบริกำรรับผิดชอบด้วยระบบเทคโนโลยี 
๔. ด ำเนินกำรงำนธุรกำรฝ่ำย ลงทะเบียนรับหนังสือ กำรเสนอหนังสือ กำรจ่ำยหนังสือแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

ติดตำมเรื่อง โต้ตอบหนังสือรำชกำร 
๕. งำนเลขำนุกำรฝ่ำย จัดท ำวำระกำรประชุมฝ่ำย ประสำนกำรเข้ำร่วมประชุม บันทึกกำรประชุม  

จัดท ำรำยงำนกำรประชุม ประสำนกับงำนย่อยต่ำง ๆในฝ่ำยและฝ่ำยอื่น ๆ 
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

    ๕.๓ งานโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 
 ๕.๓.๑ นำงอำภร ทินนิมิตร  หัวหน้ำงำน   
 ๕.๓.๒ นำยฮัลนำท ปูตีล่ำ   ผู้ช่วย  
หน้าที่   

๑. ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต้ัง ควบคุม แก้ปัญหำ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์แก่ 

บุคลำกรในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
๒. ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต้ังควบคุมแก้ปัญหำอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์แก่ 

บุคคลภำยนอกตำมท่ีโรงเรียนมอบหมำยในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
๓. วำงระบบเครือข่ำยกำรใช้โสตทัศนูปกรณ์ในสถำนศึกษำ 
๔. ดูแลรักษำ ซ่อมบ ำรุงระบบแสง เสียงในสถำนศึกษำ 
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

    ๕.๔ งานรถรับส่งนักเรียน  ประกอบด้วย 
 ๕.๔.๑ นำงวันดี ชัยปำน 
หน้าที่   

๑. จัดระบบ ก ำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรรับ-ส่งนักเรียนให้ถูกต้องตำมระเบียบของทำง 

รำชกำร  
๒. จัดท ำบัญชีรำยช่ือและประวัติส่วนตัวของพนักงำนขับรถทุกคน ทุกคัน 

๓. ก ำกับดูแลให้พนักงำนขับรถปฏิบัติตำมกฎจรำจรและระเบียบของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด 
๔. ก ำชับให้พนักงำนขับรถตรวจสอบสภำพยำนพำหนะดูแลรักษำ ซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะของตนให้อยู่ใน

สภำพดีพร้อมใช้งำน ปลอดภัยส ำหรับนักเรียน 
๕. รำยงำนพฤติกรรมของพนักงำนขับรถเมื่อพบว่ำมีควำมผิดปกติ ไม่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
๖. จัดประชุมพนักงำนขับรถทุกเดือนและรำยงำนผลต่อผู้บริหำร 



๒๑ 
 

๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
    ๕.๕ งานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
 ๕.๕.๑ นำงสำวอมรรัตน์ แก้วเกล้ียง  หัวหน้ำงำน  
 ๕.๕.๒ นำยสุทธิพงษ์  นนท์ตุลำ  ผู้ช่วย ดูและเว็บไซต์โรงเรียน (Admin) 
 ๕.๕.๓   นำยฮัลนำท ปูตีล่ำ  ผู้ช่วย ส่งข่ำวในกลุ่ม PR  สพม.สข.สต.  

/  ดู แ ลระบ บ  เ พจ  ( Facebook page) ขอ ง
โรงเรียน 

๕.๕.๔ คณะกรรมกำรสภำนักเรียน ผู้ช่วย ดูแลระบบ เพจ (Facebook page) ของ 
คณะกรรมกำรสภำนักเรียน 

หน้าที่   
๑. ให้บริกำรกำรประชำสัมพันธ์ภำยในองค์กรเพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลำกรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้

อย่ำงท่ัวถึง ทันเวลำในรูปแบบเสียงตำมสำย ปิดประกำศเอกสำรต่ำง ๆ 
๒. รวบรวม สรุปรำยกำรประชำสัมพันธ์ไว้เป็นฐำนข้อมูลในกำรอ้ำงอิง 
๓. จัดท ำท ำเนียบบุคลำกรและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

    ๕.๖ งานโภชนาการ ประกอบด้วย 
 ๕.๖.๑ นำงวันดี ชัยปำน  หัวหน้ำงำน 
หน้าที่   

๑. ก ำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติในกำรจ ำหน่ำยอำหำรในโรงเรียน 
๒. จัดท ำสัญญำระหว่ำงผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำยอำหำรกับโรงเรียน 
๓. จัดระเบียบโรงอำหำร ก ำหนดรำยกำรอำหำรให้มีควำมหลำกหลำยเพียงพอและมีคุณค่ำทำง 

โภชนำกำรครบถ้วน รำคำเหมำะสม 
๔. จัดระบบกำรให้บริกำรเพื่อส่งเสริมวินัยในกำรรับบริกำรและวินัยในกำรรับประทำนอำหำร 

๕. ควบคุมคุณภำพอำหำร ตรวจสอบสำรปนเป้ือนในอำหำร คุณภำพของวัสดุปรุงอำหำร และ 
สุขำภิบำลโรงอำหำร 

๖. ควบคุม ดูแลสวัสดิกำรร้ำนค้ำอำหำรและเครื่องด่ืมของโรงเรียน 
๗. ให้ควำมรู้และก ำกับดูแลให้ผู้ประกอบอำหำรปฏิบัติตนให้ถูกหลักอนำมัยและสุขำภิบำลอำหำร 
๘. จัดเก็บค่ำเช่ำท่ีจ ำหน่ำยอำหำรส่งเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินโรงเรียน 
๙. ด ำเนินกำรภำวะโภชนำกำรของนักเรียน 
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

    ๕.๗ งานพยาบาลอนามัยโรงเรียน ประกอบด้วย 
 ๕.๗.๑ ประโสบ   เวชกะ  หัวหน้ำงำน 
 ๕.๗.๒ นำงอุไรวัลย์ วรจินต์  ผู้ช่วย 
 ๕.๗.๓ นำงสมพร  แก้วสด  ผู้ช่วย 
 ๕.๗.๔ นำยวรำกร  สุพรรณท้ำว  ผู้ช่วย 



๒๒ 

 

  หน้าที่   
๑. จัดเตรียมห้องพยำบำลให้เพียงพอ เหมำะสมและถูกสุขลักษณะไว้บริกำรนักเรียนและบุคลำกร 
๒. จัดหำยำและเวชภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่ำง ๆ ส ำหรั บกำรปฐมพยำบำลกำร

เจ็บป่วยเบ้ืองต้นพร้อมจัดเก็บในสภำพท่ีพร้อมใช้งำนได้เสมอ 
๓. จัดท ำบัตรสุขภำพ เก็บข้อมูลสถิติ ส่วนสูง และอำกำรบำดเจ็บของนักเรียนโดยจัดเก็บเป็นเวชระเบียน 
๔. เฝ้ำระวังโรคท่ีเกิดตำมฤดูกำล และโรคติดต่อต่ำง ๆ หำวิธีป้องกันไม่ให้ลุกลำม 
๕. ท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ยุงและแหล่งเช้ือโรคในสถำนศึกษำและพื้นท่ีใกล้เคียง 
๖. ปฐมพยำบำลส ำหรับกำรเจ็บป่วยและบำดเจ็บเบื้องต้นหรือประสำนรถพยำบำลในเขตพื้นท่ีอย่ำง

ทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนเพื่อน ำส่งโรงพยำบำล   
๗. รวบรวมหมำยเลขโทรศัพท์ส ำหรับประสำนงำน ติดต่อกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีท่ีนักเรียน

เจ็บป่วย 
๘. ด ำเนินกำรดูแลสุขภำพอนำมัยบุคลำกรและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพและประสำนงำนด้ำนสุขภำพ

กับหน่วยงำนพยำบำลในพื้นท่ี 
๙. จัดต้ังกลุ่มนักเรียนอำสำในกำรส่งเสริม สนับสนุนและเป็นแกนน ำท ำกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ 
๑๐. ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรอบรมกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นส ำหรับ

ตนเองและเมื่อประสบเหตุซึ่งหน้ำ 
๑๑. จัดท ำประกันอุบัติเหตุเพื่อรักษำสิทธิของนักเรียน 
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

     ๕.๘ งานส่งเสริมการออม ประกอบด้วย  
 ๕.๘.๑ นำงรักษิณำภรณ์ เพชรรัตน์  หัวหน้ำ 
 ๕.๘.๒ ครูท่ีปรึกษำทุกห้องเรียน  ผู้ช่วย 
หน้าที่   

๑. บริกำรให้ควำมรู้กำรออม ฝำก-ถอน ตำมรูปแบบของธนำคำร 
๒. ให้บริกำรธุรกรรมทำงกำรฝำกถอนเงินแก่บุคลำกร 
๓. ส่งเสริมกิจกรรมกำรออมให้แก่นักเรียนและบุคลำกร 
๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

     ๕.๙ งานสัมพันธ์ชุมชน ประกอบด้วย 
 ๕.๙.๑ นำยวินิจ  เส้งเสน   หัวหน้ำงำน 
 ๕.๙.๒ นำยประโสบ  เวชกะ   ผู้ช่วย 
หน้าที่   

๑. วำงแผนกำรด ำเนินงำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
๒. ประสำนงำนกับชุมชน หน่วยงำนรำชกำร องค์กร ร่วมจัดกิจกรรมในโอกำสต่ำง ๆ 
๓. ให้บริกำรอำคำร สถำนท่ี วัสดุอุปกรณ์ บุคลำกรแก่หน่วยงำนภำยนอกและชุมชนตำมศักยภำพ 
๔. ประสำนงำนในกำรก่อต้ังองค์กรต่ำง ๆ เช่น ชมรมศิษย์เก่ำ ชมรมผู้ปกครองและครู   เครือข่ำย 

ผู้ปกครอง 
๕. สร้ำงควำมเข้ำในอันดีระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน 
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

     ๕.๑๐ งานร้านค้าสวัสดิการ ประกอบด้วย 
 ๕.๑๐.๑ นำงวันดี  ชัยปำน  หัวหน้ำงำน 
 ๕.๑๐.๒ นำยวินิจ  เส้งเสน  ผู้ช่วย 
 



๒๓ 

 

หน้าที่   
๑. ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้จัดกำรร้ำนค้ำ วำงแผนกำรจัดหำร้ำนค้ำ ควบคุมกำรจัดซื้อ กำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ระบบ

บัญช ี
๒. ด ำเนินกำรตรวจสอบบัญชีประจ ำปี โดยแต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ ๒ คน 
๓. จัดส่งส่วนรำยได้เป็นเงินสวัสดิกำรในสถำนศึกษำ 
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๕.๑๑ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค  ประกอบด้วย 
 ๕.๑๑.๑ นำยวินิจ  เส้งเสน  หัวหน้ำ 
 ๕.๑๑.๒ นำยวิชัย ชัยยุทธวิโรจน์ ผู้ช่วย 
 ๕.๑๑.๓ นำงสมพร ไชยคีรี  ผู้ช่วย 
 ๕.๑๑.๔ นำยอนุสรณ์ เขตเทพำ ผู้ช่วย 
หน้าที่   

๑. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรด ำเนินงำนร่วมกับผู้อ ำนวยกำร 
๒. ประสำนงำน ตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนอำคำรสถำนท่ีให้ด ำเนินไปอย่ำงมี 

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
๓. ซ่อมบ ำรุงไฟฟ้ำ ประปำให้สำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนและไม่

ก่อให้เกิดอันตรำยต่อนักเรียนและบุคลำกร 
๔. จัดหำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ประปำส ำหรับกำรซ่อมบ ำรุง 
๕. ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้ำ ประปำมำให้บริกำรและแก้ไขข้อขัดข้อง 
๖. วำงแผนในกำรบริหำรอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสถำนท่ีให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงคุ้มค่ำ 
๗. จัดวำงผังกำรใช้อำคำร สถำนท่ี ก ำหนดพื้นท่ีใช้สอยให้เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรใช้ 
๘. บ ำรุงรักษำให้อำคำรและสถำนท่ีบริเวณโรงเรียนให้สะอำดเป็นระเบียบด้วยกิจกรรม ๕ ส ปรับปรุง 

ซ่อมแซมให้ปลอดภัยตลอดเวลำ 
๙. จัดหำวัสดุอุปกรณ์ไนกำรดูแลและปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนและปรังปรุงสถำนท่ีบริเวณโรงเรียน 
๑๐. ตกแต่งอำคำรเรียน สถำนท่ีให้สวยงำมและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
๑๑. ก ำหนดมำตรกำรกำรใช้อำคำร สถำนท่ีให้เกิดกำรประหยัดพลังงำน 
๑๒. ให้บริกำรอำคำรสถำนท่ี วัสดุอุปกรณ์แก่ชุมชนและหน่วยงำนภำยนอก 
๑๓. บริหำรกำรใช้อำคำรสถำนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
๑๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๖. กลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพภายใน 
๖.๑ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงาน   ประกอบด้วย 

  นำงอำภร  ทินนิมิตร     หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนแผนงำนและประกันคุณภำพภำยใน 
หน้าที่   

๑. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรด ำเนินงำนร่วมกับผู้อ ำนวยกำร 

๒. ประสำนงำน ตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนต่ำงๆให้ด ำเนินไปอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 



๒๔ 

 

๖.๒ งานส านักงานกลุ่มแผนงานฯ  ประกอบด้วย 
  ๖.๒.๑ นำงอำภร  ทินนิมิตร  หัวหน้ำ  
หน้าที่   

๑. จัดส ำนักงำนให้มีควำมพร้อม สะอำด สวยงำมเป็นระเบียบ และสะดวกในกำรปฏิบัติงำน 

๒. บริหำรแผนงำนโครงกำร จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพและแผนปฏิบัติกำรของฝ่ำย ก ำกับติดตำมให้มี 
กำรด ำเนินงำนตำมแผน สรุป รำยงำนแผนงำน โครงกำร 

๓. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทุกรำยกำรท่ีฝ่ำยบริหำรงำนรับผิดชอบด้วยระบบเทคโนโลยี 
๔. ด ำเนินกำรงำนธุรกำรฝ่ำย ลงทะเบียนรับหนังสือ กำรเสนอหนังสือ กำรจ่ำยหนังสือแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

ติดตำมเรื่อง โต้ตอบหนังสือรำชกำร 
๕. จัดท ำวำระกำรประชุมฝ่ำย ประสำนกำรเข้ำร่วมประชุม บันทึกกำรประชุม จัดท ำรำยงำนกำร 

ประชุม ประสำนกับงำนย่อยต่ำงๆในฝ่ำยและฝ่ำยอื่น ๆ 
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๖.๓ งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๖.๓.๑  นำงอำภร  ทินนิมิตร  หัวหน้ำงำน 
 ๖.๓.๒ นำยวรำกร สุพรรณท้ำว  ผู้ช่วย 

๖.๓.๓  นำยฮัลนำท ปูตีล่ำ            ผู้ช่วย  
๖.๓.๔ นำงสำวนันทภัค โสพิกุล   ผู้ช่วย                         

หน้าที่  
๑. ศึกษำวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน  
๒. วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ ของ

กระทรวงศึกษำธิกำร และมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ  
๓. จัดท ำเกณฑ์มำตรฐำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
๔. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน  
๕. ติดต่อประสำนงำนกับทุกหน่วยงำนในกำรปรับปรุงและพัฒนำงำน  
๖. ก ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนตำมระบบประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ และแนวปฏิรูปกำรศึกษำ      
๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีโรงเรียนมอบหมำย 

     ๖.๔ งานแผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วย 
๖.๔.๑ นำงอำภร  ทินนิมิตร             หัวหน้ำงำน 

 ๖.๔.๒. นำยวรำกร สุพรรณท้ำว    ผู้ช่วย 
          ๖.๔.๓  นำยฮัลนำท ปูตีล่ำ              ผู้ช่วย      
 ๖.๔.๔ นำงสำวนันทภัค โสพิกุล             ผู้ช่วย 

หน้าที่  
๑. วิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ ก ำหนดทิศทำงในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้ 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำยของทำงรำชกำร   



๒๕ 

 

๒. จัดท ำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 

เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 
๓. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ตอบสนองมำตรฐำนกำรศึกษำและ 

นโยบำยต้นสังกัด 
๔. ขออนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
๕. บริหำรแผน ก ำกับ ติดตำม ให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและสรุปรำยงำนโครงกำร 
๖. ประเมิน สรุป รำยงำน กำรใช้งบประมำณตำมแผนเมื่อส้ินปี 
๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๖.๕ งานสารสนเทศ 
 ๖.๕.๑  นำงอำภร  ทินนิมิตร  หัวหน้ำงำน 
 ๖.๕.๒ นำยวินิจ เส้งเสน   ผู้ช่วย           
 ๖.๕.๓ นำงสุภำพ สังข์สงฆ์  ผู้ช่วย      

            ๖.๕.๔ นำยร่อเก็ม ทวีโสะ  ผู้ช่วย                  
  ๖.๕.๕ นำงสำวอมรรัตน์  แก้วเกล้ียง ผู้ช่วย  
หน้าที่   

๑. จัดระบบ รวบรวม ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลโรงเรียน 
๒. จัดป้ำยนิเทศ และเสนอข้อมูลโรงเรียน 
๓. รวบรวมข้อมูลและจัดท ำเอกสำรสำรสนเทศของโรงเรียน 
๖. จัดท ำท ำเนียบบุคลำกรและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
ขอให้ผู้ได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและทำงรำชกำร

อย่ำงแท้จริง 

             ท้ังนี้  ต้ังแต่  วันท่ี  ๒๒   พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔   เป็นต้นไป 
                         ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๒   พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔   
 
 
           (นำงสำวผำสุขสันต์  ไหมทิพย์) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหำดใหญ่เจริญรำษฎร์พิทยำ 
 


