
 
 

 
 
 

ค ำสั่ง โรงเรียนวัดทุ่งยำยชี 
ที่    ๘๗   / ๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนตำมโครงสร้ำงบริหำรงำนโรงเรียนวัดทุ่งยำยชี                                    
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๗ 

.......................................................................................................................................................................... 
 เนื่องด้วยโรงเรียนวัดทุ่งยำยชี ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกร จึงมีควำมจ ำเป็นในกำรสับเปลี่ ยนงำน 
เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม โรงเรียนจึงขอแต่งตั้งบุคลำกรทั้ง ๔ กลุ่มบริหำร  เพ่ือพัฒนำคุณภำพในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรตลอดจนกระบวนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน จึงขอ
แต่งตั้งครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 ๑.๑ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ     นำงสุขจิตต์   พิกุลทอง 
 

มีหน้าที ่ ๑. ดูแล ก ำกับ ติดตำม กลั่นกรองอ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำกำรปฏิบัติงำน
 ของครูและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในกลุ่มกำรบริหำรวิชำกำรตำมขอบข่ำยและภำรกิจกำรบริหำร
 วิชำกำร ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบบริหำรองค์กร กำรประสำนงำนและให้บริกำร
 สนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำรต่ำงๆ ในโรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรและด ำเนินกำร
 ตำมบทบำทภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร 
 เอกสำร สื่อ อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ และทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำแก่ครูและบุคลำกรของแต่
 ละงำนเพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรจัดกำรได้อย่ำงสะดวกคล่องตัว มีคุณภำพและเกิดประสิทธิภำพ ดังนี้ 

 ๒. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
 ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  

๑.๒ งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้      
   ๑.๒.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  นำงสำวพิกุล  สุขบูรณ์ 
   ๑.๒.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  นำงดวงนภำ  สินวิสูตร 
   ๑.๒.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  นำงสำวปัทมพร  อู่ทอง 
   ๑.๒.๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ 
   และวัฒนธรรม     นำยไพริน  ข ำยะบุญ 
   ๑.๒.๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ นำงสำวสำวินี   สง่ำวงค ์
   ๑.๒.๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ 
   เทคโนโลยี       นำงสุขจิตต์  พิกุลทอง 
   ๑.๒.๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   นำยปำนเทพ  ภักดีอุทธรณ์ 
   ๑.๒.๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ นำยวินัย  กำวนอก 
   ๑.๒.๙ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   นำงสุขจิตต์  พิกุลทอง 
 

 มีหน้าที่ ๑. บริหำรงำนบุคคลและกำรจัดกำรเรียนรู้ในสำขำวิชำที่รับผิดชอบรวมทั้งจัดให้มีกำรวัดและ
 ประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลำงตำมโครงสร้ำงหลักสูตร สถำนศึกษำ 



 
 

  ๒. จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระฯ ตำมโครงสร้ำงหลักของหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้มี
 ค ำอธิบำยรำยวิชำครบทุกรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำคเรียนส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนในแต่ละกลุ่ม
 สำระฯ จัดท ำหลักสูตรรำยวิชำ ซึ่งประกอบด้วย แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เนื้อหำหรือเอกสำร
 ประกอบกำรสอน เทคนิคหรือกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อหรือนวัตกรรม เครื่องมือวัดและกำร
 ประเมินผลกำรเรียนรู้ 
  ๓. จัดครูเข้ำสอนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรให้ตรงตำมควำมรู้และควำมสำมำรถ ประสำนงำน
 กำรจัดท ำตำรำงสอนประจ ำภำคเรียนกับงำนพัฒนำหลักสูตร และงำนจัดตำรำงสอนตรวจ ติดตำมกำร
 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนแผนจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคนแต่ละภำคเรียนให้ครบถ้วน และตรงตำม
 หลักสูตรรำยวิชำที่ได้ก ำหนดไว้  
  ๔. ตรวจสอบและติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูในกลุ่มสำระฯ ตรวจสอบเวลำเรียน
 ของผู้เรียน จัดให้มีกำรสอนซ่อมเสริม สอนชดเชย และสอนแทนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมกำร
 เรียนกำรสอนที่บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  ๕. สนับสนุนให้ครูผู้สอนท ำกำรวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล 
  ๖. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

๑.๓ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 ๑.๓.๑ ระดับก่อนประถมศึกษำ   นำงสำวพรรณี  ชังละออ 
 ๑.๓.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    นำงสุขจิตต์ พิกุลทอง 
 

 มีหน้าที ่๑. จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำเป็นของตนเอง                                                                                              
  ๒. จัดให้มีกำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
 เศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอ่ืน   
  ๓. จัดท ำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนำนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ 
 มีควำมรู้และคุณธรรม สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
  ๔. เพ่ิมเติมเนื้อหำสำระของรำยวิชำให้สูงและลึกซึ้งมำกขึ้นส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ ได้แก่ 
 กำรศึกษำด้ำนศำสนำ ดนตรี นำฏศิลป์ กีฬำ อำชีวศึกษำ กำรศึกษำที่ส่งเสริมควำมเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง 
 พิกำร และกำรศึกษำทำงเลือก  
  ๕. เพ่ิมเติมเนื้อหำสำระของรำยวิชำที่สอดคล้องสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของผู้เรียน 
 ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 
  ๖. สถำนศึกษำสำมำรถจัดท ำหลักสูตรกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรสอนและอ่ืนๆให้
 เหมำะสมกับควำมสำมำรถของนักเรียนตำมกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ โดยควำมร่วมมือของส ำนักงำนเขต
 พ้ืนที่กำรศึกษำและเครือข่ำยสถำนศึกษำ 
  ๗. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  ๘. นิเทศ ติดตำม ประเมินผลและปรับปรุง หลักสูตรสถำนศึกษำ และรำยงำนผลให้ส ำนักงำน
 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำรับทรำบ 
  ๙. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๐. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 
 



 
 

๑.๔  งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้     นำงสุขจิตต์   พิกุลทอง 
 

  มีหน้าที่ ๑. ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนของสถำนศึกษำ  
    ๒. ก ำหนดแผนกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงและสำระ 
  เพ่ิมเติมของรำยวิชำต่ำงๆ ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยวิเครำะห์จำกมำตรฐำนกำร 
  เรียนรู้/ตัวชี้วัด ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และจัดท ำรำยวิชำพร้อมเกณฑ์กำรประเมิน  
    ๓. ก ำหนดสิ่งที่ต้องกำรประเมินในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน พร้อมเกณฑ์กำรประเมินและแนวทำงกำรพัฒนำและกำรส่งเสริมผู้เรียน  
    ๔. ก ำหนดกำรทบทวนกำรพัฒนำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  
    ๕. ให้ข้อเสนอแนะ ข้อหำรือเกี่ยวกับวิธีกำรเทียบโอนผลกำรเรียน ให้เป็นไปตำมหลักกำรและ

 แนวทำงกำรเทียบโอนผลกำรเรียนของกระทรวงศึกษำธิกำร  
    ๖. ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ กำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

 ผู้เรียน พร้อมแนวทำงกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้  
    ๗. สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 และตัดสินผลกำรเรียนตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไว้  
    ๘. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผลกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้รำยภำค

 เรียนและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  ๙. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๐. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

๑.๕ งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
 ๑.๕.๑ ระดับก่อนประถมศึกษำ   นำงสำวณัฐกฤตำ  ชิงรัมย์ 

   ๑.๕.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    นำงสำวพิกุล  สุขบูรณ์                                                    
 มีหน้าที ่๑. ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรท ำงำนของ
 นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
  ๒. พัฒนำครูและนักเรียนให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัย
 เป็นส ำคัญในกำรเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นท ำให้ผู้เรียนได้ฝึกกำรคิด กำรจัดกำร กำรหำเหตุผล ในกำรตอบ
 ปัญหำ กำรผสมผสำนควำมรู้แบบสหวิทยำกำรและกำรเรียนรู้ในปัญหำที่ตนสนใจ 
  ๓. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยกระบวนกำรวิจัย 
  ๔. รวบรวม และเผยแพร่ผลกำรวิจัยเพ่ือกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้ง
 สนับสนุนให้ครูน ำผลกำรวิจัยมำใช้ เ พ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
 สถำนศึกษำ 
  ๕. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

๑.๖ งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
๑.๖.๑ ระดับก่อนประถมศึกษำ   นำงสำวพรรณี  ชังละออ 

  ๑.๖.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   นำยปริญญำ   ผดุงกิจ 
                
 
 



 
 

 มีหน้าที่ ๑. ศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นด้ำนเทคโนโลยีที่เก่ียวกับกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ๒. วำงแผนด ำเนินกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำมำใช้ในกำรบริหำรและ 
 พัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ      
  ๓. ระดมกำรจัดหำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำในงำนด้ำนต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ 
  ๔. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้และบ ำรุงรักษำและส่งเสริมสนับสนุน
 ให้บุคลำกรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำกำรศึกษำ 
  ๕. ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำที่
 เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ รวมทั้งเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงสถำนศึกษำ 
   ๖. ติดตำมประเมินผลกำรใช้เทคโนโลยีกำรศึกษำเพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำและเหมำะสมกับ
 กระบวนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ๗. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

   ๑.๗ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้                                                                                                      
   ๑.๗.๑ ระดับก่อนประถมศึกษำ   นำงสำวพรรณี  ชังละออ 
   ๑.๗.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   นำยมงคล  ดวงพำเพ็ง   
 

 มีหน้าที ่๑. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้พอเพียงเพ่ือ
 สนับสนุนกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
  ๒. จัดระบบแหล่งกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียนให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เช่นมุม
 หนังสือในห้องเรียน ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชำกำร ศูนย์วิทยบริกำร
 (Resource Center) สวนสุขภำพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็นต้น 
  ๓. จัดระบบข้อมูลแหล่งกำรเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียนของ
 สถำนศึกษำของตนเอง เช่น จัดเส้นทำง/แผนที่ และระบบกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยห้องสมุดประชำชน 
 ห้องสมุดสถำบันกำรศึกษำ พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ฯลฯ 
  ๔. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำกำร
 เรียนรู้และนิเทศ ก ำกับติดตำม ประเมิน และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
  ๕. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๑.๘ งานแนะแนว        นำงสำวพิกุล  สุขบูรณ์ 
 

 มีหน้าที ่๑. ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำที่มีกำรแนะแนวเป็นองค์ประกอบส ำคัญ โดยให้ทุกคนใน
 สถำนศึกษำตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรแนะแนวและกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒. จัดระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรแนะน ำและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๓. สร้ำงควำมตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่ำของกำรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๔. ส่งเสริมและพัฒนำให้ครูได้รับควำมรู้เพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยำและกำรแนะแนวและดูแล
 ช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้สำมำรถ บูรณำกำร ในกำรจัดกำรเรียนรู้และเชื่อมโยง สู่กำรด ำรง
 ชีวิตประจ ำวัน 
  ๕. คัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและบุคลิกภำพที่เหมำะสม ท ำหน้ำที่ครูแนะ
 แนวและครูประจ ำชั้น  



 
 

  ๖. ดูแล ก ำกับ นิเทศ ติดตำมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
 นักเรียนอย่ำงเปน็ระบบ 
  ๗. ส่งเสริมควำมร่วมมือและควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงครู ผู้ปกครองและชุมชน  
  ๘. ประสำนงำนด้ำนกำรแนะแนว ระหว่ำงสถำนศึกษำ องค์กรภำครัฐและเอกชน บ้ำน วัด
 ชุมชน ในลักษณะเครือข่ำยกำรแนะแนว 
  ๙. เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๑๐. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๑. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๑.๙ งานประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร
 หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย    
   ๑.๙.๑ ระดับก่อนประถมศึกษำ   นำงสำวณัฐกฤตำ ชิงรัมย์     
   ๑.๙.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   นำยปริญญำ   ผดุงกิจ 
 

 มีหน้าที่ ๑. จัดกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบัน ศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่น 
  ๒. ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนโดยกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ภำยในชุมชน 
  ๓. ส่งเสริมให้ชุมชนมีกำรจัดกำรศึกษำอบรมมีกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำรและรู้จัก
 เลือกสรรภูมิปัญญำและวิทยำกำรต่ำงๆ 
  ๔. พัฒนำชุมชนให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรรวมทั้งหำวิธีกำรสนับสนุนให้
 มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงชุมชน 
  ๕. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๑.๑๐ งานรับนักเรียน  
   ๑.๑๐.๑ ระดับก่อนประถมศึกษำ   นำงสำวพรรณี  ชังละออ 
   ๑.๑๐.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  นำงสุขจิตต์  พิกุลทอง  
      

 มีหน้าที ่๑ . ศึกษำข้อมูลประชำกรวัยเรียน จำกข้อมูลส ำมโนประชำกรวัยเรียน (โปรแกรม 
 Obec,Data center) ข้อมูลนักเรียนที่จะจบกำรศึกษำแต่ละระดับชั้น รวมทั้งผู้เรียนจำก ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
 นอกระบบ เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรรับนักเรียนของตำละระดับชั้น                     
  ๒. จัดท ำแผนกำรรับนักเรียนให้สอดคล้องกับแผนชั้นเรียน และสำมำรถรองรับอำคำรเรียน 
 ครู ครุภัณฑ์ ที่มีอยู่ของสถำนศึกษำ โดยประสำนงำนกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๓. แจ้งก ำหนดกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและจัดท ำประกำศส ำรวจเด็ก
 เข้ำเรียนของสถำนศึกษำ 
  ๔. ด ำเนินกำรรับนักเรียนตำมแผนที่ก ำหนด 
  ๕. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในกำรติดตำมช่วยเหลือนักเรียน  
  ๖. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 



 
 

  ๑.๑๑ งานทะเบียนนักเรียนและจัดท าส ามะโนนักเรียน   นำงสำวพิกุล  สุขบูรณ์     
 

           มีหน้าที่ ๑. วำงแผนก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำทะเบียนนักเรียน 
 ๒. ออกเลขประจ ำตัวนักเรียน และบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนนักเรียน 
 ๓. จ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน 
 ๔. สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดทะเบียนนักเรียน 

  ๕. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๑.๑๒ งำนห้องสมุด          นำยเอกชัย  พละศักดิ์       หัวหน้ำ 
        นำงสำวปุณณพิชญ์  เต่ำทอง กรรมกำร 
 มีหน้าที่ ๑. พัฒนำห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต 
  ๒. ตรวจรักษำควำมสะอำด เรียบร้อยภำยในห้องสมุด 
  ๓. จัดหนังสือตำมหมวดหมู่ให้เรียบร้อย พร้อมให้บริกำร 
  ๔. ก ำหนดข้อปฏิบัติและกำรใช้ห้องสมุด 
  ๕. ประสำนชุมชนในกำรให้บริกำรห้องสมุด 
  ๖. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

  ๒.๑ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    นำยปริญญำ  ผดุงกิจ 
 

 มีหน้าที่ ๑. ดูแล ก ำกับติดตำม กลั่นกรอง อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำปรึกษำกำรปฏิบัติงำนของ
 ครูและบุคลำกรที่ที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ ตำมขอบข่ำยและภำรกิจกำรบริหำรบุคลำกร ปฏิบัติ
 หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบบริหำรองค์กรกำรประสำนงำนและให้บริกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้
 กลุ่มบริหำรงำนบุคคลสำมำรถบริหำรจัดกำรและด ำเนินกำรตำมบทบำทภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ด้วย
 ควำมเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร เอกสำร สื่อ อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำและ
 ทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำแก่ครูและบุคลำกรของแต่ละกลุ่มบริหำรเพ่ือให้กลุ่มบริหำรงำน
 บุคคลจัดกำรได้อย่ำงสะดวกคล่องตัวมีคุณภำพและเกิดประสิทธิผล 
  ๒. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๒.๒ งานวินัยและความประพฤตินักเรียน     
   ๒.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษำ   นำงสำวพรรณี  ชังละออ 
   ๒.๒.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   นำยปริญญำ ผดุงกิจ 
 

 มีหน้าที่ ๑. จัดท ำข้อมูลนักเรียนที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสม 
  ๒. จัดให้มีกำรก ำหนดวิธีกำรแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน 
  ๓. จัดท ำหลักฐำนกำรแก้ไขพฤติกรรมตำมวิธีกำรที่ก ำหนด 
  ๔. ติดตำมเร่งรัดกำรมำโรงเรียน กำรเข้ำห้องเรียน ของนักเรียน 
  ๕. ควบคุม ก ำกับดูแล เอำใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสม 



 
 

  ๖. ประสำนงำนกับฝ่ำยแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีควำมประพฤติไม่
 เหมำะสมของนักเรียน 
  ๗. ประสำนกับผู้ปกครอง ครูประจ ำชั้น เพ่ือร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่
 เหมำะสม 
  ๘. จัดท ำเอกสำรเพื่อคัดกรองนักเรียน  
  ๙. กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 

 ๑๐. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
 ๑๑. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

  ๒.๓ งานส่งเสริมกิจการนักเรียน      นำยปริญญำ  ผดุงกิจ 
 

 มีหน้าที ่๑. สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรเห็นควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกิจกำรนักเรียน  
  ๒. ก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกิจกำรนักเรียนของสถำนศึกษำโดยสนับสนุนให้
 นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรวำงแผน 
    ๓. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในกำรจัด
 กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำยตำมควำมถนัดควำมสนใจของนักเรียน 
  ๔. ประสำน ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
  ๕. ปรับปรุงรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
  ๖. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๒.๔ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน     
   ๒.๔.๑ ระดับก่อนประถมศึกษำ   นำงสำวณัฐกฤตำ ชิงรัมย์     
   ๒.๔.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   นำยไพริน  ข ำยะบุญ 
 

 มีหน้าที่ ๑. วำงแผนก ำหนดแนวทำงกำรจัดกิจกรรมในวันส ำคัญ เกี่ยวกับประเพณี ศำสนำและ
 วัฒนธรรม 
  ๒. จัดกิจกรรมในวันส ำคัญเก่ียวกับประเพณี ศำสนำ และวัฒนธรรม 
  ๓. สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข กำรด ำเนินงำน วันส ำคัญเก่ียวกับประเพณี ศำสนำ 
 และวัฒนธรรม 
  ๔. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๒.๕ งานส่งเสริมประชาธิปไตย      นำยปริญญำ  ผดุงกิจ 
 

มีหน้าที่ ๑. จัดท ำเอกสำรชี้แจง เผยแพร่หลักกำรของประชำธิปไตยโรงเรียน 
 ๒. ด ำเนินกำรและจัดให้มีหลักฐำนกำรจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมประชำธิปไตยตัวอย่ำง 
 ๓. ประสำนกับครูของโรงเรียน/ฝ่ำยต่ำงๆเพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมกำรนักเรียน ให้สอดคล้อง
กับนโยบำย ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 ๔. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยำกำศของประชำธิปไตยในโรงเรียนอย่ำงเด่นชัด 
 ๕. จัดให้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรนักเรียนปีละ ๑ ครั้ง 
 ๖. ร่วมกับคณะกรรมกำรสภำนักเรียน เป็นที่ปรึกษำในกำรประชุม ตลอดทั้งวำงแผนงำน/
โครงกำรส ำหรับปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 



 
 

 ๗. ประสำนกับนักเรียนในกำรท ำควำมเข้ำใจในกิจกำรของโรงเรียน เพื่อควำมสำมัคคี กำร
เคำรพนบนอบ ของนักเรียนต่อครู 
 ๘. ส่งเสริม ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เกี่ยวกับกำรท ำกิจกรรมของคณะกรรมกำรนักเรียนให้อยู่ใน
ขอบข่ำยที่เหมำะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
 ๙. จัดท ำคู่มือคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
 ๑๐. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้ำร่วมกิจกรรมในวันส ำคัญของชำติ/ศำสนำ / 
พระมหำกษัตริย์และควำมเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้ำนประชำธิปไตย 
 ๑๑. ให้โอกำสครู นักเรียน แสดงควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
 ๑๒. ติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบ 

  ๑๓. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๒.๖ งานครูประจ าชั้น       นำงสุขจิตต์  พิกุลทอง 
 

 มีหน้าที่ ๑. ประสำนงำน จัดครูเข้ำรับผิดชอบเป็นครูประจ ำชั้น 
  ๒. จัดท ำตำรำงสอนของครู ให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวัดทุ่ง
 ยำยชี 
  ๓. จัดประชุมครูประจ ำชั้น ๒ ครั้ง/ภำคเรียน เพ่ือก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ครูประจ ำชั้น 
  ๔. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
   ๒.๖.๑ ครูประจ ำชั้นอนุบำล ๑   นำงสำวณัฐกฤตำ  ชิงรัมย์ 
   ๒.๖.๒ ครูประจ ำชั้นอนุบำล ๒   นำงสำวพรรณี  ชังละออ 
   ๒.๖.๓ ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑  นำงธนพร  ไทยำนุสร 
   ๒.๖.๔ ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒  นำงดวงนภำ  สินวิสูตร 
         และนำยเอกชัย  พละศักดื 
   ๒.๖.๕ ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  นำงสำวนุจรี  เพียจันทึก 
        และนำง.สำวปุณณพิชญ์  เต่ำทอง 
   ๒.๖.๖ ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔  นำงสุขจิตต์  พิกุลทอง 
   ๒.๖.๗ ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕  นำยปำนเทพ  ภักดีอุทธรณ์ 
          
   ๒.๖.๘ ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖  นำยไพริน  ข ำยะบุญ 
         และนำงสำวสำวินี  สง่ำวงศ์
   ๒.๖.๙ ครูประจ ำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  นำงสำวสุพัชตำ  มันทิกะ 
         และนำยมงคล  ดวงพำเพ็ง 
   ๒.๖.๑๐ ครูประจ ำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒  นำงสำวพิกุล   สุขบูรณ์ 
         และนำยปริญญำ  ผดุงกิจ 
   ๒.๖.๑๑ ครปูระจ ำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  นำงสำวปัทมพร  อู่ทอง 
         และนำยวินัย  กำวนอก 
 

 มีหน้าที ่๑. ควบคุมดูแลควำมประพฤติและวินัยนักเรียน 
  ๒. แนะแนวกำรศึกษำแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 



 
 

  ๓. แก้ไขปัญหำนักเรียนอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ 
  ๔. เยี่ยมบ้ำนนักเรียนทุกคน 
  ๕. บันทึกกำรโฮมรูมนักเรียน 
  ๖. ตรวจสอบกำรมำเรียน มำสำยของนักเรียนและจัดท ำสถิตินักเรียนประจ ำชั้นติดหน้ำห้อง 
  ๗. เข้ำแถวหน้ำเสำธงในตอนเช้ำร่วมกับนักเรียน 
  ๘. จัดท ำข้อตกลงและเวรดูแลรักษำควำมสะอำดประจ ำห้อง 
  ๙. ปรับปรุงพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน 
  ๑๐. ดูแล ช่วยแหลือ ให้ค ำแนะน ำนักเรียนในชั่วโมงรักกำรอ่ำน สำธำรณประโยชน์ 
  ๑๑. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวให้กับกลุ่มบริหำรงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๒. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๒.๗ งานคณะสี      นำยวินัย  กำวนอก 
 

 มีหน้าที ่๑. จัดแบ่งนักเรียน ครู และบุคลำกรประจ ำคณะสี 
  ๒. ประสำนงำน คณะสี ในกำรเลือกตั้งหัวหน้ำคณะสี 
  ๓. จัดท ำโครงกำร/ กิจกรรม ร่วมกับหัวหน้ำคณะสีเสนอต่อโรงเรียน 
  ๔. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๒.๘ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข  นำงธนพร   ไทยำนุสร 
 

มีหน้าที่ ๑. จัดท ำสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสำรเสพติดชนิดต่ำงๆ 
 ๒. ประสำนงำนกับครูประจ ำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 ๓. กำรวำงแผน สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวัง 

  ๔. กำรตรวจค้นหำสำรเสพติดและสิ่งผิดกฎหมำย 
  ๕. กำรสุ่มตรวจปัสสำวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
  ๖. ร่วมมือกับชุมชนในกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด 
  ๗. ด ำเนินกำรอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
  ๘. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลำนกีฬำต้ำนยำเสพติด 
  ๙. กำรให้ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล 
  ๑๐. กำรรำยงำนข้อมูลยำเสพติดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๑. กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 

  ๑๒. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๒.๙ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๒.๙.๑. ระดับก่อนประถมศึกษำ    นำงสำวณัฐกฤตำ ชิงรัมย์     
   ๒.๙.๒. ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   นำยปริญญำ  ผดุงกิจ 
 

มีหน้าที่ ๑. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
  ๒. จัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูประจ ำชั้น 
  ๓. ตรวจสอบกำรโฮมรูมของครูประจ ำชั้นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



 
 

  ๔. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น 
  ๕. จัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในชั้นเรียนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  ๖. ประสำนงำนกับหัวหน้ำระดับชั้น ในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของครูประจ ำชั้น 
  ๗. ประสำนครูประจ ำชั้นเพ่ือออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนตำมควำมเหมำะสม 
  ๘. ติดตำม สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำน / โครงกำรต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 

  ๙. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๐. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๒.๑๐ งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง   นำยปริญญำ  ผดุงกิจ 
 

 มีหน้าที่ ๑. รวบรวมและรำยงำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อส ำนักงำน 
 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
              ๑.๑ จ ำนวนข้ำรำชกำรครู จ ำแนกตำมสำขำ 
   ๑.๒ จ ำนวนลูกจ้ำงประจ ำในสถำนศึกษำ 
   ๑.๓ จ ำนวนลูกจ้ำงชั่วครำว 
   ๑.๔ จ ำนวนพนักงำนรำชกำร 
  ๒. วิเครำะห์ควำมต้องกำรอัตรำก ำลัง 
  ๓. จัดท ำแผนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำ 
  ๔. เสนอแผนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
 พ้ืนฐำนไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๕. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๒.๑๑ งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง      นำยปริญญำ  ผดุงกิจ 
 

 มีหน้าที่ ๑. เสนอควำมต้องกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
 กำรศึกษำโดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
                    ๒. สถำน ศึกษำท่ีมีควำมพร้อมด ำเนินกำรสรรหำเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
 เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด  ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
 กำรศึกษำเห็นชอบหรือมอบหมำย 
  ๓. ด ำเนินกำรสรรหำและจัดจ้ำงบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำนในต ำแหน่งอัตรำจ้ำงประจ ำหรืออัตรำ
 จ้ำงชั่วครำวและพนักงำนรำชกำร 
   ๔. แจ้งภำระงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน  มำตรฐำนวิชำชีพ  จรรยำบรรณวิชำชีพและเกณฑ์
 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบเป็นลำยลักษณ์
 อักษร  แจ้งภำระงำนให้แก่อัตรำจ้ำงประจ ำ หรืออัตรำจ้ำงชั่วครำว และพนักงำนรำชกำรทรำบ 
  ๕. ด ำเนินกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรส ำหรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  หรือเตรียมควำม
 พร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มส ำหรับผู้ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่ง “ครูผู้ช่วย”ตำม
 หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 
  ๖. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะๆทุกสำมเดือนตำมแบบ
 ประเมินที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  และในกำรประเมินแต่ละครั้งให้ประธำนกรรมกำรแจ้งผลกำรประเมินให้ครู
 ผู้ช่วยและ ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ทรำบ และในส่วนของพนักงำนรำชกำรต้องจัดให้มีกำร 
 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนปีละ ๒ ครั้ง 



 
 

  ๗. รำยงำนผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม
 แล้วแต่กรณีต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๘. ด ำเนิน กำรแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจำกสภำพกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
 ศึกษำ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนดหรือเมื่อได้รับอนุมัติจำก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๙. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๐. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๒.๑๒ งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ   นำยปริญญำ  ผดุงกิจ 
 

 มีหน้าที่ ๑.จัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำงประจ ำ 
  ๒. ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
 ทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงในสถำนศึกษำ 
  ๓. รับเรื่องกำรแก้ไขวัน เดือน  ปีเกิด แล้วเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยพิจำรณำ 
  ๔.จัดท ำทะเบียนคุมกำรขอเครื่องรำชอิสรยำภรณ์ 
  ๕.เสนอขอพิจำรณำรับขั้นเงินเดือน 
  ๖. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๒.๑๓ งานลงเวลา การลาและการออกจากราชการ  นำงสำวสุพัชตำ   มันทิกะ 
 

 มีหน้าที่ ๑. จัดท ำทะเบียนคุมวันลำข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และรำยงำนผลให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ
 ตำมล ำดับ 
  ๒. ควบคุมจัดท ำทะเบียนพร้อมจัดเก็บใบลำ ใบอนุญำตออกนอกสถำนที่ 
  ๓. เมื่อ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนกรณีกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงและมีเหตุสั่ง พัก
 รำชกำรหรือสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนให้ด ำเนินกำรภำยในขอบเขตอ ำนำจตำม ที่กฎหมำยก ำหนด
 ไว้ในกรณีต ำแหน่งครูผู้ช่วยและต ำแหน่งครูที่ยังไม่มีวิทยฐำนะ 
  ๔. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๒.๑๔ งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพ  นำยปริญญำ  ผดุงกิจ 
 

 มีหน้าที ่๑. ส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรปฏิบัติงำน 
 ให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและคุณภำพกำรศึกษำ 
   ๒. สร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยกำรยกย่องเชิดชู
 เกียรติ ผู้มีผลงำนดีเด่นและมีคุณงำมควำมดีตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดหรือกรณีอ่ืนตำมควำม
 เหมำะสม 
  ๓. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๒.๑๕ งานระดับชั้น 
  ๒.๑๕.๑ ระดับก่อนประถมศึกษำ   นำงสำวพรรณี  ชังละออ 
  ๒.๑๕.๒ ระดับประถมศึกษำ   นำงดวงนภำ  สินวิสูตร 
  ๒.๑๕.๓ ระดบัมัธยมศึกษำ    นำงสำวพิกุล   สุขบูรณ์ 
 



 
 

 มีหน้าที่ ๑. ดูแลวินัยและควำมประพฤตินักเรียนในระดับชั้นที่ได้รับมอบหมำย 
    ๒. ดูแลและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ อำคำร และพ้ืนที่โดยรอบตำมท่ีได้รับมอบหมำย                                  
 ให้เกิดควำมปลอดภัยและใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๓. ดูแลรับผิดชอบเป็นประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดเตรียมรับกำรประเมินสถำนศึกษำ 
 เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
  ๔. ประสำนงำนกำรจัดครูเข้ำสอนแทน เนื่องจำกครูลำ หรือไปรำชกำร 
  ๕. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๒.๑๖ งานนิเทศการศึกษา       
   ๒.๑๖.๑ ระดับก่อนประถมศึกษำ   นำงสำวณัฐกฤตำ  ชิงรัมย์ 
   ๒.๑๖.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  นำงสำวนุจรี  เพียจันทึก 
 

 มีหน้าที ่๑. สร้ำงควำมตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้ำใจกระบวนกำรนิเทศภำยในว่ำเป็น
 กระบวนกำรท ำงำนร่วมกันที่ใช้เหตุผลกำรนิเทศเป็นกำรพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนของแต่ละบุคคล
 ให้มีคุณภำพ กำรนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร เพ่ือให้ทุกคนเกิดควำมเชื่อมั่นว่ำ ได้
 ปฏิบัติถูกต้อง ก้ำวหน้ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 
  ๒. จัดกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำให้มีคุณภำพท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนกำร 
  ๓. จัดระบบนิเทศภำยในสถำนศึกษำให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต
 พ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๔. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๓. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

  ๓.๑ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ     นำงสำวปัทมพร  อู่ทอง 
 

 มีหน้าที่ ๑. ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ดูแลเกี่ยวกับฝ่ำยนโยบำย กลุ่มงำนแผน และงบประมำณ
 งำนพัสดุสินทรัพย์ และกลุ่มงำนกำรเงิน บัญชี และงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย 
  ๒. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๓.๒ งานวิเคราะห์และจัดท าแผนของสถานศึกษา   นำงสำวนุจรี    เพียจันทึก 
 

 มีหน้าที่ ๑. จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงของเขต
 พ้ืนที่กำรศึกษำและสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร 
 สถำบันและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
  ๒. ก ำหนดนโยบำยโรงเรียน จดัท ำแผนกลยุทธ์พัฒนำโรงเรียนให้สอดคล้องกับมำตรฐำน
 กำรศึกษำและควำมต้องกำรของท้องถิ่นก ำหนดเป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนให้เป็นรูปธรรม  
  ๓. ประสำนงำนเกี่ยวกับงำนก ำกับติดตำมมำตรฐำนโรงเรียน  
  ๔. ประสำนงำนกลุ่มงำน / กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี แผนกำรใช้
 จ่ำยงบประมำณ และปฏิทินปฏิบัติงำนของโรงเรียน  
  ๕. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร  



 
 

  ๖. ประสำนงำนกับส ำนักงำนและสำรสนเทศ รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล และสรุปกำร
 ปฏิบัติงำน/โครงกำร ของโรงเรียน  
  ๗. จัดท ำค ำนวณต้นทุนและผลผลิต  
  ๘. ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
  ๙. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๐. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

๓.๓ งานจัดตั้ง เสนอขอ และจัดสรรงบประมาณ   นำงสำวปัทมพร  อู่ทอง 
 

 มีหน้าที่ ๑. กำรวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
  ๒. กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนำกำรศึกษำ  ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของ
 สถำนศึกษำ  และศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓. กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมกำรเสนอของบประมำณ 
  ๔. ศึกษำข้อมูลกำรจัดสรรงบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแจ้งผ่ำน
 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  แจ้งให้สถำนศึกษำทรำบในเรื่องนโยบำย  แผนพัฒนำ  มำตรฐำนกำรศึกษำขั้น
 พ้ืนฐำน  หลักเกณฑ์  ขั้นตอน  และวิธีกำรจัดสรรงบประมำณ 
                  ๕. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับจำกหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรที่เขตพ้ืนที่
 กำรศึกษำแจ้ง  ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมำณที่ได้จำกแผนกำรระดมทรัพยำกร    
                 ๖. วิเครำะห์กิจกรรมตำมภำรกิจงำนที่จะต้องด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนโครงสร้ำงสำยงำนและ
 ตำมแผนงำน  งำน / โครงกำรของสถำนศึกษำ เพื่อจัดล ำดับควำมส ำคัญ และก ำหนด
 งบประมำณ ทรัพยำกรของแต่ละสำยงำน งำน / โครงกำร ให้เป็นไปตำมกรอบวงเงินงบประมำณที่
 ได้รับและวงเงินนอกงบประมำณตำมแผนระดมทรัพยำกร  
                   ๗. ปรับปรุงกรอบงบประมำณรำยจ่ำยระยะปำนกลำง (MTEF)  ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่
 ได้รับ  
                   ๘. จัดท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ซึ่งระบุแผนงำน  งำน / โครงกำรที่
 สอดคล้องวงเงินงบประมำณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมำณที่ได้ตำมแผนระดมทรัพยำกร  
                    ๙. จัดท ำข้อร่ำงตกลงผลผลิตของหน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำ  และก ำหนดผู้รับผิดชอบ   
                   ๑๐. น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ และร่ำงข้อตกลงผลผลิตผู้รับผิดชอบ 
                   ๑๑. แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท ำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำรับไป
 ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  
  ๑๒. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  ๓.๔ งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้เงิน   นำงสำวปัทมพร อู่ทอง 
 มีหน้าที่ ๑.วำงแผนกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  
  ๒. ท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงควำมควบคุม  
  ๓. วิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำตำมโครงสร้ำงและภำรกิจสถำนศึกษำ  
  ๔. วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน พร้อมก ำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยง  
  ๕. ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  
  ๖. วำงแผนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในสถำนศึกษำ  
  ๗. ด ำเนินกำรควบคุมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด  
  ๘. ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  



 
 

  ๙. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๐. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

๓.๕ งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  นำงสำวปัทมพร  อู่ทอง 
 

 มีหน้าที ่๑. ประสำนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยำกรที่พร้อมให้กำรสนับสนุนกำรจัด
 กำรศึกษำท้ังภำครัฐ เอกชน และประชำชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ  

 ๒. ก ำหนดแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อจูงใจ  ชักชวนประชำชนเอกชนหรือหน่วยงำนต่ำงๆ  
 ให้เข้ำใจ สนใจให้ควำมช่วยเหลือสนับสนุนกำรศึกษำ 

 ๓. ระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำของสถำนศึกษำในทุกด้ำนซึ่งครอบคลุมถึงกำรประสำนควำม
 ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงำน สถำนประกอบกำร 
 สถำบันทำงสังคมอ่ืนและสถำนศึกษำในกำรใช้ทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำร่วมกัน 
  ๔. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

๓.๖ งานบริหารการเงิน       นำงสำวปัทมพร  อู่ทอง 
 

 มีหน้าที่ ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเงินให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำรในเรื่องต่อไปนี้  
  ๑. กำรเบิก-จ่ำยเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตำมระเบียบ  
  ๒. จัดท ำทะเบียนคุมกำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  
  ๓. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน ใบส ำคัญ กำรเบิกจ่ำยเงินทุกประเภท  
  ๔. จัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงินเดือน เงินค่ำจ้ำง เงินสวัสดิกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำ
 รักษำพยำบำล ฯลฯ  
  ๕. น ำส่งเงิน โอนเงิน กำรกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตำมวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
  ๖. รวบรวมรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดท ำเรื่องอนุมัติเบิกเงินงบประมำณประจ ำปี 
  ๗. ออกเอกสำรทำงกำรเงินตำมระเบียบกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ.2545  
  ๘. วิเครำะห์รำยจ่ำยของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงกำรใช้จ่ำยให้มีประสิทธิภำพ  
  ๙. เบิกจ่ำยเงินงบประมำณประเภทต่ำงๆให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณของ
 สถำนศึกษำ  
  ๑๐. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๑. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

๓.๗ งานบริหารการบัญชี      นำงสำวสุพัชตำ  มันทิกะ 
 

 มีหน้าที่ ๑. จัดท ำบัญชีประจ ำวันให้ครอบคลุมกำรรับ–จ่ำยเงินทุกประเภทและสรุปรำยกำรบันทึกบัญชี
 ทุกวันท ำกำร  
  ๒. ตรวจสอบควำมถูกต้องของเงินสด และเงินฝำกธนำคำรตำมรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
 และงบยอดเงินฝำกธนำคำร ตลอดจนตรวจสอบควำมถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่ว ไป  
  ๓. จัดท ำรำยงำยประจ ำเดือนส่งหน่วยงำนต้นสังกัดตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
  ๔. จัดท ำรำยงำนประจ ำปี โดยจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่งให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
 พ้ืนฐำน ผ่ำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และจัดส่งส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลำงตำมระยะเวลำ
 ที่ก ำหนด  



 
 

  ๕. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรน ำส่ง
 เงิน กำรโอนเงินกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยให้เป็นไปตำมข้ันตอนและวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลัง
 ก ำหนด  
  ๖. จัดท ำบัญชีกำรเงินทั้งงบประมำณและเงินรำยได้สถำนศึกษำตำมระเบียบบัญชี  
  ๗. จัดท ำรำยงำนกำรเงินและงบกำรเงิน  
  ๘. เก็บรักษำใบเสร็จท ำบัญชีควบคุมกำรใช้ใบเสร็จ  
  ๙. จัดท ำบัญชีทะเบียนและรำยงำนทุกไตรมำส  
  ๑๐. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
  ๑๑. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๓.๘ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์     นำงดวงนภำ   สินวิสูตร 
         และนำงสำวพรรณี  ชังละออ 
 มีหน้าที่ ๑. ควบคุม ดูแล และปฏิบัติหน้ำที่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือบุคลำกรเพ่ือด ำเนินกำรส ำรวจวัสดุครุภัณฑ์ ที่ดินอำคำร และ
 สิ่งก่อสร้ำงทั้งหมดเพ่ือทรำบสภำพกำรใช้งำน  
  ๓. จัดท ำบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นทะเบียนรวมของโรงเรียน  
  ๔. จัดท ำทะเบียนอำคำรสถำนที่ ทะเบียนรำชพัสดุ ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขออนุญำตรื้อถอน
 อำคำรสิ่งปลูกสร้ำง  
  ๕. จัดท ำแผนกำรใช้พัสดุตำมกรอบรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง  
  ๖. จัดหำพัสดุโดยกำรจัดท ำเอง จัดซื้อ จัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ  
  ๗. จัดท ำระเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน  
  ๘. จ ำหน่ำย บริจำค หรือขำยทอดตลำดทรัพย์สินที่หมดสภำพ หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นไป
 ตำมระเบียบ  
  ๙. ให้บริกำรเบิก-จ่ำยวัสดุ ครุภัณฑ์แก่บุคลำกรงำนต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำ 
  ๑๐. ร่ำงสัญญำซื้อ-สัญญำจ้ำง  
  ๑๑. ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร หลักฐำนใบส ำคัญต่ำง ๆ  
  ๑๒. จัดท ำรำยงำนกำรใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์ของกลุ่มงำน/กลุ่มสำระกำรเรียน/งำน ตำมแบบ
 แผนปฏิบัติกำร  
  ๑๓. ประเมินผลและรำยผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
  ๑๔. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๓.๙ งานจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการและควบคุมภายใน นำยไพริน   ข ำยะบุญ 
 

 มีหน้าที ่๑. ระบุปัจจัยเสี่ยงตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  ๔  ปี  แผนกลยุทธ์  ของสถำนศึกษำ 
  ๒. ประเมินควำมเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยง 

๓. วิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดท ำรำยงำนและแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
๔. วำงแผนกำรจัดระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 



 
 

๕. ส่งเสริมให้บุคลำกรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำยน ำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรควบคุมกำร
ด ำเนินตำมภำรกิจโดยสอดคล้องและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์มำตรกำรและวิธีกำรที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินก ำหนด  

  ๖. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  ๓.๑๐ งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา  
   ๓.๑๐.๑ ระดับก่อนประถมศึกษำ   นำงสำวพรรณี  ชังละออ 
   ๓.๑๐.๒ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  นำยไพริน        ข ำยะบุญ 
 

 มีหน้าที่ ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรในสถำนศึกษำได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำร จุดหมำย
 และหลักเกณฑ์ของกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
        ๒. วำงแผนด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพ่ือ
 น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและรองรับกำรประเมินคุณภำพ
 กำรศึกษำภำยในและภำยนอก 
  ๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ แผนกวิชำ และงำนต่ำงๆในสถำนศึกษำรวมทั้งสถำน
 ประกอบกำร บุคคล องค์กรและหน่วยงำนภำยนอกในกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
 กำรศึกษำ 
     ๔. ประสำนงำนกับส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กร
 มหำชน) ในกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ 
  ๕. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
  ๖. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำร และรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้น 
  ๗. ดูแล บ ำรุงรักษำ และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถำนศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
  ๘. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

๓.๑๑ งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  นำยปริญญำ   ผดุงกิจ 
 

 มีหน้าที่ ๑. ประสำนงำนและให้บริกำรด้ำนอินเตอร์เน็ตในหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในโรงเรียน  
  ๒. จัดอบรม แนะน ำกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตให้กับบุคลำกรภำยในโรงเรียนและบุคคลภำยนอก  
  ๓. ดูแล บริหำร ประสำนงำน และรักษำระบบเครือข่ำยภำยในโรงเรียน  
  ๔. ดูแล Server ซ่อมบ ำรุงเครื่อง Server ดูแลรักษำระบบและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
 อินเตอร์เน็ต  
  ๕. งำนซ่อมแซม จัดหำ ทดแทน และท ำควำมสะอำดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อใช้
 ในกำรบริหำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรแก่บุคคล  
  ๖. ปรับปรุงคุณภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดกำรด้ำนโปรแกรมและตรวจเช็คไวรัส  
  ๗. ดูแล จัดกำรบริหำรเกี่ยวกับฐำนข้อมูลบนเว็บไซต์ 
  ๘. พัฒนำเว็บไซต์โรงเรียน  
  ๙. ควบคุม ก ำกับ ดูแลศูนย์วิทยบริกำร( E-Classroom) ของโรงเรียน  
  ๑๐. ก ำกับ ติดตำม กำรใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๑๑. ให้บริกำรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตนอกเวลำแก่ครู นักเรียนและผู้ที่สนใจ  



 
 

  ๑๒. พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เพ่ือน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
 ทุก ๆ ด้ำน  
  ๑๓. ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
  ๑๔. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๔. กลุ่มบริหารทั่วไป 
  ๔.๑ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป     นำยปำนเทพ  ภักดีอุทธรณ์ 
 

 มีหน้าที่ ๑. ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ดูแลเกี่ยวกับงำนบริกำร และงำนอำคำรสถำนที่  
  ๒. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
   

  ๔.๒ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม    นำยมงคล  ดวงพำเพ็ง    
         และนำยวินัย  กำวนอก 
 

                     มีหน้าที่ ๑. ศึกษำวิเครำะห์สภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพ่ือจัดท ำก ำหนดแผนผัง
บริเวณ สถำนศึกษำ (Maser Plan) โดยควำมร่วมมือของผู้ที่มีควำมรู้ ควำมร่วมมือด้ำนสถำปนิกหรือเจ้ำหน้ำที่
 ปฏิบัติงำนทำงด้ำนสถำปนิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยยึด
 หลักกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสังกัดและหลักควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลำกรและ
 ทำงรำชกำร โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
  ๒. ด ำเนินกำรจัดหำงบประมำณจำกทำงรำชกำรหรือเงินนอกงบประมำณมำใช้ในกำรก่อสร้ำง 
 ปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
  ๓. ด ำเนินกำรก่อสร้ำงปรับปรุงหรือจัดสภำพแวดล้อมตำมรูปแบบที่ก ำหนด 
  ๔. จัดบุคลำกรรับผิดชอบกำรบ ำรุงรักษำ ดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมของ
 สถำนศึกษำให้อยู่ในสภำพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเหมำะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
  ๕. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรใช้อำคำรสถำนที่จัดท ำแบบพิมพ์ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 และประชำสัมพันธ์  หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบและถือปฏิบัติ 
  ๖. ติดตำมตรวจสอบ ประเมินผล และรำยงำนผลกำรใช้กำรปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่และ
 สภำพแวดลอมของสถำนศึกษำให้มีควำมพร้อมใช้งำนอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
  ๗. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
   

  ๔.๓ งานสัมพันธ์ชุมชน       นำยปำนเทพ   ภักดีอุทธรณ์ 
 

 มีหน้าที่ ๑. วำงแผนก ำหนดงำน โครงกำรงบประมำณแผนปฏิบัติงำนด้ำนชุมชนสัมพันธ์และบริกำร
 สำธำรณะตลอดจนกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน 
            ๒. รวบรวมวิเครำะห์ข้อมูลของชุมชน  เพื่อน ำไปใช้ในงำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชน
 กับโรงเรียนและบริกำรสำธำรณะ 
           ๓. ให้บริกำรชุมชนในด้ำนข่ำวสำรสุขภำพอนำมัย อำคำรสถำนที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และวิชำกำร 
            ๔. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำชุมชน  เช่น กำรบริจำควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ควำมรู้และ
 จัดนิทรรศกำร 



 
 

            ๕. กำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศำสนำและงำนที่ เกี่ยวกับ
 ชุมชน 
            ๖. สนับสนุนส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งองค์กรตำ่ง ๆเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนเช่น สมำคมฯ มูลนิธิ 
            ๗. ประสำนและให้บริกำรแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำครัฐและเอกชน
 ในด้ำน อำคำรสถำนที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลำกร งบประมำณ 
            ๘. รวบรวมข้อมูล จัดท ำสถิติ 
            ๙. ประเมินสรุป รำยงำน ผลกำรกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 
            ๑๐. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๑. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๔.๔ งานโภชนาการ       นำงสำวนุจรี  เพียจันทึก 
 

 มีหน้าที่ ๑. ก ำหนดนโยบำย  วำงแผนงำนโครงกำร กำรด ำเนินงำนของงำนโภชนำกำรให้สอดคล้อง
 กับนโยบำยและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
  ๒. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระ ฯ และงำนต่ำงๆ ของโรงเรียนในกำรด ำเนินงำนด้ำนโภชนำกำร 
  ๓. ดูแลควบคุมควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอำหำรให้ถูกตำมหลักอนำมัย 
  ๔. จัดบริกำรน้ ำดื่มให้เพียงพอและตรวจสภำพของน้ ำดื่มใช้ให้สะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  ๕. ควบคุมและดูแลครุภัณฑ์ของโรงอำหำรให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ตลอดเวลำ  
  ๖. ควบคุมดูแลรักษำสถำนที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในกำรประกอบกำรของแม่ค้ำให้ถูก
 สุขลักษณะ 
  ๗. ก ำหนดประเภทของอำหำร ปริมำณให้เพียงพอแก่นักเรียนในโรงเรียน 
  ๘. ให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นในกำรประกอบอำหำรที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรแก่ผู้ประกอบกำร
 และนักเรียน 
  ๙. ดูแล ควบคุม ตรวจคุณภำพของอำหำร เครื่องดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
  ๑๐. อ ำนวยควำมสะดวกแก่นักเรียนที่มำใช้บริกำรภำยในโรงเรียน 
  ๑๑. อบรมมำรยำท ควบคุม ดูแลระเบียบในกำรรับประทำนอำหำร เครื่องดื่มให้อยู่ในระเบียบ
 วินัยและวัฒนธรรมอันดีงำมของสังคม 
  ๑๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ทำงด้ำนโภชนำกำรภำยในโรงเรียน 
  ๑๓. ประสำนกับงำนแนะแนว งำนอนำมัยโรงเรียนในกำรช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำด้ำน
 สุขภำพ 
  ๑๔. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนโภชนำกำรและจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของงำน
 โภชนำกำร 
  ๑๕. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๔.๕ งานอนามัยโรงเรียน      นำงธนพร   ไทยำนุสร  หัวหน้ำ 
         นำยวินัย  กำวนอก  กรรมกำร 
 

 มีหน้าที ่๑. ก ำหนดนโยบำย วำงแผนงำนโครงกำร กำรด ำเนินงำนของงำนอนำมัยโรงเรียนให้
 สอดคล้องกับนโยบำยและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
  ๒. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และงำนต่ำงๆ ของโรงเรียน ในกำรด ำเนินงำนด้ำน
 อนำมัยโรงเรียน 



 
 

  ๓. ควบคุม ดูแลห้องพยำบำลให้สะอำด ถูกสุขลักษณะ 
  ๔. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในกำรปฐมพยำบำล รักษำพยำบำลให้พร้อมและใช้
 กำรได้ทันที 
  ๕. จัดหำยำและเวชภัณฑ์  เพ่ือใช้ในกำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
  ๖. จัดปฐมพยำบำลนักเรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกรณีเจ็บป่วยและน ำส่งโรงพยำบำล 
  ๗. จัดท ำบัตรสุขภำพนักเรียน ท ำสถิติ บันทึกสุขภำพ สถิติน้ ำหนักและส่วนสูงนักเรียน 
  ๘. ติดต่อแพทย์หรือเจ้ำหน้ำที่อนำมัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลำกรของโรงเรียนหรือชุมชน
 ใกล้เคียง 
  ๙. ติดต่อประสำนงำนกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
  ๑๐. ให้ค ำแนะน ำปรึกษำด้ำนสุขภำพนักเรียน 
  ๑๑. ประสำนงำนกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษำหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียน 
        ที่มีปัญหำด้ำนสุขภำพ 
  ๑๒. จัดตั้งชมรม ชุมชน อำสำสมัครสำธำรณสุข 
  ๑๓. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๔.๖ งานโสตทัศนศึกษา     นำยปริญญำ  ผดุงกิจ 
 

 มีหน้าที่ ๑. จัดท ำแผนพัฒนำงำน/โครงกำร แผนปฏิบัติรำชกำร ปฏิทินปฏิบัติงำนเพื่อเสนอผู้บริกำร
 จัดสรรงบประมำณ 
           ๒. จัดหำทรัพยำกรที่ใช้ในงำนโสตทัศนศึกษำ เช่น อุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ 
 และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอกับควำมต้องกำรและอยู่ในสภำพใช้งำนได้ดีและปลอดภัย 
           ๓. จัดท ำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เก่ียวกับโสตฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
           ๔. จัดห้องโสตฯ ให้สะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อย จูงใจให้เข้ำไปใช้บริกำร 
           ๕. จัดระเบียบกำรใช้ห้องโสตฯ และยืมวัสดุอุปกรณ์ให้ชัดเจน 
           ๖. ซ่อมบ ำรุง รักษำโสตทัศนอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภำพที่ดี 
           ๗. บันทึกกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภำยใน ภำยนอกโรงเรียน 
           ๘. สนับสนุนให้มีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนกำรสอน 
           ๙. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรที่โรงเรียนมีกำรประชุม อบรม สัมมนำในโอกำสต่ำง ๆ 
          ๑๐. จัดท ำสถิติกำรใช้บริกำร  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
          ๑๑. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๑๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๕. กลุ่มอ านวยการ 
  ๕.๑ หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ     นำงสำวนุจรี  เพียจันทึก 
 

 มีหน้าที่ ๑.ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ดูแลเกี่ยวกับเอกสำรรำชกำร และสวัสดิกำรนักเรียน ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

 
 



 
 

 
 

  ๕.๒ งานสารบรรณ       นำงสำวสำวินี  สง่ำวงค์ 
 

 มีหน้าที่ ๑. ออกแบบระบบกำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำรให้สอดคล้องสัมพันธ์กันและสำมำรถเชื่อมโยง
 ระหว่ำงสถำนศึกษำกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้  โดยน ำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
 และกำรสื่อสำร ( ICT) มำใช้ในกำรด ำเนินงำน 
  ๒. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

  ๕.๓ งานประชาสัมพันธ์      นำยเอกชัย   พละศักดิ์ 
 

 มีหน้าที่ ๑. ศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และผลงำนกำรจำกกำรศึกษำของ
 สถำนศกึษำรวมทั้งควำมต้องกำรในกำรได้รับข้อมูล ข่ำวสำรของชุมชน 
  ๒. วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ โดยประสำน
 ควำมร่วมมือกับบุคลำกร ชุมชน องค์กร และสื่อมวลชนในท้องถิ่น                              
  ๓. จัดให้มีเครือข่ำยกำรประสำนงำนกำรประชำสัมพันธ์ 
  ๔. พัฒนำบุคลลำกรที่รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
 ประชำสัมพันธ์ 
  ๕. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนกำรศึกษำ ตำมแนวทำงที่ก ำหนดในทุกโอกำสอย่ำง
 ต่อเนื่อง     
  ๖. สร้ำงกิจกรรมประชำสัมพันธ์ในหลำกหลำยรูปแบบ  โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของ
 เครือข่ำยประชำสัมพันธ์       
  ๗. ติดตำม ประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์เพื่อให้ทรำบถึงผลที่ได้รับจำกประชำสัมพันธ์ และ
 น ำไปด ำเนินกำรปรับปรุงไขพัฒนำให้เหมำะสม    
  ๘. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

๕.๔ งานสวัสดิการ       นำงสำวสุพัชตำ  มันทิกะ 
 

 มีหน้าที่ ๑. จัดบริกำรเยี่ยมไข้คณะครู-อำจำรย์ บุคลำกรในโรงเรียน นักปฏิบัติกำรที่เกิดอุบัติเหตุหรือ
 เจ็บป่วย นอนรักษำตัวในโรงพยำบำล ๑ วัน น ำกระเช้ำผลไม้หรือดอกไม้หรืออ่ืน ๆ ไปเยี่ยมโดยมี
 หัวหน้ำหมวด / งำน / ฝ่ำย เป็นผู้รับผิดชอบ 
  ๒. ประสำนงำนกับเจ้ำภำพและแจ้งให้บุคลำกรในโรงเรียนทรำบโดยทั่วกัน  ในกำรวำงพวง
 หรีดเป็นเจ้ำภำพในงำนสวดอภิธรรมศพของครู – อำจำรย์ บิดำ มำรดำของครู อำจำรย์ บิดำมำรดำ
 ของคู่สมรส นักเรียน นักกำรภำรโรงหรือญำติสำยตรง 
  ๓. จัดยำนพำหนะไปเยี่ยมไข้หรือร่วมงำนศพ 
  ๔. จัดกิจกรรมต่ำง ๆ เนื่องในวำระครบเกษียณอำยุรำชกำรประจ ำปี  กำรย้ำย  กำรลำออก
 ของบุคลำกรในโรงเรียน 
  ๕. จัดบริกำรเยี่ยมไข้ผู้มีอุปกำระคุณแก่โรงเรียน 
  ๖. จัดบริกำรวำงพวงหรีดงำนศพของผู้มีอุปกำระคุณของโรงเรียน 
  ๗. จัดท ำร่ำงระเบียบสวัสดิกำรโรงเรียนเสนอคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนเพ่ือประกำศใช้
 และเป็นหลักปฏิบัติ 



 
 

  ๘. ประเมิน สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  ๕.๕ งานศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำยเอกชัย   พละศักดิ์ 
 

 มีหน้าที่ ๑.พัฒนำศูนย์เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ได้มำตรฐำน 
  ๒. จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเสนอต่อโรงเรียน 
  ๓. แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 

ให้บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ มีวิริยะอุตสำหะ  มิก่อให้เกิดควำม
เสียหำยใด ๆ แก่สถำนศึกษำและรำชกำร 

 
     ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๗ 
 
 
 

(นำยพิสิษฐ์  ศุภวัฒน์ธนบดี) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดทุ่งยำยชี 

                
 


