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คำนำ 

 

 เอกสารเลมนี้จัดรวบรวมข้ึนเพ่ือพรรณนาภาระหนาท่ีงานของกลุมอำนวยการอันเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบตาง ๆ  ซ่ึงไดแก  ฝายบริหารสำนักงานกลุม  ฝายบริหารงานบุคคล  ฝายบริหารงานธุรการ 

ฝายเลขานุการกลุมโรงเรียน  และฝายประชาสัมพันธ ซ่ึงบุคลากรท่ีเก่ียวของจะตองมีความชัดเจนในเรื่องของ

ระเบียบและกฎหมายตาง ๆ  โดยถือปฏิบัติอยางเครงครัด  ดังนั้น  การแบงภาระหนาท่ีรับผิดชอบจึงเปนเรื่อง

เฉพาะท่ีสำคัญ  จึงไดมีการพรรณนางานไวชัดเจน  ทำใหทราบทิศทางการทำงานท่ีเปนเอกภาพ  และนำไปสู

เปาหมายของการบริหารงานของโรงเรยีนในระดับหนึ่ง 

หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารเลมนี้เปนประโยชนตอการบริหารและปฏิบัติงานของกลุมอำนวยการ      

ซ่ึงจะตองมีการปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป  ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนท่ีมีสวนเก่ียวของชวยใหเอกสารเลมนี้

เสร็จสมบูรณ 

 

 

 

กลุมอำนวยการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง          หนา 

แผนภูมิการบริหารงานกลุมอำนวยการ  

ฝายบริหารสำนักงานกลุมอำนวยการ       1 

- แผนกบริหารสำนักงานกลุมอำนวยการ     1 

- แผนกแผนงานกลุมอำนวยการ      2 

- แผนกเลขานุการกลุมอำนวยการ     2 

- แผนกพัสดุกลุมอำนวยการ      3 

- แผนกบุคลากรกลุมอำนวยการ      4 

- แผนกประเมินผลกลุมอำนวยการ     4  

- แผนกประกันคุณภาพการศึกษา     5 

- แผนกสวัสดิการกลุมอำนวยการ 

- แผนกประสานการบริหารโรงเรียน 

ฝายบริหารงานบุคคล        6 

- แผนกบรรจุแตงตั้งและการออกจากราชการ    7 

- แผนกวินัยและการรักษาวินัยบุคลากร     7 

- แผนกการรับและสงมอบงาน 

- แผนกทะเบียนประวัติและทำเนียบบุคลากร    8 

- แผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ      9 

- แผนกจัดจางชั่วคราว       9 

- แผนกรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   10 

- แผนกเลื่อนข้ันเงินเดือน  เพ่ิมคาจาง     10 

- แผนกอัตรากำลัง  และกำหนดตำแหนง     11 

ฝายบริหารงานธุรการ        12 

- แผนกสารบรรณ 

- แผนกบริการเอกสาร สิ่งพิมพ และคำรอง 

ฝายเลขานุการกลุมโรงเรียน       16 

- แผนกธุรการกลุมโรงเรียน 

- แผนกสถิติและขอมูลกลุมโรงเรียน 

 

 

 



เรื่อง          หนา 

 

- แผนกการประชุมกลุมโรงเรียน 

- แผนกเอกสารกลุมโรงเรียน 

ฝายประชาสัมพันธ 

- แผนกเกียรติบัตรและรางวัล 

- แผนกการประชุมบุคลากร 

- แผนกประชาสัมพันธ 
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พรรณนางานกลุมอำนวยการ  

ฝายบริหารสำนักงานกลุมอำนวยการ 

 มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  ชวยเหลือผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงานกลุมอำนวยการของโรงเรียนใหดำเนินไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

2.  ประสานงาน  นิเทศ  และกำกับ  ควบคุม  ดูแล  การดำเนินงานของงานตาง ๆ ใหดำเนินไปตาม

ภาระหนาท่ีและนโยบายของโรงเรียน ดังนี้  

2.1 แผนกบริหารสำนักงานกลุมอำนวยการ 

2.2 แผนกแผนงานกลุมอำนวยการ  

2.3 แผนกเลขานุการกลุมอำนวยการ  

2.4 แผนกพัสดุกลุมอำนวยการ  

2.5 แผนกบุคลากรกลุมอำนวยการ  

2.6 แผนกประเมินผลกลุมอำนวยการ  

2.7 แผนกประกันคุณภาพการศึกษา   

2.8 แผนกสวัสดิการกลุมอำนวยการ 

2.9 แผนกประสานการบริหารโรงเรียน 

3.  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนกบริหารสำนักงานกลุมอำนวยการ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  วางแผนดำเนินงาน  จัดทำแผนงาน  โครงการ  แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจำปของงานสำนักงานกลุมอำนวยการ  เพ่ือลงในแผนปฏิบัติงานประจำปของการเรียน 

  2.  จัดสำนักงานกลุมอำนวยการ ใหสะอาด สวยงาม เหมาะสม มีความสะดวกตอการปฏิบัติงานของ

บุคลากรและการติดตอของบคุคลภายนอก 

3. สรุปผลงาน / โครงการประจำภาคเรียน  ประจำป  และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

    4.  สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานกลุมอำนวยการท้ังในดานปริมาณคุณภาพ    เพ่ือรายงานผล

การดำเนินงานประจำป 

  5.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย 
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งานแผนงานกลุมอำนวยการ 

 มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  วางแผนการดำเนินงาน  จัดทำแผนงานโครงการ  แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงาน  และปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจำปของงานแผนงานกลุมอำนวยการในแผนปฏิบตัิการประจำปของโรงเรียน 

  2.  ประสานงานและรวบรวมงาน  โครงการจากบุคลากรท่ีรับผิดชอบในงานตาง ๆ  ของกลุม

อำนวยการ  เพ่ือจัดทำงาน / โครงการ  ในแผนปฏิบัติงานประจำปของโรงเรียน  ใหเปนไปตามนโยบายและ

จุดเนนของโรงเรียน 

3.  ควบคุมการจัดสรรงบประมาณ   และการใชงบประมาณของกลุมอำนวยการ  ใหตรงตาม

วัตถุประสงคและระยะเวลาดำเนินการของงาน/โครงการ 

  4.  เปนกรรมการในการจัดทำแผนงาน/โครงการประจำปของโรงเรียน 

  5.  จัดรวบรวมงาน / โครงการของกลุมอำนวยการท่ีไดรับอนุมัติแลวใหเปนรูปเลม     และสะดวกใน

การใชดำเนินงานท่ีเก่ียวของ 

6. จัดใหมีคณะกรรมการเพ่ือทำการประเมินงาน/โครงการกลุมอำนวยการ 

7. เก็บรวบรวมขอมูลของกลุมอำนวยการ  โดยจัดทำเปนระบบสารสนเทศ 

ใหเปนปจจุบัน  สามารถนำมาใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว 

  8.  สรปุผลงาน/โครงการประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  9.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานแผนงาน  กลุมอำนวยการ  ท้ังในดานปริมาณ      และคุณภาพเพ่ือ

รายงานผลการดำเนินงานประจำป 

10.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนกเลขานุการกลุมอำนวยการ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงานโครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงาน และปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจำปของงานแผนงานกลุมอำนวยการในแผนปฏิบตัิการประจำปของโรงเรียน 

  2.  กำหนดนัดหมายการประชุม จัดสถานท่ี เตรียมเอกสาร ระเบียบวาระการประชุมตามท่ีหัวหนา

กลุมอำนวยการกำหนด และบันทึกการประชุมของกลุมอำนวยการ 

  3.  จัดทำปายนิเทศ สถิติขอมูล และแผนภูมิการบริหารงานกลุมอำนวยการใหเปนปจจุบันถูกตอง

เสมอ 

4.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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แผนกพัสดุกลุมอำนวยการ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  วางแผนดำเนินงานจัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงาน และปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจำปของงาน พัสดุกลุมอำนวยการ ในแผนปฏิบัติงานประจำปของโรงเรียน 

2. ตรวจสอบการขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจาง ผานแผนงานโรงเรียน 

3. ประสานงานกับเจาหนาท่ีพัสดุในการจัดซ้ือ  จัดหา  จัดทำ  จัดจาง  เก่ียวกับพัสดุ   

กลุมอำนวยการ 

  4.  เปนผูเบิกพัสดุ ครุภัณฑ ของกลุมอำนวยการจากเจาหนาท่ีพัสดุโรงเรียน 

  5.  ควบคุมการเบิกจาย บำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑกลุมอำนวยการใหกับงานตางๆ  

  6.  จัดทำทะเบียนครุภัณฑ บัญชีพัสดุของกลุมอำนวยการใหเปนปจจุบันและสะดวก  ตอการ

ตรวจสอบอยูเสมอ 

  7.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  8.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานพัสดุกลุมอำนวยการ ท้ังในดานปริมาณ 

และคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

9. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

แผนกบุคลากรกลุมอำนวยการ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงาน และปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจำปของงานบุคลากรกลุมอำนวยการ ในแผนปฏิบตัิงานประจำป 

ของโรงเรียน 

  2.  กำหนดบทบาทหนาท่ี ภาระงาน ใหเปนไปตามโครงสรางการบริหารงานของกลุมอำนวยการ 

 3.  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรกลุมอำนวยการ ท่ีสงผลตอการพัฒนางานในหนาท่ี

ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   4.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน  ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  5.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานบุคลากรกลุมอำนวยการท้ังในดานปริมาณ          และคุณภาพ  

เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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แผนกประเมินผลกลุมอำนวยการ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  วางแผนดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงาน และปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจำปของงานประเมินผลกลุมอำนวยการในแผนปฏิบตัิงานประจำปของโรงเรียน 

  2.  ออกแบบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมอำนวยการใหครอบคลุมภาระหนาท่ี 

  3.  จัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกลุมอำนวยการและเสนอ

บุคคลท่ีเก่ียวของ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

  4.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน  ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  5.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานประเมินผล กลุมอำนวยการท้ังในดานปริมาณ      และคุณภาพ 

เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนกประกันคุณภาพการศึกษา 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  วางแผนการดำเนินงาน  จัดทำแผนงาน  โครงการ  แผนควบคุมภายใน  และปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจำปของงานประกันคุณภาพการศึกษาในแผนปฏิบตัิงานประจำปของโรงเรียน 

  2.  เปนคณะทำงานประกันคุณภาพของโรงเรียน 

  3.  ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของกลุมใหเปนไปตามนโยบาย  ทิศทาง  การประกัน

คุณภาพการศึกษาของรัฐบาล 

  4.  จัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพของกลุมงานอยางเปนระบบ  เพ่ือรองรับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

  5.  สรุปผลงาน / โครงการ  ประจำภาคเรยีน  ประจำป  และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  6.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา  กลุมอำนวยการท้ังในดานปริมาณและ

คุณภาพ  เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป  

  7.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนกสวัสดิการกลุมอำนวยการ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจำปของงานสวัสดิการบคุลากร ในแผนปฏิบัติงานประจำปของโรงเรียน 

  2.  ศึกษา สำรวจ วิเคราะห และจัดทำหลักเกณฑการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรของกลุมอำนวยการ

ในรูปแบบตาง ๆ  และประชาสัมพันธ ใหทราบโดยท่ัวกัน 

  3.  ดำเนินการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรของกลุมอำนวยการตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 
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  4.  รวบรวมหลักฐานพรอมจัดทำบัญชีการรับจายเงินสวัสดิการใหเปนปจจุบัน 

  5.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  6.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานสวัสดิการบุคลากร กลุมอำนวยการท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ 

เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

  7.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนกประสานการบริหารโรงเรียน 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจำปของงานสวัสดิการบคุลากร ในแผนปฏิบัติงานประจำปของโรงเรียน 

  2.  ติดตอประสานงาน กลุม ฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 3.  ติดตามการทำงานกลุมตางๆ 

 4.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  5.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานสวัสดิการบุคลากร กลุมอำนวยการท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ 

เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

  6.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ฝายบริหารงานบุคคล 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  ชวยเหลือผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงานกลุมอำนวยการ ใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.  ประสานงาน นิเทศ กำกับ ติดตามดูแลการดำเนินงานตาง ๆ ในฝาย ใหดำเนินไปตามภาระหนาท่ี       

และนโยบาย ดังนี ้

2.1  แผนกบรรจุแตงตั้งและการออกจากราชการ  

2.2 แผนกวินัยและการรักษาวินัยบุคลากร  

2.3 แผนกการรับและสงมอบงาน 

2.4 แผนกทะเบียนประวัติและทำเนียบบุคลากร 

2.5 แผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ  

2.6 แผนกจัดจางชั่วคราว  

2.7 แผนกรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

2.8 แผนกเลื่อนข้ันเงินเดือน  เพ่ิมคาจาง  

2.9 แผนกอัตรากำลัง  และกำหนดตำแหนง  

4. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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แผนกบรรจุแตงตั้งและการออกจากราชการ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  วางแผนการดำเนินงาน  จัดทำแผนงาน  โครงการ  แผนควบคุมภายในและปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจำป  ของงานบรรจุแตงตั้งและการออกจากราชการในแผนปฏิบตัิงานประจำปของโรงเรียน 

  2.  ปฏิบัติหนาท่ีงานสรรหาและบรรจุขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนลูกจาง

ชั่วคราว เก่ียวกับ 

    2.1  การสอบแขงขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก 

    2.2  การแตงตั้งหรือเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกหรือผูไดรับการคัดเลือก 

    2.3  การบรรจุเขารับราชการใหม 

  3.  ปฏิบัติหนาท่ีงานแตงตั้งยาย  โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เก่ียวกับการแตงตั้ง

การยาย การรบัโอน  การบรรจุกลับเขารับราชการ  การรักษาราชการแทน 

  4.  ปฏิบัติหนาท่ีงานออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับการ

เกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ การใชออกจากราชการ การออกจากราชการ กรณีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 5.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  6.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานบรรจุแตงตั้งและการออกจากราชการ กลุมอำนวยการ 

และบริหารงานบุคคลท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

แผนกวินัยและการรักษาวินัยบุคลากร 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจำปของงานวินัยและการรักษาวินัยบุคลากร ในแผนปฏิบัติงานประจำปของโรงเรียน 

  2.  ใหความรูเก่ียวกับเรื่องวินัย การรักษาวินัย การมาปฏิบัติหนาท่ีราชการแกขาราชการครู 

และบคุลากรทางการศึกษา 

  3.  ดำเนินการดูแล ควบคุม สงเสริม และพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหประพฤติ 

ปฏิบัติตามระเบียบวินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

  4.  แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน สอบสวนทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษาท่ีกระทำความผิด 

  5.  รายงานผลการสืบสวน สอบสวนทางวินัยบุคลากรในโรงเรียนท่ีกระทำผิดวินัย ตามลำดับข้ันตอน 

  6.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  7.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานวินัยและการรักษาวินัยบุคลากร กลุมอำนวยการท้ังในดานปริมาณ

และคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

  8.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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แผนกการรับและสงมอบงาน 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจำปของงานทะเบียนนักเรียน ประวัติบุคลากร ในแผนปฏิบัติงานประจำปของโรงเรียน 

 2.  จัดทำแบบฟอรมการรับ และสงมอบงาน 

 3.  ติดตาม และดำเนินการ เรื่องการรับสงงานใหบุคลากร แผนก ฝาย กลุมท่ีเก่ียวของ กรณีท่ีมี

บุคลากรของโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง งานท่ีไดรับมอบหมาย หรือ เขารับงานใหม หรือลาออกจากงานท่ี

รับผิดชอบ หรือถูกยกเลิกหนาท่ี 

 4.  จัดเก็บเอกสารการรับ และสงมอบงาน  ใหเปนระบบ 

 5.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรยีน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  7.  สรุปผลการปฏิบัติงานของการรับและสงมอบงาน ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผล

การดำเนินงานประจำป 

  8.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

แผนกทะเบียนประวัตแิละทำเนียบบุคลากร 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจำปของงานทะเบียนนักเรียน ประวัติบุคลากร ในแผนปฏิบัติงานประจำปของโรงเรียน 

 2.  จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรทุกประเภท การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับทะเบียนประวัติ สถิติขอมูล 

การออกบัตรประจำตัว และการออกหนังสือรับรองขาราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน 

  3.  การขอมีบัตรประจำตัวขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ และขาราชการบำนาญ 

  4.  จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ท่ีดีและปลอดภัย มีระบบบริการท่ีดี 

  5.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  6.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานทะเบียนนักเรียน ประวัติบุคลากร กลุมอำนวยการท้ังในดานปริมาณ

และคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

  7.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ 

มีหนาท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

  1.  วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจำปของงานเครื่องราชอิสริยาภรณ ในแผนปฏิบัติงานประจำปของโรงเรียน 

  2.  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
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  3.  การเขาเฝาฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชัน้สายสะพายประจำป 

  4.  การมอบประกาศนียบัตร และเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ 

  5.  การรับ-จาย เครื่องราชอิสริยาภรณ 

  6.  การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 

  7.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  8.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานเครื่องราชอิสริยาภรณ กลุมอำนวยการท้ังในดานปริมาณและ

คุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

  9.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนกจัดจางช่ัวคราว   

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจำปของงานจัดจาง สัญญาจาง ลูกจางชั่วคราว ในแผนปฏิบัติงานประจำปของโรงเรียน 

  2.  จัดทำประกาศจัดจาง ลูกจางชั่วคราว ตามคุณสมบัติท่ีระบุ และกำหนดวิธีการคัดเลือก 

  3.  ดำเนินการรับสมัครลูกจาง ตามประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

  4.  ดำเนินการคัดเลือกตามวิธีการท่ีกำหนด 

 5.  ประกาศผลการคัดเลือก พรอมแจงเอกสารหลักฐาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับการทำสัญญาจาง 

  6.  จัดเตรียมเอกสารสัญญาจาง แบบฟอรม และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  7.  ดำเนินการทำสัญญาจาง 

  8.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  9.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานจัดจาง สัญญาจาง ลูกจางชั่วคราว กลุมอำนวยการท้ังในดาน

ปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

  10.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนกรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจำปของงานรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากร ในแผนปฏิบัติงานประจำปของโรงเรียน 

  2.  ดำเนินการเรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร พรอมท้ังสรุปผลใหเปนประจำวัน 

  3.  จัดทำแบบฟอรมและรับเรื่องการขออนุญาตลาของบุคลากร พรอมท้ังเก็บรวบรวมเปนสถิติใหเปน

ปจจุบัน 
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  4.  จัดทำแบบฟอรม และเก็บรวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

และนำเสนอผูท่ีเก่ียวของตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

  5.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  6.  สรุปผลการปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากร กลุมอำนวยการท้ังในดานปริมาณและ

คุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

  7.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

แผนกเล่ือนข้ันเงินเดือน เพ่ิมคาจาง 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจำปของงานงานเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ิมคาจาง ในแผนปฏิบัติงานประจำปของโรงเรียน 

  2.  จัดทำแบบประเมินการเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือมอบหมายใหผูท่ีเก่ียวของ 

  3.  รวบรวมขอมูล สถิติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เชน สถิติวันลา ประวัติ

การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือเพ่ิมคาจาง สำหรับลูกจางชั่วคราว 

  4.  แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการพิจารณาความดีความชอบ ในการเลื่อนข้ันเงินเดือนของ

ขาราชการครู พนักงานราชการ ลูกจางประจำ หรือเพ่ิมคาจางสำหรับลูกจางชั่วคราว 

 5.  ปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนสังกัด หรือ

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษากำหนด สำหรับขาราชการครู พนักงานราชการ และลูกจางประจำ 

  6.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  7.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ิมคาจาง กลุมอำนวยการท้ังในดานปริมาณและ

คุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

  8.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนกอัตรากำลัง และกำหนดตำแหนง 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจำปของงานอัตรากำลัง และกำหนดตำแหนง ในแผนปฏิบัติงานประจำปของโรงเรียน 

  2.  การวิเคราะหและวางแผนอัตรากำลังคน 

    2.1  วิเคราะหภารกิจและแผนอัตรากำลังคนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    2.2  กำหนดจำนวนอัตรากำลังของโรงเรียนตามเกณฑท่ี อ.ก.ค.ศ. กำหนด 

    2.3  จัดทำแผนอัตรากำลังของโรงเรียน 

    2.4  ติดตามและประเมินผลการใชอัตรากำลังตามแผน 
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  3.  วิเคราะหขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือตรวจสอบการใชตามความจำเปน ความตองการ 

ความขาดแคลน เทียบกับเกณฑ และแผนอัตรากำลังโรงเรียน 

  4.  รับคำขอปรับปรุง/การกำหนดตำแหนง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตำแหนง 

  5.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  6.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานอัตรากำลัง และกำหนดตำแหนง กลุมอำนวยการท้ังในดานปริมาณ

และคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

  7.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ฝายบริหารงานธุรการ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  ชวยเหลือผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงานกลุมอำนวยการ ใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.  ประสานงาน นิเทศ กำกับ ติดตามดูแลการดำเนินงานตาง ๆ ในฝาย ใหดำเนินไปตามภาระหนาท่ี       

และนโยบาย ดังนี ้

2.1 แผนกสารบรรณ 

2.2  แผนกบริการเอกสาร สิ่งพิมพ และคำรอง 

2.3  แผนกรับนักเรียนใหม   

2.4  แผนกทะเบียนนักเรียน     

3.  งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนกสารบรรณ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. วางแผนการดำเนินงาน  จัดทำแผนงาน  โครงการ  แผนควบคุมภายในและปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจำป  ของงานธุรการ  ในแผนปฏิบตัิงานประจำปของโรงเรียน 

2. การรับ – สงหนังสือราชการ 

2.1  หนังสือภายใน 

 -  รับบันทึกขอความ   

  -  รับคำรองท่ัวไป 

  -  รับและเสนอใบลาของขาราชการครูและลูกจางชั่วคราว 

  -  จัดพิมพคำสั่งโรงเรียน   

  -  จัดพิมพประกาศโรงเรียน   

  -  จัดพิมพบันทึกขอความ 
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2.2  หนังสือภายนอก 

 -  รับหนังสือเขา    

            -  พิมพหนังสือโตตอบ   

2.  จําหนายจายแจกหนังสือท่ีเกษียณไปยังหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไป  

3.  การเก็บหนังสือราชการ 

4.  การทำลายหนังสือราชการใหเปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ   

พ.ศ. 2526 

5.  การใหยืมหนังสือราชการ  คำสั่ง  และเอกสารอ่ืน ๆ 

6.  การใหบริการบุคลากร 

7.  จัดทําสถิติการรับ – สง หนังสือ  

8.  ใหคำแนะนำ  อำนวยความสะดวก  ในการติดตอประสานงานกับบุคลากร  และผูมาติดตอ 

      9.  สรุปผลงาน / โครงการ  ประจำภาคเรยีน  ประจำป  และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

       10.  สรุปผลการปฏิบัติงานของงานธุรการ  กลุมอำนวยการท้ังในดานปริมาณ         และคุณภาพ

เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

        11.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนกบริการเอกสาร ส่ิงพิมพ และคำรอง 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจำปของงานรับนักเรียนใหม ในแผนปฏิบัติงานประจำปของโรงเรียน 

2. จัดพิมพแบบฟอรมตาง  ๆ  ท่ีเก่ียวของกับงานธุรการ 

3. ใหคำแนะนำ  อำนวยความสะดวก  ในการติดตอประสานงานกับบุคลากร  และผูมาติดตอ 

 4.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  5.  สรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกบริการเอกสาร สิ่งพิมพ และคำรอง ของกลุมอำนวยการท้ังในดาน

ปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

  6.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 



ห น า  | 12 
ฝายเลขานุการกลุมโรงเรียน 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  ชวยเหลือผูบริหารโรงเรยีน ในการบริหารงานกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ใหดำเนินไปอยาง

มีประสิทธิภาพ 

  2.  ประสานงาน นิเทศ กำกับ ติดตามดูแลการดำเนินงานตาง ๆ ในฝาย ใหดำเนินไปตามภาระหนาท่ี 

และนโยบาย ดังนี ้

2.1  แผนกธุรการกลุมโรงเรียน 

2.2  แผนกสถิติและขอมูลกลุมโรงเรียน 

2.3 แผนกการประชุมกลุมโรงเรียน 

2.4 แผนกเอกสารกลุมโรงเรียน 

  3.  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนกธุรการกลุมโรงเรียน 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน 

ประจำปของแผนกธุรการกลุมโรงเรียน ในแผนปฏิบตัิงานประจำปของโรงเรียน 

2. จัดทำทะเบียน รับสงหนังสือ 

3. ติดตอประสานงานระหวางโรงเรียนตางๆในกลุม และ กับหนวยงานท่ีสังกัด 

4. สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

5. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานทะเบียนนักเรียน ประวัติบุคลากร กลุมอำนวยการท้ังในดาน 

ปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

แผนกสถิติและขอมูลกลุมโรงเรียน 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน 

ประจำปของแผนกสถิติขอมูลกลุมโรงเรียน ในแผนปฏิบตัิงานประจำปของโรงเรียน 

2.  วางแผน  ออกแบบเก็บขอมูลของกลุม ในดานตางๆ เพ่ือนำไปจัดทำ หนังสือ เอกสาร รายงาน 

คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค  

3. จัดทำขอมูลสถิติ เพ่ือใชในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ใหเปน 

โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค  

4. สรปุผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 
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  5.  สรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกสถิติขอมูลกลุมโรงเรียน กลุมอำนวยการท้ังในดานปริมาณและ

คุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

  6.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

แผนกการประชุมกลุมโรงเรียน 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน 

ประจำปของแผนกการประชุมกลุมโรงเรียน ในแผนปฏิบตัิงานประจำปของโรงเรียน 

 2. จัด เตรียม จอง ติดตอ สถานท่ีประชุมกลุม 

2.  ประสานงานกับโรงเรียน กลุม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทำระเบียบวาระการประชุม 

3.  จัดประชุมบุคลากรของกลุมโรงเรียน ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5. บันทึก และรายงานการประชุมกลุมโรงเรียน จัดเก็บ และรายงานขอมูล ผลการดำเนินงานตามมติ 

ท่ีประชุม 

 5.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  6.  สรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกการประชุมกลุมโรงเรียน กลุมอำนวยการท้ังในดานปริมาณและ

คุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

  7.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

แผนกเอกสารกลุมโรงเรียน 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน 

ประจำปของแผนกเอกสารกลุมโรงเรียน ในแผนปฏิบัติงานประจำปของโรงเรียน 

2. จัดทำเอกสาร กลุมโรงเรียน เพ่ือนำเสนอ หรือรายงาน ฝายตางๆท่ีเก่ียวของ 

3. เก็บ รวบรวมรวมเอกสารของกลุมโรงเรียนใหเปนระบบสะดวกตอการนำไปใช 9jvwx 

 4.  สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

  5.  สรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกเอกสารกลุมโรงเรียน บุคลากร กลุมอำนวยการท้ังในดานปริมาณ

และคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

  6.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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ฝายประชาสัมพันธ 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  ชวยเหลือผูบริหารโรงเรยีน ในการบริหารงานกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค ใหดำเนินไปอยาง

มีประสิทธิภาพ 

  2.  ประสานงาน นิเทศ กำกับ ติดตามดูแลการดำเนินงานตาง ๆ ในฝาย ใหดำเนินไปตามภาระหนาท่ี 

และนโยบาย ดังนี ้

2.1 แผนกเกียรติบัตรและรางวัล 

2.2 แผนกการประชุมบคุลากร 

2.3 แผนกประชาสัมพันธ 

 3.  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

แผนกการออกประกาศนียบัตร เกียรติบัตร และรางวัลตาง ๆ  

  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1.  วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจำปของแผนกการออกประกาศนียบัตร เกียรติบัตร และรางวัลตาง ๆในแผนปฏิบัติงานประจำปของ

โรงเรียน 

2. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานประกาศนียบัตร เกียรติบัตร อนุโมทนาบัตร และรางวัลตาง ๆ ท้ัง  

ในดานปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปตามสายงานบริหารเลขานุการโรงเรียน   

3. จัดทำทะเบียนคุม ออกแบบประกาศนียบัตร เกียรติบัตร อนุโมทนาบัตร ประกาศนัยบัตร และ  

รางวัลตาง ๆ ของโรงเรียน  

4. จัดทำประกาศนียบัตร อนุโมทนาบัตร ประกาศนียบัตร ของโรงเรียนไวบริการฝายตาง ๆ   

5. สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด  

สรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกการออกประกาศนียบัตร เกียรติบัตร และรางวัลตาง ๆ  กลุมอำนวยการท้ังใน  

ดานปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป  

6.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย   
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แผนกประชุมบุคลากร 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

6. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายใน และปฏิทินปฏิบัติงาน 

ประจำปของแผนกประชุมผูบุคลากร ในแผนปฏิบตัิงานประจำปของโรงเรียน 

7. สรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกการประชุมบุคลากร ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพเพ่ือรายผล 

การดำเนินงานประจำป ตามสายงานบริหาร 

8. ประสานงานกับบุคลากรของ กลุม/ฝาย/แผนก  เพ่ือจัดทำระเบียบวาระการประชุม 

9. จัดประชุมบุคลากรของโรงเรียนเปนประจำ ทุกครั้งท่ี ฝายบริหารมอบหมาย 

10. บันทึก และรายงานการประชุมโรงเรียน จัดเก็บ และรายงานขอมูล ผลการดำเนินงานตามมติท่ีประชุม 

11. สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

12. สรุปผลการปฏิบัติงานแผนกการประชุมบุคลากร กลุมอำนวยการท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ  

เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

13.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนกประชาสัมพันธ 

 มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จัดทำแผนงานโครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปของแผนกประชาสัมพันธในแผนปฏิบัติการ

ประจำปของโรงเรียน 

2. สรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกประชาสัมพันธท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการ

ดำเนินงานประจำป ตามสายงานบริหารของโรงเรียน 

3. จัดทำคูมือ ระเบียน และปฏิบัติและแบบฟอรมท่ีมีใชในการปฏิบัติแผนกประชาสัมพันธ 

4. จัดซ้ือ จัดหา จัดสราง จัดซอม และจัดเก็บรักษาวัสดุอุปกรณท่ีใชแผนกประชาสัมพันธ 

5. จัดทำสารประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรขาวสารเกียรติคุณของโรงเรียน อยางนอยภาคเรียน ละ 1 เลม 

6. จัดตกแตงควบคุมการใชสถานท่ีในความรับผิดชอบของแผนกประชาสัมพันธ 

7. จัดทำทะเบียน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑของแผนกประชาสัมพันธใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

8. ควบคุมเครื่องเสียง และการจัดระบบประกาศ ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน 

9. จัดควบคุมพิธีการของโรงเรียนในโอกาสตาง ๆ  

10. จัดทำปายนิเทศเพ่ือประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียน 

11. จัดกิจกรรมเสียงตามสายภายในโรงเรียน 

12. จัดกิจกรรมใหความรูแกนักเรียนและฝกใหนักเรียนไดมีประสบการณดานการประชาสัมพันธ 

13. สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำป และรายงานตามเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด 

14. สรุปผลการปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ กลุมอำนวยการท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ  

เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

15.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



กลุมบริหารวิชาการ



เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช ยึดหลักการการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มฝ่ายในภาพรวม ดังนี้  

 
ขั้นตอนที่ 1 ก ำหนดเป้ำหมำย (Goals) : G 

GOALS  การตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร 
ฝ่ายงาน โครงการ และงานกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน มี
เหตุผล 
ขั้นตอนที่ 2 ระเบียบปฏิบัติ (Orders) : O 

Order  คือ การก าและด าเนินการโดยยึดถือระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงาน ระเบียบเฉพาะที่เก่ียวข้องกับงานนั้น ๆ  
ขั้นตอนที่ 3 กำรวำงแผน และกำรมีส่วนร่วม (Plan) : P 

Plan คือ การวางแผนแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำกับ ตรวจสอบ (Monitoring) : M 

Monitoring  คือ การตรวจสอบ / การก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้  
ขั้นตอนที่ 5 กำรประเมินผล (Evaluation) : E 

Evaluation  คือ  การประเมินผลการด าเนินงาน ผล
การด าเนินโครงการ หลังเสร็จสิ้นแต่ละภาระกิจ 
ขั้นตอนที่ 6 รำยงำนผล (Reward and Report) : R 

Report  คือ การรายงานผลการด าเนินงาน ในกลุ่ม
งานหรืองานนั้น ๆ 

     

 

 

 

 

ผูมี้สว่นได้

สว่นเสีย 

เวลา งบประมาณ คณุภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงวิเครำะห์โมเดลคุณภำพ GOPMERc ตำมโครงสร้ำง 

GOPMERc กลุ่มบริหำร ฝ่ำยงำน โครงกำร 

Goal จุ ดมุ่ งหมาย /จุ ด เน้ น   ระดับ
นโยบาย 

เป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ของฝ่ายงาน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

Order ระเบียบข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ระเบียบเฉพาะของฝ่ายงาน ข้ อ ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

Plan การวางแผนร่วมกันกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
- คณะกรรมการบริหาร 

การวางแผนร่วมกันกับทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
- คณะกรรมการฝ่ายงาน 

กลุ่มสาระ ระดับชั้น 

การวางแผนร่วมกันกับทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ด าเนินงาน 
Monitor การก ากับติดตามระดับนโยบาย

ติดตามความก้าวหน้า 
ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

ก ากับติดตามกิจกรรม   ต่าง 
ๆ ตามที่วางไว้ 

Evaluation ประเมินภาพรวม ความคุ้มค่า 
ความส าเร็จของงาน 

ประเมินผลส า เร็จ  สภาพ
ปัญหาในการด าเนินงาน 

ประเมินกิจกรรม 

Report รายงานผลการด าเนินงาน รายงานโครงการ รายงานโครงการย่อย 

Communicate  
to 

1. ผู้บริหาร 
2. ผู้ปกครอง 
3. นักเรียน 
4. คร ู
5. สังคม 
6. บุคลากร 
7. อ่ืน ๆ 

1. บุคลากรในฝ่ายงาน 
2. ผู้บริหาร 
3. ฝ่ายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4. อ่ืน ๆ 

1. คณะท างานโครงการ  
2. ฝ่ายงาน 
3. ผู้บริหาร 
4. นักเรียน 
5. บุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
6. อ่ืน ๆ 

 

Efficiency 
Co

st 
งบ

ปร
ะม

าณ
 

PDCA Gopmer Communication to  
stakeholder 
 

Tim
e เวลา 

 G c 
PLAN O c 
 P c 
DO M c 
CHECK E c 
 R c 
ACT   

Quality คุณภาพ 



 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช 
ที ่ 135 /2565 

เรื่อง  มอบหมายงานให้รองผู้อ านวยการโรงเรียนและแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม 
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

------------------------------------------------------------------------------------ 
  เพ่ือให้การบริหารและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และตามระเบียบโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2563) 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และ
ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 โรงเรียนจึงมอบหมาย
งานให้รองผู้อ านวยการโรงเรียนและแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

1) นำยสิทธิชัย แสงนิล  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  และหัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
          มีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับ นิเทศติดตามและรายงานผลงานการบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารส านักงาน
(งานธุรการและเลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ งานแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ และงานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ)  ฝ่าย
บริหารและพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายพัฒนาวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้) ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศกลุ่มบริ หาร
วิชาการ และฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการ และงานอื่นที่ผู้อ านวยการมอบหมาย  

2) นำงพรรณี  อินทรปำน ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  และรองหัวหน้ำกลุ่ม
บริหำรวิชำกำร 
          มีหน้าที่ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ในการควบคุม ก ากับ นิเทศ ดูแลติดตามการบริหารงาน
วิชาการ ฝ่ายบริหารส านักงาน (งานธุรการและเลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ งานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ และงาน
พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ) ฝ่ายบริหารและพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายบริหารงานทะเบียนและวัดผล   ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  ฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการ  งาน/โครงการพิเศษ 
งานประสานงานหน่วยงานภายนอก  และงานอื่น ๆ ที่รองผู้อ านวยการมอบหมาย  

 3) นำยสมศักดิ์  กัญจนกำญจน์  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร และรองหัวหน้ำ
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
          มีหน้าที่ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ในการควบคุม ก ากับ นิเทศ ดูแล ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้  ฝ่ายบริหารส านักงาน (งานแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ)  ฝ่ายพัฒนา
วิชาการ  ฝ่ายบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้  งาน/โครงการพิเศษ งานประสานงานหน่วยงานภายนอก และงานอ่ืน ๆ ที่รอง
ผู้อ านวยการมอบหมาย   

โดยให้หัวหน้าฝ่าย ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้างาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบบริหารโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  ประกอบด้วย 

 



 

1) ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน 
1) นางนุชสรา  นาคัน  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารส านักงาน 
2) นายธนกฤช  ผลศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารส านักงาน 
1.1 งำนธุรกำรและเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  

         นายธนกฤช  ผลศิริ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการและเลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ 
1.2 งำนแผนงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร  

1) นางสาวปิยดา  เกิดด้วยทอง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
2) นางเกศริน  นุ่นแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ  

1.3 งำนพัสดุกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
1) นางวิภาวี   บุญฤกษ ์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ 
2) นายธนกฤช  ผลศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ 

1.4 งำนพัฒนำบุคลำกรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
1) นางสาวเสาวนีย์   บุญแก้ว ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ 
2) นางบุปผา  สวนจันทร์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ 

 2. ฝ่ำยบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
    1) นางสาวประภาศรี  ธานีรัตน์   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนาหลักสูตร  
    2) นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

2.1 งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ    
  1) นางสาวประภาศรี  ธานีรัตน์    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2) นางสาวโสภา   ทองประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ม.ต้น) 
  3) นางสาวเบญจมาศ   เภรีฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ม.ปลาย) 
  4) นางสาวปาจารีย์   ช่วยสังข์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรท้องถิ่น) 
  5) นายภานุวัฒน์   ทองวล ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.2 งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน     
          ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น   
 1) นางพรรณี  อินทรปาน        ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาการเรียนการสอน ม.ต้น 

2) นางอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานพัฒนาการเรียนการสอน ม.ต้น   
3) นางปิ่นอนงค์  แสงมณ ี        ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานพัฒนาการเรียนการสอน ม.ต้น   
4) นางทสภร  มั่นวงศ์         ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานพัฒนาการเรียนการสอน ม.ต้น   

 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย   
 1) นายสมศักดิ์  กัญจนกาญจน์   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาการเรียนการสอน ม.ปลาย 
 2) นางสาวเสาวนีย์   บุญแก้ว       ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานพัฒนาการเรียนการสอน ม.ปลาย   
 3) ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  ศรีสุวรรณ    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานพัฒนาการเรียนการสอน ม.ปลาย 
 4) นายบุญเสริฐ  จันทร์ทิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานพัฒนาการเรียนการสอน ม.ปลาย  
 2.3 งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนิเทศภำยใน   

1) นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนและนิเทศภายใน 
2) นายศุภมิตร วิริยกุลโอภาศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานจัดการเรียนการสอนและนิเทศภายใน 

     ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
3) นางสาวณฐัณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานจัดการเรียนการสอนและนิเทศภายใน 

     ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4) นายภานุวัฒน์  ทองวล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานจัดการเรียนการสอนและนิเทศภายใน 



 

 2.4 งำนจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน    
  นางสาวเบญจมาศ  เภรีฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดตารางเรียนตารางสอน 
 2.5 งำนบริกำรส ำเนำเอกสำร     
 1) นายธนกฤช   ผลศิริ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริการส าเนาเอกสาร 
 2) นายจรูญ   แก้วนาค     ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการส าเนาเอกสาร  
3. ฝ่ำยพัฒนำวิชำกำร   
    1) นางสาวอาภรณ์  รับไซ     ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ   
    2) นางขวัญตา  วรรณรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
 3.1 งำนวิเทศสัมพันธ์      
  1) นางปวิตรา  แดงวิไล  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
  2) นางสาวญาณิศา   แดงงาม ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
  3) นางสาวอาภรณ์  รับไซ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
  4) นางสาวกรรณิกา  แสงระวี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
  5) นางสาวปิยดา  เกิดด้วยทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
  6) นางสาวเจนจินา   สาริกขา    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
  7) นายสุริยา  เสนาะจิต  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
  8) นางสาวฐิติกานต์ ค านวณจิตต์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
 3.2 งำนพัฒนำและส่งเสริมวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี  
  1) นางกนกรัตน์  สิงห์นุ้ย            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ 
 2) นางสาวษิราณีย์  บุญเกิด        ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ 
  3) นายศุภมิตร   วิริยกุลโอภาศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ 
 4) นางเรณู   รักด า  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ 
  5) นางสาวกุลธิดา  ขันสุข  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ 
  6) ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  ศรีสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ       

7) นายสถิติ  เลื่อนแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ 
 8) นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ 
  9) นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ 
 3.4 งำนโอลิมปิกวิชำกำร 
  1) นางอุไรวรรณ  จุลสิกขี  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานโอลิมปิกวิชาการ 
  2) นางสาวกุสุมา   เชาวลิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี   
  3) นายอนุรุทธิ์  หมีดเส็น  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยา 
  4) นางบุปผา  สวนจันทร์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานโอลิมปิกวิชาการสาขาฟิสิกส์ 
  5) นางขวัญตา  วรรณรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานโอลิมปิกวิชาการสาขาดาราศาสตร์ 
  6) นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานโอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ 
  7). นายศุภมิตร  วิริยกุลโอภาศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานโอลิมปิกวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ 
  8) นางสาวสุรีพร  บัวแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์ 
  3.5 งำนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก 
  1) นายสมศักดิ์  กัญจนกาญจน์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
  2) นายบุญเสริฐ  จันทร์ทิน         ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก(การ
ประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล : PISA) 



 

  3) นายธนกฤช  ผลศิริ    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
(ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) 
  4) นางสาวอาภรณ์  รับไซ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
(บริการวิชาการสู่ชุมชนและโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน) 
 
 4. ฝ่ำยบริหำรงำนทะเบียนและวัดผล  
 1) นางพรรณี  อินทรปาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทะเบียนและวัดผล 
  2) นางนุชสรา  นาคัน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทะเบียนและวัดผล 
  4.1 งำนทะเบียน     
   1) นางนุชสรา  นาคัน   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานทะเบียน และนายทะเบียน 
   2) นางวิภาวี   บุญฤกษ์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียน 
   3) นางสาวฐิติกานต์ ค านวณจิตต์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียน 
  4.2 งำนวัดผลกำรเรียน      
   1) นายภานุวัฒน์  ทองวล  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวัดผลการเรียน 
   2) นางสาวปาจารีย์  ช่วยสังข ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลการเรียน  
   3) นางสาวเจนจินา  สาริกขา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลการเรียน 
  4.3 งำนรับนักเรียน  
   1) นางสาวสุรีพร   บัวแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานรับนักเรียน  
   2) นายภานุวัฒน์   ทองวล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานรับนักเรียน 
   3) นางรัตติกา   ชลสิทธิ์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานรับนักเรียน 
   4) นายธนกฤช   ผลศิริ   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานรับนักเรียน 
 4.4 งำนทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  
   1) นางสาวมยุเรศ   ตรีเภรี  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
   2) นางสาวสัณฐิตา   ชินวงศ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
   3) นางสาวษิราณีย์   บุญเกิด  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
5. ฝ่ำยบริกำรแนะแนวและกิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

1)  นางสาวมยุเรศ   ตรีเภรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการแนะแนวและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้     
2)  นางสาวกรรณิกา แสงระวี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการแนะแนวและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   5.1 งำนบริกำรแนะแนวกำรศึกษำ 
  1) นางสาวมยุเรศ  ตรีเภรี    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริการแนะแนวการศึกษา 
  2) นางวรรณนิษา  ขุนศรี      ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการแนะแนวการศึกษา 
   5.2 งำนกิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  1) นางกนกรัตน์  สิงห์นุ้ย    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2) นายศุภมิตร วิริยกุลโอภาศ   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3) นายมาณัสย์สร อุดมธรรมปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  4) นางสาวกรรณิกา แสงระวี   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  5) นายชญานิน ธรรมประเสริฐ   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  6) นางวีณา  ทองขาว    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  7) นางถนอมศรี  รักษา    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  8) นายศิวณัฐ  ศรีสวัสดิ์    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 



 

6. ฝ่ำยบริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
 6.1 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 1) นางสาวโสภา  ทองประเสริฐ   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2) นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์   ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3) นางสาวชนากานต์ คงทองสังข์    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอ านวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4) นางอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ์        ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5) นายมาณัสย์สร อุดมธรรมปัญญา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6) นางสาวสุภาวดี นวลมุสิงห์   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  6.2 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ประกอบด้วย 
 1) นางปวิตรา  แดงวิไล    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2) นางสาวสัณฐิตา ชิณวงศ์   ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3) นางสุภรณ์  คงนก    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 4) นางสาวกรรณิกา แสงระวี        ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5) นางศุทธวีร์  ตันอุ๋ย    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอ านวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6) นางสาวญาณิศา  แดงงาม   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7) นางสกุลตลา  มัคราช    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8) นายต่อศักดิ์  ศรีแก้วแฝก   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9) นางสาวเจนจินา สาริกขา      ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอ านวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10) นายสุริยา  เสนาะจิต    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
11) นางสาวฐิติกานต์  ค านวนจิตต์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 6.3 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย  
1) นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้าสาขาเคมี 
2) นางสาวอาภรณ์  รับไซ  ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3) นางเรณู  รักด า  ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
4) นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น  ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้าสาขาเทคโนโลยี 
5) นางอุไรวรรณ  จุลสิกขี  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอ านวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้าสาขาฟิสิกส์ 
6) นายอนุรุทธิ์  หมีดเส็น  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้าสาขาชีววิทยา 
7) นางสาวบุญสิตา  หนูด า    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8) นางบุปผา  สวนจันทร์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9) นางสาวปิยดา เกิดด้วยทอง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10) นางสาวศศิธร บุญเกิด       ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หั ว ห น้ า ง า น พั ส ดุ ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ 
11) นายสถิติ  เลื่อนแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวัดผลประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
12) นางสาวกุศลิน  ทิพย์มโนสิห์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานผู้ช่วยวัดผลประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
13) นางสาวปภาดา บุญสิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
14) นางขวัญตา  วรรณรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
15) นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
16) นางพรพิมล  เรืองเพ็ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพและสารสนเทศกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 
17) นางปิ่นอนงค์  แสงมณี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
18) นางนภวรรณ มัณยานนท์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริการห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
19) นางสาวฐาปนี จโนภาส ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
20) นายสมศักดิ์  กัญจนกาญจน์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริการห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



 

21) นายสุเทพ  หนูเสน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
22) นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริการสื่ออุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
23) นายธเนศ แซ่ด่าน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการสื่ออุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
24) นางกนกรัตน์  สิงห์นุ้ย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
25) นางสาวกุลธิดา  ขันสุข ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม/ชุมนุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
26) ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมนอกหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
27) นางสาวกุสุมา  เชาวลิต ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
28) นางเกศริน  นุ่นแก้ว       ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมน าเสนอโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
29) นางสาวนุสรา   คงทอง      ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมน าเสนอโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
30) นางสาววริษฐา  สุขย้อย    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6.4 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ประกอบด้วย 
1) นางสาวษิราณีย์  บุญเกิด ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) นายเกรียงศักดิ์ สังสุทธิพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3) นางสาวประภาศรี ธานีรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอ านวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4) นางสาวเสาวนีย์  บุญแก้ว       ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอ านวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5) นายบุญเสริฐ จันทร์ทิน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6) นางนุชสรา  นาคัน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7) นายสุพศิน  เสาวรัตน์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8) นางทสภร  มั่นวงค์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9) นางสาวพรรณวดี  ช่วยคง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10) นางวารี  พชนะโชติ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
11) นายศุภมิตร วิริยกุลโอภาศ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
12) นางวิภาวี  บุญฤกษ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
13) นายภานุวัฒน์ ทองวล ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   6.5   งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ   ศำสนำและวัฒนธรรม   ประกอบด้วย 
          1) นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

        หัวหน้าฝ่ายอ านวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  2) นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์    ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
            ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้  

3) นางรุ่งนภา มะสะ    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพัสดุ-การเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
        ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอ านวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4) นางสาวสุรีพร บัวแก้ว   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการกลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
        ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5) นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
        ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6) นายชญานิน ธรรมประเสริฐ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

            ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7) นางรัตติกา  ชลสิทธิ์    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

            ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 



 

   6.6 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
 1) นางวีณา  ทองขาว  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
     หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
     ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2) นางพรรณี  อินทรปาน  ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
     หัวหน้าฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
 3) นายเกียรติสิน เทพวารินทร์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอ านวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    6.7 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ประกอบด้วย 

1) นางสาวธัญญาภรณ์  เมืองจันทร์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
     หัวหน้าฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2) นางสาวอุบลรัตน์  หัสดี ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
     หัวหน้าฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3) นายศิวณัฐ  ศรีสวัสดิ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการกลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4) นางสาวกรรณิกา  ทศจิตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5) นายนิเวศ  หวายน า  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 6.8 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ประกอบด้วย 
1) นายฉัตร์ติวัฒน์  ปรีดาศักดิ์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
  หัวหน้าฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) นางรัตดาวรรณ์  ไชยชนะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3) นางถนอมศรี  รักษา  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4) นายตะวัน แพรกนกแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอ านวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 7.  ฝ่ำยพัฒนำนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้   
  1) นายสมศักดิ์  กัญจนกาญจน์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้   
  2) นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น      ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้   
  7.1 งำนหอสมุดกลำง       
  1) นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานหอสมุดกลาง 
  2) นางรัตติกา  ชลสิทธิ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานหอสมุดกลาง 
  3) นางสาวกุศลิน  ทิพย์มโนสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานหอสมุดกลาง 
  4) นางสาวอมรรัตน์  กวมทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง 
  5) นางสาวจุฑารัตน์  รับไซ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง   
  6) นางสาวศิศิรา  นุ่นกล่ า  ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง   
 7.2 งำนศูนย์วิทยบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต      
 1) นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   
  2) นายธเนศ  แซ่ด่าน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   
  3) นายอักขรา  ธานีรัตน์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   
  4) นางสาวศิศิรา  นุ่นกล่ า   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต   
 
 



 

  7.3 งำนศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว 
  1) นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว 
  2) นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว
  3) นายภาณุวัฒน์  ทองวล ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว 
  4) นายธเนศ  แซ่ด่าน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว 
  5) นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว 
 7.4 งำนศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์  
  1) ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  2) นางอุไรวรรณ  จุลสิกขี    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์และ 
      ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  3) นายสถิติ  เลื่อนแก้ว    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์และ 
         ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  ๔) นายสุเทพ  หนูเสน    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์และ 
         ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 7.5 งำนศูนย์วิจัยเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
  1) นางสาวอาภรณ์  รับไซ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
  2) นายอนุรุทธิ์  หมีดเส็น  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
  3) นางสาวฐาปนี จโนภาส ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
  4) นายธนกฤช   ผลศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 7.6 งำนศูนย์เอกสำรและต ำรำเรียน  
  1) นายเกรียงศักดิ์  สังสุทธิพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานศูนย์เอกสารและต าราเรียน 
  2) นายจรูญ  แก้วนาค    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์เอกสารและต าราเรียน 
 7.7 งำนศูนย์พัฒนำสะเต็มศึกษำ 
  1) นางสาวอาภรณ์  รับไซ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานศูนย์พัฒนาสะเต็มศึกษา  
  2) ว่าที่ ร.ต. ศิริพงษ์  ศรีสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์พัฒนาสะเต็มศึกษา 
  3) นายเกรียงศักดิ์  สังสุทธิพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์พัฒนาสะเต็มศึกษา 
  4) นายบุญเสริฐ  จันทร์ทิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์พัฒนาสะเต็มศึกษา 
  5) นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์พัฒนาสะเต็มศึกษา 
  6) นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์พัฒนาสะเต็มศึกษา 
 
8. ฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร  
 1) นางสาวสุรีพร  บัวแก้ว ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

   กลุ่มบริหารวิชาการ  
 2) นายภานุวัฒน์  ทองวล ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

   และสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 
    3) นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

   และสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ  
 

9.  ฝ่ำยวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 1) นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการ  
 2) นายบุญเสริฐ  จันทร์ทิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการ 



 

 3) นางปวิตรา  แดงวิไล ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการ 
 4) นางสาวโสภา ทองประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการ 
 5) นางกนกรัตน์   สิงห์นุ้ย       ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการ 
 6) นางสาวอาภรณ์   รับไซ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการ 
 7) นายภานุวัฒน์   ทองวล ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 ให้ผู้มีรายชื่อตามค าสั่งนี้  ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งนี้หรืองานอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ โดยปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ว่าด้วยภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2563) และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน  
 

สั่ง  ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
สันติ  นาดี 

               (นายสันติ  นาดี) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  
1. วางแผน การบริหารงานวิชาการ การจัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการและงานบริหารงาน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 
2. บริหารงาน ในกลุ่มบริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา และกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
3. ก ากับดูแลการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และคู่มือกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ให้

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
4. ส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอน เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
5. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพด้านต่างๆ ของนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2551 
6. นิเทศการจัดการเรียนรู้จัดให้มีระบบการนิเทศภายในกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดให้มีระบบ  ควบคุม ติดตาม

ดูแล การด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้  
7. ก ากับดูแลการจัดตารางการเรียนรู้การจัดครูเข้าสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทุกรายวิชาทุกกลุ่ม สาระการ

เรียนรู้อย่างเหมาะสม  
8. ก ากับดูแลการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการศึกษา วิจัย การบริหารและพัฒนา คุณภาพ 

การศึกษา พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เผยแพร่ผลงาน การวิจัย และ  เอกสาร
ทางวิชาการ  

9. ก ากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาและจัดวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ  

10. ก ากับดูแลการลงทะเบียนวิชาเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร  
11. ก ากับดูแลการด าเนินการให้มีการจัดท าเอกสารทางการศึกษา  ให้บริการ และด าเนินการออก หลักฐาน

เอกสารทางการศึกษาประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและงานวัดผล  

12. ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยร่วมกับงานวัดผล  วางระบบ
การพัฒนาผู้เรียน และการแก้ไขผลการเรียนรู้ในกรณีท่ีนักเรียนมีผลการเรียนรู้ต่ ากว่าเกณฑ ์มาตรฐาน  

13. ก ากับดูแลการจัดให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการ
เรียนการสอน  

14. ก ากับดูแลการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถให้บริการ แก่  นักเรียน ครู
และชุมชน  

15. สนับสนุนให้มีการพัฒนาห้องสมุดของกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถ
ให้บริการแก่ครูและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

16. ก ากับดูแลการพัฒนาและส่งเสริมระบบการแนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อ ให้เชื่อมโยงกับ  ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้โดยครูที่ปรึกษา ให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น  

17. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน และองค์กรต่างๆ ในชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ  
18. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น สถานศึกษาอ่ืน และองค์กรต่าง ๆ ใน ชุมชน  มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมทางวิชาการ  
19. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการตามแผนปฏิบัติการ  
20. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
21. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 



 

2) ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน 
2.1 งำนธุรกำรและเลขำนุกำร   

1) ควบคุม ดูแล จัดระบบการเก็บรักษาหนังสือราชการของกลุ่มบริหารวิชาการ ให้เป็นหมวดหมู่ และ ถูกต้อง
ตามระเบียบงานสารบรรณ  

2) บันทึกหนังสือเวียน กฎ ระเบียบ ค าสั่งของกลุ่มบริหารวิชาการ แจ้งให้ครูอาจารย์ทราบ  
3) จัดห้องวิชาการให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม  
4) ประสานงานกับครูและบุคลากรในโรงเรียนจัดระบบสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการ  
5) จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ จดรายงานการประชุม  
6) ช่วยเหลือและประสานงานในการจัดท า รวบรวมแผนงาน/โครงการ และสรุปผลการ ด าเนินงาน/ โครงการ

ของกลุ่มบริหารวิชาการ  
7) จัดท าแผนปฏิบัติการ และปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ  
8) จัดท าเอกสารสรุปผลงานของกลุ่มบริหารวิชาการและเผยแพร่ผลงาน  
9) ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

2.2 งำนแผนงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร  
1) ประสานงาน จัดท าแผนงาน/โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ  
2) ก ากับ ตรวจสอบงาน/โครงการ ให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน  
3) ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  
4) รายงานผลการปฏิบัติงาน  
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.3 งำนพัสดุกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
1) วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของงานพัสดุ 
2) ประสานงานกับฝ่ายพัสดุของโรงเรียน 
3) จัดท าทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ -อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ของกลุ่มบริหารวิชาการ   
4) ส ารวจครุภัณฑ์ที่มี ช ารุดและเสื่อมสภาพ เพ่ือส่งข้อมูลให้กลุ่มบริหารงบประมาณ ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ

ต่อไป  
5) จัดท าทะเบียนการจ าหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ของกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบ 
6) ประเมินผลการด าเนินงานของงานพัสดุ กลุ่มบริหารวิชาการ   
7) รายงานผลการด าเนินงานต่อกลุ่มบริหารวิชาการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือน าผลไปปรับปรุงพัฒนา

ต่อไป 
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.4 งำนพัฒนำบุคลำกรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
1) จัดท าแผนงาน และโครงการงานพัฒนาบุคลากร 
2) พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3) วางแผน ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงานเฉพาะ

ต าแหน่ง น าเสนอส่ง บุคลากรเข้ารับการอบรมตามที่มีหน่วยงานต่าง ๆ จัดและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน  

4) ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ  
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 



 

2. ฝ่ำยบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1) เป็นคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาวิชาการของโรงเรียน  
2) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
3) จัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
4) น าเสนอโครงสร้างหลักสูตรต่อประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขออนุมัติการใช้หลักสูตร

สถานศึกษาหรือการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
6) ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียนและสภาพ

ท้องถิ่น  
7) ออกแบบระบบการลงทะเบียนเรียนวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 และให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน  
8) จัดตารางสอนร่วมกับคณะกรรมการจัดตารางสอนของโรงเรียน  
9) ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้าระดับชั้น จัดครูเข้าสอนแทนในกรณีท่ีครู 
10) ไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้ 
11) วางแผนและออกแบบเครื่องมือการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 

เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจและให้ข้อเสนอแนะ และเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายลงนามรับรองการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 

12) ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้ น กลุ่มงาน
พัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน  

13) ก ากับติดตามการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรอย่างครบถ้วน  
14) ก ากับ นิเทศ ติดตาม การนิเทศการสอน 
15) บริการส าเนาเอกสารที่นอกเหนือจากเอกสารประกอบการเรียน 
16) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

     2.1 งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
1) เป็นคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาวิชาการของโรงเรียน  
2) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
3) จัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
4) น าเสนอโครงสร้างหลักสูตรต่อประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขออนุมัติการใช้หลักสูตร

สถานศึกษาหรือการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
6) ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

     2.2 งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
1) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนของระดับชั้น ตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริม

หลักสูตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ ยั่งยืนเป็นไปตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
3) จัดท าโครงการ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนแต่ละระดับชั้นเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเป็นไปตาม

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 



 

 

     2.3 งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนิเทศกำรสอน  
          2.3.1 งำนจัดกำรเรียนกำรสอน 

1) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
2) วางแผนและออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
3) แต่ละวัน และการเข้าสอนแทนในกรณีท่ีครูไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้ 
4) ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูแต่ละวัน เช่น การเข้าห้องสอน กิจกรรมการเรียนการ

สอน  พฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ และบันทึกการขาดเรียนของนักเรียน เป็นต้น 
5) สรุป รายงานผล รวบรวมปัญหา อุปสรรค เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน สัปดาห์ละ 1  ครั้ง 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

           2.3.2 งำนนิเทศกำรสอน 
1) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
2) จัดท าแบบสังเกตการณ์สอนและการนิเทศการสอน/ค าสั่ง ตารางการนิเทศการสอน 
3) ประสานงานให้กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร 
4) จัดให้มีการนิเทศการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้น การนิเทศที่ร่วมมือ ช่วยเหลือกันแบบ

กัลยาณมิตร หรือแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
5) ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานนิเทศการสอน 
6) ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการพัฒนางานนิเทศการสอน 
7) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา 
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     2.4 งำนจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน  
1) ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือรับข้อมูล รายละเอียดการสอนรายบุคคลของข้าราชการครู 

พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง  
2) ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อรายวิชา รหัสวิชา จ านวนหน่วยกิต ให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตร  
3) จัดตารางเรียน ตารางสอนให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักสูตรสถานศึกษา 
4) ปรับปรุง แก้ไข ตารางเรียน ตารางสอนเมื่อเกิดความผิดพลาด เช่น คาบสอนขาดหรือเกิน จ านวนห้อง

ไม่ครบ รายชื่อครูไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     2.5 งำนบริกำรส ำเนำเอกสำร  
1) บริการท าส าเนาเอกสารอ่ืนๆ นอกเหนือจากเอกสารประกอบการเรียน  
2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3. ฝ่ำยพัฒนำวิชำกำร   

 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการพ้ืนฐานที่จ าเป็นของแต่ละงานในฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
วางแผนงานเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ ซึ่งแบ่งเป็น งานวิเทศสัมพันธ์ งานพัฒนาและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี งานโอลิมปิกวิชาการ  และ งานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

 2) จัดท าและรับผิดชอบงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาการ ในงานต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 - งานวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบโครงการความร่วมมือโรงเรียนคู่พัฒนา Super Science High School 

ประเทศญี่ปุน่, โครงการ National Institute of Technology (KOSEN) โดยประสานงานกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ



 

เทคโนโลยี เกี่ยวกับงานวิจัยของนักเรียน และเตรียมการ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการต่างๆ ข้างต้น และ
โครงการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับความร่วมมือกับต่างประเทศ (งานวิเทศสัมพันธ์) 

 - งานพัฒนาและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมนักเรียนน าเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีต่างๆ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ค่ายวิชาการ ทั้งของกลุ่มโรงเรียน หรือการแข่งขันที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับภาค ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ เน้นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล (งาน
พัฒนาและส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 - งานโอลิมปิกวิชาการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน และครู  การ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการทุกสาขา ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร, 
รับสมัคร ด าเนินการจัดสอบ (ตามนโยบายจาก สอวน./ศูนย์มหาวิทยาลัย) และด าเนินงานศูนย์โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 
วิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา และภูมิศาสตร์ (งานโอลิมปิกวิชาการ) 

 - งานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก รับผิดชอบเกี่ยวกับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน, การเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบ Programmed for International 
Student Assessment (PISA), ด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง , 
ด าเนินการวางแผนและจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับชุมชน และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตพ้ืนที่บริการ
ของโรงเรียน และงานบริการวิชาการตามที่หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือ (งานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก) 

 3) จัดท าบันทึก ร่างค าสั่งมอบหมายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน/โครงการของฝ่าย
พัฒนาวิชาการ 

 4) ติดต่อประสานงาน และประสานความร่วมมือกับบุคลากร/หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผน 

 5) ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 6) อ านวยความสะดวก ติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานของกิจกรรมตามแผน/โครงการ  
 7) สรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแก้ปัญหาเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ และจัดท า

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาตามล าดับสายงาน เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป 

 8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4. ฝ่ำยบริหำรงำนทะเบียนและวัดผล  
  4.1 งำนทะเบียน   

1) วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของงานทะเบียน  
2) ให้บริการเอกสารทางการศึกษาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) transcript / 

certificate หรือใบรับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียน ส าหรับนักเรียนปัจจุบัน 
3) ลงทะเบียนรายวิชาแต่ละภาคเรียน ตรวจสอบรายวิชาการลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องตามแผนการเรียน เก็บ

หลักฐานการลงทะเบียนเรียนเพื่อติดตามแจ้งผลการเรียน  
4) ให้บริการเอกสารทางการศึกษาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ใบรับรองการศึกษา(ปพ.7) transcript  

ส าหรับนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว 
5) ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว 
6) ตรวจสอบเกณฑ์การจบหลักสูตรส าหรับจัดท าระเบียนสะสมผลการเรียนรายบุคคล (ปพ. 1) จัดท า

ประกาศนียบัตร (ปพ.2)ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  
7) จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนในการศึกษาต่อต่างประเทศ  



 

8) ด าเนินการเกี่ยวกับการย้ายสถานศึกษา การลาออก และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลนักเรียน 
9) จัดท าและส่งข้อมูล ปพ.3 ผ่านระบบออนไลน์และพิมพ์ฉบับจริงเพื่อน าส่ง สพม. และ สพฐ. 
10) จัดท าระบบเก็บเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน  
11) จัดซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานระเบียนผลการเรียน 
12) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ และครุภัณฑ์  ใช้ในงานระเบียนผลการเรียน 
13) จัดท าแบบฟอร์มค าร้องขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน 
14) ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และ 6 ภาคเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ให้ส านักงานทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการรับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

15) จัดท าเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนดีเยี่ยม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

16) ประเมินผลการด าเนินงานทะเบียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงพัฒนา 
17) รายงานผลการด าเนินงานต่อกลุ่มบริหารวิชาการ และผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

  4.2 งำนวัดผลกำรเรียน  
1) วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของงานวัดผล 
2) จัดท างาน/โครงการ ของงานวัดผล  เข้าสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  
3) จัดท าปฏิทินงานด้านวัดผล โดยมีความสัมพันธ์กับปฏิทินของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย  
4) ร่วมจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติ  ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานด้านการวัดผลร่วมกับกลุ่มโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และประกาศแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบและถือปฏิบัติ 
5) ควบคุมดูแลติดตามงานด้านการวัดผล ให้มีการปฏิบัติจัดท าให้เป็นไปแผน ตามปฏิทินการปฏิบัติงานให้ทัน

ตามเวลาที่ก าหนดทั้งในระดับโรงเรียนและระดับกลุ่มโรงเรียน 
6) บันทึกขอจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดท าแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวัดผลทั้งหมด รับผิดชอบ

วัสดุ ครุภัณฑ์ ของงานวัดผลทั้งหมด 
7) สร้างและปรับปรุงเครื่องมือวัดผลการเรียน ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ

ศูนย์พัฒนาวิชาการ ประสานงานจัดให้ความรู้แก่ครูผู้สอนในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผล ที่เป็นไปตามจุดประสงค์
รายวิชา   

8) จัดให้มีการให้ความรู้ การวิเคราะห์เครื่องมือวัดผล และให้ครูผู้สอนท าการวิเคราะห์ และน าผลการวิเคราะห์
ไปปรับปรุงเครื่องมือวัดผลให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

9) ด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียน ได้แก่ แบบทดสอบ หลักฐานการเก็บคะแนน 
แบบอนุมัติผล ปพ. ต่าง ๆ มีหลักฐานเก็บไว้ครบถ้วนและเป็นระบบ 

10) ให้ความรู้ค าแนะน าการปฏิบัติ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การใช้งานโปรแกรม sgs แก่ครู นักเรียน ใน
โรงเรียน 

11) ด าเนินการส ารวจนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 เก็บรวบรวมแบบส ารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลา
เรียนเวลาเรียน ไม่ถึงร้อยละ 80 จากครูประจ าวิชา น าเสนอผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์
สอบและรายชื่อนักเรียนที่ได้รับผ่อนผันให้เข้าสอบ 

12) ด าเนินการจัดท าค าสั่งและตารางสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบ เก็บรักษา
และจัดท าเอกสารข้อสอบ ก าหนดเวลารับ-ส่งข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนแก่ครูประจ าวิชา  



 

13) รวบรวมผลการสอบปลายภาค ใบสรุปผลการเรียนรายวิชา ที่ครูประจ าวิชา สรุปผลให้ระดับผลการเรียน 
น าเสนอผู้อ านวยการเพ่ืออนุมัติผลการเรียน และรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่สอบไม่ผ่านทุกรายวิชาเพ่ือวางแผนในการจัด
สอบแก้ตัว 

14) ก าหนดวันสอบแก้ตัว ด าเนินการรับค าร้องการสอบแก้ตัว สอบแก้ 0, 1 1.5 ร, มส, มผ การเรียนซ้ า โดย
ประสานงานกับ ผู้เกี่ยวข้อง 

15) ด าเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
16) จัดท ารายชื่อนักเรียนใหม่และประวัตินักเรียนในระบบ sgs ในแต่ละปีการศึกษา  
17) ให้บริการการบันทึกคะแนนส าหรับครูผู้สอน (ปพ.5) ผ่านระบบ sgs และประกาศผลการเรียนของนักเรียน

ในแต่ละภาคเรียน 
18) จัดท า ปพ.6 ส าหรับนักเรียนในแต่ละภาคเรียนเพื่อแจ้งผลการเรียนรายบุคคลให้นักเรียน 
19) จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวัดผล เช่น ใบสรุปผลการเรียนรายวิชา ใบสรุปผลการเรียนรวม 

ผลการเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ ให้เป็นระบบเพื่อสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงาน 
20) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล เช่น ข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบ ข้อมูลสถิติ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้น ข้อมูลสถิตินักเรียนที่สอบไม่ผ่าน น าเสนอ 
วิเคราะห์ แปลความหมาย แสดงผลการเรียน จัดท าสารสนเทศงานวัดผลเสนอ ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

21) ประเมินผลการด าเนินงานวัดผลเพ่ือน าผลไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
22) รายงานผลการด าเนินงานต่อกลุ่มบริหารวิชาการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สบว. 
23) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  4.3 งำนรับนักเรียน  
1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของงานรับนักเรียน 
2) จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการที่เกี่ยวกับงานรับนักเรียน  
3) จัดท าปฏิทินงานรับนักเรียน และก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอน วิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้อง

กับนโยบายการรับนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด 
4) เสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการ

รับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง 
5) จัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับการรับนักเรียนให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลายและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียน

ของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป 
7) ด าเนินงานการรับนักเรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
8) ประสานงานกับหน่วยรับสมัครนักเรียนในการจัดท าข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ตรวจสอบคุณสมบัติและ

จัดท าประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ 
9) ด าเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม. 1 และ ม.4  
10) ประกาศผลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย และ

ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
11) ประสานงานกับนักเรียน ผู้ปกครอง กลุ่มบริหารงานนักเรียนประจ า และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการรายงานตัว 

มอบตัว และการจัดท าสัญญาสนับสนุนการศึกษา 
12) จัดท าระบบทะเบียนนักเรียน ม.1 และ ม.4  
13) จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียนใหม่ เช่น เอกสารการสมัครเรียน เอกสารการ

มอบตัว สัญญาสนับสนุนการศึกษา 



 

14) จัดท าโล่ส าหรับนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบเข้ารวมสูงสุด 3 ล าดับแรก และเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่มีผล
คะแนนสอบเข้าสูงสุด 3 ล าดับแรก ในแต่ละรายวิชา  

15) จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม  
16) ออกเลขประจ าตัวนักเรียนเข้าใหม่ และจัดพิมพ์รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 เมื่อเริ่มต้นปีการศึกษา 
17) รายงานผลการรับนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
18) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

4.4 งำนทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  
3) ด าเนินการจัดท ารายชื่อนักเรียนสอบ O-net ม.3 และ ม.6 และส่งรายชื่อไปยัง สทศ. 
4) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการสอบ T gat ,T pat, A – level และ  O-net และรวบรวมข้อมูลและ

จัดท าสถิติคะแนน  
5) จัดสอบ O-Net (ม.3) 
6) สรุปผลคะแนนที่ได้เป็นรายบุคคล  คะแนนเฉลี่ยแยกเป็นรายวิชา และร้อยละของนักเรียนที่  ผ่านการ

ประเมิน เพ่ือรายงานให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบผลต่อไป 
7) ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าผลไปปรับปรุงพัฒนา 
8) รายงานข้อมูลคะแนนให้กับกลุ่มบริหารวิชาการ ผู้บริหาร  และผู้ เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้ง สบว 
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
5. ฝ่ำยบริกำรแนะแนวและกิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของฝ่ายบริการแนะแนว และกิจกรรมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้  

2) จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการฝ่ายบริการแนะแนวและกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

3) จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะแนว 
4) จัดท าระบบงานธุรการ จัดท าปฏิทินประจ าปีงานของงานแนะแนว 
5) ศึกษาวิเคราะห์อาชีพ เพ่ือวางแผนแนะแนวการศึกษาต่อ และอาชีพ 
6) ส ารวจ บันทึก รวบรวมข้อมูลรายบุคคลเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ส ารวจตนเอง 

ถึงความสนใจ และความถนัด ในการเลือกการศึกษาต่อ และเลือกอาชีพ โดยใช้แบบทดสอบทางด้านบุคลิกภาพ 
แบบทดสอบด้านอาชีพ แบบส ารวจต่าง ๆ  เพ่ือวางแผนพัฒนานักเรียน 

7) ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
8) จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ 
9) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือให้

นักเรียน บุคลากร  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง  และสนับสนุนภารกิจ ของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

10) รวบรวมข้อมูลและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาต่อที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อ และการให้ทุนการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสาขาวิชาต่าง ๆโดยเฉพาะสาขาวิชาทางด้าน STEM ที่
มหาวิทยาลัยเหล่านั้นจัดการเรียนการสอน 

11) จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือให้นักเรียนรู้จักธรรมชาติโอกาส และความท้าท้ายของอาชีพต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะอาชีพที่เก่ียวกับการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์และผู้สร้างนวัตกรรมด้าน STEM เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง



 

ว่า มีความรัก ความถนัด และความสนใจทางด้านใด แล้วส่งเสริมแนะน าให้นักเรียนเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพใน
สาขาที่ตนรัก ถนัดและสนใจ 

12) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเตรียมตัว ทั้งด้านการหาข้อมูล เพ่ือการศึกษาต่อ การเขียนใบสมัคร การเขียน 
Personnel Statement การจัดท า CV, Portfolio การเตรียมตัวสอบข้อสอบมาตรฐานต่างๆ     เช่น AP, SAT, TOFEL 
และ IELTS เป็นต้น รวมถึงให้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านต่าง ๆ (Profile Enhancing) และการเตรียม
ตัวสอบสัมภาษณ์ เพ่ือขอรับทุนการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งใน และต่างประเทศท่ีเน้นการวิจัย 

13) เชิญผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผู้ เคยได้รับ
ทุนการศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ และผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อาชีพที่เกี่ยวกับการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์และผู้สร้างนวัตกรรมด้าน STEM เป็นต้น มาพบปะพูดคุยและจัดกิจกรรม
แนะแนวให้กับนักเรียน 

14) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

15) จัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
16) วางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวภายในชั้นเรียน 
17) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้ผู้เรียนไป ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการทั้งของรัฐ และเอกชน

เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นพบความชอบ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง  
18) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รวมทั้ง

ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล 

19) ให้ค าแนะน าและข้อมูล ให้กับครูที่ปรึกษาประจ าชั้น   ครูประจ าหอพัก นักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับหลัก
และเทคนิคแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เ พ่ือให้ค าแนะน า  หรือจัดกิจกรรมแนะแนวเบื้องต้นแก่
นักเรียน 

20) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า   ในการปฏิบัติงานแก่นักเรียนและบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

21) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการของงาน
แนะแนวการศึกษา และอาชีพ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง   เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

22) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมาย เพ่ือให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ
พิจารณา   

23) สร้างเครือข่ายกับเจ้าหน้าที่คัดสรรนักศึกษา   (Admission Officer) ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน และ
ต่างประเทศโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของโลก เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาต่อ และขอรับทุน
สนับสนุนที่เป็นปัจจุบัน   

24) จัดหาและระดมทุนการศึกษา และการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ตลอดจนด าเนินงานเกี่ยวกับการ
กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

25) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

26) ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้เข้ารับรางวัล และเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านจิตอาสา 
สาธารณประโยชน์ ความเป็นผู้น า เพื่อพัฒนาตนเอง และเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

27) สร้างระบบและด าเนินการติดตามศิษย์เก่า รวมถึง เชิญศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จ มาพบปะ สนทนาและ
แนะแนวนักเรียนปัจจุบัน 



 

28) รวบรวมข้อมูลสถิติข้อมูลการศึกษาต่อนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และ
จัดท าสารสนเทศ น าเสนอผู้บริหาร 

29) ติดตามผู้เรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากงานแนะแนว 
30) ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
31) สรุปรายงานข้อมูลต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่ขอข้อมูล เช่น สบว. 
32) สรุปผล ประเมินผล งาน โครงการ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดท า งาน โครงการและการจัดกิจกรรม ใน

ปีการศึกษาต่อไป 
33) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

6. ฝ่ำยบริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) จัดท าแผน/โครงการ/งาน/กิจกรรมเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3) ท าปฏิทิน ก าหนดการท่ีจัดท ากิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ แจ้งกลุ่มบริหารวิชาการ 
4) ศึกษาหลักสูตร ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและร่วมก าหนด

ครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5) วิเคราะห์เนื้อหา จัดท าแผนการเรียนรู้ ผลิตและจัดหาสื่อการเรียนรู้รายวิชาที่ได้รับมอบหมาย  
6) วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อเห็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ 
7) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร วัดประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบการวัดประเมินผลการเรียน และ

รายงานผลตามที่โรงเรียนก าหนดในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
8) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9) คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ในระดับชั้นที่สอนเพื่อฝึกฝนและเข้าร่วมประกวดแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการในโอกาสต่างๆ 
10) ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางวิชาการ ในการสอนซ่อมเสริม ทดสอบ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียน 
11) ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน จัดท าแผนปรับปรุงหรือพัฒนา และด าเนินการเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 โครงการ 
12) ร่วมจัดท าหลักสูตร และกิจกรรมค่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ หรือวิชาอ่ืนอย่างน้อยปี

การศึกษาละ 1 ค่าย  
13) เข้าร่วมพัฒนาบุคคลากรในด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบอย่างน้อยปี

การศึกษาละ 1 ครั้ง 
14) .ฝึกทักษะวิชาที่รับผิดชอบให้นักเรียน นอกเหนือจากคาบเรียนตามหลักสูตร หรือทักษะที่นักเรียนมีความ

สนใจ หรือมีความสามารถพิเศษ เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน  
15) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
16) สรุปรายงาน/ปรับปรุงเพื่อพัฒนางานต่อไป 
17) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 7.  ฝ่ำยพัฒนำนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้   
7.1 งำนหอสมุดกลำง  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

 9) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของงานหอสมุดกลาง 
 10) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานหอสมุดกลาง 



 

 11) ส ารวจความต้องการ จัดซื้อ จัดหา ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทได้แก่ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลาย ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ 
โดยค านึงถึงคุณภาพ ความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสูตร 

 12) จัดท าระเบียบการใช้ห้องสมุด 
 13) พัฒนาให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ที่สมบูรณ์และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 

Access Learning Center) 
 14) พัฒนาระบบงานบริการ ให้บริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสืบค้นในระบบเครือข่าย การ

ยืม-คืนอัตโนมัติ บริการตรวจสอบ ฯลฯโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 15) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย  และก ากับ นิเทศติดตามดูแล

การให้บริการในห้องสมุด และให้มีความรู้ความสามารถทันต่อวิทยาการใหม่ ๆและมีจิตใจบริการอย่างแท้จริงโดยจัด
ฝึกอบรม แนะน า ผู้ใช้บริการให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 16) ด าเนินงานด้านการบริการหอสมุด พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศ ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องสมุด เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 17) จัดให้บริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสืบค้นในระบบเครือข่าย การยืม-คืนอัตโนมัติ บริการ
ตรวจสอบ ฯลฯ 

 18) จัดท าเครื่องมือ ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือช่วยในการค้นคว้าอย่างกว้างขวางและน าข้อมูลไปใช้
ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอน 

 19) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถสร้าง
เครือข่ายพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมการอ่านอย่างยั่งยืน และมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด 

 20)  เก็บรวบรวมสถิติเก่ียวกับการเข้าใช้ห้องสมุดในโรงเรียน  
 21) จัดเก็บ บ ารุงรักษา และซ่อมแซม ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมให้บริการ

อยู่เสมอ 
 22) ประสานงาน กับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นที่มีความ

เหมาะสมที่ใช้เป็นศูนย์การเรียน 
 23) ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 24) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ี ได้รับมอบหมาย 

   
  7.2 งำนศูนย์วิทยบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของงานศูนย์วิทยบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

 2) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานศูนย์วิทยบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

 3) ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน  
 4) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการ  
 5) ประสานงานกับสถานศึกษา องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนในการผลิต จัดหา พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน  
 6) จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ ผลงาน การจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษาสู่สาธารณชน  
 7) จัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบถาวร ดูแลบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย ของสถานศึกษา  
 8) จัดท าข้อมูลทะเบียนสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา และรวบรวมผลงานด้านสื่อและ นวัตกรรม ทาง

การศึกษาของคร ู 



 

 9) รับผิดชอบ ดูแล รักษา ปรับซ่อมระบบเครือข่าย อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วง
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

 10) ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
 11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   7.3 งำนศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว 
 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการใช้สื่อเทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว

เพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
 2) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว 
 3) จัดหาสื่อเทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้าน

วิชาการ  
 4) เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว  เสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย

กระบวนการเรียนรู้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตส านึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
 5) ศึกษา วิจัย พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว 
 6) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว และร่วมมือกับภาคี

เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
 7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   7.4 งำนศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 1) วิ เคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของงานศูนย์วิจัย อิเล็กทรอนิกส์และ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 2) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติ งานของงานศูนย์วิจัย อิเล็กทรอนิกส์และ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 3) จัดหาสื่อเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนางานด้านวิชาการ  
 4) เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ เสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตส านึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
 5) ศึกษา วิจัย พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 6) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้ค าปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ และร่วมมือกับภาคี

เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
 7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
   7.5 งำนศูนย์วิจัยเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของงานศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
 2) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 3) จัดหาสื่อเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้าน

วิชาการ  
 4) เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการ

เรียนรู้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตส านึกเก่ียวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
 5) ศึกษา พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 6) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้ค าปรึกษาด้านวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
 7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



 

   7.6 งำนศูนย์ส่ือ เอกสำร ต ำรำเรียน และแหล่งเรียนรู้ 
 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของงาน  
 2) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงาน 
 3) ออกหมายเลขเอกสารประกอบการเรียน 
 4) ออกแบบแบบฟอร์มหน้าปกเอกสารประกอบการเรียน และบันทึกข้อความเพ่ือขอผลิตเอกสารประกอบการ

เรียน และขอใช้สื่อ 
 5) ก าหนดแนวทางการส่งเอกสารประกอบการเรียน 
 6) รับต้นฉบับจากครู ทุกหมวด งาน ของโรงเรียน เพ่ือด าเนินการส าเนาเอกสาร 
 7) ตรวจสอบความถูกต้องของปกเอกสาร เช่น ชื่อหลักสูตรสถานศึกษา ชื่อรายวิชา รหัสรายวิชา ชื่อส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา  และเสนอให้ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเพ่ืออนุมัติการผลิตเอกสารประกอบการเรียน 
 8) ด าเนินการส าเนาเอกสารประกอบการเรียน และแจ้งครูผู้สอนเมื่อท าส าเนาเสร็จแล้วในแต่ละรายวิชา 
 9) ควบคุมจ านวนกระดาษ แจ้งพัสดุโรงเรียน ให้ด าเนินการจัดหากระดาษ กระดาษปก หมึก ฯลฯ และให้มีส ารอง

ไว้ให้เพียงพอกับการใช้ 
 10) ดูแลและตรวจอุปกรณ์ เกี่ยวกับการส าเนาเอกสารตลอดจนดูแลเกี่ยวกับความสะดวก สะอาด พร้อมใช้ 
 11) เสนอแนะให้ความเห็นต่อ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เมื่อพบปัญหาที่ ควรแก้ไข ปรับปรุง หรือ

พัฒนาการส าเนาเอกสาร 
 12) จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการส าเนาเอกสาร เช่น หมึก Copyprint กระดาษ กระดาษปก เป็นต้น   
 13) วางแผน จัดท าแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีของงานบริการส าเนาเอกสาร   
 14) วินิจฉัยสั่งการตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

   7.7 งำนศูนย์พัฒนำสะเต็มศึกษำ 
 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของงานศูนย์พัฒนาสะเต็มศึกษา 
 2) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานศูนย์พัฒนาสะเต็มศึกษา 
 3) จัดท าหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์  นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน 
 4) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีด้านพัฒนาสะเต็มศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้าน

วิชาการ 
 5) ศึกษา วิจัย พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้งานศูนย์พัฒนาสะเต็มศึกษา 
 6) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้ค าปรึกษาด้านสะเต็มศึกษา และร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
 7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    
8. ฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร  

1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของฝ่ายงานประกันการศึกษาและสารสนเทศกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

2) วางแผนและด าเนินงานเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาร่วมกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

3) ร่วมจัดท ามาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 

4) ประสานความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มบริหารวิชาการให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
แนวปฏิบัติของโรงเรียน 



 

5) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นระบบที่ทันสมัย สะดวกแก่การรายงานต่อผู้บริหารและ
หน่วยงานต่างๆ 

6) รวบรวม จัดเก็บ และรายงานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการ ต่องานประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนและฝ่ายงานต่างๆเพ่ือใช้เป็นข้อมูลจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจ าปี 
(SAR) 

7) ให้บริการและตอบข้อมูลสถิติด้านต่างๆของกลุ่มบริหารวิชาการแก่โรงเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและ
บุคคลทั่วไป  

8) ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารวิชาการ มาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนา
คุณภาพงานประกันการศึกษาและสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9.  ฝ่ำยวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 1) จัดท าโครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน  
 2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา  
 3) ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่มสาระ การ

เรียนรู้  
 4) จัดหาเอกสารงานวิจัย เพ่ือส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการของครู  
 5) ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา  
 6) ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู  
 7) รวบรวมผลการด าเนินงานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของคร ูและจัดท าท าเนียบงานวิจัย เพ่ือเผยแพร่

ผลงาน  
 8) ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัยทางการศึกษา  
 9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 



กลุมบริหารงบประมาณ



 
 

พรรณนางาน กลุ่มบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565   
 
 ๑. ฝ่ายบริหารสำนักงาน 
  นางสาวชนากานต์  คงทองสังข์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงาน 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
    1. ดูแลจัดทำแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิบัติงานเสนอเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
    2. ดูแล จัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในสำนักงาน เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ  

3. ประสานงานด้านข้อมูล และร่วมมือกับกลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมืออันดี
ต่อกันในการ  ดำเนินงานตามแผน 
4. ดูแลกำกับติดตามการทำงานของงานต่าง ๆ ในฝ่ายสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามโครงสร้าง
และขอบข่ายของงาน 

    5. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี 
    6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
 
  ๑.๑ งานธุรการและเลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป  
           นางสาวชนากานต์ คงทองสังข์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการและเลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                   นางวารี พชนะโชต ิ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานธุรการและเลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 

1. ดูแลจัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ แยกประเภทเอกสารและหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ มีระบบการ
จัดเก็บเอกสาร ที่สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 

     2. ดูแลหนังสือ โต้ตอบหนังสือราชการ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง 
3. ดูแล จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของกลุ่มบริหารทั่วไปให้งานสารบรรณของโรงเรียน ติดตามเรื่อง   
จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเรื่อง 
4. จัดพิมพ์เอกสารและสำเนาเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป เช่น บันทึกข้อความ คำสั่ง ระเบียบ แบบ
ประเมิน แบบสอบถาม ใบรับรองการเป็นนักเรียนและใบรับรองความประพฤติ 

     5. เตรียมวาระการประชุมและจดบันทึกการประชุม รายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน  
    6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

  ๑.๒ งานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
           นางวารี พชนะโชต ิ   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
    1. ร่วมกำหนดนโยบายวางแผนงานจัดระบบงานควบคุมงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผล 

2. วิเคราะห์และประสานงานการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ดังนี้ 

          ๒.๑ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          ๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
          ๒.๓ จัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน 

3. นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนกลยุทธ์ เสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     ๔. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานติดตามประเมินผลและรายงานผล 
๕. ช่วยเหลือ ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
โรงเรียน 

     ๖. จัดทำปฏิทินติดตามโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของโรงเรียน 
๗. ติดตามการใช้งบประมาณตามโครงการและกิจกรรมของกลุ่มบริหารและกลุ่มงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีของโรงเรียน 
๘. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ สรุป ประเมินผลและรายงานผลโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของโรงเรียน 
๙. จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบ
ผลสำเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 

     ๑๐. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
    ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

  ๑.๓ งานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป 
           ๑) นางสาวสุวดี  เต่าทอง   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป 
           2) นางวารี พชนะโชต ิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
  หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 

1.  ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์   ดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติ 
 2.  ปฏิบัติงานด้านการประสานงานกับหน่วยงานและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 3.  ปฏิบัติงานด้านการควบคุม  ดูแลพัสดุครุภัณฑ์ของสำนัก 
 4.  ปฏิบัติงานด้านการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล   
 ๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    



 
 

 ๒. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
  นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
  ๒.๑ งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
           ๑) นางอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น ม.๑ 
           ๒) นางสาวญาณิศา  แดงงาม  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม.๑ 
        ๓) นางปิ่นอนงค์  แสงมณี  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น ม.๒    
        ๔) นางศุทธวีร์  ต้นอุ๋ย    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม.๒ 

          ๕) นางทสภร  มั่นวงศ์   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น ม.๓     
                   ๖) นายเกรียงศักดิ์  สังสุทธิพงศ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม.๓ 

           ๗) นางสาวเสาวนีย์  บุญแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น ม.๔ 
           ๘) นายทวีวัฒน์  ศรีสวุรรณ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม.๔ 
           ๙) ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  ศรีสุวรรณ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น ม.๕ 
           ๑๐) นางสุภรณ์  คงนก    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม.๕ 
           ๑๑) นายบุญเสริฐ  จนัทร์ทิน  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น ม.๖ 
           ๑๒) นางปัญญาลักษณ์  เคารพาพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม.๖ 
   

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
             ๑. จัดทำแผนงาน และ โครงการต่าง ๆ ในระดับชั้น 
  ๒. ร่วมกับครูประจำชั้นช่วยเหลือดูแลนักเรียน ให้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีประพฤติดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน และหาทางแก้ไขพฤติกรรม   
นักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ 
๔. ติดตาม ศึกษานักเรียนที่ขาดเรียนมากผิดปกติ หนีเรียน ไม่เข้าเรียนในบางวิชา มาโรงเรียนแต่ไม่ได้เข้า
โรงเรียน และร่วมกันปรึกษาหารือแก้ปัญหา 
๕. ควบคุมดูแลนักเรียนในระดับชั้น ในการเข้าแถวเชิญธงชาติ สวมมนต์แผ่เมตตา และกิจกรรมอ่ืน ๆ หน้า
เสาธงในตอนเช้า เข้าห้องประชุม หรือร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโรงเรียน ให้อยู่ในระเบียบวินัย 

 ๖. ประชุมปรึกษาหารือกับครูประจำชั้น เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
๗. ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องส่วนตัวและเรื่องอ่ืน ๆ ที่นักเรียนนำมาปรึกษา เพื่อหาทางช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหาร่วมกับฝ่ายปกครอง งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว 
๘. ติดตามดูแล ให้ครูผู้สอนช่วยดำเนินการแก้ไขพฤติกรรมและการรักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน เช่น ให้ครู
เข้าสอนตรงเวลา ก่อนและหลังการสอนให้ครูตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ให้นักเรียน
รับผิดชอบความสะอาด และดูแลโต๊ะเก้าอ้ีในห้องเรียนของตน มีการตรวจรายชื่อเรียกชื่อผู้เข้าเรียน สำรวจ
วัสดุอุปกรณ์การเรียน ติดตามผู้ขาดหายระหว่างชั่วโมงเรียนของตน 
๙. ติดตามการดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรมความประพฤติและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยใช้แนบบันทึก
พฤติกรรม ติดตามให้มีการแก้ไขพฤติกรรม ความประพฤติที่นักเรียนได้ให้สัญญาไว้ การรวบรวมแบบบันทึก
พฤติกรรมตามระดับชั้น 

 ๑๐. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 

 

 

    



 
 

  ๒.๒ งานเวรประจำวัน 
           ๑) นางศุทธวีย์ ตันอุ๋ย  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเวรประจำวัน 
 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
       ๑.จัดทำแผนงาน / โครงการ และปฏิทินปฏิบัติการงานประจำปี ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 

 ๒.ออกคำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวันแต่ละวัน 
 ๓.จัดทำแบบบันทึกการปฏิบัติเวรประจำวันแต่ละวัน 
 ๔.เก็บรักษาเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติการทำหน้าที่เวรประจำวันให้สะดวกในการตรวจสอบ 
 ๕.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูเวรแต่ละวันจากการบันทึก 
 ๖.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเวรประจำวันทุกภาคเรียน 

๗.สรุปผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตามสายงาน
บริหารโรงเรียน 

 ๘.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

   ๒.3 งานปกครองและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
           ๑) นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานปกครองและพัฒนา 
        พฤติกรรมนักเรียน  
           ๒) นางสุภรณ์  คงนก         ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองและพัฒนา 
        พฤติกรรมนักเรียน 
           3) นางสาวกรรณิกา แสงระวี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองและพัฒนา 

 พฤติกรรมนักเรียน 
           4) นางสาวสุรีพร   บวัแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองและพัฒนา 
        พฤติกรรมนักเรียน 
           5) นางอุไรวรรณ โอลาพฤกษ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองและพัฒนา 
        พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ม.๑ 
           6) นางปิ่นอนงค์ แสงมณี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองและพัฒนา 
        พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ม.๒    
           7) นางทสภร มั่นวงศ์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองและพัฒนา 
        พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ม.๓    
           8) นางสาวเสาวนีย์ บญุแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองและพัฒนา 
        พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ม.๔ 
           9) ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองและพัฒนา 
        พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ม.๕ 
           10) นายบุญเสริฐ จันทร์ทิน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองและพัฒนา 
        พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ม.๖ 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ       
          1. ดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตนของนักเรียน ตามกฎระเบียบของโรงเรียนในหนังสือคู่มือนักเรียน 
 2. บริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน 

๓. เข้าร่วมประชุมกับครูหัวหน้าระดับชั้นเพ่ือร่วมกันวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของ
นักเรียน 

 ๔. ประสานความร่วมมือกับครูประจำชั้นในการดูแลและติดตามเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน 
 ๕. กำหนดแนวทาง/วิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน 

๖. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 

 ๗. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของนักเรียน 
 ๘. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจำชั้น เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 ๙. บันทึกข้อมูล  สถิติ  การรักษาวินัยและการทำผิดวินัยของนักเรียน 
 ๑๐. จัดทำหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

 ๑๑. ควบคุม กำกับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
 ๑๒. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 

๑๓. ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวัญกำลังใจนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และปฏิบัติตนที่ดีเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อ่ืน 

 ๑๔. จัดทำเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน จัดทำข้อมูลสารสนเทศและแฟ้มงานของงานปกครอง 
 ๑๕. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๑๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.๔ งานกิจกรรมนักเรียน 
           ๑) นางปิ่นอนงค์ แสงมณี   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
           ๒) นายศุภมิตร วิริยกุลโอภาศ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
           ๓) นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
       4) นางสาวสุรีพร บัวแก้ว   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
               5) นางสาวกรรณิกา  แสงระวี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
       6) นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 

         7) นายมาณัสย์สร  อุดมธรรมปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
 
หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับกลุ่มบริหารกิจกรรมนักเรียน 
2. ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ วางแผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
3. กำกับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบตามระเบียบของ

ทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ 
4. กำกับ ดูแล กลั่นกรองเอกสาร ในสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพ่ือปฏิบัติหรือ

สั่งการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี 
5. เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับคณะกรรมการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
6. ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนในบาง

โอกาส 
7. ให้คำแนะนำในด้านความประพฤติของนักเรียน และครู-อาจารย์ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและ

ระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี 
8. วางแผนปกป้อง ควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับ

สภาพนักเรียน 
9. วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
10. บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

11. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบันเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไข 

12. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
13. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 
14. ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 
15. จัดทำสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
16. ติดตามและประเมินผลงานฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและรายงานตามสายงาน 
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
  ๒.๕ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๑) นางสาวชนากานต์  คงทองสังข์   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๒) นายมาณัสย์สร  อุดมธรรมปัญญา    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๓) นางอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ ม.๑   
            ๔) นางปิ่นอนงค์  แสงมณี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ ม.๒ 
    ๕) นางทสภร  มั่นวงศ์    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ ม.๓ 
    ๖) นางสาวเสาวนีย์  บุญแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ ม.๔ 
    ๗) ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  ศรีสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหนา้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ ม.๕
   ๘) นายบุญเสริฐ  จันทร์ทิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ ม.๖  
 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
  1. จัดทำแผนงาน และโครงการงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        2. ประสานความร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. จัดทำคำสั่งงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา คำสั่งเยี่ยมบ้าน คำสั่งประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       4. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
5. พัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
สมบูรณ์ 

       6. ติดตาม กำกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
       7. จัดประชุมครูที่ปรึกษาเพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       8. จัดประชุมกลุ่มเพ่ือปรึกษาปัญหารายกรณี 

9. วางแผนการดำเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับหัวหน้าระดับและคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มบริหารทั่วไป 

       10. เตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       11. ดำเนินการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ทั้งการส่งเสริม ป้องกันปัญหาและการช่วยเหลือแก้ไข 
       12. ดำเนินการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนตามแนวทางที่กำหนดคือ 
  - การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  - การคัดกรองนักเรียน 
  - การส่งเสริมนักเรียน 
  - การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  - การส่งต่อ  

 

 

    



 
 

13. ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือของครูแนะแนวให้ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกและติดตาม
ผลการช่วยเหลือนั้น 

       14. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
       15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 
   
 ๒.๖ งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
          ๑) นายชญานิน   ธรรมประเสริฐ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
                  2) นางสาวศิริพัฒน์   ศรีเปารยะ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
          3) นายภานุวัฒน์ ทองวล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
๑. ควบคุมดูแลนักเรียน เกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ การแต่งกาย จรรยามารยาท และระเบียบวินัย 

ติดตามให้นักเรียนแก้ไขเมื่อได้รับรายงานว่านักเรียนในชั้นมีความผิดพลาด บกพร่อง 
๒. ดำเนินงานเรื่องานประจำชั้นต่าง ๆ ที่โรงเรียนมอบหมายและสั่งการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ของโรงเรียนทุกครั้งที่มีกิจกรรม เมื่อมีการประชุมนักเรียนต้องช่วยเหลือดูแลและควบคุมนักเรียน
ในการประชุมนักเรียนทุกครั้ง 

๓. ติดตามดูแลความประพฤติการปฏิบัติของนักเรียนให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม พยายามให้นักเรียนใน
ชั้นเป็นนักเรียนที่ดีตามที่โรงเรียนและสังคมไทยต้องการ 

๔. ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในการจัดกิจกรรมของชั้น เช่น เลือกตั้งหัวหน้า รองหัวหน้า ผู้รักษาแฟ้มบันทึก
เหตุการณ์ประจำชั้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และเวรประจำวัน แต่ละเวรขอให้มีหัวหน้าเวรประจำวัน 
เพ่ือดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ทำเวรประจำวันในคาบสุดท้ายของแต่ละวัน 

๕. ติดต่อฝ่ายผู้ปกครอง ฝ่ายแนะแนว และผู้ปกครองอยู่เสมอ ถ้ามีโอกาสควรเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยเฉ
พรายที่มีปัญหา เพ่ือให้เกิดความราบรื่นเรียบร้อยทุกฝ่าย สดับรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนอยู่เสมอ
เมื่อมีปัญหานักเรียนที่แก้ไขไม่ได้ขอให้แจ้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายแนะแนว หรือกลุ่มบริหารวิชาการ หรือ
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

๖. จัดให้มีแฟ้มประจำชั้นประจำปี เพื่อรวบรวมบันทึกประจำวัน บันทึกรายการต่าง ๆ ในห้องเรียน บันทึก
กิจกรรมที่ควรบันทึกเก็บรวบรวม 

๗. เป็นตัวแทนของนักเรียนด้านงานธุรการ เช่น การส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร ฯลฯ 
๘. ติดตามผลการเรียนการสอน แก้ปัญหาเด็กขาดเรียน ไม่มาโรงเรียน ถ้าไม่มีใบลาต้องสอบถามหาสาเหตุ 

ไปติดตาม ถ้าขาดหลายวัน ต้องขอจดหมายของโรงเรียน ส่งแจ้งผู้ปกครองติดตาม และรายงานกลุ่ม
บริหารวิชาการ และดำเนินตามระเบียบการติดตามนักเรียนขาดเรียน 

๙. ติดตามใกล้ชิดนักเรียน มีปัญหาขาดการเรียน ต้องกำกับ ติดตาม การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ กรณี
นักเรียนขาดเรียนนาน ต้องเก็บหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็น 

๑๐. ติดตามดูแลนักเรียนด้านกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมการไปอยู่ค่ายพักแรม การไปทัศนศึกษา การ
แสดงผลงานในการจัดนิทรรศการ การร่วมการกุศลต่าง ๆ ฯลฯ 

๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

  ๒.7 งานปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
       ๑) นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
                ๒) นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
                   3) นางสาวปาจารีย์  ช่วยสังข์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
                   4) นางสาวสุรีพร  บัวแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
                5) นางอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

           นักเรียนระดับ ม.๑   
                6) นางปิ่นอนงค์  แสงมณี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

                     นักเรียนระดับ ม.๒ 
           7) นางทสภร  มั่นวงศ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

                                                    นักเรียนระดับ ม.๓     
           8) นางสาวเสาวนีย์  บุญแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม                            

                                                    นักเรียน ม.๔ 
                 9) ว่าที่ ร.ต.ศิรพิงษ์  ศรีสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

นักเรยีนระดับ ม.๕ 
           10) นายบุญเสริฐ  จนัทร์ทิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม   

         นักเรียนระดับ ม.๖ 
 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      1.วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นของงานปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
               ๒. จัดทำแผน งาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
               ๓. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
               ๔. จัดกิจกรรมยกย่อง / ประกาศเกียรติคุณให้กำลังใจนักเรียนที่ประพฤติ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
               ๕. กำกับ ติดตาม ควบคุมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่เสมอ 
               ๖. สรุป รายงานผลการดำเนินงาน งานปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
               ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

  ๒.8 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
                 ๑) นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
        ๒) ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  ศรีสุวรรณ   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 
         และสภานักเรียน 
        ๓) นางวีณา  ทองขาว    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย    
          และสภานักเรียน 
        ๔) นางสาวมยุเรศ  ตรีเภรี    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 
          และสภานักเรียน 
        ๕) นางสาวธัญญาภรณ์  เมืองจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 
         และสภานักเรียน 
 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ     

๑. วางแผนและดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้เป็นไปตามงาน/โครงการ โดยกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน
และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. ประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 
๓. เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนงาน/โครงการและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียน 
๔. ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นผู้ประสานงาน

ด้านต่างๆ ระหว่างโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
๕. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน หรือสภานักเรียน พร้อมทั้งกำกับดูแล เสนอแนะ ให้การ

ดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรียน เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร 

๖. ร่วมกับหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาในการควบคุมดูแลให้นักเรียนในระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม/พิธีการทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนานักเรียน 
๘. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของงานส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 
๙. สรุป ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

   



 
 

  ๒.9 งานบัญชีและการเงินกิจกรรมนักเรียน 
           ๑) นางสาวญาณิศา  แดงงาม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชีและการเงินกิจกรรมนักเรียน 
               ๒) นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชีและการเงินกิจกรรมนักเรียน 
 
     หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 

1. จัดทำแผนงาน / โครงการ และปฏิทินปฏิบัติการงานประจำปี ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
2. เก็บรักษา และควบคุมการจ่ายเงินกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินกิจกรรม 
3. จัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ของเงินกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง 
4. เก็บรักษาเอกสาร หลักฐานการขอเบิกจ่ายให้สะดวกในการตรวจสอบ 
5. จัดให้มีคณะกรรมการเก็บเงิน โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการนักเรียน อย่างน้อย 1 คน 
6. มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกิจกรรม เงินคงเหลือ ทุกภาคเรียน 
7. สรุปผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตามสายงาน

บริหารโรงเรียน 
8. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๓. ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
        นางเรณู  รักดำ    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
   ๓.๑  งานกิจกรรมในเครื่องแบบ 
   งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    ๑)  นายเกียรติสิน เทพวารินทร์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี 
   ๒)  นางอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้ากลุม่ลูกเสือ-เนตรนารี (ม.๑) 
   ๓)  นางปิ่นอนงค์  แสงมณี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี (ม.๒) 
   ๔)  นางสาวโสภา  ทองประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี (ม.๓) 
 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      1.จัดทำโครงสร้าง แผนงาน งบประมาณ ปฏิทินปฏิบัติงานของกิจการลูกเสือ 

           2.วิเคราะห์หลักสูตร ประสานงานกับผู้กำกับลูกเสือในการจัดทำโครงสร้างและแผนการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
หลักสูตร 

               3.ควบคุม ดูแล การจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือให้เป็นไปตามหลักสูตร 
               4.จัดหาสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการการเรียนรู้และบริการแก่นักเรียน 
               5.จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับลูกเสือ และเนตรนารีเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
               6.สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ 
               7.ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้น 
               8.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
                 ๑) นายนิเวศ  หวายนำ          ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
    2) นางสาวชนากานต์ คงทองสังข์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
    3) นางสาวอุบลรัตน์ หัสดี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      1. จัดทำโครงการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารประจำปีงบประมาณ 
               2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละปีร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 41 
               3. ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารในห้วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 
               4. ดำเนินการรายงานตัวเลื่อนชั้นปีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่จบหลักสูตรการฝึกในแต่ละชั้นปี 

          5. พานักศึกษาวิชาทหารทั้ง 3 ชั้นปีไปฝึกภาคปกติตามหลักสูตรการฝึกในห้วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 
และฝึกภาคสนามในห้วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 

               6. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียน 
              7. จัดกิจกรรม รด.จิตอาสา 
               8. ประสานงานกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในทุก ๆ เรื่อง 
               9. ให้ความร่วมมือกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในทุก ๆ กิจกรรม 
               10. ดูแล กำกับ นักศึกษาวิชาทหารให้ฝึกตามหลักสูตรการฝึก 
               11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
   ๓.๒ งานกิจกรรมชมนุม/ชมรม 
   งานกิจกรรมชุมนุม 
   ๑) นางสาวญาณิศา  แดงงาม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 
   2) นายภานุวัฒน์ ทองวล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 
   3) นายธเนศ แซ่ด่าน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 
   4) นายอักขรา ธานีรัตน์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 
   5) นางสาวศิศิรา นุ่นกล่ำ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 
 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      ๑.จัดทำแผนงาน / โครงการ และปฏิทินปฏิบัติการงานประจำปี ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
               ๒.สำรวจครูที่มีความประสงค์จะจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม  
               ๓.ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกิจกรรมชุมนุมนักเรียนทราบ  
               ๔.จัดเตรียมการรับสมัครกิจกรรมชุมนุม 
               ๕.รับสมัครนักเรียนกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 
               ๖.วางแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม 
    หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
               ๗.ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม และรายงานตามสายงานเพ่ือขออนุมัติผล การ 
    เรียนต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

           8. สรุปผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
                9.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

    



 
 

 
   กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 

๑) นายมาณัสย์สร อุดมธรรมปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 
 

 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
๑. ประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาและนักเรียนเพ่ือรับทราบปัญหา 
๒. จัดประชุมเพ่ือหารือและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
๓. จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ภายในโรงเรียน 
๔. คัดเลือกนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมอบรมเพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้นำ 
๕. ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัดและระดับภาค 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
   งานกิจกรรมการอ่าน 
   ๑) นางสาวโสภา  ทองประเสริฐ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมการอ่าน 
          2) นางอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมการอ่าน 
         ๓) นางสาวสุภาวดี  นวลมุสิงห์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมการอ่าน 
                     4) นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมการอ่าน 
                     5) นางสาวชนากานต์  คงทองสังข์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมการอ่าน 
        6) นายมาณัสย์สร  อุดมธรรมปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมการอ่าน 
         7) นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์       ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมการอ่าน 
         8) นางรัตติกา ชลสิทธิ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมการอ่าน  
         9) ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
       ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมการอ่าน 
 
     หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      1. จัดทำคู่มือการอ่านหนังสือตามท่ีโรงเรียนกำหนดเพ่ือแจ้งแนวปฏิบัติของครูและนักเรียน 
    2.ออกแบบรูปแบบการบันทึกผลการอ่านในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับความวัตถุประสงค์ 

  3.ออกแบบการประเมินผลของครูในการประเมินผลงานของนักเรียน 
   4.ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติให้ครูและนักเรียนทราบโดยทั่วถึง 
   5.ดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามคู่มือ 
   6.สรุป รายงานผลการประเมินการอ่านเป็นภาคเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

   งานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (1 คน 1 กีฬา) 
    ๑) นางสาวธัญญาภรณ์  เมืองจันทร์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
    ๒) นางสาวอุบลรัตน์  หัสดี  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
    ๓) นายศิวณัฐ  ศรีสวัสดิ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
  
  หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      1.จัดทำแผนงาน / โครงการ และปฏิทินปฏิบัติการงานประจำปี ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
               2.จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย  
               3.ติดตามพัฒนาการการเจริญเติบโตของนักเรียน (การหาค่า ดัชนีมวลกาย BMI) 
               4.ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์กีฬาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
               5.จัดทำบัตรออกกำลังกาย รูปแบบรายเดือนให้แก่นักเรียน 
               6.ควบคุมดูแลนักเรียนออกกำลังกายในแต่ละวัน  
               7.ลงชื่อผู้ควบคุมการออกกำลังกายในใบกิจกรรมการออกกำลังกายของนักเรียน 
               8.รวบรวมผลการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในแต่ละเดือนเพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบ 
               9.ติดตามนักเรียนที่มีแนวโนมจะไม่ผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายในแต่ละเดือน 

           10.จัดกิจกรรมการออกกำลังกายซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีแนวโนมจะไม่ผ่านกิจกรรมการออกกำลังกาย 
(ม.3,ม.6) 

           11.รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ ปีที6่ แก่
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

         12.สรุปผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตามสายงาน
บริหารโรงเรียน 

              13.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
   ๔. ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
   1) นายนิเวศ หวายนำ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
    ๒) นายฉัตร์ติวัฒน์  ปรีดาศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม                                                         
   3) นายเจษฏา  กาญจนพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      1.ดูแลความพร้อมของอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค อาคารประกอบและครุภัณฑ์ 
         2.ปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนของงานอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค อาคารประกอบและครุภัณฑ์ 
         3.สนับสนุนในด้านการจัดเตรียมอาคารสถานที่ จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
     ๔.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

    ๔.๑ งานบริหารอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
      ๑) นายเจษฏา  กาญจนพันธ์   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
                  ๒) นายฉัตร์ติวัฒน์  ปรีดาศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
      3) นายตะวัน  แพรกนกแก้ว   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
 
    หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      1.ดูแลความพร้อมของอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค อาคารประกอบและครุภัณฑ์ 
         2.ปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนของงานอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค อาคารประกอบและครุภัณฑ์ 
         3.สนับสนุนในด้านการจัดเตรียมอาคารสถานที่ จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
               ๔.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
    ๔.๒ งานจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
             1) นายนิเวศ  หวายนำ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
 
     หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      ๑.วางแผนกำหนดงาน / โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

           ๒.วางแผนร่วมกับงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน 

          ๓.จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษ ให้
เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 

               ๔.จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ท่ีใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 
           ๕.จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี ดูแลสีอาคาร

ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่างๆ 
         ๖.ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี และอ่ืน ๆ ให้อยู๋ในสภาพที่

เรียบร้อย 
               ๗.ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากสิ่งรบกวน 

        ๘.ปรับปรุงสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย 
เป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียน และประชาชนได้ 

             ๙.ดูแลบำรุงรักษา ตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับในอาคารและบริเวณโรงเรียนให้เรียบร้อย เป็นระเบียบ 
           ๑๐.ติดตาม ดูแลให้คำแนะนำในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในการด้านการดูแลรักษา

ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
            ๑๑.ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 

           ๑๒.ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยนำข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และความต้องการ
ของบุคลากรในโรงเรียน 

          ๑๓.อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนแก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดทำสถิติการให้บริการ
และรวบรวมข้อมูล  

             ๑๔.ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการประจำปีการศึกษา 
             ๑๕.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 

 

    



 
 

  ๔.๓ งานออกแบบและก่อสร้าง 
             1) นายตะวัน  แพรกนกแก้ว ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง 
 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      1.จัดทำโครงการ จัดทำแบบรูปรายการในงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์ 

  2.ดูแลและควบคุมงานการปฏิบัติงานในการจัดจ้างผู้รับจ้าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ 

              ๓.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  4.4 งานเวรยามรักษาสถานที่ราชการ  
     ๑) นางสาวพรรณวดี  ช่วยคง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเวรยามรักษาสถานที่ราชการ 
 
     หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
    1.จัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของงานเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ 

         2. จัดเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวร จัดทำคำสั่งโรงเรียนแจ้งให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร 

        3. ติดตาม ดูแล การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 

             4. รายงานผู้บริหารในกรณีผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการไม่มาปฏิบัติหน้าที่ 
            5. รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บริหารโดยด่วนในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 

           6. สรุปผลการปฏิบัติงานเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี ตามสายงานบริหารโรงเรียน 

             7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  4.5 งานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม 
    ๑) นางสาวชนากานต์  คงทองสังข์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม 

2) นายตะวัน แพรกนกแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม 
3) นายเจษฎา กาญจนพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม 
 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
1. ประสานงานกับงานพัสดุของโรงเรียนในการจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย                                 
2. กำหนดขอบเขตต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน 

                 3. จัดทำสมุดบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวัน 
                4. ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน 

5. ประสานงานความช่วยเหลือ การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ระหว่างครู บุคลากรในโรงเรียนกับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

               6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
   

 

 

 
 

   



 
 

 5. ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๑) นายฉัตร์ติวัฒน์  ปรีดาศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   2) นายทวีวัฒน์   ศรีสุวรรณ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   3) นายธเนศ  แซ่ด่าน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
   4) นายเจษฏา  กาญจนพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
    หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนและจัดทำแผน โครงการมาตรฐานการปฏิบัติงานของงานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒. จัดทำระเบียบการใช้และการให้บริการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓. จัดให้มีการควบคุม ดูแลรักษา และซ่อมแซมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้

งานไดต้ลอดเวลา 
๔. จัดระบบงานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำ

เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม 
๕. วงาแผน ปรับปรุง สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีความทันสมัย จัดบรรยากาศในห้องสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเรียนการสอน 
๖. จัดทำบัญชีควบคุม วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้มีการลงทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาอย่างเป็นระบบ 
๗. ควบคุม ดูแล การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนตามรายวิชาต่างๆ 

เพ่ือให้บรรลุผลตามจุดประสงค์รายวิชานั้น ๆ 
๘. นิเทศงาน หรือหาวิธีการ ให้ครูที่ปฏิบัติงานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้พัฒนาความรู้ 

ความสามารถในการผลิตสื่อและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
๙. รับผิดชอบดำเนินการ บริการ ระบบสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๑๐. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การสร้าง การผลิต หรือจัดสรรหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

รวมทั้งควบคุมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและระเบียบของทางราขการ 
๑๑. จัดทำระเบียบการใช้และการให้บริการ การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๑๒. จัดให้มีการควบคุม ดูแลรักษาและซ่อมแซมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

ได้ตลอดเวลา 
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

   



 
 

 6. ฝ่ายบริการสาธารณะ   
          ๑) นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณะ   
         ๒) นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณะ   
                     3) นางสาวสุรีพร  บัวแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณะ  
                       4) นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณะ 
         5) นางสาวกรรณิกา  แสงระวี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณะ 
             6) นางสุภรณ์  คงนก  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณะ 
 
    หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 

1. วางแผนกำหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ 
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน 

2. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพ่ือนำไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนและ
บริการสาธารณะ 

3. ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร สุขภาพอนามัย อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และวิชาการ 
4. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน เช่น การบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และจัดนิทรรศการ 
5. การมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย  ศาสนาและงานที่เก่ียวข้องกับชุมชน 
6. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ มูลนิธิ 
7. ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้าน

อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ 
8. รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ 
9. ประเมินสรุป รายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย      

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

   



 
 

 7. ฝ่ายบริการสุขภาพอนามัย   
   ๑) นางสาวศิริพัฒน์   ศรีเปารยะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการสุขภาพอนามัย   
   2) นางสาวพรไพร์  แก้วหนูนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการสุขภาพอนามัย 
 
   หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
     มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายและปฏิบัติงาน รับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมให้
บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น เพ่ือตรวจสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ให้
ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อชนิดต่างๆ การป้องกันการระบาดของโรค  

 1. ประเมินสถานภาพทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรอ่ืนๆภายในโรงเรียน 
2. จัดสถานที่เพ่ือการปฐมพยาบาลและพักฟ้ืนสำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตามสภาพแวดล้อม
และความจำเป็น 

 3. จัดหายา เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฐมพยาบาลพร้อมที่จะใช้ได้ทันที 
4. ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุตามนโยบายของ
โรงเรียน 
5. ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของครูพยาบาลจะดำเนินการรักษาต่อไปโดยจะเป็นผู้
ประสานงานในการนำส่งโรงพยาบาลพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
6. จัดทำแผนสถิติการใช้ห้องพยาบาล และโครงการของงานพยาบาลในแต่ละปีการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
7. ติดต่อประสานงานกับครูประจำชั้น ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยหนักต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือประสบ
อุบัติเหตุ เพ่ือที่ครูประจำชั้นจะได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 

 8. ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลของนักเรียน 
 9. จัดทำบัตรสุขภาพประจำตัวนักเรียน  
 10. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากร ประจำปี 
 11. การให้คำปรึกษาแก่ครู นักเรียน และบุคลากร ในด้านสุขภาพอนามัย 
 12. การดูแลรักษาความสะอาดของห้องพยาบาล อุปกรณ์ต่าง ๆ  
 13. จัดทำเอกสารทางวิชาการต่างๆ ตามภาระงาน 
 14. ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ภายในห้องพยาบาลให้มีสภาพที่สมบูรณ์ 
 15. ให้บริการการนอนพักห้องพยาบาลแก่ ครู นักเรียน และบุคลากร 
 16. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการขอรับบริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 

            17. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

   



 
 

 8. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป  
1) นางสาวชนากานต์   คงทองสังข์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

และสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
2) นางวารี พชนะโชติ   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

และสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
1. ร่วมจัดทำมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของสถานศึกษากับกลุ่มงานอื่น ๆ ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน สพม. สพฐ. และ สมศ. 

              2. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน 
              3. ติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินงานประกันคุณภาพของฝ่าย/งาน/กลุ่มที่เก่ียวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
              4. จัดทำรายงานผลการประเมินและจัดทำเอกสารให้เหมาะสมพร้อมที่จะนำเสนอ 
              5. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ จัดทำเป็นสารสนเทศท่ีพร้อมนำไปใช้งาน 
              ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 9. ฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารทั่วไป 

๑) นางเรณู  รักดำ           ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารทั่วไป 
๒) นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์        ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารทั่วไป 
3) นางสาวชนากานต์ คงทองสังข์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสามารถนำกระบวนการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนางานที่ได้รับผิดชอบ 
2. จัดอบรม เชิญวิทยากรมาเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้แก่คณะครูเพ่ือให้สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ 
3. จัดให้บริการเอกสาร สื่อ ตำราที่เก่ียวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
4. ให้คำปรึกษา แนะแนว หรือแนะนำครูให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่องด้วยกระบวนการวิจัย 
5. รวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยของครู ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับ

ทราบอย่างทั่วถึง 
6. สนับสนุนให้ครูที่ทำงานวิจัยได้นำผลงานเข้าสู่วิชาการและพัฒนาเป็นผลงานวิชาการต่อไปได้ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 
 

   



กลุมบริหารท่ัวไป



 
 

พรรณนางาน กลุ่มบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565   
 
 ๑. ฝ่ายบริหารสำนักงาน 
  นางสาวชนากานต์  คงทองสังข์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงาน 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
    1. ดูแลจัดทำแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิบัติงานเสนอเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
    2. ดูแล จัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในสำนักงาน เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ  

3. ประสานงานด้านข้อมูล และร่วมมือกับกลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมืออันดี
ต่อกันในการ  ดำเนินงานตามแผน 
4. ดูแลกำกับติดตามการทำงานของงานต่าง ๆ ในฝ่ายสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามโครงสร้าง
และขอบข่ายของงาน 

    5. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี 
    6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
 
  ๑.๑ งานธุรการและเลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป  
           นางสาวชนากานต์ คงทองสังข์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการและเลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป 
                   นางวารี พชนะโชต ิ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานธุรการและเลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 

1. ดูแลจัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ แยกประเภทเอกสารและหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ มีระบบการ
จัดเก็บเอกสาร ที่สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 

     2. ดูแลหนังสือ โต้ตอบหนังสือราชการ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง 
3. ดูแล จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของกลุ่มบริหารทั่วไปให้งานสารบรรณของโรงเรียน ติดตามเรื่อง   
จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเรื่อง 
4. จัดพิมพ์เอกสารและสำเนาเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป เช่น บันทึกข้อความ คำสั่ง ระเบียบ แบบ
ประเมิน แบบสอบถาม ใบรับรองการเป็นนักเรียนและใบรับรองความประพฤติ 

     5. เตรียมวาระการประชุมและจดบันทึกการประชุม รายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน  
    6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

  ๑.๒ งานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
           นางวารี พชนะโชต ิ   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
    1. ร่วมกำหนดนโยบายวางแผนงานจัดระบบงานควบคุมงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผล 

2. วิเคราะห์และประสานงานการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ดังนี้ 

          ๒.๑ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          ๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
          ๒.๓ จัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน 

3. นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนกลยุทธ์ เสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     ๔. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานติดตามประเมินผลและรายงานผล 
๕. ช่วยเหลือ ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
โรงเรียน 

     ๖. จัดทำปฏิทินติดตามโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของโรงเรียน 
๗. ติดตามการใช้งบประมาณตามโครงการและกิจกรรมของกลุ่มบริหารและกลุ่มงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีของโรงเรียน 
๘. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ สรุป ประเมินผลและรายงานผลโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของโรงเรียน 
๙. จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบ
ผลสำเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 

     ๑๐. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
    ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

  ๑.๓ งานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป 
           ๑) นางสาวสุวดี  เต่าทอง   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป 
           2) นางวารี พชนะโชต ิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
  หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 

1.  ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์   ดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติ 
 2.  ปฏิบัติงานด้านการประสานงานกับหน่วยงานและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 3.  ปฏิบัติงานด้านการควบคุม  ดูแลพัสดุครุภัณฑ์ของสำนัก 
 4.  ปฏิบัติงานด้านการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล   
 ๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    



 
 

 ๒. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
  นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
  ๒.๑ งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
           ๑) นางอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น ม.๑ 
           ๒) นางสาวญาณิศา  แดงงาม  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม.๑ 
        ๓) นางปิ่นอนงค์  แสงมณี  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น ม.๒    
        ๔) นางศุทธวีร์  ต้นอุ๋ย    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม.๒ 

          ๕) นางทสภร  มั่นวงศ์   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น ม.๓     
                   ๖) นายเกรียงศักดิ์  สังสุทธิพงศ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม.๓ 

           ๗) นางสาวเสาวนีย์  บุญแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น ม.๔ 
           ๘) นายทวีวัฒน์  ศรีสวุรรณ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม.๔ 
           ๙) ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  ศรีสุวรรณ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น ม.๕ 
           ๑๐) นางสุภรณ์  คงนก    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม.๕ 
           ๑๑) นายบุญเสริฐ  จนัทร์ทิน  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น ม.๖ 
           ๑๒) นางปัญญาลักษณ์  เคารพาพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น ม.๖ 
   

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
             ๑. จัดทำแผนงาน และ โครงการต่าง ๆ ในระดับชั้น 
  ๒. ร่วมกับครูประจำชั้นช่วยเหลือดูแลนักเรียน ให้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีประพฤติดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน และหาทางแก้ไขพฤติกรรม   
นักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ 
๔. ติดตาม ศึกษานักเรียนที่ขาดเรียนมากผิดปกติ หนีเรียน ไม่เข้าเรียนในบางวิชา มาโรงเรียนแต่ไม่ได้เข้า
โรงเรียน และร่วมกันปรึกษาหารือแก้ปัญหา 
๕. ควบคุมดูแลนักเรียนในระดับชั้น ในการเข้าแถวเชิญธงชาติ สวมมนต์แผ่เมตตา และกิจกรรมอ่ืน ๆ หน้า
เสาธงในตอนเช้า เข้าห้องประชุม หรือร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโรงเรียน ให้อยู่ในระเบียบวินัย 

 ๖. ประชุมปรึกษาหารือกับครูประจำชั้น เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
๗. ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องส่วนตัวและเรื่องอ่ืน ๆ ที่นักเรียนนำมาปรึกษา เพื่อหาทางช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหาร่วมกับฝ่ายปกครอง งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว 
๘. ติดตามดูแล ให้ครูผู้สอนช่วยดำเนินการแก้ไขพฤติกรรมและการรักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน เช่น ให้ครู
เข้าสอนตรงเวลา ก่อนและหลังการสอนให้ครูตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ให้นักเรียน
รับผิดชอบความสะอาด และดูแลโต๊ะเก้าอ้ีในห้องเรียนของตน มีการตรวจรายชื่อเรียกชื่อผู้เข้าเรียน สำรวจ
วัสดุอุปกรณ์การเรียน ติดตามผู้ขาดหายระหว่างชั่วโมงเรียนของตน 
๙. ติดตามการดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรมความประพฤติและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยใช้แนบบันทึก
พฤติกรรม ติดตามให้มีการแก้ไขพฤติกรรม ความประพฤติที่นักเรียนได้ให้สัญญาไว้ การรวบรวมแบบบันทึก
พฤติกรรมตามระดับชั้น 

 ๑๐. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 

 

 

    



 
 

  ๒.๒ งานเวรประจำวัน 
           ๑) นางศุทธวีย์ ตันอุ๋ย  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเวรประจำวัน 
 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
       ๑.จัดทำแผนงาน / โครงการ และปฏิทินปฏิบัติการงานประจำปี ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 

 ๒.ออกคำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวันแต่ละวัน 
 ๓.จัดทำแบบบันทึกการปฏิบัติเวรประจำวันแต่ละวัน 
 ๔.เก็บรักษาเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติการทำหน้าที่เวรประจำวันให้สะดวกในการตรวจสอบ 
 ๕.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูเวรแต่ละวันจากการบันทึก 
 ๖.มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเวรประจำวันทุกภาคเรียน 

๗.สรุปผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตามสายงาน
บริหารโรงเรียน 

 ๘.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

   ๒.3 งานปกครองและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
           ๑) นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานปกครองและพัฒนา 
        พฤติกรรมนักเรียน  
           ๒) นางสุภรณ์  คงนก         ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองและพัฒนา 
        พฤติกรรมนักเรียน 
           3) นางสาวกรรณิกา แสงระวี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองและพัฒนา 

 พฤติกรรมนักเรียน 
           4) นางสาวสุรีพร   บวัแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองและพัฒนา 
        พฤติกรรมนักเรียน 
           5) นางอุไรวรรณ โอลาพฤกษ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองและพัฒนา 
        พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ม.๑ 
           6) นางปิ่นอนงค์ แสงมณี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองและพัฒนา 
        พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ม.๒    
           7) นางทสภร มั่นวงศ์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองและพัฒนา 
        พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ม.๓    
           8) นางสาวเสาวนีย์ บญุแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองและพัฒนา 
        พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ม.๔ 
           9) ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองและพัฒนา 
        พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ม.๕ 
           10) นายบุญเสริฐ จันทร์ทิน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครองและพัฒนา 
        พฤติกรรมนักเรียน ระดับ ม.๖ 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ       
          1. ดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตนของนักเรียน ตามกฎระเบียบของโรงเรียนในหนังสือคู่มือนักเรียน 
 2. บริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน 

๓. เข้าร่วมประชุมกับครูหัวหน้าระดับชั้นเพ่ือร่วมกันวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของ
นักเรียน 

 ๔. ประสานความร่วมมือกับครูประจำชั้นในการดูแลและติดตามเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน 
 ๕. กำหนดแนวทาง/วิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน 

๖. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 

 ๗. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของนักเรียน 
 ๘. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจำชั้น เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 ๙. บันทึกข้อมูล  สถิติ  การรักษาวินัยและการทำผิดวินัยของนักเรียน 
 ๑๐. จัดทำหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

 ๑๑. ควบคุม กำกับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
 ๑๒. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 

๑๓. ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวัญกำลังใจนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และปฏิบัติตนที่ดีเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อ่ืน 

 ๑๔. จัดทำเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน จัดทำข้อมูลสารสนเทศและแฟ้มงานของงานปกครอง 
 ๑๕. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๑๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.๔ งานกิจกรรมนักเรียน 
           ๑) นางปิ่นอนงค์ แสงมณี   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
           ๒) นายศุภมิตร วิริยกุลโอภาศ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
           ๓) นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
       4) นางสาวสุรีพร บัวแก้ว   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
               5) นางสาวกรรณิกา  แสงระวี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
       6) นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 

         7) นายมาณัสย์สร  อุดมธรรมปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
 
หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับกลุ่มบริหารกิจกรรมนักเรียน 
2. ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ วางแผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
3. กำกับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบตามระเบียบของ

ทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ 
4. กำกับ ดูแล กลั่นกรองเอกสาร ในสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพ่ือปฏิบัติหรือ

สั่งการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี 
5. เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับคณะกรรมการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
6. ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนในบาง

โอกาส 
7. ให้คำแนะนำในด้านความประพฤติของนักเรียน และครู-อาจารย์ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและ

ระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี 
8. วางแผนปกป้อง ควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับ

สภาพนักเรียน 
9. วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
10. บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

11. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบันเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไข 

12. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
13. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 
14. ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 
15. จัดทำสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
16. ติดตามและประเมินผลงานฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและรายงานตามสายงาน 
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
  ๒.๕ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๑) นางสาวชนากานต์  คงทองสังข์   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๒) นายมาณัสย์สร  อุดมธรรมปัญญา    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๓) นางอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ ม.๑   
            ๔) นางปิ่นอนงค์  แสงมณี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ ม.๒ 
    ๕) นางทสภร  มั่นวงศ์    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ ม.๓ 
    ๖) นางสาวเสาวนีย์  บุญแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ ม.๔ 
    ๗) ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  ศรีสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหนา้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ ม.๕
   ๘) นายบุญเสริฐ  จันทร์ทิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ ม.๖  
 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
  1. จัดทำแผนงาน และโครงการงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        2. ประสานความร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. จัดทำคำสั่งงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา คำสั่งเยี่ยมบ้าน คำสั่งประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       4. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
5. พัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
สมบูรณ์ 

       6. ติดตาม กำกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
       7. จัดประชุมครูที่ปรึกษาเพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       8. จัดประชุมกลุ่มเพ่ือปรึกษาปัญหารายกรณี 

9. วางแผนการดำเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับหัวหน้าระดับและคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มบริหารทั่วไป 

       10. เตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       11. ดำเนินการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ทั้งการส่งเสริม ป้องกันปัญหาและการช่วยเหลือแก้ไข 
       12. ดำเนินการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนตามแนวทางที่กำหนดคือ 
  - การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  - การคัดกรองนักเรียน 
  - การส่งเสริมนักเรียน 
  - การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  - การส่งต่อ  

 

 

    



 
 

13. ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือของครูแนะแนวให้ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกและติดตาม
ผลการช่วยเหลือนั้น 

       14. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
       15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 
   
 ๒.๖ งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
          ๑) นายชญานิน   ธรรมประเสริฐ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
                  2) นางสาวศิริพัฒน์   ศรีเปารยะ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
          3) นายภานุวัฒน์ ทองวล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
๑. ควบคุมดูแลนักเรียน เกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ การแต่งกาย จรรยามารยาท และระเบียบวินัย 

ติดตามให้นักเรียนแก้ไขเมื่อได้รับรายงานว่านักเรียนในชั้นมีความผิดพลาด บกพร่อง 
๒. ดำเนินงานเรื่องานประจำชั้นต่าง ๆ ที่โรงเรียนมอบหมายและสั่งการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ของโรงเรียนทุกครั้งที่มีกิจกรรม เมื่อมีการประชุมนักเรียนต้องช่วยเหลือดูแลและควบคุมนักเรียน
ในการประชุมนักเรียนทุกครั้ง 

๓. ติดตามดูแลความประพฤติการปฏิบัติของนักเรียนให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม พยายามให้นักเรียนใน
ชั้นเป็นนักเรียนที่ดีตามที่โรงเรียนและสังคมไทยต้องการ 

๔. ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในการจัดกิจกรรมของชั้น เช่น เลือกตั้งหัวหน้า รองหัวหน้า ผู้รักษาแฟ้มบันทึก
เหตุการณ์ประจำชั้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และเวรประจำวัน แต่ละเวรขอให้มีหัวหน้าเวรประจำวัน 
เพ่ือดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ทำเวรประจำวันในคาบสุดท้ายของแต่ละวัน 

๕. ติดต่อฝ่ายผู้ปกครอง ฝ่ายแนะแนว และผู้ปกครองอยู่เสมอ ถ้ามีโอกาสควรเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยเฉ
พรายที่มีปัญหา เพ่ือให้เกิดความราบรื่นเรียบร้อยทุกฝ่าย สดับรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนอยู่เสมอ
เมื่อมีปัญหานักเรียนที่แก้ไขไม่ได้ขอให้แจ้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายแนะแนว หรือกลุ่มบริหารวิชาการ หรือ
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

๖. จัดให้มีแฟ้มประจำชั้นประจำปี เพื่อรวบรวมบันทึกประจำวัน บันทึกรายการต่าง ๆ ในห้องเรียน บันทึก
กิจกรรมที่ควรบันทึกเก็บรวบรวม 

๗. เป็นตัวแทนของนักเรียนด้านงานธุรการ เช่น การส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร ฯลฯ 
๘. ติดตามผลการเรียนการสอน แก้ปัญหาเด็กขาดเรียน ไม่มาโรงเรียน ถ้าไม่มีใบลาต้องสอบถามหาสาเหตุ 

ไปติดตาม ถ้าขาดหลายวัน ต้องขอจดหมายของโรงเรียน ส่งแจ้งผู้ปกครองติดตาม และรายงานกลุ่ม
บริหารวิชาการ และดำเนินตามระเบียบการติดตามนักเรียนขาดเรียน 

๙. ติดตามใกล้ชิดนักเรียน มีปัญหาขาดการเรียน ต้องกำกับ ติดตาม การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ กรณี
นักเรียนขาดเรียนนาน ต้องเก็บหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็น 

๑๐. ติดตามดูแลนักเรียนด้านกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมการไปอยู่ค่ายพักแรม การไปทัศนศึกษา การ
แสดงผลงานในการจัดนิทรรศการ การร่วมการกุศลต่าง ๆ ฯลฯ 

๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

  ๒.7 งานปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
       ๑) นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
                ๒) นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
                   3) นางสาวปาจารีย์  ช่วยสังข์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
                   4) นางสาวสุรีพร  บัวแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
                5) นางอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

           นักเรียนระดับ ม.๑   
                6) นางปิ่นอนงค์  แสงมณี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

                     นักเรียนระดับ ม.๒ 
           7) นางทสภร  มั่นวงศ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

                                                    นักเรียนระดับ ม.๓     
           8) นางสาวเสาวนีย์  บุญแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม                            

                                                    นักเรียน ม.๔ 
                 9) ว่าที่ ร.ต.ศิรพิงษ์  ศรีสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

นักเรยีนระดับ ม.๕ 
           10) นายบุญเสริฐ  จนัทร์ทิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม   

         นักเรียนระดับ ม.๖ 
 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      1.วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นของงานปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
               ๒. จัดทำแผน งาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
               ๓. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
               ๔. จัดกิจกรรมยกย่อง / ประกาศเกียรติคุณให้กำลังใจนักเรียนที่ประพฤติ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
               ๕. กำกับ ติดตาม ควบคุมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่เสมอ 
               ๖. สรุป รายงานผลการดำเนินงาน งานปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
               ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

  ๒.8 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
                 ๑) นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
        ๒) ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  ศรีสุวรรณ   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 
         และสภานักเรียน 
        ๓) นางวีณา  ทองขาว    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย    
          และสภานักเรียน 
        ๔) นางสาวมยุเรศ  ตรีเภรี    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 
          และสภานักเรียน 
        ๕) นางสาวธัญญาภรณ์  เมืองจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 
         และสภานักเรียน 
 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ     

๑. วางแผนและดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้เป็นไปตามงาน/โครงการ โดยกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน
และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. ประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 
๓. เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนงาน/โครงการและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียน 
๔. ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นผู้ประสานงาน

ด้านต่างๆ ระหว่างโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
๕. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน หรือสภานักเรียน พร้อมทั้งกำกับดูแล เสนอแนะ ให้การ

ดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรียน เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร 

๖. ร่วมกับหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาในการควบคุมดูแลให้นักเรียนในระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม/พิธีการทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนานักเรียน 
๘. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของงานส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 
๙. สรุป ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

   



 
 

  ๒.9 งานบัญชีและการเงินกิจกรรมนักเรียน 
           ๑) นางสาวญาณิศา  แดงงาม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชีและการเงินกิจกรรมนักเรียน 
               ๒) นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชีและการเงินกิจกรรมนักเรียน 
 
     หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 

1. จัดทำแผนงาน / โครงการ และปฏิทินปฏิบัติการงานประจำปี ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
2. เก็บรักษา และควบคุมการจ่ายเงินกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินกิจกรรม 
3. จัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ของเงินกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง 
4. เก็บรักษาเอกสาร หลักฐานการขอเบิกจ่ายให้สะดวกในการตรวจสอบ 
5. จัดให้มีคณะกรรมการเก็บเงิน โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการนักเรียน อย่างน้อย 1 คน 
6. มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกิจกรรม เงินคงเหลือ ทุกภาคเรียน 
7. สรุปผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตามสายงาน

บริหารโรงเรียน 
8. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๓. ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
        นางเรณู  รักดำ    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
   ๓.๑  งานกิจกรรมในเครื่องแบบ 
   งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    ๑)  นายเกียรติสิน เทพวารินทร์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี 
   ๒)  นางอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้ากลุม่ลูกเสือ-เนตรนารี (ม.๑) 
   ๓)  นางปิ่นอนงค์  แสงมณี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี (ม.๒) 
   ๔)  นางสาวโสภา  ทองประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี (ม.๓) 
 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      1.จัดทำโครงสร้าง แผนงาน งบประมาณ ปฏิทินปฏิบัติงานของกิจการลูกเสือ 

           2.วิเคราะห์หลักสูตร ประสานงานกับผู้กำกับลูกเสือในการจัดทำโครงสร้างและแผนการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
หลักสูตร 

               3.ควบคุม ดูแล การจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือให้เป็นไปตามหลักสูตร 
               4.จัดหาสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการการเรียนรู้และบริการแก่นักเรียน 
               5.จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับลูกเสือ และเนตรนารีเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
               6.สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ 
               7.ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้น 
               8.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
                 ๑) นายนิเวศ  หวายนำ          ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
    2) นางสาวชนากานต์ คงทองสังข์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
    3) นางสาวอุบลรัตน์ หัสดี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      1. จัดทำโครงการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารประจำปีงบประมาณ 
               2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละปีร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 41 
               3. ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารในห้วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 
               4. ดำเนินการรายงานตัวเลื่อนชั้นปีให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่จบหลักสูตรการฝึกในแต่ละชั้นปี 

          5. พานักศึกษาวิชาทหารทั้ง 3 ชั้นปีไปฝึกภาคปกติตามหลักสูตรการฝึกในห้วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 
และฝึกภาคสนามในห้วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 

               6. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียน 
              7. จัดกิจกรรม รด.จิตอาสา 
               8. ประสานงานกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในทุก ๆ เรื่อง 
               9. ให้ความร่วมมือกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในทุก ๆ กิจกรรม 
               10. ดูแล กำกับ นักศึกษาวิชาทหารให้ฝึกตามหลักสูตรการฝึก 
               11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
   ๓.๒ งานกิจกรรมชมนุม/ชมรม 
   งานกิจกรรมชุมนุม 
   ๑) นางสาวญาณิศา  แดงงาม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 
   2) นายภานุวัฒน์ ทองวล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 
   3) นายธเนศ แซ่ด่าน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 
   4) นายอักขรา ธานีรัตน์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 
   5) นางสาวศิศิรา นุ่นกล่ำ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 
 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      ๑.จัดทำแผนงาน / โครงการ และปฏิทินปฏิบัติการงานประจำปี ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
               ๒.สำรวจครูที่มีความประสงค์จะจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม  
               ๓.ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกิจกรรมชุมนุมนักเรียนทราบ  
               ๔.จัดเตรียมการรับสมัครกิจกรรมชุมนุม 
               ๕.รับสมัครนักเรียนกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 
               ๖.วางแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม 
    หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
               ๗.ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม และรายงานตามสายงานเพ่ือขออนุมัติผล การ 
    เรียนต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

           8. สรุปผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
                9.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

    



 
 

 
   กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 

๑) นายมาณัสย์สร อุดมธรรมปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 
 

 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
๑. ประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาและนักเรียนเพ่ือรับทราบปัญหา 
๒. จัดประชุมเพ่ือหารือและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
๓. จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ภายในโรงเรียน 
๔. คัดเลือกนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมอบรมเพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้นำ 
๕. ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัดและระดับภาค 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
   งานกิจกรรมการอ่าน 
   ๑) นางสาวโสภา  ทองประเสริฐ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมการอ่าน 
          2) นางอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมการอ่าน 
         ๓) นางสาวสุภาวดี  นวลมุสิงห์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมการอ่าน 
                     4) นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมการอ่าน 
                     5) นางสาวชนากานต์  คงทองสังข์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมการอ่าน 
        6) นายมาณัสย์สร  อุดมธรรมปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมการอ่าน 
         7) นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์       ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมการอ่าน 
         8) นางรัตติกา ชลสิทธิ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมการอ่าน  
         9) ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
       ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรมการอ่าน 
 
     หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      1. จัดทำคู่มือการอ่านหนังสือตามท่ีโรงเรียนกำหนดเพ่ือแจ้งแนวปฏิบัติของครูและนักเรียน 
    2.ออกแบบรูปแบบการบันทึกผลการอ่านในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับความวัตถุประสงค์ 

  3.ออกแบบการประเมินผลของครูในการประเมินผลงานของนักเรียน 
   4.ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติให้ครูและนักเรียนทราบโดยทั่วถึง 
   5.ดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามคู่มือ 
   6.สรุป รายงานผลการประเมินการอ่านเป็นภาคเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

   งานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (1 คน 1 กีฬา) 
    ๑) นางสาวธัญญาภรณ์  เมืองจันทร์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
    ๒) นางสาวอุบลรัตน์  หัสดี  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
    ๓) นายศิวณัฐ  ศรีสวัสดิ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
  
  หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      1.จัดทำแผนงาน / โครงการ และปฏิทินปฏิบัติการงานประจำปี ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
               2.จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย  
               3.ติดตามพัฒนาการการเจริญเติบโตของนักเรียน (การหาค่า ดัชนีมวลกาย BMI) 
               4.ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์กีฬาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
               5.จัดทำบัตรออกกำลังกาย รูปแบบรายเดือนให้แก่นักเรียน 
               6.ควบคุมดูแลนักเรียนออกกำลังกายในแต่ละวัน  
               7.ลงชื่อผู้ควบคุมการออกกำลังกายในใบกิจกรรมการออกกำลังกายของนักเรียน 
               8.รวบรวมผลการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในแต่ละเดือนเพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบ 
               9.ติดตามนักเรียนที่มีแนวโนมจะไม่ผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายในแต่ละเดือน 

           10.จัดกิจกรรมการออกกำลังกายซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีแนวโนมจะไม่ผ่านกิจกรรมการออกกำลังกาย 
(ม.3,ม.6) 

           11.รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ ปีที6่ แก่
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

         12.สรุปผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตามสายงาน
บริหารโรงเรียน 

              13.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
   ๔. ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
   1) นายนิเวศ หวายนำ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
    ๒) นายฉัตร์ติวัฒน์  ปรีดาศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม                                                         
   3) นายเจษฏา  กาญจนพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      1.ดูแลความพร้อมของอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค อาคารประกอบและครุภัณฑ์ 
         2.ปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนของงานอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค อาคารประกอบและครุภัณฑ์ 
         3.สนับสนุนในด้านการจัดเตรียมอาคารสถานที่ จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
     ๔.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    



 
 

    ๔.๑ งานบริหารอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
      ๑) นายเจษฏา  กาญจนพันธ์   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
                  ๒) นายฉัตร์ติวัฒน์  ปรีดาศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
      3) นายตะวัน  แพรกนกแก้ว   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
 
    หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      1.ดูแลความพร้อมของอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค อาคารประกอบและครุภัณฑ์ 
         2.ปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนของงานอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค อาคารประกอบและครุภัณฑ์ 
         3.สนับสนุนในด้านการจัดเตรียมอาคารสถานที่ จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
               ๔.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
    ๔.๒ งานจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
             1) นายนิเวศ  หวายนำ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
 
     หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      ๑.วางแผนกำหนดงาน / โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

           ๒.วางแผนร่วมกับงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน 

          ๓.จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษ ให้
เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 

               ๔.จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ท่ีใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 
           ๕.จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี ดูแลสีอาคาร

ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่างๆ 
         ๖.ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี และอ่ืน ๆ ให้อยู๋ในสภาพที่

เรียบร้อย 
               ๗.ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากสิ่งรบกวน 

        ๘.ปรับปรุงสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย 
เป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียน และประชาชนได้ 

             ๙.ดูแลบำรุงรักษา ตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับในอาคารและบริเวณโรงเรียนให้เรียบร้อย เป็นระเบียบ 
           ๑๐.ติดตาม ดูแลให้คำแนะนำในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในการด้านการดูแลรักษา

ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
            ๑๑.ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 

           ๑๒.ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยนำข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และความต้องการ
ของบุคลากรในโรงเรียน 

          ๑๓.อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนแก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดทำสถิติการให้บริการ
และรวบรวมข้อมูล  

             ๑๔.ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการประจำปีการศึกษา 
             ๑๕.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 

 

    



 
 

  ๔.๓ งานออกแบบและก่อสร้าง 
             1) นายตะวัน  แพรกนกแก้ว ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง 
 
 หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
      1.จัดทำโครงการ จัดทำแบบรูปรายการในงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์ 

  2.ดูแลและควบคุมงานการปฏิบัติงานในการจัดจ้างผู้รับจ้าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ 

              ๓.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  4.4 งานเวรยามรักษาสถานที่ราชการ  
     ๑) นางสาวพรรณวดี  ช่วยคง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเวรยามรักษาสถานที่ราชการ 
 
     หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
    1.จัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของงานเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ 

         2. จัดเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวร จัดทำคำสั่งโรงเรียนแจ้งให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร 

        3. ติดตาม ดูแล การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 

             4. รายงานผู้บริหารในกรณีผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการไม่มาปฏิบัติหน้าที่ 
            5. รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บริหารโดยด่วนในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 

           6. สรุปผลการปฏิบัติงานเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี ตามสายงานบริหารโรงเรียน 

             7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  4.5 งานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม 
    ๑) นางสาวชนากานต์  คงทองสังข์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม 

2) นายตะวัน แพรกนกแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม 
3) นายเจษฎา กาญจนพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม 
 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
1. ประสานงานกับงานพัสดุของโรงเรียนในการจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย                                 
2. กำหนดขอบเขตต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน 

                 3. จัดทำสมุดบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวัน 
                4. ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน 

5. ประสานงานความช่วยเหลือ การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ระหว่างครู บุคลากรในโรงเรียนกับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย 

               6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
   

 

 

 
 

   



 
 

 5. ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๑) นายฉัตร์ติวัฒน์  ปรีดาศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   2) นายทวีวัฒน์   ศรีสุวรรณ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   3) นายธเนศ  แซ่ด่าน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
   4) นายเจษฏา  กาญจนพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
    หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนและจัดทำแผน โครงการมาตรฐานการปฏิบัติงานของงานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒. จัดทำระเบียบการใช้และการให้บริการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓. จัดให้มีการควบคุม ดูแลรักษา และซ่อมแซมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้

งานไดต้ลอดเวลา 
๔. จัดระบบงานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำ

เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม 
๕. วงาแผน ปรับปรุง สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีความทันสมัย จัดบรรยากาศในห้องสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเรียนการสอน 
๖. จัดทำบัญชีควบคุม วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้มีการลงทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาอย่างเป็นระบบ 
๗. ควบคุม ดูแล การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนตามรายวิชาต่างๆ 

เพ่ือให้บรรลุผลตามจุดประสงค์รายวิชานั้น ๆ 
๘. นิเทศงาน หรือหาวิธีการ ให้ครูที่ปฏิบัติงานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้พัฒนาความรู้ 

ความสามารถในการผลิตสื่อและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
๙. รับผิดชอบดำเนินการ บริการ ระบบสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๑๐. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การสร้าง การผลิต หรือจัดสรรหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

รวมทั้งควบคุมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและระเบียบของทางราขการ 
๑๑. จัดทำระเบียบการใช้และการให้บริการ การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๑๒. จัดให้มีการควบคุม ดูแลรักษาและซ่อมแซมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

ได้ตลอดเวลา 
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

   



 
 

 6. ฝ่ายบริการสาธารณะ   
          ๑) นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณะ   
         ๒) นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณะ   
                     3) นางสาวสุรีพร  บัวแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณะ  
                       4) นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณะ 
         5) นางสาวกรรณิกา  แสงระวี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณะ 
             6) นางสุภรณ์  คงนก  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณะ 
 
    หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 

1. วางแผนกำหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการสาธารณะ 
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน 

2. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพ่ือนำไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนและ
บริการสาธารณะ 

3. ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร สุขภาพอนามัย อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และวิชาการ 
4. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน เช่น การบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และจัดนิทรรศการ 
5. การมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย  ศาสนาและงานที่เก่ียวข้องกับชุมชน 
6. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ มูลนิธิ 
7. ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้าน

อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ 
8. รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ 
9. ประเมินสรุป รายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย      

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

   



 
 

 7. ฝ่ายบริการสุขภาพอนามัย   
   ๑) นางสาวศิริพัฒน์   ศรีเปารยะ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการสุขภาพอนามัย   
   2) นางสาวพรไพร์  แก้วหนูนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการสุขภาพอนามัย 
 
   หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
     มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายและปฏิบัติงาน รับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมให้
บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น เพ่ือตรวจสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ให้
ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อชนิดต่างๆ การป้องกันการระบาดของโรค  

 1. ประเมินสถานภาพทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรอ่ืนๆภายในโรงเรียน 
2. จัดสถานที่เพ่ือการปฐมพยาบาลและพักฟ้ืนสำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตามสภาพแวดล้อม
และความจำเป็น 

 3. จัดหายา เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฐมพยาบาลพร้อมที่จะใช้ได้ทันที 
4. ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุตามนโยบายของ
โรงเรียน 
5. ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของครูพยาบาลจะดำเนินการรักษาต่อไปโดยจะเป็นผู้
ประสานงานในการนำส่งโรงพยาบาลพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
6. จัดทำแผนสถิติการใช้ห้องพยาบาล และโครงการของงานพยาบาลในแต่ละปีการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
7. ติดต่อประสานงานกับครูประจำชั้น ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยหนักต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือประสบ
อุบัติเหตุ เพ่ือที่ครูประจำชั้นจะได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 

 8. ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลของนักเรียน 
 9. จัดทำบัตรสุขภาพประจำตัวนักเรียน  
 10. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากร ประจำปี 
 11. การให้คำปรึกษาแก่ครู นักเรียน และบุคลากร ในด้านสุขภาพอนามัย 
 12. การดูแลรักษาความสะอาดของห้องพยาบาล อุปกรณ์ต่าง ๆ  
 13. จัดทำเอกสารทางวิชาการต่างๆ ตามภาระงาน 
 14. ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ภายในห้องพยาบาลให้มีสภาพที่สมบูรณ์ 
 15. ให้บริการการนอนพักห้องพยาบาลแก่ ครู นักเรียน และบุคลากร 
 16. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการขอรับบริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 

            17. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

   



 
 

 8. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป  
1) นางสาวชนากานต์   คงทองสังข์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

และสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
2) นางวารี พชนะโชติ   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

และสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
1. ร่วมจัดทำมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของสถานศึกษากับกลุ่มงานอื่น ๆ ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน สพม. สพฐ. และ สมศ. 

              2. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน 
              3. ติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินงานประกันคุณภาพของฝ่าย/งาน/กลุ่มที่เก่ียวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
              4. จัดทำรายงานผลการประเมินและจัดทำเอกสารให้เหมาะสมพร้อมที่จะนำเสนอ 
              5. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ จัดทำเป็นสารสนเทศท่ีพร้อมนำไปใช้งาน 
              ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 9. ฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารทั่วไป 

๑) นางเรณู  รักดำ           ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารทั่วไป 
๒) นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์        ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารทั่วไป 
3) นางสาวชนากานต์ คงทองสังข์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสามารถนำกระบวนการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนางานที่ได้รับผิดชอบ 
2. จัดอบรม เชิญวิทยากรมาเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้แก่คณะครูเพ่ือให้สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ 
3. จัดให้บริการเอกสาร สื่อ ตำราที่เก่ียวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
4. ให้คำปรึกษา แนะแนว หรือแนะนำครูให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่องด้วยกระบวนการวิจัย 
5. รวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยของครู ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับ

ทราบอย่างทั่วถึง 
6. สนับสนุนให้ครูที่ทำงานวิจัยได้นำผลงานเข้าสู่วิชาการและพัฒนาเป็นผลงานวิชาการต่อไปได้ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 
 

   



กลุมบริหารกิจการ

นักเรียนประจํา
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คำนำ 

    พรรณนางานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำฉบับนี้  จัดทำขึ้นมาโดยรวบรวมภาระหน้าที่ของฝ่าย 
งานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนประจำ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนประจำ   ฝ่ายพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจำ   ฝ่ายบริหารงาน
สวัสดิการ   ฝ่ายบริการโภชนาการและโรงอาหาร  ฝ่ายภาคีเครือข่าย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ และ ฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 
เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบได้รับรู้ เข้าใจในบริบทภาระงาน บทบาทหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติของงานนั้นๆให้ชัดเจน 
    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนประจำ เอื้อประโยชน์ต่อการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนประจำในโอกาสต่อไป 
 
 
 
 

                               กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 
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ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
ชื่อภาษาอังกฤษ Pr incess Chulabhorn Science High School Nakhon Si 

Thammarat  
ชื่อย่อภาษาไทย จ.ภ.นศ. 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ PCSHS NST. 

แบบตราสัญลักษณ์ มีรายละเอียดประกอบด้วย 
 

 • พระจุลมงกุฎสีเหลืองทอง 
• อักษร จภ อันเนื่องจากพระนามาภิไธยย่อ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
o อักษร จ สีแสด ตัดขอบสีเหลืองทอง 
o อักษร ภ สีขาว ตัดขอบสีเหลืองทอง 

• ลายกระหนก สีเหลืองทอง ขนาบข้างอักษร จภ ทั้งสองข้าง 
• แพรแถบ สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง ระบุชื่อโรงเรียน 

ปรัชญาของโรงเรียน  ปญฺญา ยตฺถํ วิปสฺสติ คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา 
อุดมการณ์โรงเรียน รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 

สีประจำโรงเรียน        น้ำเงิน – แสด 
  สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ 

สีแสด   หมายถึง สีวันพฤหัสบดี ซึ่งตรงกับวันประสูติของสมเด็จ  
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี      
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นแคแสด  เป็นต้นไม้ มีดอกสีแสด ขึ้นง่ายโตเร็ว เจริญเติบโตได้ทุกที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โทรศัพท์   0-7539-9123, 0-7539-9313   
Web site  www.pccnst.ac.th 

 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

http://www.pccnst.ac.th/
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ประวัติโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
 

 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
การศึกษา โดยเพิ ่มโอกาสแก่เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 12 โรงเรียน  ทุกเขตการศึกษา โดยได้รับพระราชทานนามว่า 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต่อท้ายด้วยชื ่อจังหวัดที ่ตั ้งโรงเรียน ใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess 
Chulabhorn  College” 
 ปีการศึกษา 2551 สำนักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ได้ร่วมกันเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ท้ัง 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน จำนวน 24 คน โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียน
ต้นแบบและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งควบคุมการใช้หลักสูตรตามมาตรฐานของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชาติและในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรงเรียน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
ได้มาตรฐานเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ให้โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรงเรียนเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 โดย
อนุมัติของคณะรัฐมนตรีที่เสนอโดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการ
พัฒนากลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยใช้ชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ “Princess Chulabhorn Science 
High School Nakhon Si Thammarat” เริ่มรับนักเรียนหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 
2554 และในปีการศึกษา 2558 มีแผนรับนักเรียนเต็มรูปแบบ โดยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (4:4:4) และชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (6:6:6) รวม 30 ห้องเรียน จำนวนห้องละ 24 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 720 คน 
 ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ตามหนังสือ ที่ ศธ 04278/2112 ลง วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ขอพระราชทานพระอนุญาต
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย” ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของ
โรงเร ียน และใช ้นามภาษาอ ังกฤษว ่า “Princess Chulabhorn Science High School” จากน ั ้นสำนัก
พระราชวังมีหนังสือที่ รล 0011.3/18298  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 แจ้งว่า ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว
พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามที่กราบทูลขอมา กระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศเมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน 
 สถานที่ตั้ง เลขที่ 120 หมู่ที่ 1 ถนนสุนอนันต์ (สายนครศรีธรรมราช – ปากพนัง) ตำบลบางจาก อำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 100 ไร่ เป็นที่ดินธรณีสงฆ์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ให้เช่าจากวัดมุจลินท
ราวาส ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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แผนผังที่ตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังอาคารในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
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เพลงมารช์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 

 
คำร้อง วิชาญ  เชาวลิต            ทำนอง กิตติ ศรีเปารยะ 

 
ราชวิทยาลัยอันใหญ่ยิ่ง   งามเพริศพริ้งคุณธรรมเลิศล้ำค่า 

ทั้งศาสตร์ศิลป์เลิศล้ำทางปัญญา   มุ่งศึกษาวิทยาศาสตร์ให้ก้าวไกล 
ชูเชิดเทิดพระเกียรติแห่งเจ้าฟ้า  องค์จุฬาภรณพระนามยิ่งใหญ่ 

เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของชาติไทย   ก้องเกริกไกลลือเลื่องกระเดื่องนาม 
สีแสดประเสริฐเจิดจ้าองค์ฟ้าหญิง  น้ำเงินมิ่งกษัตริยาฟ้าสยาม 

มงคลสถิตอยู่คู่เขตคาม    ปรากฏนามจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุ่งส่งเสริมสร้างสรรค์จรรโลงชาติ  สร้างนักวิทยาศาสตร์ให้ยิ่งใหญ่ 

สร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้เกรียงไกร   นำชาติไทยก้าวหน้าชั่วฟ้าดิน 
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วิสัยทัศน์ 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่พัฒนานักเรียนให้มีจิตใจ บุคลิกลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 
 

พันธกิจ 
ด้านจิตใจ และบุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์  

1. ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ 
และบูรณาการความรู้ได ้

3. สร้างจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ      
มีความรักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

4. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ 

5. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็ง  
ทั้งกายและใจ  

 
ด้านคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 

7. จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับเดียวกันกับ
นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 

8. จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 

9. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 

10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

11. พัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย 
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ค่านิยมหลัก PCSHS 

P  Professionality   เป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญ 
 C Collaboration     ประสานความร่วมมือ 
 S Smart                ยึดถือความสง่างาม/ทันสมัยและมาตรฐาน 
 H 4H  

H1 : Head   บูรณาการสติปัญญา  
H2 : Hand   นำพาปฏิบัติ  
H3 : Health    สมรรถนะแข็งแรง  
H4 : Heart   มีแรงบันดาลใจ 

S Sharing    สร้างนิสัยเอ้ืออาทรแบ่งปัน 
 

กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ข้อที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  
ข้อที่ 2   ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสใน 

 การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
ข้อที่ 3   พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อที่ 4   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล  เพื่อสู่ความ 
     เป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที ่2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะความสำนึกในความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสนา 
     พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
     พอเพียง  

กลยุทธ์ที ่3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม 
      ศักยภาพ 
กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี 
      ประสิทธิภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตาม 
               มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ  โดยการมี
      ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ  
 

กลยุทธก์ลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี 

     ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุน  การบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

 
อุดมการณ์ 

  1.  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหนักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือมี่คุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับ
เดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น และนักพัฒนา
ที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ
ของนานาชาติ 

4. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู ้รอบและ
สามารถบูรณาการความรู้ได้ 

5. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 

6. มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจ และภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความ
รักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่นเป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอ
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

7. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ 

8. มีจิตมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องการตอบ
แทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

9. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
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------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารสำนักงาน
กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนประจำ 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียนประจำ 

ฝ่ายพัฒนาทักษะ
ชีวิตนักเรียนประจำ 

ฝ่ายบริหารงาน
สวัสดิการ 

ฝ่ายบริการ
โภชนาการและโรง

อาหาร 

ฝ่ายภาคีเครือข่าย ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
สารสนเทศ         

กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนประจำ 

ฝ่ายวิจัยและ
ประเมินผลกลุ่ม
บริหารกิจการ
นักเรียนประจำ 

 -  งานสำนกังานกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน
ประจำ                             
- งานธุรการและ
เลขานุการกลุ่มบริหาร
กิจการนกัเรียนประจำ     
- งานแผนงานกลุ่มบรหิาร
กิจการนกัเรียนประจำ                              
- งานพัสดุกลุ่มบริหาร
กิจการนกัเรียนประจำ      
- งานบุคลากรกลุ่มบริหาร
กิจการนกัเรียนประจำ 

 
 

- งานกิจการนักเรียน
ประจำ                        
- งานระบบดูแลชว่ยเหลอื
นักเรียนประจำและ       
ครูดูแลนักเรียนประจำ        
- งานควบคุมระบบ
นักเรียนประจำ                 
- งานเวรดูแล         
นักเรียนประจำ                    
- งานยานพาหนะ    
ประจำหอ 
 
 

 
 
 

โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

- งานบริการพยาบาล        
- งานร้านค้าสวัสดกิาร     
- งานส่งเสริมวินัยการ
ออมในสถานศึกษา        
- งานประกันชวีิตและ
อุบัติเหตุ                      

- งานบริการเสื้อผ้าและ

อุปกรณ์การเรียน           
- งานบริการซักรีด 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 

- งานเครือข่าย
ผู้ปกครอง/งานสมาคม/
ชมรมผู้ปกครองและครู      
- งานสมาคม/              
ชมรมศิษย์เก่า               
- งานบริการชุมชน         
- งานสวัสดิการนักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
 

 
 
 

 
 

- งานบริการอาหารและ
โภชนาการ                    
- งานบริการอาหารเสริม    
- งานบริการอาหาร
บุคลากรและการต้อนรับ 
 
 

 
 

- งานพัฒนาทกัษะชวีิต
นักเรียนประจำ                                  
- งานพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการนักเรียนประจำ             
- งานส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนประจำ                              
- งานพัฒนาพฤติกรรม
และส่งเสริมความดี    
นักเรียนประจำ                                       

- งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด       
และเพศศึกษา 
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พรรณนางานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 

1. ฝ่ายบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เป็นไปตาม
ระเบียบของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

2. ประสานงาน นิเทศ และกำกับควบคุมดูแลการดำเนินงานของงานต่างๆ ให้ดำเนินไป ตามภาระหน้าที่
และนโยบายของโรงเรียน  ดังนี้ 

- งานธุรการและเลขานุการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 
- งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 
- งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 
- งานบุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 

3. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1.1 งานธุรการและเลขานุการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 
            มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. วางแผนการดำเนินงาน  จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจำปีของงานเลขานุการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 

2. กำหนดนัดหมายการประชุม  จัดสถานที่  เตรียมเอกสาร ระเบียบวาระการประชุมตามที่หัวหน้า
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำกำหนดและบันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนประจำ 

3. จัดสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำให้สะอาดสวยงาม เหมาะสมกับอาคารสถานที่มี
ความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการติดต่อของบุคลากรภายนอก 

4. จัดทำทะเบียนหนังสือรับ บันทึกข้อความจากกลุ่มอื่นๆและหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5. จัดทำบัญชีลงเวลาและตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนประจำ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

6. จัดทำป้ายนิเทศ สถิติ แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำในสำนักงาน
ทั้งหมดให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่เสมอ 

7. จัดทำเอกสาร ระเบียบแนวปฏิบัติ และแบบพิมพ์ต่างๆ ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 

8. เก็บรวมรวบข้อมูลของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำให้เป็นปัจจุบันสามารถนำมาใช้ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

9. สรุปผล งาน / โครงการประจำภาคเรียน ประจำปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
10. สรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำทั้งในด้านปริมาณ

และคุณภาพ  เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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1.2 งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้         

1. วางแผนดำเนินงาน จัดทำแผน งาน /โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทินการ
ปฏิบัติงานประจำปีของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ เพ่ือลงในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 

2. ประสานงานกับบุคลากรที่รับผิดชอบในงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ เพ่ือ
จัดทำงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของโรงเรียน 

3. ควบคุมการจัดสรรงบประมาณและการใช้งบประมาณของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำให้
ตรงตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาดำเนินการของงาน/โครงการ 

4. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของ งาน/โครงการต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการ
กำกับ นิเทศ ติดตาม 

5. เป็นกรรมการในการจัดทำแผนงาน/โครงการประจำปีของโรงเรียนและเป็นกรรมการเลขานุการ 
งานแผน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 

6. จัดรวบรวมงาน/โครงการของกลุ่มบริหารนักเรียนและหอพักให้เป็นรูปเล่มและสะดวก ในการใช้
ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง 

7. จัดให้มีคณะกรรมการเพ่ือทำการประเมินงาน/โครงการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 
8. สรุปผลงาน/โครงการประจำภาคเรียน ประจำปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
9. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำทั้งในด้านปริมาณและ

คุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
10. การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.3 งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. วางแผน การดำเนินงาน  จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจำปีของงานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่านแผนงานโรงเรียน 
3. การประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 
4. การดำเนินการจัดซื้อพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 
5. การจัดทำเอกสาร การเบิก-จ่าย เพ่ือส่งฝ่ายการเงินดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
6. การจัดทำทะเบียนข้อมูลพัสดุ และครุภัณฑ์ เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล 
7. จัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์  ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำนักงาน 
8. สรุปผล งาน / โครงการประจำภาคเรียน ประจำปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด  
9. สรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำทั้งในด้านปริมาณ

และคุณภาพเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
9. การปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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1.4 งานบุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทิน 

ปฏิบัติงานประจำปีของงานบุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 
2. จัดจำนวนอัตรากำลังบุคลากรประเภทต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ ให้เหมาะ

กับ ภาระงานที ่ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นครูที ่ร ับผิดชอบฝ่ายหรืองานต่างๆ ตามโครงสร้างการ    
บริหารงานของกลุ่มจำนวนครูผู ้ปกครองนักเรียนประจำ ครูดูแลนักเรียนประจำหอพัก ครู เวรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนประจำ เป็นต้น 

3. กำหนดบทบาทหน้าที่ ภาระงาน และนิเทศบุคลากรในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 
4. พัฒนาบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
5. สรุปผล งาน/โครงการประจำภาคเรียน ประจำปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
6. สรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกบุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำทั้งในด้านปริมาณ               

และคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนประจำ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำของโรงเรยีน             

ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2. ประสานงาน นิเทศ และกำกับควบคุมดูแลการดำเนินงานของงานต่างๆให้ดำเนินไป ตาม

ภาระหน้าที ่และนโยบายของโรงเรียน  ดังนี้ 
- งานกิจการหอพักนักเรียน 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูดูแลนักเรียนประจำ 
- งานควบคุมระบบนักเรียนประจำ 
- งานเวรดูแลนักเรียนประจำ 
- งานยานพาหนะประจำหอพัก 

3. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.1 งานกิจการนักเรียนประจำ 

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. วางแผน งาน/โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีใน

แผนการปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้างผ่านแผนงานของโรงเรียน 
3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอของกลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียนประจำ 
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4. จัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ พัสดุครุภัณฑ์ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำให้
เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการตรวจสอบอยู่เสมอ 

5. ประสานกับเจ้าหน้าที่ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง 
   ที่มีการแจ้งซ่อมบำรุง 

6. สรุปผล งาน/ โครงการประจำภาคเรียน ประจำปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
7. สรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกวัสดุ อุปกรณ์ หอพัก ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
8. ควบคุมการทำความสะอาดหอพักรวมถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
9. พัฒนาและปรับภูมิทัศน์บริเวณหอพักนักเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมน่าอยู่อาศัย 
10. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.2 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูดูแลนักเรียนประจำ 

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. วางแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำและครูดูแลนักเรียนประจำในแผนการปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
2. กำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ สืบสวน ข้อเท็จจริงกรณีกระทำความผิดหรือฝ่าฝืนที่กำหนด 

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
3. กำหนดบทบาทหน้าที่  และประชุมชี้แจงให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือนักเรียน

ประจำแก่ครูดูแลนักเรียนประจำและครูดูแลนักเรียนประจำ 
4. นิเทศ  ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของครูดูแลนักเรียนประจำและครูดูแลนักเรียนประจำ ให้เกิด

ประสิทธิภาพ 
5. ตรวจสอบเอกสารการตรวจเยี่ยม  และเอกสารคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
6. ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
7. สรุปผล งาน/ โครงการประจำภาคเรียน ประจำปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
8. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูดูแลนักเรียนประจำทั้งในด้าน

ปริมาณและคุณภาพ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.3 งานควบคุมระบบนักเรียนประจำ 

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงานโครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจำปีของงานควบคุมระบบนักเรียนประจำในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 
2. จัดทำเอกสารรับมอบอำนาจผู้ปกครองในการรับนักเรียนเข้าใหม่ของแต่ละปีการศึกษาใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 และดูแลการขอยกเลิกมอบอำนาจนักเรียนประจำในแต่ละปี
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีนักเรียนจบการศึกษาและอ่ืน ๆ 
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3. สำรวจจำนวนนักเรียนที่มีความประสงค์กลับบ้านในแต่ละสัปดาห์หรือในสัปดาห์ที่นักเรียนอยู่
ระหว่างการเดินทางไปสอบ เข้าร่วมกิจกรรมและไม่อยู่ในโรงเรียนเพื่อประสานแจ้งฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ทราบข้อมูล   

4. ตรวจสอบการขอคำร้องในการขอทำบัตรผู ้ปกครองคนที่ 1-3 หรือ กรณีการเปลี ่ยนแปลง
เพ่ิมเติมผู้ปกครองคนที่ 1-3 ของนักเรียน 

5. จัดทำคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนประจำ 
6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนักเรียนประจำ เพ่ือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

โดยเร่งด่วน 
7. สรุปผล งาน/โครงการประจำภาคเรียน ประจำปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
8. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานควบคุมระบบนักเรียนประจำทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ                  

เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
9. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.4 งานเวรดูแลนักเรียนประจำ 

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. วางแผนการดำเนินงานจัดทำแผนงานโครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจำปีของงานเวรดูแลนักเรียนประจำ ในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 
2. จัดเวรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำ โดยจัดเวรประจำวัน เวรเวลากลางวัน ในวันหยุด 

เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดอ่ืนๆ และเวรในเวลากลางคืนทุกคืนที่มีนักเรียนอยู่ในหอพัก 
3. กำกับ นิเทศ ติดตาม  ดูแลการปฏิบัติงานเวรดูแลนักเรียนประจำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สรุปรายงานเหตุการณ์ประจำวันเสนอตามสายงานบริหารโรงเรียน 
5. ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนางานเวรดูแลนักเรียนประจำ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
6. จัดทำข้อมูลจำนวนวันหรือครั้งของการอยู่ เวรดูแลนักเรียนประจำของครูเพื่อเสนอขอเบิก

จ่ายเงินค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาในการดูแลนักเรียนประจำ 
7. สรุปผล งาน/โครงการประจำภาคเรียน ประจำปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
8. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานเวรดูแลนักเรียนประจำ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ ทั้งใน

ด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
9. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.5 งานยานพาหนะประจำหอพัก 

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้       

1. การวางแผนจัดระบบรถประจำกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ เกี่ยวกับการจัดหา บำรุงรักษา           
การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและบุคลากรประจำกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำได้ตลอดเวลา  

2. การจัดระบบเวรการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ืออำนวย
ความสะดวกแกค่ณะครูและบุคลากร ประจำกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 
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3. การจัดทำและขออนุญาตใช้รถยนต์ ประจำกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ    
4. กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เพ่ือให้ยานพาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา  
5. การประเมินผลการดำเนินงานประจำเดือนและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. ฝ่ายพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจำ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. ช่วยเหลือผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ ให้ดำเนินไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
2. ประสานงาน นิเทศ กำกับ ติดตามดูแลการดำเนินงานของงานต่างๆในฝ่าย  ให้ดำเนินไปตาม

ภาระหน้าที่และนโยบาย  ดังนี้ 
- งานพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจำ 
- งานพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการนักเรียนประจำ 
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนประจำ 
- งานพัฒนาพฤติกรรมและส่งเสริมคุณความดีนักเรียนประจำ 
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพศศึกษา     

3. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3.1 งานพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจำ 

              มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. จัดทำแผน /งาน โครงการแผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีของงาน

พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจำ ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
2. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที ่เกี ่ยวกับงานพัฒนาทักษะชีว ิตนักเรียนประจำ แบบฟอร์มการ

ประเมินผล 
3. ประชุมครูดูแลนักเรียนประจำทุกเรือนนอนเพื่อแจ้งการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนทักษะ

ชีวิตของนักเรียนประจำ 
4. ประชุมนักเรียนประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือชี้แจงการพัฒนาทักษะ

ชีวิตนักเรียนประจำได้รับการเรียนรู้ 
5. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ ในการฝึกทักษะให้กับนักเรียนประจำ 
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะชีวิตของนักเรียน 
7. สรุปผลงาน/โครงการประจำภาคเรียนประจำปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
8. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจำทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ

เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
9. การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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3.2 งานพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการนักเรียนประจำ 

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงานโครงการแผนควบคุมภายในการปฏิบัติงาน และปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจำปีของงานพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการนักเรียนประจำ เพื่อลงในแผนปฏิบัติการประจำปีของ
โรงเรียน 

2. สำรวจความต้องการและความจำเป็นของนักเรียนในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการนักเรียน
ประจำ 

3. ประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 
   นักเรียนประจำ 

4. ควบคุมการดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการนักเรียนประจำ 
5. สรุปผลงาน/โครงการประจำภาคเรียนประจำปีและรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
6. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการนักเรียนประจำทั้งในด้านคุณภาพ 

และปรมิาณเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3.3 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนประจำ 

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดทำแผนงาน /โครงการแผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี

ของงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนประจำในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
2. ประสานงานกับฝ่ายทีเ่กีย่วข้องกับการจัดเก็บข้อมูลสถิติสุขภาพของนักเรียนทุกคน 
3. จัดกจิกรรมเสริมการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนประจำอย่างต่อเนื่องพร้อมนิเทศติดตาม

ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
4. จัดทำทะเบียนการเบิก – จ่าย อุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอกับนักเรียนประจำ 
5. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยตามสมควรแก่โอกาสต่าง ๆ 
6. จัดกิจกรรมการออกกำลังกายการแข่งขันกีฬาชาวหอเพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาตามความถนัดและ

ความสนใจในการดูแลเรื่องสุขภาพของนักเรียน 
7. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนประจำ 
8. สรุปผลงาน/โครงการประจำภาคเรียนประจำปีละรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
9. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนประจำทั้งในด้านคุณภาพและ

ปริมาณเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
10. การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3.4 งานพัฒนาพฤติกรรมและส่งเสริมความดีของนักเรียน 

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีของ

งานพัฒนาพฤติกรรมและส่งเสริมคุณความดีของนักเรียน ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
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2. วางแผนร่วมกับฝ่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับความประพฤติของ
นักเรียนที่ควรส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณ 

3. จัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริมคุณงามความดีกับนักเรียนประจำ 
4. ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ชมเชย นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ดีเด่น เพ่ือเป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่นักเรียนและบันทึกเป็นทะเบียนประวัติ 
5. สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียนประจำปีและรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
6. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานพัฒนาพฤติกรรมและส่งเสริมคุณความดีของนักเรียน ทั้งด้าน

ปริมาณและคุณภาพเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  ตามสายงานบริหารโรงเรียน 
7. การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

3.5 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพศศึกษา 

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดทำแผนงานโครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีของ

แผนกป้องกันยาเสพติดให้โทษในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
2. วางแผนและพิจารณาหาแนวทางป้องกันไม่ให้นักเรียนเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้แกน่ักเรียนประจำ 
4. จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือป้องกันสิ่งเสพติดให้แก่นักเรียนมีภูมิคุ้มกันและห่างไกลสิ่งเสพติด 
5. สรุปผลงาน/โครงการประจำภาคเรียนประจำปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
6. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานป้องกันสิ่งเสพติดให้โทษทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีตามสายงานบริหารโรงเรียน 
7. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

4. ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการ 
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ช่วยเหลือผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำให้ดำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประสานงาน นิเทศ กำกับ ติดตามดูแลการดำเนินงานของงานต่างๆในฝ่าย ให้ดำเนินไปตาม
ภาระหน้าที่และนโยบาย  ดังนี้ 

- งานบริการพยาบาล 
- งานร้านค้าสวัสดิการ 
- งานส่งเสริมวินัยการออม 
- งานประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 
- งานบริการเสื้อผ้าและอุปกรณ์การอยู่ประจำ 
- งานบริการซักรีด 

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



18 
 

 

4.1 งานบริการรักษาพยาบาล 

     มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. ประชุมและวางแผนการดำเนินงานจัดทำแผนงาน/โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงาน

และปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีของแผนกบริการรักษาพยาบาลในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 
2. จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นที่ใช้ในการบริการแก่นักเรียนเพ่ือเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3. จัดยาและเวชภัณฑ์ให้กับหอพักที่แจ้งความประสงค์ขอเบิกยาโดยการประสานงานและจากการ

กรอกแบบฟอร์มขอเบิกยา 
4. จัดส่งนักเรียนที่เจ็บป่วยเข้าสถานพยาบาลและประสานงานกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

และครูดูแลนักเรียนประจำในการแจ้งผู้ปกครอง กรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วยและส่งสถานพยาบาล 
5. จัดเก็บสถิติข้อมูลเจ็บป่วยของนักเรียนประจำเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัย 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
7. สรุปผลงาน/โครงการประจำภาคเรียน ประจำปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
8. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานบริการรักษาพยาบาลทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อรายงาน

ผลการดำเนินงานประจำปี 
9. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.2 งานบริการสวัสดิการร้านค้า 

     มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. วางแผนการดำเนินงานจัดทำแผนงานโครงการแผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจำปีของงานบริการสวัสดิการร้านค้าในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 
2. ประชุมประสานงานกับคณะกรรมการในงานบริการสวัสดิการร้านค้าเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์การ

จัดจำนวน  ประเภทและควบคุมราคาสินค้าที่จำหน่าย 
3. สอดส่อง ควบคุม ดูแลการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารและขนมที่นำมาจำหน่ายในร้านสวัสดิการให้มี

คุณค่าทางโภชนาการ สะอาดและปลอดภัย 
4. ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
5. สรุปผลงาน/โครงการประจำภาคเรียนประจำปีและรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
6. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานบริการสวัสดิการร้านค้า ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณเพ่ือ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
7. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.3 งานส่งเสริมวินัยการออม 

     มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. วางแผนการดำเนินงานจัดทำแผนงานโครงการแผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจำปีของงานธนาคารโรงเรียน ในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 
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2. จัดระบบการเบิก-ถอนและเก็บรักษาเงินของนักเรียน ตามเวลาที่กำหนด 
3. สำรวจและทำบัญชีเงินค่าใช้จ่ายประจำสัปดาห์ของนักเรียนทุกคน 
4. เก็บรักษาสมุดคู่ฝากของนักเรียน ไว้ในที่ปลอดภัยสามารถนำมาตรวจสอบได้อย่างสะดวก 
5. กำหนดแนวปฏิบัติการถอนเงินค่าใช้จ่ายประจำสัปดาห์และการถอนเงินจากบัญชีในกรณีพิเศษ            

แจ้งให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ และควบคุมให้นักเรียนปฏิบัติให้ถูกต้อง 
6. ดำเนินการเบิก-ถอนเงินค่าใช้จ่ายประจำสัปดาห์มาให้นักเรียนตามเวลาที่กำหนด 
7. สรุปผลงาน/โครงการประจำปีภาคเรียน ประจำปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
8. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานธนาคารนักเรียน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อรายงานแผน            

การปฏิบัติงานประจำปีตามสายงานบริหารของโรงเรียน 
9. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.4 งานประกันชีวิต-ประกันอุบัติเหต ุ

     มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผน โครงการปฏิบัติงานประจำปี 
2. การให้บริการสวัสดิการงานประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุนักเรียนประจำ 
3. การดำเนินงานประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี

ประสิทธิภาพมีประโยชน์สูงสุด 
4. บันทึกข้อมูลและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
5. สรุปผลงาน/โครงการประจำภาคเรียน ประจำปี และรายงานตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
6. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.5 งานบริการเสื้อผ้า – วัสดุอุปกรณ์การอยู่ประจำ 

     มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและ

ปฏิบัติงานประจำปีของแผนกบริการเสื้อผ้า – วัสดุอุปกรณ์การเรียน  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ ในแผน
ปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 

2. ให้บริการและกำกับดูแลงานบริการเสื้อผ้า – วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่กำหนดให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

3. ประสานงานกับครูดูแลนักเรียนประจำ เพื่อควบคุมและจัดระบบการบริการเสื้อผ้า – วัสดุ
อุปกรณ์การเรียน   

4. สรุปผลงาน/โครงการประจำภาคเรียนประจำปีและรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
5. สรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกบริการเสื้อผ้า – วัสดุอุปกรณ์การเรียนทั้งในด้านปริมาณและ

คุณภาพเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
6. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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4.6 งานบริการซักรีด 

     มีทีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน /โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจำปีของแผนกบริการซักรีด ในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 
2. ให้บริการและกำกับดูแลการใช้บริการซักรีดแก่นักเรียนประจำตามเวลาที่กำหนดให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย 
3. ประสานงานกับครูดูแลนักเรียนประจำเพื่อควบคุมและจัดระบบการส่งและรับผ้าจากร้านซักรีด 

รวมทั้งการจัดระบบดูแล ควบคุมอุปกรณ์การซักรีดภายในหอพัก 
4. สำรวจข้อมูลและบันทึกปัญหาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
5. สรุปผลงาน/โครงการประจำภาคเรียนประจำปีและรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
6. สรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกบริการซักรีด ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณเพ่ือรายงานผลการ

ดำเนินงานประจำปี 
7. ประสานผู้ปกครองร้านซักรีดในการแก้ไขปัญหา การรับ – ส่ง เสื้อผ้าซักรีดของนักเรียน 
8. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. ฝ่ายบริการอาหารและโภชนาการ 

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. ช่วยเหลือผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำให้ดำเนินการ            

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  ประสานงาน นิเทศ กำกับ ติดตามดูแลการดำเนินงานของงานต่างๆในฝ่ายให้ดำเนินไปตาม

ภาระหน้าที่และนโยบาย  ดังนี้ 
- งานบริการอาหารโภชนาการ 
- งานบริการอาหารเสริม  
- งานบริการอาหารบุคลากรและการต้อนรับ 

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5.1 งานบริการอาหารและโภชนาการ 

      มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจำปีของงานบริการโภชนาการ ในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในการจัดซื้อ จัดจ้างเกี่ยวกับอาหารเสริมนมและอาหาร

โภชนาการของนักเรียนประจำ  
3. ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดของอาหาร ภาชนะใส่อาหาร การแต่งกายของพนักงานการปรุง

อาหาร  การเก็บอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ 
4. ควบคุมดุแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร โต๊ะอาหารและโรงเรือนประกอบอาหาร ตลอดจนการ

กำจัดขยะและเศษอาหาร 
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5. ควบคุมดุแลการเบิก-เก็บวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดในโรงครัว ให้มีหลักฐานในการเบิกและเก็บคืน               
อย่างเป็นระเบียบ 

6. จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้ทางโภชนาการ ไว้หน้าโรงอาหารอย่างเหมาะสม 
7. สำรวจความคิดเห็น และความต้องการของนักเรียนในการบริการนักเรียน 
8. ประสานงานกับหน่วยงานสุขอนามัย ในการควบคุมและรับรอง การจัดบริการอาหารที ่ถูก

สุขลักษณะ 
9. สรุปผลงาน/โครงการประจำภาคเรียน ประจำปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
10. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานบริการอาหาร โภชนาการ  ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณเพ่ือ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5.2 งานบริการอาหารเสริม 

     มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจำปีของงานบริการอาหารเสริม(นม) กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ ในแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีของโรงเรียน 

2. การปฏิบัติงานประจำปีของงานบริการอาหารเสริม(นม) ในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 
3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
4. ควบคุมการให้บริการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และถูกหลักโภชนาการ 
5. ควบคุมดุแลรักษาความสะอาดของที่เก็บอาหารเสริมนม 
6. ควบคุมดูแล ตรวจรับ – เก็บรักษา อาหารเสริมนม ให้สะอาดและปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ

อาหาร 
7. สำรวจความคิดเห็น  และความต้องการของนักเรียนในการให้บริการอาหารเสริม (นม) 
8. สรุปผลงาน/โครงการประจำภาคเรียน ประจำปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
9. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานบริการอาหารเสริม(นม) ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณเพ่ือ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  

5.3 งานบริการอาหารบุคลากรและการต้อนรับ 

     มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานเมื ่อมี

หน่วยงาน ภายนอกติดต่อขอใช้บริการ รวมถึงการต้อนรับด้วย 
2. ประสานงานกับผู้จัดการโรงครัวของโรงเรียนในการจัดซื้อ จัดทำเกี่ยวกับอาหารเพื่อบริการ

บุคลากรของหน่วยงานภายนอกที่ติดต่อขอรับบริการ 
3. ควบคุมดูแลการบริการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
4. ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดของอาหาร ภาชนะใส่อาหาร การแต่งกายของบุคลากรซึ่งมาช่วย

บริการอาหารแก่บุคลากรภายนอกท่ีมารับบริการ 
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5. ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหารโต๊ะอาหารและโรงเรือนประกอบอาหารตลอดจนการ
กำจดัขยะและเศษอาหาร 

6. ควบคุมดูแลการเบิก – เก็บวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดในโรงครัว ให้มีหลักฐานในการเบิกและเก็บคืน
อย่างเป็นระเบียบ 

7. สรุปผลงาน/โครงการประจำภาคเรียนประจำปีการศึกษาและรายงานตามเวลาที่โรงเรียน
กำหนด 

8. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานบริการอาหารบุคลากรและการต้อนรับทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

6. ฝ่ายภาคีเครือข่าย 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. ช่วยเหลือผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำให้ดำเนินการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ประสานงาน นิเทศ กำกับ ติดตามดูแลการดำเนินงานของงานต่างๆในฝ่าย ให้ดำเนินไปตาม

ภาระหน้าที่และนโยบาย  ดังนี้ 
- งานเครือข่ายผู้ปกครอง / งานสมาคม / ชมรมผู้ปกครองและครู 
- งานสมาคม / ชมรมศิษย์เก่า  
- งานบริการชุมชน 

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

6.1 งานเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคม/ชมรมผู้ปกครองและครู 

     มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงาน 
2. การร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา 
3. การร่วมสร้างสายใยเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครูและผู้ปกครอง 
4. การร่วมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
5. การให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อสถานศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและ

สถานศึกษา 
6. การจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
7. การจัดทำเนียบผู้ปกครองเครือข่าย และส่งมอบสำเนาให้เลขานุการกรรมการเครือข่าย

ผู้ปกครอง 
8. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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6.2 งานสมาคม/ชมรมศิษย์เก่า 

     มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ ของสมาคม/ชมรมศิษย์เก่า 
2. การทำปฏิทินปฏิบัติงานของสมาคม/ชมรมศิษย์เก่า 
3. การประสานงานและกิจกรรมตามปฏิทินของสมาคม/ชมรมศิษย์เก่า 
4. สรุปรายงานการจัดกิจกรรมตามงานและปฏิทินกำหนด เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาของโรงเรียน 
5. การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
6.3 งานบริการชุมชน 

     มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. การวางแผนปฏิบัติการบริการชุมชนและงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดไว้ในแผนของงานบริการ 

ชุมชน 
2. การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 
3. การจัดกิจกรรมบริการชุมชนตามปฏิทินกำหนด 
4. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริการชุมชน 
5. สรุปผลงาน/โครงการประจำปี และรายานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
6. การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
6.4 งานสวัสดิการนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจำปีของงานสวัสดิการนักเรียนและผู้ปกครองและชุมชน ในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 
2. ประชุมและประสานงานกับคณะกรรมการในงานสวัสดิการนักเรียนและผู้ปกครองและชุมชน 

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับสวัสดิการนักเรียนและผู้ปกครองและชุมชน 
3. ควบคุมบริการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้ถูกต้องและรอบคอบ 
4. สรุปผลงาน/โครงการประจำภาคเรียนประจำปีและรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
5. สรุปผลการปฏิบัติงานของงานสวัสดิการนักเรียนและผู้ปกครองและชุมชน ทั้งในด้านปริมาณ

และคุณภาพเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
6. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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7. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ช่วยเหลือผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำให้ดำเนินการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ประสานงาน นิเทศ กำกับ ติดตามดูแลการดำเนินงานของงานต่างๆในฝ่ายให้ดำเนินไปตาม

ภาระหน้าที่และนโยบาย  ดังนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทิน

ปฏิบัติงานประจำปีของงานประกันคุณภาพการศึกษาในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน 
2. จัดระบบการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำเพื่อการประกัน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน    
3. ประสานงานกับบุคลากรในกลุ่ม/ฝ่าย/งานเพื่อดำเนินการจัดทำการประกันทำการประกัน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
4. จัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือเผยแพร่แก่บุคลากร 
5. จัดทำรายงานประจำปีเพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มภายในโรงเรียน 
4. สรุปผลงาน/โครงการประจำภาคเรียนประจำปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
5. สรุปผลการปฏิบัติงานนของงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

8. ฝ่ายวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 

    มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  
1. ช่วยเหลือผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำให้ดำเนินการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ประสานงาน นิเทศ กำกับ ติดตามดูแลการดำเนินงานของงานต่างๆในฝ่ายให้ดำเนินไปตาม

ภาระหน้าที่และนโยบาย  ดังนี้ 
                     - งานวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ  

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานวิจัยและประเมินผลกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนควบคุมภายในการปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประจำปีของงานวัดผลและประเมินผล งานพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจำ ในแผนปฏิบัติประจำปีของโรงเรียน 
2. ออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของงานในงานพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจำให้ครอบคลุม

ภาระหน้าที ่
3. จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลรายงานผลการปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ  
4. นำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5. สรุปผลงาน/โครงการ ประจำภาคเรียน ประจำปี และรายงานตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด 
6. สรุปผลการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผลทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อรายงานผลการ

ดำเนินงานประจำปี 
7. การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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