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ค ำสั่งโรงเรียนขอนหำดประชำสรรค์ 

ที่  ๔๘/๒๕๖๕ 
เรื่อง มอบหมำยข้ำรำชกำรครูปฏิบัติหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงโรงเรียนขอนหำดประชำสรรค์  ปีกำรศึกษำ 256๕ 

********************************* 
 ด้วยโรงเรียนขอนหำดประชำสรรค์ ได้จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนตำมที่ก ำหนดในมำตรำ ๓๔                  
ของพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงว่ำด้วยกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.๒๕๔๗ กฎกระทรวง
ว่ำด้วยกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนั้นเพื่อให้
กำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำและกำรด ำเนินงำนของแต่ละกลุ่มงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                   
มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล  อำศัยอ ำนำจตำม มำตรำ  ๓๙  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
มำตรำ  ๒๗  พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแบ่งส่วนรำชกำรและก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียนขอนหำดประชำสรรค์ ดังนี้ 
 
 

1.  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

      1.  นางสาวกัญจนพร  พรหมแก้ว  
 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร มีหน้ำที่ ดูแล ก ำกับ ติดตำม กลั่นกรอง อ ำนวยควำม
สะดวก ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร                 
ตำมขอบข่ำยและภำรกิจกำรบริหำรงำนวิชำกำร ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรบริหำรองค์กร 
ประสำนงำนและให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำรต่ำง ๆ  ในโรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำร
และด ำเนินกำรตำมบทบำทภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำรข้อมูล 
ข่ำวสำร เอกสำร สื่ออุปกรณ์ทำงกำรศึกษำและทรัพยำกรที่ใช้ ในกำรจัดกำรศึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำย
งำนเพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรจัดกำรได้อย่ำงคล่องตัว มีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
 

2.  นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย   
ปฏิบัติหน้ำที่ รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรมีหน้ำที่ช่วยหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ในกำร

ปฏิบัติภำรกิจของงำนวิชำกำรและหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรมอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่แทน     
กรณีหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 
 

/ ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงาน 
 



๒ 
 

 
 

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ มีดังนี้ 
1.  งานวางแผนด้านวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัญจนพร  พรหมแก้ว  หัวหน้ำ 
                         หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม ผู้ช่วย 
 

หน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
      ๑.๑  วำงแผนงำนด้ำนวิชำกำรโดยกำรรวบรวมข้อมูล ก ำกับ ดูแล นิเทศและติดตำมเกี่ยวกับงำน
วิชำกำร ได้แก่ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดผล ประเมินผลและกำร
เทียบโอนผลกำรเรียน กำรประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรศึกษำ กำรพัฒนำส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรส่งเสริมชุมชนให้มี
ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 
      ๑.๒  ปฏิบัติงำนอ่ืนที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุมัติโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
 

2.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกัญจนพร  พรหมแก้ว  หัวหน้ำ 

   นำงสำวศุภำพรรษ์  ทองช่วย  ผู้ช่วย 
        หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ผู้ช่วย           

หน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
๒.๑  วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สนองต่อจุดหมำย หลักกำร โครงสร้ำงของหลักสูตร และ

นโยบำย โดยค ำนึงถึงควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ บุคลำกร วัสดุ อุปกรณ์และควำมเหมำะสมของ
สภำพแวดล้อม สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและทรัพยำกรท้องถิ่น 

๒.๒  จัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตำมแนวปฏิรูปกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ บูรณำกำรกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เพ่ือคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนำคุณธรรม
น ำควำมรู้ตำมหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.3  ก ำกับดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมตำรำงสอนที่ก ำหนด
รวมทั้งด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปรับเปลี่ยนตำรำงสอนตำมแนวทำงท่ีฝ่ำยวิชำกำรก ำหนด 

๒.๔  จัดกิจกรรมพัฒนำห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
๒.๕  ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๒.๖  ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิกำรด้อยโอกำสและมี

ควำมสำมำรถพิเศษ 
๒.๗  สนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

ประสำนงำนในกำรส่งนักเรียนไปร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำร 
๒.๘  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 
   
 
 

/ กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
                                            



๓ 
 

 
 

3.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
        ผู้รับผิดชอบ   นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย  หัวหน้ำ 
                ครูประจ ำวิชำทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
  ๓.๑  จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

๑)  จัดให้มีกำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำของโรงเรียนและหลักสูตรท้องถิ่น 
๒)  จัดท ำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนำผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ   
     มีควำมรู้และคุณธรรม สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข 
๓)  จัดให้มีวิชำต่ำง ๆ ครบถ้วนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของ       
     กระทรวงศึกษำธิกำร 
๔)  เพ่ิมเติมเนื้อหำสำระของรำยวิชำให้สูงและลึกซึ้งมำกข้ึนส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ     
     ได้แก่ กำรศึกษำด้ำนศำสนำ ดนตรี นำฏศิลป์ กีฬำ กำรศึกษำท่ีส่งเสริมควำมเป็นเลิศ  
     ผู้บกพร่อง พิกำรและกำรศึกษำทำงเลือก 
๕)  เพ่ิมเติมเนื้อหำสำระของรำยวิชำที่สอดคล้องสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของผู้เรียน  
     ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและโลก 

๓.๒ จัดท ำหลักสูตรกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรสอนและอ่ืน ๆ ให้เหมำะกับควำมสำมำรถของ
นักเรียนตำมกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ โดยควำมร่วมมือของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและเครือข่ำยสถำนศึกษำ 

๓.๓  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๓.๔  นิเทศ ติดตำม ประเมิน ปรับปรุง หลักสูตรสถำนศึกษำและรำยงำนผลให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำทรำบ 
 

๔.  งานวัดผลและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสิตานัน  นาคะสรรค์  หัวหน้ำ 
  นำงสำวศุภำพรรษ์  ทองช่วย  ผู้ช่วย 
  นำงสำววริศรำ  บุญมำก   ผู้ช่วย    
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๔.๑  ก ำหนดระเบียบกำรวัดและประเมินผลของสถำนศึกษำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ

นโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
๔.๒  ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรจัดรำยวิชำให้นักเรียนลงทะเบียนวิชำเรียนแต่ละภำค

เรียน ตำมที่ฝ่ำยวิชำกำรก ำหนด ตรวจสอบวิชำที่จัดให้ เป็นไปตำมโครงสร้ำงและถูกต้อง 
ตำมเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 
     ๔.๓  จัดท ำแบบฟอร์ม แบบค ำร้องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับงำนทะเบียน – วัดผล (0 , ร , มส , มผ)                      
ไว้บริกำรแก่นักเรียนและครูอย่ำงเพียงพอ  
     ๔.๔  วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบกำรณ์ผลกำรเรียนและอนุมัติผลกำรเรียน 
     ๔.๕  จัดให้มีกำรประเมินผลกำรเรียนทุกช่วงชั้น และจัดให้มีกำรซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน 
     ๔.๖  จัดให้มีกำรพัฒนำเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผล 
 
      / ๔.๗  จัดระบบสำรสนเทศด้ำนกำรวัดและประเมินผล 



๔ 
 

 
 

          ๔.๗  จัดระบบสำรสนเทศด้ำนกำรวัดและประเมินผลและกำรเทียบโอนผลกำรเรียนเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง 
ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

๔.๘  เสนอผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุมัติผลกำรประเมินกำรเรียนด้ำนต่ำง ๆ รำยปี/รำยภำคและตัดสิน
ผลกำรเรียน และจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

๔.๙  กำรเทียบโอนผลกำรเรียนเป็นอ ำนำจของสถำนศึกษำที่จะแต่งตั้งคณะกรรมกำร เพ่ือก ำหนด
หลักเกณฑ์วิธีกำร ได้แก่ คณะกรรมกำรเทียบระดับกำรศึกษำ ทั้งในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย คณะกรรมกำรเทียบโอนผลกำรเรียน และเสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำร พร้อมทั้ง
ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำอนุมัติกำรเทียบโอน    

4.10  ด ำเนินกำรในกำรจัดท ำตำรำงสอนแต่ละภำคเรียน โดยรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ที่ใช้ประกอบกำร
จัดท ำตำรำงสอน แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดท ำตำรำงสอนและด ำเนินกำรจัดท ำตำรำงสอนให้เสร็จสิ้นก่อน
เปิดภำคเรียน 

๔.๑1  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๕.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกัญจนพร  พรหมแก้ว  หัวหน้ำ 

                   คุณครูทุกคน    ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

     ๕.๑  ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรท ำงำนของนักเรียน 
ครู และผู้เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำ 
     ๕.๒  พัฒนำครูและนักเรียนให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเป็น
ส ำคัญในกำรเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นท ำให้ผู้ได้ฝึกกำรคิด กำรจัดกำร กำรหำเหตุผล ในกำรตอบปัญหำกำร
ผสมผสำนควำมรู้แบบสหวิทยำกำรและกำรเรียนรู้ในปัญหำที่ตนสนใจ 
     ๕.๓  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ครูท ำวิจัยชั้นเรียน 
     ๕.๔  รวบรวม เผยแพร่ผลกำรวิจัยเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งสนับสนุนให้ครู
น ำผลกำรวิจัยมำใช้ เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

๖.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย    หัวหน้ำ 

นำงสำวอุษณี  หนูแก้ว   ผู้ช่วย 
  นำงสำววริศรำ  บุญมำก   ผู้ช่วย 

                    คุณครูทุกคน    ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๖.๑  ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำตรฐำนกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำและควำมต้องกำร
ของชุมชน 

๖.๒  จัดระบบกำรบริหำรและสำรสนเทศ โดยจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำงำนและ
กำรสร้ำงระบบประกันคุณภำพภำยใน จัดระบบสำรสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูล มีควำมสมบูรณ์ เรียกใช้ง่ำย 
สะดวกรวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 
 / ๖.๓  จัดท ำแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นคุณภำพกำรศึกษำ 

 



๕ 
 

 
 

๖.๓  จัดท ำแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นคุณภำพกำรศึกษำ 
๖.๔  ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมสถำนศึกษำ 

สร้ำงระบบกำรท ำงำนที่เข้มแข็ง เน้นกำรมีส่วนร่วม และวงจรกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ  เดมมิ่ง และ 
KP SMART MODEL  

๖.๕  ตรวจสอบและทบทวนคุณภำพกำรศึกษำโดยด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังต่อเนื่องด้วยกำรสนับสนุน
ให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 

๖.๖  ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดเพ่ือรองรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก 

๖.๗  จัดท ำรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี (SAR) สรุปรำยงำนประจ ำปี โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสำธำรณะชน 

๖.๘  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๗.  งานพัฒนาสื่อ การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอุษณี  หนูแก้ว   หัวหน้ำ 
  นำงสำวสิตำนัน  นำคะสรรค์  ผู้ช่วย 

        นำงสำวปำริชำติ  สุขสวัสดิ ์          ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๗.๑  จัดให้มีส่วนร่วม ก ำหนดนโยบำย วำงแผนในเรื่องกำรจัดหำและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้และ

เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
๗.๒  พัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำในเรื่องเกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือ

กำรศึกษำ พร้อมทั้งจัดตั้งเครือข่ำยทำงวิชำกำร ชมรมวิชำกำรเพ่ือเป็นแหล่เรียนรู้ของสถำนศึกษำ 
๗.๓  พัฒนำใช้สื่อและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ

เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นโดยเฉพำะกำรจัดหำแหล่งสื่อที่ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพ 

๗.๔  พัฒนำห้องสมุดของสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถำนศึกษำและชุมชน 
๗.๕  นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกำรจัดหำ ผลิตใช้และพัฒนำสื่อและ

เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
๗.๖  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

๘.  งานการรับนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย   หัวหน้ำ 

นำงสำวสิตำนัน  นำคะสรรค์  ผู้ช่วย 
นำงสำวอุษณี  หนูแก้ว        ผู้ช่วย 
นำงสำวปำริชำติ  สุขสวัสดิ ์  ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๘.๑  ก ำหนดแผนกำรรับนักเรียนของสถำนศึกษำ โดยประสำนกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๘.๒  ประสำนกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรส ำรวจข้อมูล จ ำนวนนักเรียนที่จะเข้ำรับกำรบริกำรทำง

กำรศึกษำในเขตบริกำรของสถำนศึกษำ 

/ ๘.๓  จัดท ำส ำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ 
 
 
ทรำบ 
 



๖ 
 

 
 

๘.๓  จัดท ำส ำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ 
๘.๔  ร่วมมือกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนในกำรติดตำม 

ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ 
๘.๕  รำยงำนกำรรับนักเรียนให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ 

 ๘.๖  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๙.  งานแนะแนวการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอุษณี  หนูแก้ว     หัวหน้ำ 
                     นำงสำวสิตำนัน  นำคะสรรค์  ผู้ช่วย 
  นำงนภำดำ  กำญจนันท์   ผู้ช่วย 
  นำยฉัตรปกรณ์  อวยศิลป์   ผู้ช่วย 
  นำงสำววริศรำ  บุญมำก   ผู้ช่วย 

นำงสำวปำริชำติ  สุขสวัสดิ์                    ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 

 ๙.๑  ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำที่มีกำรแนะแนวเป็นองค์ประกอบส ำคัญ โดยให้ทุกคนใน
สถำนศึกษำมีควำมตระหนักและมีส่วนร่วมในกระบวนกำรแนะแนวและกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๙.๒  จัดระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กร แนะน ำและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๙.๓  งำนกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
 ๙.๔  งำนระเบียนสะสมนักเรียน 

๙.๕  งำนแนะแนวนักเรียนใหม่และงำนกำรศึกษำต่อ 
๙.๖  งำนระบบปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน 

 ๙.๗  ส่งเสริมควำมร่วมมือและควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงครู ผู้ปกครองและชุมชน 
 ๙.๘  ประสำนด้ำนกำรแนะแนว ระหว่ำงสถำนศึกษำ องค์กรภำครัฐและเอกชน บ้ำน ศำสนสถำน 
ชุมชน ในลักษณะเครือข่ำยกำรแนะแนว 
    ๙.๙  เชื่อมโยงระบบกำรแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ๙.๑๐  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
        

๑๐.  งานทะเบียน ประวัตินักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสิตานัน  นาคะสรรค์  หัวหน้ำ 
         นำงสำวศุภำพรรษ์  ทองช่วย  ผู้ช่วย 

                           นำงสำวปำริชำติ  สุขสวัสดิ ์          ผู้ช่วย    
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๑๐.๑  ท ำหน้ำที่ “นำยทะเบียน” ของโรงเรียน รับผิดชอบงำนนำยทะเบียนทั้งหมด รับผิดชอบพัสดุ

งำนทะเบียน จัดท ำแบบฟอร์ม แบบค ำร้องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับงำนทะเบียน – วัดผล ไว้บริกำรแก่นักเรียนและครู
อย่ำงเพียงพอ 

๑๐.๒  ด ำเนินเกี่ยวกับกำรมอบตัวนักเรียนใหม่ ออกเลขประจ ำตัว จัดพิมพ์ชื่อนักเรียนแยกเป็นรำย
ห้องจัดท ำทะเบียนนักเรียน ด ำเนินกำรในกำรจัดจ ำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน 

๑๐.๓  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับค ำขอร้อง และด ำเนินกำรในกำรขอแก้หลักฐำนในทะเบียนนักเรียน 
 
 / ๑๐.๔  จัดท ำและตรวจสอบระเบียบแสดงผลกำรเรียน ( ปพ.1 ) 
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๑๐.๔  จัดท ำและตรวจสอบระเบียบแสดงผลกำรเรียน ( ปพ.1 ) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
ออกระเบียนแสดงผลกำรเรียนให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรและประสงค์จะลำออก 

๑๐.๕  จัดท ำรำยงำนผลกำรเรียนของผู้เรียนที่จบหลักสูตร ( ปพ.๓ ) ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภำยใน 30 
วันนับแต่วันอนุมัติผลกำรเรียนส่งหน่วยงำนเจ้ำของสังกัด ให้ถูกต้องตำมระเบียบ 

๑๐.๖  ด ำเนินกำรในกำรออกประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จัดท ำทะเบียนคุมและกำรจ่ำย
ประกำศนียบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

๑๐.๗  ด ำเนินกำรในกำรออกเอกสำรรับรองผลกำรเรียน รับรองกำรเป็นนักเรียน เอกสำรแสดงผล
กำรเรียนภำษำอังกฤษและเอกสำรรับรออ่ืน ๆ ที่นักเรียนร้องขอ 

๑๐.๘  ให้ควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำอ่ืนที่ขอตรวจคุณวุฒิและด ำเนินกำรในกำรขอตรวจสอบคุณวุฒิ
ของนักเรียน 

๑๐.๙  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอผ่อนผันกำรเรียน กำรหยุดพักกำรเรียน กำรเปลี่ยนแปลงวิชำเรียน 
กำรถอน กำรขอเพ่ิมวิชำเรียน 

๑๐.๑๐  กำรควบคุมดูแล ก ำกับ ติดตำม งำนด้ำนวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติและปฏิทิน
ที่ก ำหนด 

๑๐.๑๑  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับหลักฐำนกำรเรียนกำรประเมินผลกำรเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีกำร
จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ สะดวกแก่กำรสืบค้นและให้บริกำร 

๑๐.๑๐  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๑๑.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายชาตรี  ชูช่วย             หัวหน้ำ 

                   นำงสำวอุษณี  หนูแก้ว   ผู้ช่วย  
                   นำยไพโรจน์  ชูมีทรัพย์             ผู้ช่วย 
   นำงนภำดำ  กำญจนันท์   ผู้ช่วย 
   นำยฉัตรปกรณ์  อวยศิลป์   ผู้ช่วย 
                   นำงสำววริศรำ  บุญมำก   ผู้ช่วย 
   นำยธนพัฒน์  สุขสม   ผู้ช่วย 
                   คุณครูทุกคน    ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้  
๑๑.๑  ก ำหนดแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้เป็นไปตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และนโยบำยของ

สถำนศึกษำ 
๑๑.๒  ก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
๑๑.๓  ประสำนงำนในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของสถำนศึกษำทุกรูปแบบกับทุกฝ่ำยให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด 
๑๑.๔  ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของครูและนักเรียน สรุปรำยงำนเสนอต่อโรงเรียน

และฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
๑๑.๕  กิจกรรมชุมนุม   
11.6  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนำรี  และกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ 
 / ๑๑.7  จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 



๘ 
 

 
 

      ๑๑.7  จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
11.8  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

๑๒.  งานห้องสมุด 
 ผู้รับผิดชอบ   นายนิรัตน์ บุญเรืองขาว   หัวหน้ำ 
   นำยฉัตรปกรณ์  อวยศิลป์  ผู้ช่วย      

หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้  
๑๒.๑  วำงนโยบำยและแผนงำนกำรใช้และพัฒนำห้องสมุด 
๑๒.๒  จัดหำ  บ ำรุง  รักษำเอกสำร  หนังสือ  วำรสำร  ให้เพียงพอแก่ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
๑๒.๓  จัดบรรยำกำศห้องสมุดให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ตลอดเวลำของนักเรียน 
๑๒.๔  จัดให้บริกำรยืม คืน หนังสือ แก่นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ชุมชนและผู้สนใจ 
๑๒.๕  ส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๑๒.๖  จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 
๑๒.๗  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

๑๓.  งานนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน  
ผู้รับผิดชอบ    ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  นำงภัทรำ  พงศำปำน   ผู้ช่วย 
  นำงฉลวย  หนูผุด   ผู้ช่วย 
  นำยไพโรจน์  ชูมีทรัพย์   ผู้ช่วย 
  นำยชำตรี  ชูช่วย    ผู้ช่วย 

นำงสำวกัญจนพร  พรหมแก้ว  เลขำนุกำร          
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๑๓.๑  จัดระบบกำรนิเทศกำรสอนภำยใน 
๑๓.๒  ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
๑๓.๓  พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ รวมทั้งกำรบูรณำกำร

โครงกำรพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน 
๑๓.๔  พัฒนำกำรใช้สื่อเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
๑๓.๕  สนับสนุนให้ครูท ำผลงำนวิชำกำรและเผยแพร่ผลงำน  ตลอดจนเป็นที่ปรึกษำ กำรท ำผลงำน

ทำงวิชำกำรเพ่ือเลื่อนวิทยฐำนะ 
๑๓.๖  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

๑๔.  งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสิตานัน  นาคะสรรค์  หัวหน้า 
  นำงสำวกัญจนพร  พรหมแก้ว  ผู้ช่วย 
  นำงสำวปำริชำติ  สุขสวัสดิ ์  ผู้ช่วย 
  นำงสำววริศรำ  บุญมำก   ผู้ช่วย 
  ครูทุกคน    ผู้ช่วย 
 
 
 / หน้ำที่รับผิดชอบมีดังนี้ 

 
 



๙ 
 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
1. วำงแผนจัดระบบงำนโครงกำรสวนพฤษศำสตร์โรงเรียน 
2. ออกแบบ  ติดตำม ด ำเนินกำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนงำนโครงกำรสวนพฤษศำสตร์โรงเรียน 
3. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

๑๕.  งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวศุภาพรรษ์  ทองช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๑๕.๑  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรงำน เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ทำงช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ

ของโรงเรียน 
๑๒.๒  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

2.  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

1.  นางภัทรา พงศาปาน  

ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ มีหน้ำที่ดูแล ก ำกับ ติดตำม กลั่นกรอง  อ ำนวยควำม
สะดวก ให้ค ำแนะน ำปรึกษำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ                     
ตำมขอบข่ำยและภำรกิจกำรบริหำรงำนงบประมำณ ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบบริหำรงำน 
องค์กร กำรประสำนงำนและให้บริกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ำยต่ำงๆในโรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรและ 

ด ำเนินกำรตำมบทบำทภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อย ตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำร
ข้อมูล ข่ำวสำร เอกสำร สื่อ อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่ของแต่
ละฝ่ำยงำนเพื่อให้ฝ่ำยงำนบริหำรจัดกำรได้อย่ำงสะดวก มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 

2.  นางวราทิพย์ ฤทธิชัย 

ปฏิบัติหน้ำที่รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ มีหน้ำที่ช่วยหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจของกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน
งบประมำณมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่แทนในกรณีที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้    

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ มีดังนี้ 
1.  งานจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  นางภัทรา  พงศาปาน   หัวหน้า 
       ครูทุกคน     ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๑.๑  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินของสถำนศึกษำ ได้แก่ แผนชั้นเรียน ข้อมูลครู นักเรียนและสิ่ง 

อ ำนวยควำมสะดวกของสถำนศึกษำโดยควำมร่วมมือของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๑.๒  จัดท ำกรอบงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำงและแผนงบประมำณประจ ำปี 
๑.๓  เสนอแผนขอประมำณขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือใช้เป็นค ำ

ขอตั้งงบประมำณต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

 / ๒.  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและแผนพัฒนำ
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 

๒.  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      ผู้รับผิดชอบ   นางภัทรา พงศาปาน   หัวหน้ำ 
             ครูทุกคน    ผู้ช่วย   
 

หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๒.๑  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและ  แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

งบประมำณภำยใต้ควำมร่วมมือของคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
๒.๒  ขอควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน 
 

๓.  งานการเงินและบัญชี 
      ผู้รับผิดชอบ   นางวราทิพย์  ฤทธิชัย   เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 

หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๓.๑  กำรเบิกจ่ำยกำรเงินของโรงเรียนและหน่วยงำนอื่น ๆ 
๓.๒  กำรรับ กำรเก็บรักษำและกำรจ่ำยเงิน 
๓.๓  กำรน ำเงินส่งคลัง 
๓.๔  กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 
๓.๕  กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินและงบกำรเงิน 
๓.๖  กำรจัดท ำและจัดแบบพิมพ์บัญชีและงบกำรเงิน 
๓.๗  ประเมินงำนตำมระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
๓.๘  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

 

๔.  งานพัสดุและสินทรัพย์ 
          ผู้รับผิดชอบ   นางภทัรา  พงศาปาน     หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 

                 นำงนภำดำ  กำญจนันท์     เจ้ำหน้ำที่ 
                           นำงสำวปำริชำติ  สุขสวัสดิ ์     ผู้ช่วย     
                    นำงสำวมำลี   จันทร์คง     ผู้ช่วย  
          หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 

๔.๑  งำนกำรวำงแผนและจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ 
๔.๒  กำรก ำหนดรูปแบบรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกรำยกำรของครุภัณฑ์หรือ

สิ่งก่อสร้ำง 
๔.๓  งำนพัฒนำข้อมูลและสำรสนเทศและจัดหำพัสดุ 
๔.๔  กำรควบคุม ดูแลรักษำและจ ำหน่ำยพัสดุ 
๔.๕  กำรปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

๕.  งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ   นำงนภำดำ  กำญจนันท์ 
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๑๕.๑  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรงำน เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ทำงช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ

ของโรงเรียน 
๑๒.๒  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 /  3.  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  

 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 

3.  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
๑.  นางฉลวย หนูผุด  
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีหน้ำที่ก ำกับ ดูแล ติดตำม กลั่นกรอง อ ำนวยควำม

สะดวก ให้ค ำปรึกษำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลตำมขอบข่ำยและภำรกิจกำร
บริหำรงำนบุคคล ปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบบริหำรองค์กร  กำรประสำนงำนและบริกำร
สนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ำยบริหำรต่ำง ๆในโรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรและด ำเนินกำรตำมบทบำทภำรกิจ
อ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร เพ่ือให้งำนบริหำรจัดก ำร
เป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว มีคุณภำพและเกิดประสิทธิผล 

2.  นางสาวสิตานัน  นาคะสรรค์   
ปฏิบัติหน้ำที่ รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีหน้ำที่ช่วยหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ในกำร

ปฏิบัติภำรกิจของงำนบุคคลและหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมอบหมำย ปฏิบัติหน้ำที่แทน    
กรณีหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคลไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้รับมอบหมำย 

ขอบข่ายงานบริหารงานบุคคล  มีดังนี้ 
1.  การวางแผนการบริหารงานบุคคล   

ผู้รับผิดชอบ  นางฉลวย  หนูผุด 
          หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้ 

๑.๑  รวบรวมและรำยงำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

๑.๒  วิเครำะห์ควำมต้องกำรอัตรำก ำลัง 
๑.๓  จัดท ำแผนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำ 
๑.๔  เสนอแผนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ           

ขั้นพ้ืนฐำนไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๑.๕  จัดท ำวำระกำรประชุม  บันทึกกำรประชุมและจัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

 

๒.  การจัดอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางฉลวย  หนูผุด  
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๒.๑  รวบรวมและรำยงำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำเก่ียวจ ำนวนข้ำรำชกำรครูจ ำแนกตำมสำขำ 
๒.๒  เสนอควำมต้องกำรจ ำนวนและอัตรำ ต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน

สถำนศึกษำจ ำแนกตำมสำขำ ตำมเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.ก ำหนดต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

๓.  การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบ  นางฉลวย  หนูผุด   
หน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
๓.๑  เสนอควำมต้องกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำโดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ 
 

/ ๓.๒  ด ำเนินกำรสรรหำและจัดจ้ำงบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำน 
 
 



๑๒ 
 

 
 

๓.๒  ด ำเนินกำรสรรหำและจัดจ้ำงบุคคลเพ่ือปฏิบัติงำนในต ำแหน่งอัตรำจ้ำงประจ ำและอัตรำจ้ำง
ชั่วครำว และพนักงำนรำชกำรตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนดโดยผ่ำนควำมเห็นของกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ
ด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

๓.๓  แจ้งภำระงำนมำตรฐำนคุณภำพงำน มำตรฐำนวิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพและเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นลำยลักษณ์อักษร แจ้งภำระงำน
ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำ หรืออัตรำจ้ำงชั่วครำวและพนักงำนรำชกำร 

๓.๔  ด ำเนินกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำหรือเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำ
อย่ำงเข้มส ำหรับผู้ที่ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งครูผู้ช่วย ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

๓.๕  ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุก ๖ เดือน ตำมแบบ
ประเมินที่ก.ค.ศ.ก ำหนดและในกำรประเมินแต่ละครั้งให้ประธำนกรรมกำรแจ้งผลกำรประเมิน  ให้ครูผู้ช่วย
และผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ทรำบและในส่วนของพนักงำนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ปีละ ๒ ครั้ง 

๓.๖  รำยงำนผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม
แล้วแต่กรณีต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

๔.  การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน 
ผู้รับผิดชอบ  นางฉลวย  หนูผุด   
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๔.๑  ประกำศเกณฑ์กำรประเมิน และแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบให้แก่ข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ 
๔.๒  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

ข้ำรำชกำรครู ในระดับสถำนศึกษำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนดในฐำนะผู้บังคับบัญชำ 
๔.๓  รวบรวมข้อมูลพร้อมควำมเห็นของผู้มีอ ำนำจในกำรประเมินและให้ควำมเห็นในกำรเลื่อน

เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเสนอคณะกรรมกำรตำมข้อ ๔.๒ พิจำรณำ 
๔.๔  จัดท ำเอกสำรค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในฐำนะผู้มี

อ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 

๕.  การลาทุกประเภท 
ผู้รับผิดชอบ  นางฉลวย  หนูผุด     
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๕.๑  จัดท ำเอกสำรใบลำ สรุป รำยงำนเสนอขออนุญำตต่อผู้บังคับบัญชำ 
๕.๒  เสนอเรื่องกำรขออนุญำตให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ศึกษำต่อให้ส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือทรำบแล้วแต่กรณี 
 

๖.  การจัดท ามาตรฐานภาระงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ  นางฉลวย  หนูผุด    
 
 
 / หน้ำที่รับผิดชอบมีดังนี้ 

 
 
 
ศึกษำ 



๑๓ 
 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๖.๑  ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและดัชนีชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

๖.๒  ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมข้อ ๑ 

๖.๓  น ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนบุคคลของสถำนศึกษำ 
๖.๔  รำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนในส่วนที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำร้องขอได้รับทรำบ 

 

๗. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
ผู้รับผิดชอบ  นางฉลวย  หนูผุด    
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๗.๑  จัดอบรมให้ควำมรู้ในเรื่องจรรยำบรรณวิชำชีพครู กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 
๗.๒  จัดท ำเอกสำรรวบรวมข้อมูล กรณีมีมูลควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ ก ำหนด 

และรับเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำแล้วเสนอต่อผู้มี 
อ ำนำจตำมกฎหมำยก ำหนด 

๗.๓  รำยงำนผลกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินัยไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำตำมล ำดับ
แล้วแต่กรณี ภำยในเวลำที่ก ำหนด 
 

๘.  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสิตานัน  นาคะสรรค ์
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๘.๑  จัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง 
๘.๒  ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำและลูกจ้ำงในสถำนศึกษำ 
๘.๓  รับเรื่องกำรแก้ไข วัน เดือน ปี เกิด แล้วเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยพิจำรณำ 

 

๙.  การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
           ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสิตานัน  นาคะสรรค ์

หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๙.๑  ด ำเนินกำรในกำรขอเครื่องรำชย์อิสริยำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ

ลูกจ้ำงประจ ำในสถำนศึกษำไปยังเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเสนอผู้มีอ ำนำจตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำย
ก ำหนด 

๙.๒  จัดท ำทะเบียนผู้ที่ได้รับเครื่องรำชย์อิสริยำภรณ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด 
 

๑๐.  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ผู้รับผิดชอบ      นำงสำวสิตำนัน  นำคะสรรค์  หัวหน้ำ 
   นำงสำวอุษณี  หนูแก้ว   ผู้ช่วย 
                               นำงสำววริศรำ  บุญมำก   ผู้ช่วย 
 / หน้ำที่รับผิดชอบมีดังนี้ 

 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๑๐.๑  ส ำรวจและรวบรวมข้อมูลกำรขอให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 
๑๐.๒  ให้ควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือชี้แจงท ำควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
๑๐.๓  รวบรวมแบบเสนอขอรับกำรประเมินและรำยงำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของผู้

เสนอขอให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปยังเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือ
ด ำเนินกำร 
           ๑๐.๔  พัฒนำระบบกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) 
 

๑๑.  การส่งเสริมพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
          ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสิตานัน  นาคะสรรค์ 

หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๑๑.๑  ส่งเสริมกำรพัฒนำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพ 

และประสิทธิภำพ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและคุณภำพกำรศึกษำ 
๑๑.๒  จัดท ำแผนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
๑๑.๓  ด ำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมแผนที่ก ำหนด 
๑๑.๔  สร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มี

ผลงำนดีเด่นและมีคุณงำมควำมดีตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดหรือตำมควำมเหมำะสม 
 

๑๒.  งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นำงฉลวย  หนูผุด 
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๑๕.๑  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรงำน เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ทำงช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ

ของโรงเรียน 
๑๒.๒  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
4.  กลุ่มบริหารงานทั่วไป      

๑.  นายไพโรจน์  ชูมีทรัพย์ 
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่ ดูแล ก ำกับติดตำม กลั่นกรอง อ ำนวยควำมสะดวก 

ให้ค ำแนะน ำปรึกษำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ตำมขอบข่ำยและ
ภำระกิจกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรระบบบริหำรองค์กร     
กำรประสำนงำนและให้บริกำรสนับสนุน ส่งเสรมให้ฝ่ำยต่ำง ๆในโรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรและ
ด ำเนินกำรตำมบทบำทภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำรอำคำร
สถำนที่ ข้อมูลข่ำวสำร เอกสำร สื่อและอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำแก่
เจ้ำหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำย เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วมีคุณภำพและเกิดประสิทธิผล 

2.  นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์   
ปฏิบัติหน้ำที่ รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่ช่วยหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ในกำร 

                                        
/  ปฏิบัติภำรกิจของงำนบริหำรทั่วไปและหน้ำที่อ่ืน 
ๆ 
 
 



๑๕ 
 

 
 

ปฏิบัติภำรกิจของงำนบริหำรทั่วไปและหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปมอบหมำย ปฏิบัติหน้ำที่
แทนกรณีหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้รับมอบหมำย 

 

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
1.  งานส านักงานและสารบรรณ 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวมาลี  จันทร์คง   
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๑.๑  จัดระบบข้อมูลงำนสำรบรรณโรงเรียน 
๑.๒  จัดท ำ พัฒนำ ระบบกำรจัดเก็บรักษำเอกสำร รับ ส่ง หนังสือและสำรสนเทศ 
๑.๓  ปฏิบัติงำนผู้ชว่ยเลขำนุกำรกรรมกำรสถำนศึกษำ มูลนิธิโรงเรียนขอนหำดประชำสรรค์ 
๑.๔  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

2.  งานอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภค 
ผู้รับผิดชอบ  นายไพโรจน์  ชูมีทรัพย์   หัวหน้ำ 

                 นำยธีระพงษ์  ไชยณรงค์     ผู้ช่วย 
              นำยธนพัฒน์  สุขสม    ผู้ช่วย 
        นำยฉัตรปกรณ์  อวยศิลป์   ผู้ช่วย 
 

หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๒.๑  ก ำหนดแนวทำง วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรอำคำร สถำนที่  สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำและ

ระบบสำธำรณูปโภค 
๒.๒  บ ำรุง ดูแลและพัฒนำอำคำร สถำนที่และสภำพแวดล้อมและระบบสำธำรณูปโภคของสถำน 

ศึกษำให้อยู่ในสภำพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมำะสมและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
๒.๓  ติดตำมและตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนที่  สภำพแวดล้อมและระบบสำธำรณูปโภคของ

สถำนศึกษำเพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำและเอ้ือประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ 
๒.๔  สรุป ประเมินผลและรำยงำนกำรใช้อำคำรสถำนที่  สภำพแวดล้อมและระบบสำธำรณูปโภคของ

สถำนศึกษำ 
๒.๕  วำงแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงำม 
๒.๖  งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 

3.  งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกียรติยศโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอุษณี  หนูแก้ว               หัวหน้ำ 

      นำงสำวปำริชำติ  สุขสวสัดิ์                   ผูช้่วย 
      นำยฉัตรปกรณ์  อวยศิลป์             ผูช้่วย 
      นำงสำวมำลี  จันทร์คง    ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๓.๑  สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน 
๓.๒  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศและเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ทำงช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆของโรงเรียน 
๓.๓  ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของโรงเรียน 
 
 / ๓.๔  งำนเชื่อมโยงข้อมูลข่ำวสำรกับหน่วยงำนและสถำนศึกษำอ่ืน 

 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 

๓.๔  งำนเชื่อมโยงข้อมูลข่ำวสำรกับหน่วยงำนและสถำนศึกษำอ่ืน 
๓.๕  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

4.  งานส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์      หัวหน้ำ 

       นำยธนพัฒน์  สุขสม      ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๔.๑  จัดท ำข้อมูลเอกสำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
๔.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพและพัฒนำศักยภำพด้ำนกีฬำ 
๔.๓  จัดและบริกำรห้องพยำบำล 
4.4  งำนบริกำรอำหำรกลำงวัน 
๔.๕  งำนโรงเรียน  อย.น้อย 
๔.๖  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

5.  งานสวัสดิการโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางวราทิพย์ ฤทธิชัย      หัวหน้ำ 
                 นำยนิรัตน์  บุญเรืองขำว    ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๕.๑  ให้บริกำรร้ำนสวัสดิกำรโรงเรียน 
๕.๒  จัดกิจกรรมอ ำนวยควำมสะดวกแก่สมำชิกร้ำนสวัสดิกำรโรงเรียน 
๕.๓  จัดท ำบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย ผลกำรด ำเนินกำรเสนอผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
๕.๔  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

๖.  งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นำยธีระพงษ์  ไชยณรงค์ 
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๑๕.๑  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรงำน เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ทำงช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ

ของโรงเรียน 
๑๒.๒  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
๕.  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

๑.  นายชาตรี  ชูช่วย 
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน   
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้  
1.  ให้ข้อมูลต่อผู้อ ำนวยกำรเกี่ยวกับกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน  
๒.  ร่วมจัดท ำแผนงำน/โครงกำร วำงแผนกำรด ำเนินงำนและก ำหนดปฏิทินกลุ่มงำนบริหำรกิจกำร

นักเรียน 
 
  

/ 3.  ก ำกับ นิเทศ ติดตำมงำนทุกงำนกลุ่มงำนบริหำรกิจกำร
นักเรียน 
นักเรียน 
 
 



๑๗ 
 

 
 

3.  ก ำกับ นิเทศ ติดตำมงำนทุกงำนกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียนให้ด ำเนินไปอย่ำงเป็นระบบ     
ตำมระเบียบของทำงรำชกำรและตำมแผนงำน/โครงกำร  

4.  ก ำกับ ดูแล กลั่นกรองเอกสำร ในส ำนักงำนกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน เสนอควำมคิดเห็นเพ่ือ
ปฏิบัติหรือสั่งกำรอนุญำตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี  

5.  เป็นกรรมกำรพิจำรณำควำมผิดของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับ
คณะกรรมกำรกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน  

6.  ปกครองดูแล ให้ควำมอบอุ่น ควำมปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนใน
บำงโอกำส  

7.  ให้ค ำแนะน ำในด้ำนควำมประพฤติของนักเรียน ให้สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคม และระเบียบ 
วัฒนธรรมประเพณี  

8.  วำงแผนป้องกัน ควบคุม และกำรแก้ปัญหำ กำรมำโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมที่ไม่ 
เหมำะสมกับสภำพนักเรียน  

9.  วำงแผนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับระเบียบวินัย  
10. บริหำรและบังคับบัญชำตำมสำยงำนที่รับผิดชอบ  
11. วำงแผนและจัดให้มีกำรรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงำนกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน ให้เป็น

ปัจจุบันเพื่อป้องกันและแก้ไข  
12.  ติดต่อประสำนงำนกับผู้ปกครอง ติดตำมแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน  ออกเยี่ยม

บ้ำนนักเรียนที่มีปัญหำตำมโอกำสอันควร  
13.  ช่วยเหลือและให้บริกำรนักเรียนที่มีปัญหำตำมโอกำสอันควร  
14.  จัดท ำสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรังปรุงต่อไป  
15.  ติดตำมและประเมินผลงำนฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและรำยงำนตำมสำยงำน  
16.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 

2.  นายฉัตรปกรณ์  อวยศิลป ์  
ปฏิบัติหน้ำที่ รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  มีหน้ำที่ช่วยหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำร 
นักเรียนในกำรปฏิบัติภำรกิจของงำนกิจกำรนักเรียน  และหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน

กิจกำรนักเรียนมอบหมำย  ปฏิบัติหน้ำที่แทนกรณีหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได ้
 

ขอบข่ายงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน มีดังนี ้
๑.  งานส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
      ผู้รับผิดชอบ  นายชาตรี  ชูช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
1.  จัดท ำงำนทะเบียนกิจกำรนักเรียน 
2.  จัดท ำแผนงำนโครงกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
3.  ข้อมูลสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
4.  สร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชนและให้บริกำรชุมชน 
5.  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 / ๒.  งำนระเบียบวินัย 

 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 

๒.  งานระเบียบวินัย 
  ผู้รับผิดชอบ    นายชาตรี  ชูช่วย   หัวหน้ำ 

   นำยไพโรจน์  ชูมีทรัพย์              ผู้ช่วย 
               นำยฉัตรปกรณ์  อวยศิลป์         ผู้ช่วย 

นำงนภำดำ  กำญจนันท์     ผู้ช่วย 
นำงสำวอุษณี  หนูแก้ว   ผู้ช่วย 

         นำงสำววริศรำ  บุญมำก   ผู้ช่วย 
นำยธนพัฒน์  สุขสม         ผู้ช่วย 
ครูที่ปรึกษำ / ครูครอบครัว  ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
1.  ก ำหนดระเบียบ วินัย ข้อบังคับของนักเรียน 
2.  จัดท ำข้อมูลนักเรียนที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสม  
3.  จัดให้มีกำรก ำหนดวิธีกำรแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน  
4.  จัดท ำหลักฐำนกำรแก้ไขพฤติกรรมตำมวิธีกำรที่ก ำหนด  
5.  ติดตำมเร่งรัดกำรมำโรงเรียน กำรเข้ำห้องเรียน ของนักเรียน  
6.  ควบคุม ก ำกับดูแล เอำใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสม  
7.  ประสำนงำนกับฝ่ำยแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสม   

ของนักเรียน  
8.  ประสำนกับผู้ปกครอง ครูประจ ำชั้น เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม  
9.  จัดท ำเอกสำรเพื่อคัดกรองนักเรียน  
10.  กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ  
11.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

 

๓.  งานโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 
      ผู้รับผิดชอบ   นายชาตรี  ชูช่วย   หัวหน้ำ 
    ครูที่ปรึกษำ/ครูครอบครัว      ผู้ช่วย 
 

หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
1. ท ำสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับสำรเสพติดชนิดต่ำง ๆ 
2.  คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหำด้ำนยำเสพติด 
3.  ประสำนงำนกับครูประจ ำครอบครัว ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและหน่วยงำนอ่ืนแก้ไขปัญหำ           

ยำเสพติด 
4.  กำรวำงแผน สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวัง 
5.  กำรตรวจค้นหำสำรเสพติดและสิ่งผิดกฎหมำย 
6.  กำรสุ่มตรวจปัสสำวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
7.  ร่วมมือกับชุมชนในกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด 
 
 
 /8.  ด ำเนินกำรอบรมนักเรียนกลุ่ม

เสี่ยง 



๑๙ 
 

 
 

8.  ด ำเนินกำรอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง หรือ/และส่งต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
9.  จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมกีฬำภำยในต้ำนยำเสพติด 
10.  กำรให้ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล  
11.  กำรรำยงำนข้อมูลยำเสพติดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
12.  กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
13.  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
 

๔.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายฉัตรปกรณ์  อวยศิลป์    หัวหน้ำ 

                   นำงสำววริศรำ  บุญมำก     ผู้ช่วย 
         ครูที่ปรึกษำ/ครูครอบครัว   ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
1.  วำงแผนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.  ออกแบบ ติดตำม รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กำรเยี่ยมบ้ำน

นักเรียนของครูที่ปรึกษำ 
3.  แก้ปัญหำ ช่วยเหลือนักเรียนเรื่องระเบียบวินัย 
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้ำนระเบียบวินัยของนักเรียน 
5.  จัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในชั้นเรียนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
6.  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

๕.  งานโรงเรียนคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบ   นายชาตรี  ชูช่วย   หัวหน้า 
  นำยฉัตรปกรณ์  อวยศิลป์   ผู้ช่วย 
  ครูทุกคน    ผู้ช่วย 
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๑. วำงแผนจัดระบบงำนโรงเรียนคุณธรรม 
๒. ออกแบบ  ติดตำม ด ำเนินกำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนงำนโรงเรียนคุณธรรม 
๓. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

๕.  งานสภานักเรียน 
      ผู้รับผิดชอบ   นายฉัตรปกรณ์  อวยศิลป์  หัวหน้า 
      นำยชำตรี  ชูช่วย    ผู้ช่วย 
   นำงสำวอุษณี  หนูแก้ว   ผู้ช่วย 
   นำงนภำดำ  กำญจนันท์   ผู้ช่วย 
    นำงสำววริศรำ  บุญมำก   ผู้ช่วย 

หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
1.  ประสำนกับครูของโรงเรียน/ฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมกำรนักเรียน ให้สอดคล้องกับ

นโยบำย ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 

/ 2.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยำกำศของประชำธิปไตยในโรงเรียน 
 
 



๒๐ 
 

 
 

2.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยำกำศของประชำธิปไตยในโรงเรียนอย่ำงเด่นชัด  
3.  จัดให้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรนักเรียนปีละ 1 ครั้ง  
4.  ร่วมกับคณะกรรมกำรสภำนักเรียน เป็นที่ปรึกษำในกำรประชุม ตลอดทั้งวำงแผนงำน/โครงกำร

ส ำหรับปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน  
5.  ประสำนกับนักเรียนในกำรท ำควำมเข้ำใจในกิจกำรของโรงเรียน เพ่ือควำมสำมัคคี กำรเคำรพนบ

นอบ ของนักเรียนต่อครู  
6.  ส่งเสริม ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เกี่ยวกับกำรท ำกิจกรรมของคณะกรรมกำรนักเรียนให้อยู่ใน

ขอบข่ำยที่เหมำะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน  
7.  จัดท ำคู่มือคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้ำร่วมกิจกรรมในวัน

ส ำคัญของชำติ/ศำสนำ / พระมหำกษัตริย์และควำมเป็นไทย เพ่ือแสดงออกในด้ำนประชำธิปไตย  
 

๖.  งานครูที่ปรึกษา/ครอบครัว 
ผู้รับผิดชอบ    ครูที่ปรึกษำทุกชั้น / ครอบครัว            
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
1.  ร่วมพิธีกิจกรรมหน้ำเสำธง ก ำกับดูแล ควบคุมกำรเข้ำแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชำติ กำรเดินแถว                                                                                                                                          

เข้ำชั้นเรียนของนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกกำรมำเข้ำแถว กำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในสมุดส ำรวจกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมทุกครั้งที่มีกิจกรรม  

2.  เข้ำโฮมรูม อบรมนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกกำรเข้ำโฮมรูมของนักเรียน เรื่องที่อบรม แนะน ำ
นักเรียนทุกวัน  

3.  จัดท ำระเบียนควำมประพฤติ และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ให้นักเรียนเข้ำใจและ
ชัดเจนง่ำยต่อกำรปฏิบัติ  

4.  ควบคุม ก ำกับดูแล แก้ไข ให้ค ำแนะน ำนักเรียนในชั้นเกี่ยวกับควำมประพฤติกำรแต่งกำย กำรมำ 
เรียน ฯลฯ โดยประสำนงำนกับ ผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนมีปัญหำ  

5.  ดูแลกำรท ำควำมสะอำดห้องเรียน ของนักเรียนที่เป็นเวรประจ ำวัน ตลอดทั้งกำรจัดโต๊ะ เก้ำอ้ีให้
เป็นระเบียบ และควบคุม ส่งเสริมกำรจัดบอร์ด เรื่องที่น่ำสนใจ มีประโยชน์ต่อกำรศึกษำ หรือวันส ำคัญทำง
รำชกำร และ ศำสนำ  

6.  ติดตำมนักเรียนที่มีผลกำรเรียน 0, ร, มส, มผ ประสำนงำนกับฝ่ำยทะเบียน ฝ่ำยวัดผล ครูผู้สอน
รำยวิชำ และผู้ปกครอง เพ่ือด ำเนินกำรสอบแก้ตัว ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ แก้ไขผลกำรเรียน 

7.  ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรตัดสินผลกำรเรียน กำรจบหลักสูตร กำรเลือกกลุ่มกำรเรียน 
กำรร่วมกิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้นักเรียนทรำบและปฏิบัติได้
อย่ำงถูกต้อง 

8.  อบรม ตักเตือน และท ำโทษนักเรียนตำมระเบียบบทลงโทษที่โรงเรียนก ำหนดเมื่อนักเรียน
ประพฤติ ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน  

9.  เป็นที่ปรึกษำนักเรียนให้กับนักเรียนในควำมรับผิดชอบ เพ่ือป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียน
มี พฤติกรรมที่ด ี

10.  เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่นักเรียนด้ำนกำรแต่งกำย ประพฤติปฏิบัติตนเหมำะสม วำงตัวเป็นครูที่ดี 
ตลอดเวลำ  

 

/ 11. ตรวจตรำดูแลเรื่องสุขภำพอนำมัยของนักเรียน 
 
 
 



๒๑ 
 

 
 

11. ตรวจตรำดูแลเรื่องสุขภำพอนำมัยของนักเรียนเช่น ควำมสะอำดของนักเรียน ควำมสะอำด     
ของเครื่องแต่งกำย ห้องเรียน กำรรับประทำนอำหำร สุขภำพ อนำมัย ควำมเป็นระเบียบอื่น ๆ 

12. เฝ้ำระวัง ตรวจค้น สิ่งของต้องห้ำม ผิดกฎหมำย ผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนของนักเรียนใน 
ที่ปรึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันกำรกระท ำผิดหรือปฏิบัติไม่เหมำะสมกับสภำพนักเรียน  

13.  จัดท ำสมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้อง และส่งผู้ปกครองให้ทันเวลำ  
14.  ติดตำม สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำน/โครงกำรต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
15.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

 

๗.  งานนักศึกษาวิชาทหาร 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวศุภำพรรษ์  ทองช่วย     หัวหน้า 

นำยธีระพงษ์  ไชยณรงค์    ผู้ช่วย   
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
1.  จัดท ำแผนงำน / โครงกำรนักศึกษำวิชำทหำร 
2.  ประสำนงำนกับศูนย์ฝึกนักศึกษำวิชำทหำรมณฑลทหำรบกที่ ๔๑ 
3.  ประสำนงำนกับโรงเรียนต่ำง ๆ ในฐำนะโรงเรียนเป็นสถำนศึกษำวิชำทหำร 
4.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมเป็นผู้น ำ ควำมระเบียบวินัย 
5.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน เพ่ือน ำเสนอผู้อ ำนวยกำร 
6.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
 

8.  งานรักษาความปลอดภัย 
      ผู้รับผิดชอบ   นายธีระพงษ์  ไชยณรงค์ 
 

หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
1.  จัดระบบและวิธีปฏิบัติหน้ำที่ครูเวรกลำงคืน  ครูเวรกลำงวัน นักกำรภำรโรงเวรกลำงคืน เวร

กลำงวัน ในวันหยุดรำชกำร 
2.  ก ำกับ  ดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรอยู่เวรกลำงคืนและเวรกลำงวันในวันหยุดรำชกำรให้เป็นไปตำม

กฎระเบียบของทำงรำชกำร 
3.  ติดตำมรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำนผลประจ ำปี 
4.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
๙.  งานสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ   นำยฉัตรปกรณ์  อวยศิลป์ 
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
๑๕.๑  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรงำน เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ทำงช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ

ของโรงเรียน 
๑๒.๒  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 

 / ๖.  งำนรับผิดชอบกำรสอน ภำคเรียนที่ ๑/256๕  
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
 

๖.  งานรับผิดชอบการสอน ภาคเรียนที่ ๑/256๕  
ผู้รับผิดชอบ  ตำมเอกสำรตำรำงสอนแนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนขอนหำดประชำสรรค์ ที่ ๓๒/๒๕๖๕   

ลงวันที่  ๑๘ เมษำยน  ๒๕๖๕   
หน้าที่รับผิดชอบมีดังนี้ 
1.  ท ำกำรสอนตำมที่โรงเรียนมอบหมำย เต็มเวลำเต็มควำมสำมำรถ เต็มศักยภำพผู้เรียน 
2.  ศึกษำวิเครำะห์หลักสูตร จัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ แผนกำรเรียนรู้และศึกษำเนื้อหำรำยวิชำที่สอน 
3.  จัดท ำข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย 
4.  ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงตำมหลักสูตร 
5.  จัดหำสื่อ พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน ดูแลห้องเรียนห้องปฏิบัติกำรให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 
6.  ศึกษำวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบและน ำผลมำพัฒนำกำรจัดกำร

เรียนรู้ 
7.  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี และเป็นสมำชิกท่ีดีของสถำนศึกษำ 
8.  ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่โรงเรียนมอบหมำย 

 

ให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งศึกษำรำยละเอียดระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
รับผิดชอบ เสียสละ วิริยะ อุตสำหะ เต็มควำมรู้ เต็มควำมสำมำรถ  ก่อให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล               
เกิดผลดีต่อโรงเรียนและรำชกำรสืบไป 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓๐  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 256๕  เป็นต้นไป     
 

สั่ง ณ วันที่  ๒๗  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 256๕   
 
 
 
      ลงชื่อ         
                 (นำงสุวรรณี  เกื้อสังข์) 
                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขอนหำดประชำสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


