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                           หมายถึง สายการบังคับบัญชา                                หมายถึง สายการประสานงาน 
 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

1) งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
2) งานส่งเสรมิและจัดการศึกษา 
3) งานหลักสูตรสถานศึกษา 
4) งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
5) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6) งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
7) งานทะเบียนนักเรยีนและการเทียบโอนผลการเรียน 
8) งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
9) งานนิเทศการศึกษา 
10) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
11) งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
12) งานห้องสมุด 
13) งานแนะแนวการศึกษา 
14) งานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
15) งานธนาคารโรงเรียน 
16) โครงการพิเศษกลุ่มบริหารวิชาการ 

o โครงการคณุธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ“เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง” 
o โครงการโรงเรยีนมุ่งสู่คาร์บอนต่ำ 
o โครงการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
o โครงการสถานศึกษาพอเพียง และธีรกานท์ รักถิ่นเกิด รักษ์สิ่งแวดล้อม 
o โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางภาษา 

 

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

  



 

 

ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าที่ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

  
1. บทบาทหน้าที่ของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน กรณีที่
ผู้อำนวยการไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ให้เป็นตามระเบียบของทางราชการ และทำหน้าที่
บริหารงานวิชาการตามนโยบายของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึง
ผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ แผนงานวิชาการ และปฏิทินปฏิบัติงาน รวมถึงกำกับ 
นิเทศ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานบริหารวิชาการให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบและกฎหมาย 
โดยให้มีอำนาจวินิจฉัยและสั่งการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดตามประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบ 

2. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อำนวยการฯ ช่วย

กำกับ ดูแลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่างๆ เพื่อให้การดำเนินง าน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาในการบริหารงานการพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ ตรวจสอบติดตาม ดำเนินการงานเอกสาร หนังสือสั่งการ หนังสือคำสั่งต่างๆ และจัดเก็บรักษาเอกสาร
ให้เป็นระบบ ร่วมพิจารณาวางแผนและดำเนินงานโครงการที่เกี ่ยวข้อง ประเมินผลการปฏิบัติงานในด้าน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน จัดทำข้อมูลเชิงสารสนเทศ
รายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและงานบริหารด้านวิชาการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็น
ประโยชน์และหรือที่เร่งด่วนในการพัฒนาและดำเนินการ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
มอบหมาย และให้มีการรายงานให้ทราบ 

3. บทบาทหน้าที่ของเลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และตามที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

มอบหมาย รับแนวปฏิบัติเพื่อดำเนินการดูแล ติดต่อ และติดตามสายงานที่รับผิดชอบ ประสานงานกับกลุ่มงาน
และครูผู้สอนให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานแก่คณะครู 
บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ รวมทั้งร่วมพิจารณาวางแผนและดำเนินงาน
โครงการของกลุ่มงานร่วมกับกรรมการกลุ่มบริหารฯ ดำเนินการหาวิธีแก้ไข รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รอง
ผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการมอบหมาย และให้มีการรายงานให้ทราบ 

4. ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารวิชาการ  มีดังนี ้
 1.   งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

2. งานส่งเสริมและจัดการศึกษา 



3. งานหลักสูตรสถานศึกษา 
4. งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. งานทะเบียนนักเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน 
8. งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
9. งานนิเทศการศึกษา 
10. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
11. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
12. งานห้องสมุด 
13. งานแนะแนวการศึกษา 
14. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
15. งานธนาคารโรงเรียน 
16. โครงการพิเศษกลุ่มบริหารวิชาการ 

16.1  โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง” 
16.2  โครงการโรงเรียนมุ่งสู่คาร์บอนต่ำ 
16.3  โครงการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
16.4 โครงการสถานศึกษาพอเพียง และธีรกานท์ รักถิ่นเกิด รักษ์สิ่งแวดล้อม 
16.5 โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางภาษา 

5. ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจในหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ   
 1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.1 เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการในการร่วมบริหารและการจัดการตามขอบข่าย  
ภารกิจกลุ่มบริหารวิชาการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  
 

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น ตลอดจน 
กฎหมาย นโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานบริหารวิชาการ 

 1.3 ร่วมวางแผนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักการ 
พัฒนาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.4 เสนอแนะการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ  
รวบรวมจัดทำเป็นเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน 
  1.5 ดูแล รับผิดชอบงานสารบรรณ พัสดุ ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ  
  1.6 จัดทำทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร หนังสือราชการ บันทึกข้อความตามระบบ จ่ายเอกสาร
ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม เก็บเรื่องเข้าแฟ้มต่างๆ  และจัดพิมพ์คำสั่งของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  1.7 จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการ
ประชุม และเสนอรายงาน  



  1.8 จัดพิมพ์เอกสารของกลุ่มบริหารวิชาการ และดูแลการจัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่ม
งานให้เป็นระบบ  
  1.9 ประสานงานกับบุคลากรในกลุ่มงาน กลุ่มสาระฯ ในการจัดหา จัดซื้อ ลงทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์    ให้
เป็นปัจจุบัน 
  1.10 ให้บริการข่าวสารด้านวิชาการแก่ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป  
  1.11 พิจารณาตรวจสอบ ติดตาม การเสนอขออนุมัติตามแผนงาน โครงการของกลุ่มสาระฯ/งานในกลุ่ม
บริหารวิชาการ    
  1.12  ประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอสถิติข้อมูล และรายงานผลการจัด
การศึกษาของกลุ่มบริหารวิชาการต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

  1.13 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2. งานส่งเสริมและจัดการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  2.1 จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระฯ 

 2.2 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน  
 2.3 ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 

รับผิดชอบ  
 2.4 ประสานงานกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดทำโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการ  

เรียนรู้ในรายวิชาที่สอน  
 2.5 จัดอัตรากำลังของครูปฏิบัติงานสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดตารางสอน 
 
 2.6 ดูแลและประสานงานจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้                 

ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักการของหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษา  
 2.7 ดูแล กำกับการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และนโยบายของโรงเรียน  
 2.8 ดูแลและดำเนินการการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบว่า 

ด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  
 2.9 ดูแล กำกับการจัดทำข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ และดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตาม 

ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
 2.10 ดูแล กำกับตรวจสอบความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผล 

และประเมินผลทางการศึกษา  
 2.11 ติดตามดูแลและดำเนินการการสอบแก้ตัวและจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อ 

นักเรียนติด 0, ร , มส. , มผ. การเรียนซ้ำของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษาและแนวปฏิบัติของโรงเรียน  
  2.12 ดูแล กำกับการวิจัยในชั้นเรียนและการนำผลการวิจัยมาใช้ 

 2.13 ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตรทั้งภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

 2.14 ติดตามดูแลการจัดการเรียนการสอนกรณีครูไปราชการ จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครูใน          
กลุ่มสาระฯ ลาหรือไม่มาปฏิบัติราชการโดยไม่ทราบสาเหตุ 



          2.15 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 2.16 มอบหมายงานพิเศษของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครูในกลุ่มสาระฯ ปฏิบัติ 
 2.17 ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัดนิทรรศการ  

กิจกรรมวิชาการ การประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 2.18 พัฒนาศูนย์สื่อ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
และบริการแก่นักเรียน 

 2.19 จัดกิจกรรมวิชาการท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  
 2.20 จัดทำสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา 

งานให้มีประสิทธิภาพ  
 2.21 ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  
 2.22 เผยแพร่ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้แก่หน่วยงานต่างๆ  
 2.23 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. งานหลักสูตรสถานศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 3.1 ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา
และความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น  

 3.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์  
ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

  3.3 ดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามองค์ประกอบของหลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการ   
พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรโรงเรยีน
มาตรฐานสากล นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ  
  3.4 จัดทำโครงสร้างการเรียนตามแผนการเรียนของนักเรียน 
  3.5 ประสานร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำไปใชใ้น
การจัดการเรียนการสอน   

 3.6 ประสานร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทิน 
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน     

 3.7 ประสานงานในการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดทำแบบบันทึกการเรียนรู้  
และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรอย่างเหมาะสม  
  3.8 ดำเนินการจัดตารางเรียนในแต่ละภาคเรียน 

 3.9 นิเทศภายในการใช้หลักสูตรและให้คำแนะนำ ช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนแก่ครู  
 3.10 ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม  

  3.11 ส่งเสริมให้ครูนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
 3.12 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 



 3.13 สรุปรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 3.14 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

4. งานโสตทัศนูปกรณ์ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     4.1  โสตทัศนูปกรณ์และการสื่อสาร  แนวทางการปฏิบัติ 
  4.1.1 จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้บริหารจัดสรร
งบประมาณ 
  4.1.2 จัดหาทรัพยากรที่ใช้ในงานโสตทัศนศึกษา หอประชุมอินทนิล ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 
และอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอกับความต้องการและ
อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัย 
  4.1.3 จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เก่ียวกับโสตฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
  4.1.4 จัดห้องโสตฯ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จูงใจให้เข้าไปใช้บริการ 
  4.1.5 จัดระเบียบการใช้ห้องโสตฯ และยืมวัสดุอุปกรณ์ให้ชัดเจน 
  4.1.6 ซ่อมบำรุง รักษาโสตทัศนอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี 
  4.1.7 บันทึกภาพกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

  4.1.8 สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และนำเสนอเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
  4.1.9 อำนวยความสะดวกในการที่โรงเรียนมีการประชุม อบรม สัมมนาในโอกาสต่างๆ และ
การให้บริการชุมชน หน่วยงานที่มาใช้บริการ 

 4.1.10 ติดตามรวบรวมข้อมูล ประเมินและสรุปรายงานผลการดำเนินงานโสตทัศนูปกรณ ์
และการสื่อสารต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

4.1.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
   4.2  สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี  แนวทางการปฏิบัติ 
  4.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการใช้สื่อนวัตกรรมการศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ 
  4.2.2 จัดทำ แผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน  

 4.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน และการประกวด 
สื่อ นวัตกรรมของครู  
  4.2.4 จัดหา/จัดทำสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน 
และพัฒนางานด้านวิชาการ 

 4.2.5 ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 4.2.6 ดูแล บำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องที่มีสื่อนวัตกรรม  

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
 4.2.7 รวบรวมข้อมูล สถิติการใช้สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็น 

ปัจจุบัน  
 4.2.8 ติดตามรวบรวมข้อมูล ประเมินและสรุปรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีฯ ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
4.2.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  



5.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 5.1 ดูแล และประสานงานการให้บริการคอมพิวเตอร์ รักษาระบบเครือข่าย และบริการ  

อินเตอร์เน็ตให้กับกลุ่มงาน ห้องสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้
งานกับระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน  

5.2 จัดฝึกอบรมแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมใหม่ๆ และอินเตอร์เน็ตให้กับ 
บุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อนำมาประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานพัฒนา
การศึกษาภายในองค์กร มีการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมต่างๆ พร้อมกับให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการใช้
งาน คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

 5.3 ดูแล Server ซ่อมบำรุงเครื่อง Server ดูแลรักษาระบบ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
อินเตอร์เน็ต จัดหาทดแทน และทำความสะอาดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริการแก่บุคคล  รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
จัดการด้านโปรแกรม และตรวจเช็คไวรัส  

 5.4 ดูแลจัดการบริหารเกี่ยวกับฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน พัฒนาระบบ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์เพ่ือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ด้าน 

 5.5 ควบคุม กำกับดูแลศูนย์วิทยบริการ ห้อง E-Classroom ห้องเรียน World Class      
ห้องเครือข่ายไร้พรมแดนของโรงเรียน และดูแล บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

 5.6 กำกับ ติดตาม การใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา   
 5.7 ติดตาม รวบรวมข้อมูล ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

5.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6.  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
6.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวม 

ของสถานศึกษา     
  6.2 จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 

6.3 ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และการแก้ปัญหาอย่าง 
หลากหลายในทุกกลุ่มสาระ 
  6.4 วางแผน จัดทำ และจัดหาเอกสารงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัย
เชิงคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน  
 
 

6.5 จัดให้ครูนำความรู้ไปดำเนินการวิเคราะห์วิจัยและนำผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการ 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

6.6 มีการประเมินผลการดำเนินการในการนำผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  
  6.7 ส่งเสริมให้มีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  6.8 ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา  



  6.9 ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
ครูผู้สอน  
  6.10 รวบรวมผลการดำเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู และจัดทำทำเนียบ
งานวิจัย เพ่ือเผยแพร่ผลงาน  
  6.11 ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานวิจัยทางการศึกษา 

6.12 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัยที่เป็นแบบอย่างได้ ทั้งในโรงเรียนและ 
นอกโรงเรียน และรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

6.13  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.  งานทะเบียนนักเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 7.1 จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียน 

  7.2 ประสานงาน ติดตามงานในความรับผิดชอบของงานทะเบียนให้เป็นไปตามแผน        ทัน
กำหนดเวลา 

 7.3 จัดทำข้อมูลนักเรียนตามระดับชั้นให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และแจ้งทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 7.4 ดำเนินการจัดซื้อแบบพิมพ์แสดงผลการเรียน แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรและแบบพิมพ์ 

อ่ืนๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน  
 7.5 จัดเตรียมเอกสารและรับมอบตัวนักเรียน ตรวจสอบหลักฐานนักเรียนเข้าใหม่และ 

ติดตามหลักฐานค้างส่ง  
 7.6 บันทึกฐานประวัติข้อมูลนักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนเข้ากลางปี ลงทะเบียนใหญ่ และ 

จัดทำให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกประวัตินักเรียนในโปรแกรม Student’51 
  7.7 จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน 

 7.8 จัดพิมพ์รายวิชาเพ่ิมเติมและพ้ืนฐานให้นักเรียนเลือกและลงทะเบียนครบตาม 
โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 
  7.9 บันทึกการลงทะเบียนนักเรียนทุกคนในโปรแกรม Student’51 เพื่อให้ครูผู ้สอนกรอก
คะแนนเพื่อวัดและประเมินผล 
  7.10 ตรวจสอบ ติดตามนักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตร ม.3, ม.6 
  7.11 ดำเนินการในการออกเอกสารรับรองผลการเรียน เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน เอกสาร
แสดงผลการเรียนและเอกสารรับรองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจัดเก็บหลักฐาน เอกสารตามระเบียบให้เรียบร้อยปลอดภัย 

 7.12 จัดทำแบบรายงานผลการเรียนของผู้จบหลักสูตรให้เสร็จสิ้น เรียบร้อยภายใน 30 วัน  
หลังจากอนุมัติผลการเรียน จัดทำรายงาน เพื่อแจ้งผลการจบช่วงชั้น ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  7.13 รับผิดชอบการจัดเก็บ การรักษาเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน   
ให้เป็นระบบ มีระเบียบ เพ่ือสะดวก รวดเร็วในการดำเนินงานและไม่สูญหาย 

 7.14 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ ในการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา  
ของนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว ทำการตรวจสอบและแจ้งให้หน่วยงานที่ขอทราบโดยเร็ว 
  7.15 ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานคุณวุฒินักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ 

 7.16 ตรวจสอบรายวิชาของนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี 



 7.17 วิเคราะห์ สรุปปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงานรายงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
 7.18 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8.  งานวัดผลและประเมินผลการเรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  8.1 จัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 8.2 กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
 8.3 จัดเตรียมเอกสารและบริการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลนักเรียน  

  8.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  
 8.5 ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ ในการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้ 

มาตรฐาน และส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ข้อสอบด้านความรู้และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ก่อนนำไปสอบกับ
นักเรียน 

 8.6 ประสานงานการจัดทำ จัดเก็บข้อสอบ และดำเนินการในการจัดสอบให้เป็นไป 
ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา   

 8.7 ดำเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการ 
วัดผลประเมินผลการเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา  

 8.8 ประสานงานและจัดทำตารางสอบกลางภาค ปลายภาค ตารางการสอบแก้ตัว 
 8.9 ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเก่ียวข้องกับการสอบให้พร้อม พร้อมจัดทำ 

คลังข้อสอบให้ได้มาตรฐานโดยประสานงานกับกลุ่มสาระฯ 
 8.10 สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา  

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ และดำเนินการเก่ียวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ  
  8.11 จัดทำระบบฐานข้อมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน 
  8.12 ลงทะเบียนรายวิชา นำรหัสวิชา ชื ่อวิชาและจำนวนหน่วยกิต จากงานหลักสูตร
สถานศึกษามาจัดทำระบบวัดและประเมินผล  

 8.13 รวบรวมและตรวจสอบแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนทุกรายวิชาและ  
บันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

 8.14 ประกาศผลการสอบปลายภาคและดำเนินการการสอบแก้ตัว  
 8.15 ประสานงานกับครูประจำชั้นในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ  

  8.16 จัดทำข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา  

 8.17 บริการด้านการบันทึกคะแนนสอบให้กับครู ดูแลประสานงานกับครูผู้สอนและครู 
ที่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมินของนักเรียนและตรวจสอบความถูกต้อง 

 8.18 ดำเนินงานเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลประเมินผลการเรียน จัดเก็บหลักฐานอย่างเป็น 
ระบบ สะดวกแก่การบริการข้อมูลเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลแก่ครูนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง 
  8.19 จัดทำ GPA และPR พร้อมทั้งตรวจสอบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ติดต่อประสานงาน
การส่งต่อข้อมูล GPA และ PR รายงานต่อโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดตามกำหนด 
  8.20 รวบรวมข้อมูลผลการสอบ O – NET ระดับ ม.3 ม.6 นำเสนอสถิติของแต่กลุ่มสาระเพ่ือ
รายงานผลและนำไปวางแผนเพื่อการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 



 8.21 สำรวจนักเรียนที่ยังมีปัญหาติด “0” “ร” “มส” “มผ” ติดตามผลและประสานงาน 
การสอบแก้ตัว แจ้งให้ผู ้ปกครอง ผู้เกี ่ยวข้อง พร้อมรายงานให้ผู ้บริหารทราบ รวมถึงการประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่ต้องเรียนซ้ำ ดำเนินการลงทะเบียนเรียนซ้ำทุกระดับชั้นและติดตามผลตลอดปีการศึกษา 
  8.22 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของสมุด ปพ. 5 เพ่ือเสนอผู้บริหารอนุมัติผลการเรียน 
  8.23 ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปีให้
ผู้บริหารสถานศึกษา 
  8.24 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

9.  งานนิเทศการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
9.1 สำรวจและรวบรวมปัญหาการเรียนการสอนจากครูผู้สอนเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข  
9.2 จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจำเป็น 

เพ่ือจัดโครงการนิเทศภายในโรงเรียนและภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9.3 ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น  

ประชุม การเยี่ยมชั้นเรียน การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต เป็นต้น จัดเป็นปฏิทินการนิเทศติดตาม  
9.4 ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภิปราย จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้  
9.5 ให้คำแนะนำและปรึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  
9.6 ส่งเสริมและแนะนำให้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการสอน การทำวิจัยใน 

ชั้นเรียน และการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าของครู นิเทศการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
แผนการเรียนรู้และบันทึกการสอน  

9.7 นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดทำผลงานทางวิชาการ  
9.8 จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือ  

ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบ
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  
  9.9 รวบรวมข้อมูล ประเมินผลและสรุปรายงานการนิเทศติดตามให้ผู้บริหารสถานศึกษา 

9.10  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

10.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

- นักศึกษาวิชาทหาร 
- งานกิจกรรมแนะแนว 
- งานกิจกรรมชุมนุม ชมรม  
- งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ฯ 

  10.1 จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 10.2 ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรและนโยบายของ 

สถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 10.3 ประสานงานในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และดูแล               

การดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา  



 10.4 จัดประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรม/ประสานงานกับหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชา 
ทหาร กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมเนตรนารี กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมชุมนุม ในการดำเนินกิจกรรมและดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  10.5 ให้คำปรึกษาและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนทั ้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายและตามความเหมาะสม 

 10.6 ดูแลและประสานงานในการวัดผลประเมินผลและรายงานผลการประเมินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน  

 10.7 รวบรวมผลการเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ส่งหัวหน้างานวัดผลและประสานงาน  
กิจกรรมต่างๆ ในการติดตามนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 

 10.8 ติดตามการเข้าสอนของผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร  และกิจกรรมชุมนุมต่างๆ รวบรวมและรายงานผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

 10.9 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของ 
สถานศึกษา และนำมาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหา  
  10.10 รวบรวมผลการดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน และสรุปรายงานเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

10.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

11.  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้    
  11.1 สำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  11.2 จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล 
องค์กร หน่วยงาน 
  11.3 จัดตั้ง และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ 
  11.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกโรงเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  11.5 ประสานงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศทางวิชาการเอื้อต่อ
การเรียนรู้ ร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน 
  11.6 จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 
  11.7 จัดทำสถิติการให้บริการการใช้แหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ    
  11.8 ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
  11.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

12.  งานห้องสมุด  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  12.1 จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงานของงานห้องสมุด  
  12.2 ดูแลและจัดห้องสมุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
  12.3 จัดหาหนังสือเพ่ือการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป  
  12.4 จัดทำระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดสำหรับครูและนักเรียน  



  12.5 ให้บริการข่าวสาร ข้อมูล และแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน ครู อาจารย์ 
ปกครอง ตลอดจนชุมชนที่สนใจ  
  12.6 จัดทำสถิติการให้บริการงานห้องสมุด   
  12.7 ให้การบริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี  
  12.8 บำรุงรักษาและซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดและวัสดุอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน  
  12.9 สำรวจความต้องการในการใช้หนังสือของครู และนักเรียนเพื่อการเรียนการสอนและ
การค้นคว้า  
  12.10 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 
  12.11 จัดหมวดหมู่หนังสือและดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบงานห้องสมุด  
  12.12 ให้ความรู้/คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการ และการใช้ห้องสมุดแก่ครูและนักเรียน 
  12.13 ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานห้องสมุด  
  12.14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

13.  งานแนะแนวการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  13.1 จัดทำแผน โครงการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนว 
  13.2 จัดบริการแนะแนวให้แก่ผู้เรียน ประกอบไปด้วย 5 บริการ 
   (1) บริการศึกษาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 - จัดทำระเบียนสะสมของผู้เรียนทุกระดับชั้น  
 - จัดทำทะเบียนประวัติผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียน  
(ผู้พิการทางการศึกษา) 
 

 - จัดทำทะเบียนประวัติผู้เรียนที่มีความต้องการความช่วยเหลือด้านทุน 
ทรัพย์ 
 - จัดทำแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) แบบประเมินความ 
ถนัด ผลสำรวจบุคลิกภาพ ผลสำรวจความสนใจในอาชีพ  
   (2) บริการสนเทศ 
 - จัดบริการข่าวสาร ข้อมูลด้านการศึกษา ด้านอาชีพ  ด้านส่วนตัวและ    
สังคม โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายนิเทศ สื่ออิเลคทรอนิกส์ การจัดนิทรรศการ การเชิญ
วิทยากร การศึกษาดูงาน ด้านการวางแผนการศึกษาต่อและอาชีพ ตลอดจน การดำเนินชีวิตของผู้เรียน   
   (3) บริการให้การปรึกษา 
 - จัดบริการให้การปรึกษา ควรครอบคลุมด้านการศึกษาต่อ ด้านอาชีพ ด้าน
ส่วนตัว และสังคม 
 - ช่วยเหลือหรือพัฒนา จากการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน เชื่อมโยงไปยังงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของโรงเรียน 
   (4) บริการจัดวางตัวบุคคล   



 - ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ได้รับการช่วยเหลือด้านต่างๆ หรือได้รับการ
ฝึกฝน ตามแต่กรณี โดยจัดความช่วยเหลือผู้เรียนในรูปแบบวิธีการที่หลากหลายครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา 
ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม   
   (5) บริการติดตามผล   
 - ติดตาม ประเมินผลคุณภาพ การให้บริการ การจัดกิจกรรมแนะแนว และการ
จัดงาน โครงการต่างๆ ของงานแนะแนวเพื่อนำผลที่ได้ไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการวางแผนงานแนะแนว
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
  13.3 จัดกิจกรรมแนะแนว เป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื ่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีขอบข่ายการจัดกิจกรรม 3 ด้าน คือ แนะแนว
การศึกษาแนะแนวอาชีพ และแนะแนวส่วนตัวและสังคม   
  13.4 งานประสานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เป็นการทำงานประสาน เอื้ออำนวย และ
ช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการดำเนินงานในแต่ละข้ันตอนของงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ได้แก่ 
 - การประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
 - การประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการคัดกรอง 
 - การประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียน 
 - การประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการช่วยเหลือ แก้ไขผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และ 
กลุ่มมีปัญหา รวมถึงการรับการส่งต่อผู้เรียนจากครูที่ปรึกษา 
  13.5 จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) และบริการพิเศษ ให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ทางการเรียน (ผู้พิการทางการศึกษา) โดยคำนึงถึงความแตกต่างเฉพาะบุคคลและความต้องการของแต่ละบุคคล 
  13.6 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

14.  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  14.1 จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงาน  
  14.2 ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
  14.3 จัดทำเอกสารและแบบประเมินต่างๆ เพ่ือประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มสาระฯ ที่
รับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายงานในแต่ละมาตรฐาน โดยประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับกรรมการที่
รับผิดชอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
         14.4 นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  
  14.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
  14.6 สรุป รวบรวม รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือประเมินตนเอง ประเมินภายในและรับการประเมินภายนอก  
  14.7 ประสานงาน รวบรวมแฟ้มข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน  
  14.8 ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในการดำเนินงานจัดทำรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจำปี  
  14.9 จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  



  14.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

15.  งานธนาคารโรงเรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 15.1 จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงานธนาคารโรงเรียน 

15.2 จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจธนาคาร  
15.3 จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังทัศนคติในการออมทรัพย์  
15.4 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบและให้ปฏิบัติเป็นปกตินิสัย  
15.5 จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการออมทรัพย์ สามารถนำไปใช้ใน 

ชีวิต ประจำวันได้และสามารถแนะนำผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
15.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ โดยสอดคล้องกับวิธี 

สอนในปกติได ้
15.7 ชี้แจง/จัดทำคู่มือการเปิดบัญชีฝากเงินของโครงการธนาคารโรงเรียนเป็นประเภทฝาก 

เผื่อเรียก/ฝากออมทรัพย์ 
 15.8 นักเรียนสามารถฝากเงินได้อย่างสม่ำเสมอในวันเปิดทำการโรงเรียน โดยการฝากเงิน 

ฝากได้ครั้งละ 1 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 5,000 ต่อวัน สำหรับการถอน ถอนได้ตั้งแต่ครั้งละ 1 บาทขึ้นไปไม่มีจำกัด  
 15.9 โรงเรียนจะเปิดบัญชีกับธนาคารออมสินสาขาพ่ีเลี้ยงบัญชีเดียว 
 15.10 ส่วนบัญชีย่อยของนักเรียนแต่ละรายการ ธนาคารโรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
 15.11 ให้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกับประกาศธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียก (อัตราดอกเบี้ยจะ

เป็นอัตราดอกเบี้ยเฉพาะโครงการธนาคารโรงเรียน) 
 15.12 ธนาคารออมสินจะให้การสนับสนุน โดยจะเข้าไปช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรม

นักเรียนผู้ปฏิบัติงานถึงวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร การจัดเตรียมสถานที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้
สำนักงาน แบบพิมพ์ต่างๆ โดยจัดทำแบบพิมพ์และสมุดเงินฝากซึ่งออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับโครงการ
ธนาคารโรงเรียน ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักเรียนในธนาคารโรงเรียนได้มีส่วนร่วม อาทิ ค่ายผู้นำ
เยาวชน ทัศนศึกษานอกสถานที่ และสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ธนาคารโรงเรียน 

 15.13 ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานธนาคารโรงเรียน 
 15.14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

16.  โครงการพิเศษกลุ่มบริหารวิชาการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
16.1  โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง” 
 เป็นโครงการจิตอาสาภายใต้โครงงานคุณธรรม “ลูกตะแบกร่วมใจ สานสายใยชุมชน”  

แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม 
  1) กิจกรรมตักบาตรเติมบุญทำบุญเพื่อทำทาน จัดกิจกรรมทุกวันอังคารสัปดาห์แรก
ของเดือน เป็นการตักบาตรของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นม.1– ม.6 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถนุายน เป็นต้นไป 
  2) กิจกรรม “ต้นกล้าร่วมใจใส่ใจพัฒนาชุมชน” จะดำเนินกิจกรรมทุกวันอังคารคาบ
ประชุม ม.ปลาย และทุกวันอาทิตย์ ในวันอังคารจะมีการไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลและวันอาทิตย์จะมีการ
ไปเยี่ยมผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 



  3) กิจกรรมร่วมจิตร่วมใจห่วงใยศาสนสถาน ทำทุกวันอังคาร กวาดลานวัด ทำความ
สะอาดบริเวณโดยรอบ  

แนวทางการปฏิบัติ 
  1. บริหารจัดการและดำเนินการตามแนวทาง/วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ 

  2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
  3. จัดทำแผนหรือโครงการ 
  4. วางแผนและดำเนินการตามแผนโครงการ  
  5. กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณ และการดำเนินการตามแผนโครงการอย่างเป็น

ระบบ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 
  6. สรุปและรายงานผลงาน/โครงการให้ผู้อำนวยการทราบ  
  7. จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน  
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

16.2  โครงการโรงเรียนมุ่งสู่คาร์บอนต่ำ 
 เป็นโครงการของโรงเรียนที่ดำเนินการตามนโยบายในการปรับกระบวนทัศน์การ 

พัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเตรียมการเพ่ือ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือมุ่งสู่คาร์บอนต่ำ 
 
 

 แนวทางการปฏิบัติ 
  1. บริหารจัดการและดำเนินการตามแนวทาง/วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ 

  2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
  3. จัดทำแผนหรือโครงการ 
  4. วางแผนและดำเนินการตามแผนโครงการ  
  5. กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณ และการดำเนินการตามแผนโครงการอย่างเป็น

ระบบ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 
  6. สรุปและรายงานผลงาน/โครงการให้ผู้อำนวยการทราบ  
  7. จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และ

ชุมชน  
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

16.3  โครงการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     ลักษณะโครงการ 

 1) ฝึกนักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้แนวทางของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
(ปัญหา -- สมมติฐาน – ออกการศึกษา – ตรวจสอบข้อมูล – วิเคราะห์ข้อมูล -- สรุปและสังเคราะห์ข้อมูลดว้ย
กระบวนการกลุ่ม)  

 2) ฝึกนักเรียนเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบรายงานวิจัย 
 3) ฝึกนักเรียนนำเสนอรายงานที่ศึกษาค้นคว้ามาต่อผู้อื่นในระดับห้องเรียน 
 4) คัดเลือกนักเรียนจากระดับห้องเรียน เข้าร่วมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

ระดับโรงเรียน เพ่ือหาตัวแทนเตรียมไว้ไปเวทีระดับภาคและระดับประเทศ (ถ้ามี) 



แนวทางการปฏิบัติ 
  1. บริหารจัดการและดำเนินการตามแนวทาง/วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ 

  2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
  3. จัดทำแผนหรือโครงการ 
  4. วางแผนและดำเนินการตามแผนโครงการ  
  5. กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณ และการดำเนินการตามแผนโครงการอย่างเป็น

ระบบ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 
  6. สรุปและรายงานผลงาน/โครงการให้ผู้อำนวยการทราบ  
  7. จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน  
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

16.4  โครงการสถานศึกษาพอเพียง และธีรกานท์ รักถิ่นเกิด รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 1) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานการเรียนรู้ 

แต่ละระดับชั้นการศึกษา 
 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล มีวินัยในการใช้จ่ายมี      

การออมทรัพย์ตามศักยภาพ 
 3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้ 

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 4) สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้บุคลากรของ 

โรงเรียน โดยสร้างสวนศึกษาธรรมชาติให้กับผู้เรียนและนำความรู้จากการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 แนวทางการปฏิบัติ 

  1. บริหารจัดการและดำเนินการตามแนวทาง/วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ 
  2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
  3. จัดทำแผนหรือโครงการ 
  4. วางแผนและดำเนินการตามแผนโครงการ  
  5. กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณ และการดำเนินการตามแผนโครงการอย่างเป็นระบบ 

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 
  6. สรุปและรายงานผลงาน/โครงการให้ผู้อำนวยการทราบ  
  7. จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน  
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

16.5  โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษา 
 1) เผยแพร่การเรียนรู้ทางภาษาอาเซียน โดยครูภาษาต่างประเทศดำเนินการโดยครู
ต่างชาติ ฝึกสอนนักเรียนให้พูดบทสนทนา หรือคำศัพท์ที ่เป็นภาษาอาเซียนทั้ง 10 ชาติ ควบคู ่กับ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
 2) ระยะเวลา หน้าเสาธงตอนเช้าทุกวันอังคาร 

แนวทางการปฏิบัติ 
  1. บริหารจัดการและดำเนินการตามแนวทาง/วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ 

  2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
  3. จัดทำแผนหรือโครงการ 
  4. วางแผนและดำเนินการตามแผนโครงการ  



  5. กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณ และการดำเนินการตามแผนโครงการอย่างเป็น
ระบบ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 

  6. สรุปและรายงานผลงาน/โครงการให้ผู้อำนวยการทราบ  
  7. จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน  
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

โครงสร้างการบริหารของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2561 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
ที่ 198 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 
      ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖3 

……………………..………………………… 
  ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ขอแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการบริหารสอดคล้องกับนโยบาย แผนงานทางราชการและประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๒๗(๑) (๔)  และมาตรา ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๗๖๐/๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ 
เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖3 ดังนี้ 

ฝ่ายบริหาร 
 ๑. นายจรัส  คำอ้าย       ผู้อำนวยการโรงเรียน     
 ๒. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๓. นายถวิล  ชัยยา      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๔. นายเมธา  ศรีประทีป      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๕. นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
๑. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายถวิล     ชัยยา   
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  นางพิชยา    ชูมก 
๓. เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ  นางลาวัลย์   ขยันขาย 
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ   นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ   
๕. งานส่งเสริมและจัดการศึกษา 

๑. นายถวิล  ชัยยา    หัวหน้างาน 
๒. นางพิชยา  ชูมก     
๓. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   
๔. นางฉวรัตน์   คำธัญ     
๕. นางศรีเริญ  มีพิมพ์    
๖. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     



๗. นางพันนภา  วลีดำรงค์      
๘. นางสาวชลิดา  โอดบาง    
๙. นายเอกดน  อินต๊ะปัน                                                 
๑๐. นางสาวอำภา   เขียวด ี
๑๑. นางอรพินธ์   กันทะรัน      
๑๒.  นางศริิเพ็ญ  พินิจพรรณ                                  
๑๓. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา      
๑๔.  นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล     
๑๕. นางลำดวน  ติดทะ                  
๑๖.  นางศิริญญา   หล้าเต็น 
๑๗. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 

๖. งานหลักสูตรสถานศึกษา 
๑. นางลาวัลย์  ขยันขาย    หัวหน้างาน 
2. นางฉวรัตน์  คำธัญ     
3. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
4. นางศรีเริญ  มีพิมพ์      
5. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     
6. นางพันนภา  วลีดำรงค ์    
7. นางสาวชลิดา  โอดบาง    
8. นายเอกดน  อินต๊ะปัน    
9. นางสาวอำภา  เขียวดี     
๑0.  นางศิริญญา  หล้าเต็น 
11. นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย 
๑2. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ     

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. นายพินิจ  ทังสุนันท์   หัวหน้างาน 
๒. นายบรรจบ  ชูมก      
๓. นายนิพล  ปลุกเสก     
๔. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
๕. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์     

8. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๑. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  หัวหน้างาน 
๒. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง      

9. งานทะเบียนนักเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน 
๑. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   หัวหน้างาน   
๒. นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย 
3. นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ    

๑0. งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
๑. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล   หัวหน้างาน 
๒. นางอุมาพร  แก้วปวน           



๓. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย 
4. นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย     

๑1. งานนิเทศการศึกษา 
๑. นายถวิล  ชัยยา    หัวหน้างาน 
๒. นางพิชยา  ชูมก      
3. นางสาวอำภา  เขียวดี 
4. นางฉวรัตน์   คำธัญ    
5. นางศรีเริญ  มีพิมพ์     
6. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     
7. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
8. นางพันนภา  วลีดำรงค ์    
9. นางสาวชลิดา  โอดบาง     
๑0. นายเอกดน  อินต๊ะปัน       

๑2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. นางสาวอำภา  เขียวดี   หัวหน้างาน 
๒. นางอุมาพร   แก้วปวน     
๓. นายพินิจ  ทังสุนันท์      
๔. นางอรพินธ์  กันทะรัน      
๕. นางลำดวน   ติดทะ    
๖. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง      
๗. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย     
๘. นายเอกดน  อินต๊ะปัน      

๑3. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๑3.๑  แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

๑. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. ห้องเรียน E-Classroom   นายพินิจ  ทังสุนันท์  
๓. ห้องเรียน World Class   นายถวิล  ชัยยา   
๔. ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
๕. ห้องเรียนไร้พรมแดน   นายบรรจบ  ชูมก 
๖. ศูนย์อาเซียนศึกษา   นางสาวอำภา  เขียวดี  
๗. ศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ  ๗.๑ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    หัวหน้า  

                    ๗.๒ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    เจ้าหน้าที ่

 ๑3.๒  แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑4. งานห้องสมุด 
๑. นางลำดวน  ติดทะ   หัวหน้างาน 
๒. นางญาดา   ตรีเนตร     
๓. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย                             

๑5. งานแนะแนวการศึกษา 
๑. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร 



๓. นางสาวปาณิสรา   พิมพิรัตน ์     
๔. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   
๕. ครูท่ีปรึกษาทุกระดับ      

 

๑6. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑. นางอรพินธ์   กันทะรัน   หัวหน้างาน 
๒. นางลำดวน   ติดทะ     
๓. คณะกรรมการตามคำสั่งฯ  

๑7. งานธนาคารโรงเรียน  
๑. นางเสาวนีย์   แสงหงษ์   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง     

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ 
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   นายสุทน  คุ้มเสม 
๓. เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางสาวนัยนา  หมื่นจำปา 
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางสาวนิตยา  แปงชัย 
๕. งานบุคคล 

๑. นายสุทน  คุ้มเสม    หัวหน้างาน 
๒. นางสาวนัยนา  หมื่นจำปา     
๓. นางพันนภา  วลีดำรงค ์
๕. นางสาววรัญญา  เป็งปิง   

     ๖. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร 
     ๗. นางสาวนิตยา  แปงชัย    

6. งานธุรการและงานสารบรรณ 
      ๑. นางสาวนัยนา  หมื่นจำปา   หัวหน้างาน 
      ๒. นางสาววรัญญา  เป็งปิง 
      ๓. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร      
      ๔. นางสาวนิตยา  แปงชัย     
      ๕. นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง    

7. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ๑. นายสุทน  คุ้มเสม    หัวหน้างาน 

           ๒. นางพันนภา  วลีดำรงค์      
 

8. งานเวรรักษาการณ์ 
      ๑. นายสุทน  คุ้มเสม    หัวหน้างาน 
      ๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู      
      ๓.  นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง    

๙. งานประชาสัมพันธ์   
      ๑. นางสาวชลิดา  โอดบาง   หัวหน้างาน 
      ๒.  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร    



      ๓. นางสาวอัมพร  นามณี    
      ๔. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์    
      ๕. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์     

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๑. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ 
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  นายนิพล   ปลุกเสก 
๓. เลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณ  นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  นางสาวอรนุช  เรือนคำ  
๕. งานนโยบายและแผน 

๑. นายนิพล  ปลุกเสก   หัวหน้างาน 
๒. นางญาดา   ตรีเนตร     
๓. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
๔. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๕. นางสาววรัญญา  เป็งปิง     
๖. นางสาวอรนุช  เรือนคำ    

๖. งานการเงิน 
     ๑. นางสาวสุภาพร  เป็งปงิ   หัวหน้างาน 
     ๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล    

๗. งานการบัญชี  
     ๑. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   หัวหน้างาน 

           ๒. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง     
     ๓. นางสาวสุภาภรณ์   ชมภูแก้ว    

๘. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
      ๑. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน   หัวหน้างาน 
              ๒. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
      3. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง       
      4. นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง     

๙. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
      ๑. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม  หัวหน้างาน 
      ๒. นายนิพล  ปลุกเสก     
      ๓. นางสาววรัญญา  เป็งปิง    

     ๔. นางสาวอรนุช  เรือนคำ  
           ๕. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์                                   
๑๐. งานเอกสารสิ่งพิมพ์ 

     ๑. นางญาดา   ตรีเนตร   หัวหน้างาน 
     ๒. นางจันทร์วัน  รั่วรู้      

๑๑. งานควบคุมภายใน 



     ๑. นางสาวอรนุช  เรือนคำ   หัวหน้างาน 
     ๒. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    

๑๒. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
     ๑. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  หัวหน้างาน 
     ๒. นางสาวสุภาภรณ์  ชมภูแก้ว    
     ๓. นางสาวสุภาพร  เป็งปงิ 

๑๓.  งานปฏิคมโรงเรียน 
      ๑. นางนพผกามาศ สายนุวงค ์  หัวหน้างาน 
      ๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
      3. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์ 
      4. นางญาดา  ตรีเนตร  
      5. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย    
      6. นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง    
      7. นางสาวสภุาภรณ์   ชมภูแก้ว    
      8. นางจันทร์วัน  รั่วรู้   
      9.  นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ  

14. งานร้านค้าสวัสดิการ 
        1. นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ  หัวหน้างาน 
        2.  นางจันทร์เพ็ญ   ยอดยา   

      3. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ 
        4. นางลำดวน   ติดทะ 
        6. นางหรรษการณ์  ดวงแก้ว   

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๑.  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเมธา  ศรีประทีป 
๒.  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการ   นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง   
๓.  เลขานุการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  นางกาญจนา  เหลืองทา   
๔.  งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายบัญชา  บังคมเนตร  
๕.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ์   หัวหน้างาน 
๒. นายพินิจ  ทังสุนันท์   
๓. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง     
๔. นางกาญจนา  เหลืองทา                   
๕. นางพันนภา  วลีดำรงค ์
๖. นางสาวปทุมพร  อภิวงศ์   
๗. ครูที่ปรึกษาทุกระดับ        

๖. งานส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน 
๑. นายเมธา  ศรีประทีป   หัวหน้างาน 
๒. นายพินิจ  ทังสุนันท์     
๓. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง    
๔. นางกาญจนา  เหลืองทา    



๕. นางพันนภา  วลีดำรงค ์
6. นางสาวปทุมพร  อภิวงศ ์   
7. นายเอกดน  อินต๊ะปัน     
8. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
9. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน 

๗. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
๑. นางสาวอำภา  เขียวดี      หัวหน้างาน 

       ๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     
๓. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่     
๔. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน    
๕. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 

๘. งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 
๑. นางกาญจนา  เหลืองทา  หัวหน้างาน 
๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     
๓. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน    
๔. นายเอกดน  อินต๊ะปัน     
๕. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
๖. นางสาวปทุมพร  อภิวงค ์    
๗. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  

๙. งานครูเวรประจำวัน 
๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ์   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง    
๓. นายเอกดน  อินต๊ะปัน   

๑๐. งานคณะสี   
๑. นายเมธา  ศรีประทีป   หัวหน้างาน 
๒. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง 
๓. นายพินิจ  ทังสุนันท์ 
๔. นางสาวอำภา  เขียวดี 
5. นางพันนภา  วลีดำรงค์                                         
6. นางกาญจนา  เหลืองทา 
7. นางสาวปทุมพร  อภิวงศ ์
8. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
9. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน 

๑๐. งานสมาคมผู้ปกครองและครู  
๑. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน  หัวหน้างาน 

    ๒. นางสาวอัมพร  นามณี     
๓. นางกาญจนา  เหลืองทา    

 ๔. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู  

 



 

 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
๑.  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๒.  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  
๓.  เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป   นางสาวอัมพร  นามณี  
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  
๕. งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 
๒. นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ 
3. นายบุญเลิศ  มูลศรี    

 4. นายสมาน  จันทร์ธง     
5. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     
6. นายผจญ  ภิระแก้ว     

 7. พนักงานทำความสะอาด    

๖. งานสาธารณูปโภค 
    ๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 
    ๒. นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ 

3. นายบุญเลิศ  มูลศรี     
 4. นายสมาน  จันทร์ธง     

๗. งานพัฒนาความสะอาด 
      ๑. นายชัยพิชิต  อุดคำมี   หัวหน้างาน 
  ๒. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     
      ๓. นางนภาพร  เขื่อนตา    
  4. นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล    

5. นางสาววันเพ็ญ  เป็งปิง  
6. นางอนัญญา  ธรรมใจ    

  7. นางนาตยา  ทาศรี  

๘. งานพัฒนาทั่วไป  
   ๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 

    ๒. นายชัยพิชิต  อุดคำมี     
    ๓. นายสมาน  จันทร์ธง     
     ๔. นายบุญเลิศ  มูลศรี     
     ๕. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     

                ๖. นายผจญ  ภิระแก้ว     
  ๗. นายสุทิศ  มณีทอง     
  8. นางนภาพร  เขื่อนตา 

9. นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล    



10. นางสาววันเพ็ญ  เป็งปิง  
11. นางอนัญญา  ธรรมใจ    

  12. นางนาตยา  ทาศรี  

๙. งานยานพาหนะ 
    ๑. นางสาวอัมพร  นามณี   หัวหน้างาน 

๒. นายสมาน  จันทร์ธง    
     ๓. นายสุทิศ  มณีทอง      

๑๐. งานโภชนาการ  
     ๑. นางนพผกามาศ  สายนุวงค์  หัวหน้างาน 
     ๒. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ     
 ๓. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา    
      ๔. นางลำดวน  ติดทะ     

๑๑. งานอนามัยและประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
  ๑. นางฉวรัตน์  คำธัญ   หัวหน้างาน 
  ๒. นางศรีเริญ   มีพิมพ์ 

3. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์ 
 4. นายธนวัฒน์   สิทธิตัน     
 5. นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ    

๑๒. งานชุมชนสัมพันธ์       
      ๑. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์   หัวหน้างาน 
      ๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     

  ๓. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ 
  4. นายสุทน  คุ้มเสม     

      5. นางนพผกามาศ   สายนุวงค์ 
  6. นางอรพินธ์   กันทะรัน 
  7. นางศรีเริญ   มีพิมพ์ 

  8. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ                                        
  9. นายเอกดน  อินต๊ะปัน  

  10. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
  11. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง    

 12. นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ    
                13. นางสาวกนกวรรณ   จันทร์ลอย 
   14. นายบัญชา  บังคมเนตร     

๑๓. งานบ้านพักครู 
    ๑. นายชาญณรงค์   สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 

๒. นายชัยพิชิต  อุดคำมี     
๓. นายสุรัตน์  จี้ฟู  

14. งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
๑. นายบรรจบ  ชูมก   หัวหน้างาน 
๒. นายนิพล  ปลุกเสก     



๓. นายบัญชา  บังคมเนตร     
4. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์     

๑5. งานสมาคมศิษย์เก่า 
๑. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล  หัวหน้างาน 

    ๒. นางสาวชลิดา  โอดบาง    
       3. ครูและบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่า  

 ทั้งนี้ ให้ผู ้ที ่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งฯ ศึกษาภาระงานแต่ละงาน และปฏิบัติหน้าที่ที ่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน องค์กร และทาง
ราชการ  
 
             สั่ง  ณ  วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 

                                                (นายจรัส  คำอ้าย) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 


