
 
ค ำสั่งโรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม 

ที่  ๑๘/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำรครูปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำร 

  ภำยในสถำนศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
................................................................................................................  

 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ส าเร็จบรรลุ
เป้าประสงค์ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๘  และตามระเบียบคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๗  ดังนั้น  
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมจึงแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การแบ่งส่วน
ราชการภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  ดังนี้ 
 

๑.  นำยวงศกร  พรหมทอง  ต าแหน่ง  ครู  ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ   
มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการตามกรอบภารกิจงาน  ดังนี้ 
       ๑.๑  งานบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 
       ๑.๒  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
       ๑.๓  งานแผนงานวิชาการ 
       ๑.๔  งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
       ๑.๕  งานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
       ๑.๖  งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
       ๑.๗  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       ๑.๘  งานทะเบียนนักเรียน 
       ๑.๙  งานโครงการ  ข.ว.สร้างโอกาส 
       ๑.๑๐งานประเมินผลกลุ่มบริหารวิชาการ 
       ๑.๑๑งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

 ๒.  นำยจำรุวัฒน์  เขียวกุ้ง  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน  มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการตามกรอบภารกิจงาน  ดังนี้ 
       ๒.๑  งานบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
       ๒.๒  งานแผนงานกิจการนักเรียน 
       ๒.๓  งานส่งเสริม  พัฒนาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน 
       ๒.๔  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       ๒.๕  งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
       ๒.๖  งานต่อต้านสารเสพติดในโรงเรียน 
       ๒.๗  งานสุขภาพอนามัยโรงเรียน 



       ๒.๘  งานธนาคารขยะ 
       ๒.๙  งานอีโคสคูล 
       ๒.๑๐งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
       ๒.๑๑งานประเมินผลกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
       ๒.๑๒งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

๓.  นำงสำวอรอุมำ  เทียนิระมล  ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการตามกรอบภารกิจงาน  ดังนี้ 
       ๓.๑  งานธุรการ 
       ๓.๒  งานแผนงาน 
       ๓.๓  งานประกันคุณภาพ 
       ๓.๔  งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
       ๓.๕  งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
       ๓.๖  งานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 
       ๓.๗  งานระบบควบคุมภายใน 
       ๓.๘  งานประชาสัมพันธ์ 

     ๓.๙  งานโภชนาการและสาธารณูปโภค 
       ๓.๑๐งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
       ๓.๑๑งานประเมินผลกลุ่มบริหารทั่วไป 
       ๓.๑๒งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

๔.  นำงนภวรรณ  คงอินทร์  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการตามกรอบภารกิจงาน  ดังนี้ 
       ๔.๑  งานบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 
       ๔.๒  งานทะเบียนประวัติ 
       ๔.๓  งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 
       ๔.๔  งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
       ๔.๕  งานสวัสดิการ 
       ๔.๖  งานนักการภารโรง 
       ๔.๗  งานพัฒนาบุคลากร 
       ๔.๘  งานประเมินผลกลุ่มบริหารงานบุคคล 
       ๔.๙  งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

๕.  นำงสำวนภำพร  หนูสม  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่  
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการตามกรอบภารกิจงาน  ดังนี้ 
       ๕.๑  งานบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ 
       ๕.๒  งานการเงินและบัญชี 
       ๕.๓  งานพัสดุและสินทรัพย์ 
       ๕.๔  งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
       ๕.๕  งานประเมินผลกลุ่มบริหารงบประมาณ 
            ๕.๖  งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
 



 
  ขอให้หัวหน้ากลุ่มงานได้จัดระบบการบริหารจัดการตามกรอบภารกิจของงานที่ได้รับ
มอบหมายให้มีความสมบูรณ์  บรรลุตามเป้าประสงค์ตามที่โรงเรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช  และกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังสืบไป 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 

      
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำสั่งโรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม 

ที่  ๒๒/๒๕๖๕ 
เรื่อง  มอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

        ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๕ 
..........................................................................................................  

 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ส าเร็จบรรลุ
เป้าประสงค์ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๘  และตามระเบียบคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๗   
 

 ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๓๙  วรรคหนึ่ง  โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมจึงแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  ตามบัญชีรายละเอียดแนบ
ท้ายค าสั่งนี ้
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

       
(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนขุนทะเลวทิยำคม  ที่  ๒๒/๒๕๖๕ 

เรื่อง  มอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
        ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๕ 
 
 

๑.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวกและก าหนดนโยบาย 
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  ประกอบด้วย 

๑.  นายประยูรศักดิ์ ขวัญสง  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
     ๒.  นางสาวอรอุมา เทียนิระมล   ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 

      ๓.  นางนภวรรณ คงอินทร์  ครู  วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
      ๔.  นายจารุวัฒน์ เขียวกุ้ง  ครู  วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
      ๕.  นายวงศกร พรหมทอง ครู      กรรมการ 
      ๖.  นางสาวนภาพร หนูสม  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๒.  งำนบริหำรกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ  ประกอบด้วย 
      ๑.  นางสาวนภาพร หนูสม  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
      ๒.  นางสาวภารดี หิรัญประจักษ ์ คร ู    ผู้ช่วย 
      ๓.  นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล คร ู    ผู้ช่วย 
  ภารกิจงาน 

๑. รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
๒. จัดท าแผนงาน/โครงการ  ของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
๓. จัดท าปฏิทินของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
๔. ประสานงานข้อราชการแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๕. การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
๖. รายงานผลการด าเนินงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๓.  งำนกำรเงินและบัญชี  ประกอบด้วย 

      ๑.  นางสาวนภาพร หนูสม  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
      ๒.  นางสาวภารดี หิรัญประจักษ ์ คร ู    ผู้ช่วย 

     ๓.  นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล คร ู    ผู้ช่วย 
  ภารกิจงาน 

๑. เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณและเงินงบประมาณ 
๒. จัดท าบัญชีเงินสดประจ าวัน 
๓. จัดท าบัญชีรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
๔. ควบคุมทะเบียนเอกสารแทนตัวเงิน 
๕. ควบคุมเงินฝากธนาคาร  จัดท าบัญชีคุมยอดเงินฝากธนาคาร  เก็บรักษาเงินฝากธนาคาร 

 
 



๖. จัดท าทะเบียนการเงินต่าง ๆ 
๖.๑  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
๖.๒  ทะเบียนคุมเงินบริจาค 
๖.๓  ทะเบียนการเงินที่เกี่ยวข้อง 

  ๗.  รายงานงบเดือนการเงินทุกประเภท 
  ๘.  เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินทุกประเภทแก่ครูและบุคลากร 

๙.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔.  งำนพัสดแุละสินทรัพย์  ประกอบด้วย 
      ๑.  นางสาวนภาพร หนูสม        ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ     หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
      ๒.  นางสาวภารดี หิรัญประจักษ ์ คร ู           เจ้าหน้าที่ 
      ๓.  นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล คร ู           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
  ภารกิจงาน 

๑. จัดซื้อ  จัดจ้าง  จัดหา  จัดซ่อม  บ ารุงรักษา  และจ าหน่ายจ่ายโอนพัสดุของโรงเรียน 
๒. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบ ารุงการศึกษา  เงินอุดหนุนการศึกษา  เงินงบประมาณ

และเงินอ่ืน ๆ  ตามระเบียบพัสดุ 
๓. จัดระบบการยืม  การเบิกจ่ายพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบ 
๔. จัดท าทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 
๕. เสนอขออนุมัติซื้อ/จ้างพัสดุและขออนุมัติจ่ายเงิน 
๖. วางระเบียบในการใช้ยานพาหนะของสถานศึกษา  รวมทั้งควบคุม  ปรับซ่อม  และ

บ ารุงรักษา 
๗. ด าเนินการตรวจสอบและจ าหน่ายพัสดุประจ าปี 
๘. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
๙. เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุแก่ครูและบุคลากร 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๕.  งำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 

๑. นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
      ๒.  นางสาวอรอุมา เทียนิระมล   ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๓.  นางนภวรรณ คงอินทร์  ครู  วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
      ๔.  นายจารุวัฒน์ เขียวกุ้ง  ครู  วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
      ๕.  นายวงศกร พรหมทอง ครู      กรรมการ 

     ๖.  นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล คร ู    กรรมการ 
      ๗.  นางสาวนภาพร หนูสม  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
      ๘.  นางสาวภารดี หิรัญประจักษ ์ คร ู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ภารกิจงาน 

๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดหาทุนเพ่ือพัฒนาการด าเนินการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
 



๖.  งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ  ประกอบด้วย 
๑.  นางสาวนภาพร หนูสม ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ      
๒.  นายวงศกร พรหมทอง ครู      กรรมการ 

     ๓.  นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล คร ู    กรรมการ 
     ๔.  นางสาวภารดี หิรัญประจักษ ์ คร ู     กรรมการและเลขานุการ 

  ภารกิจงาน 
๑. ประเมินผลการด าเนินงานทุกงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๒. นิเทศ  ติดตามงานจากหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๓. ปรับปรุง  พัฒนางาน  ในกลุ่มบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด

การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 
ที่ ๒๖  / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จบรรลุ
เป้าประสงค์ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย  การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และตามระเบียบคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗ 
 

  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖  มาตรา ๓๙  วรรคหนึ่ง  โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมจึงแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน
ในกลุ่มบริหารทั่วไป  ตามบัญชีรายละเอียดต่อท้ายค าสั่งนี้ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
 

 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 

 

(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รำยละเอียดต่อท้ำยค ำสั่งโรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม  ที่   ๒๖/๒๕๖๕ 
เรื่อง  มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 
๑.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวกและก าหนดนโยบาย

เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  ประกอบด้วย 
     ๑.  นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง     ผู้อ านวยการ     ประธานกรรมการ 
     ๒.  นางสาวนภาพร  หนูสม     ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
     ๓.  นางนภวรรณ  คงอินทร์         ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ  
          ๔.  นายวงศกร  พรหมทอง         ครู      กรรมการ 
     ๕.  นายจารุวัฒน์  เขียวกุง้     ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
     ๖.  นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

       
 ๒.  งำนธุรกำร 

    ๑. นางสาวนภาพร   หนูสม     ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
              ๒. นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์         ครู     ผู้ช่วย 

 ภารกิจงาน 
 ๑.  จัดท าแผนพัฒนางาน/โครงการ  แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินปฏิบัติงานธุรการเพ่ือ
เสนอของบประมาณ 
 ๒.  จัดหา  จัดซื้อทรัพยากรที่จ าเป็นในส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๓.  จัดท าทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ  โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของ
แต่ละฝ่ายให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 
 ๔.  โต้ตอบหนังสือราชการ  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  หลักฐานให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 
 ๕.  จัดส่งหนังสือราชการ  เอกสารให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและติดตามเรื่องเก็บคืนจัดเข้า
แฟ้มเรื่อง 
 ๖.  วางระบบการควบคุม  จัดเก็บ รักษาหนังสือราชการ และท าลายหนังสือราชการ 
 ๗.  จัดระบบการเก็บเอกสาร  ระเบียบ  ค าสั่ง  และหนังสือส าคัญ  ที่ค้นคว้าอ้างอิงได้สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย 
 ๘.  ด าเนินการขออนุญาตไปราชการ  ประชุม อบรม  สัมมนาแก่บุคลากร   
 ๙.  เผยแพร่เอกสาร  ให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ  กฎ  ข้อบังคับ  การ
บริหารราชการที่บุคลากรควรทราบ 
 ๑๐.  จัดท าระเบียบวาระการประชุม  บันทึกการประชุมและจัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุม    
 ๑๑.  ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี 
 ๑๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. งำนแผนงำน 
     ๑.  นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
     ๒.  นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์ คร ู    ผู้ช่วย 
     ๓.  นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ์  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
     ๔.  นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล คร ู    ผู้ช่วย 
ภารกิจงาน 

๑.  ประสานงานจัดท าแผนพัฒนางานประจ าปี  แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ของโรงเรียน 
๒.  พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและ

เกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 
๓.  ก ากับ  ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ให้เกิดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
๔.   ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๔. งำนประกันคุณภำพ 
      ๑.  นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล คร ู             หวัหน้า 
      ๒.  นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์      คร ู    ผู้ช่วย 
 ภารกิจงาน 

๑.  จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขุน
ทะเลวิทยาคม 

๒.  ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
และตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

๓.  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จของกลุ่มบริหารทั่วไป 

๔.  ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๕.  ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๖.  ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗.  ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 

๕. งำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
      ๑.  นายวงศกร  พรหมทอง         คร ู       หัวหน้า 
      ๒.  นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์      คร ู             ผู้ช่วย 
      ๓.  นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ คร ู    ผู้ช่วย 



      ๔.  นายนิวัฒน์ ใบธน   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 

ภารกิจงาน 
 ๑.  วางแผนก าหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์และบริการ
สาธารณะตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงาน 
          ๒.  รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน  เพื่อน าไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
กับโรงเรียนและบริการสาธารณะ 
          ๓. ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร  สุขภาพอนามัย  อาคารสถานที่  วัสดุ  ครุภัณฑ์  และ
วิชาการ 
          ๔. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน  เช่น การบริจาควัสดุ สิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้ความรู้และ
จัดนิทรรศการ 
          ๕. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย ศาสนาและงานที่เกี่ยวกับ
ชุมชน 
 ๖. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน  เช่น  สมาคมฯ 
มูลนิธิ 
          ๗. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้พัฒนาโรงเรียน 
          ๘. ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในด้าน อาคารสถานที่  วัสดุ ครุภัณฑ์  บุคลากร  งบประมาณ 
          ๙. รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ 
          ๑๐. ประเมินสรุป รายงาน ผลการการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
          ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๖. งำนอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
      ๑.  นายนิวัฒน์  ใบธน   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
      ๒.  นายสมพิศ  ศรีวิเชียร   ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้ช่วย 
      ๓.  นายประเสริฐ  ทศจิตร   ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้ช่วย 

ภารกิจงาน 
๑.  วางแผนก าหนดงาน/โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อมตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ   
๒.  วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคาร

เรียน และอาคารประกอบ   เช่น  ห้องเรียน  ห้องบริการ  ห้องพิเศษให้เพียงพอ  กับการใช้บริการของ
โรงเรียน 

๓.  จัดซื้อ  จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี  อุปกรณ์การสอน  อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน  ห้อง
บริการห้องพิเศษ  ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 

๔.  จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร  ติดตั้งในที่ที่ใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 
๕.  จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน  ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ  ประตูหน้าต่างอยู่

ในสภาพดี  ดูแลสีอาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย  มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ  
๖.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์  โต๊ะ  เก้าอ้ี และ

อ่ืน ๆ ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
๗.  ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน  ห้องน้ า  ห้องส้วม  ให้สะอาด  ปราศจากกลิ่น

รบกวน 



๘.  ติดตาม  ดูแลให้ค าแนะน าในการใช้อาคารสถานที่  โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแล
รักษาทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 

๙.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจ าหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
๑๐.  ประสานงานกับครูประจ าห้องต่าง ๆ  และน าข้อเสนอแนะ  มาปรับปรุงงานให้ทัน

เหตุการณ์และความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน 
๑๑.  อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก  รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดท า

สถิติการให้บริการและรวบรวมข้อมูล 
๑๒.  ปรับปรุงสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัยใช้เป็นสถานที่

พักผ่อนและออกก าลังกาย  เป็นแหล่งการเรียนรู้ ของนักเรียน และประชาชนได้ 
๑๓.  จัดซื้อ  จัดหาต้นไม้ดอก  ไม้ประดับ  จัดสวนหย่อม เพ่ือสร้างบรรยากาศ ท าให้สะอาด 

ปลอดโปร่งสวยงาม  เสริมสร้างสุขภาพจิต -  กาย แก่บุคลากร  ไม่เป็นแหล่งมลพิษ 
๑๔.  ปรับปรุงไม้ดอก   ไม้ประดับ  สวนหย่อม   ตามอาคารและบริเวณโรงเรียน   ให้มีความ

เป็นระเบียบ สวยงาม   ตลอดปีการศึกษา  
๑๕.  ดูแลบ ารุงรักษา  ตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับ ในอาคารและบริเวณโรงเรียนให้เรียบร้อย 

เป็นระเบียบประเมินสรุป และรายงาน ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา      
 ๑๖.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๗. งำนข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี  
                ๑.  นางสาวจิตรา  เภรีพาส        ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้า 

      ๒.  นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ       ครู    ผู้ช่วย 
ภารกิจงาน 

๑.  วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรที่ใช้ในงานสารสนเทศของโรงเรียนขุนทะเล
วิทยาคม 

๒.  ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมและจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยที่จะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ 

๓.  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน  เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๔.  จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้งานในฝ่ายได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานในฝ่ายต่อไป 

๕.  ประเมิน สรุป รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
๖.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๘.  งำนควบคุมภำยใน 
              ๑.  นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล        คร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
                ๒.  นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล     คร ู    ผู้ช่วย 
       ๓.  นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์       ครู    ผู้ช่วย 

ภารกิจงาน 
๑.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๒.  วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
๓.  ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
๔.  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 



๕.  ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการ
ด าเนินงานตามภารกิจ 

๖.  ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๗.  ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้
เหมาะสม 

๘.  สรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
๙.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๙. งำนประชำสัมพันธ์ 
              ๑.  นางสาวภารดี   หิรัญประจักษ์ คร ู   หัวหน้า 
      ๒.  นายวงศกร  พรหมทอง       คร ู   ผู้ช่วย 
      ๓.  นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล ครู           ผู้ช่วย 
      ๔.  นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ คร ู   ผู้ช่วย 
  

ภารกิจงาน 
๑.  จัดท าแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอฝ่ายบริหารเพ่ือ

จัดสรรงบประมาณ          
๒.  ติดตามรวบรวมและเผยแพร่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

โรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
๓.  ให้ข่าวสาร  ข้อมูลต่าง  ๆ ของโรงเรียนแก่สื่อมวลชน  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียง

เกียรติคุณและร่วมงานที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่น เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 

            ๔.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ของโรงเรียนทางอินเทอร์เน็ต 
            ๕.  ให้การต้อนรับ   ตอบข้อซักถาม การให้ข่าวสารและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่บุคคล 
          หน่วยงานอื่น ๆ ที่มาติดต่อ หรือมาเยี่ยมชมโรงเรียน 
             ๖.  จัดท าวารสาร   จุลสาร  ข่าวสาร  แผ่นพับ  เพ่ือเผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวตลอดทั้ง 
          ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแก่บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 
   ๗.  ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมในโรงเรียน และการติดต่อภายในเป็นระบบ สะดวกต่อ 
          การใช้ บริการ 

๘.  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เสนอข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมของโรงเรียน  
บุคลากร และนักเรียนที่ได้รับรางวัล ท าความดี 
 ๙.  บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน และจัดเก็บภาพให้เป็นระบบ 
 ๑๐.  ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร   พิธีการในงานกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียนเมื่อมีกิจกรรม 
พิธีกรหน้าเสาธงในวันที่มีการเข้าแถวที่สนาม   พิธีกรต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโรงเรียน 
ตลอดจนพิธีกร งานสัมพันธ์กับชุมชนที่มาขอใช้บริการ 

๑๑.  เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารโดยผ่านเสียงตามสาย ให้ค าปรึกษา และดูแลการจัดรายการของ
คณะกรรมการนักเรียนประชาสัมพันธ์ 

๑๒.  ซ่อมแซมบ ารุง รักษาอุปกรณ์ เครื่องเสียงและระบบเสียงตามสาย ให้บริการการใช้
เครื่องเสียงตามจุดที่ขอใช้บริการในงานกิจกรรมต่าง ๆ 

๑๓.  ประเมินสรุปและรายงาน ผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน/โครงการ 



๑๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๐. งำนโภชนำกำรและสำธำรณูปโภค  
     ๑.  นางประยูรศรี  คงจันทร์              ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  หัวหน้า     
     ๒.  นางสาวกนกวรรณ  เกือกแก้ว   คร ู    ผู้ช่วย 
ภารกิจงาน 

๑.  จัดท าแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการโครงการ/งาน  เสนองบประมาณสนับสนุนและจัดท า
ปฏิทินปฏิบัติงาน 

๒.  จัดโรงอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้บริการ  มีครุภัณฑ์ประจ าโรงอาหาร  อุปกรณ์
เครื่องดื่มเครื่องใช้   และเครื่องอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ   จัดโรงอาหารให้อย่างเหมาะสม  มี
ความสะอาด    ถูกหลักอนามัย   มีความเป็นระเบียบสวยงาม  มี โต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับรับประทานอาหาร
ส าหรับครูและนักเรียนอย่างเพียงพอ  มีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดี   มีระบบการรักษาความสะอาดที่
ดีได้มาตรฐาน 

๓.  ก าหนดวิธีการ การคัดเลือกผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร ขนม ผลไม้ น้ าดื่ม  เช่น  การ
แต่งกายสวมชุดกันเปื้อน  ผ้าคลุมผม การล้างถ้วย  จาน  ชาม ให้สะอาดถูกหลักอนามัย  และก าหนด
ราคาจ าหน่ายอาหาร คุณภาพอาหาร สุขภาพผู้ประกอบอาหาร ตลอดจนการใช้น้ าใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด 

๔.  รับผิดชอบตรวจตรา  ดูแล  การจัดน้ าดื่มท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ 
๕.  วางแผนและด าเนินการในการบริการอาหารในกรณีท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมโอกาสต่าง ๆ 

เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์  งานต้อนรับผู้มาเยือน 
๖.  พิจารณาลงโทษผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารที่กระท าผิดระเบียบหรือเงื่อนไขของ

โรงเรียนเพ่ือเสนอผู้บริหาร 
๗.  จัดป้ายนิเทศ  นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 
๘.  ส่งเสริมวินัยในการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการแก่นักเรียน 
๙.  ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารประจ าปี 
๑๐.  จัดซื้อ  จัดหา สาธารณปูโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา 
๑๑.  ก าหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ า  ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด 
๑๒.  จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
๑๓.  มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ าดื่ม น้ าใช้ เครื่องกรองน้ า หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้

โทรศัพท์และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน 
๑๔.  จัดท าป้ายค าขวัญ  ค าเตือน  เกี่ยวกับการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์ 
๑๕.  ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน   อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า  ใช้โทรศัพท์ 
๑๖.  ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคท่ีช ารุด 
๑๗.  ซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ดี  และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
๑๘.  ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงาน  สรุปรายงานประจ าปี 
๑๙.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๑. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
     ๑. นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล     ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ         หวัหน้า 
     ๒. นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์ คร ู        ผู้ชว่ย 

                ๓.  นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ     ผู้ชว่ย 



                ๔.  นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล คร ู          ผู้ชว่ย      
 
ภารกิจงาน 

๑.  วางแผนก าหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านติดต่อประสานงานให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 

๒.  รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 

๓.  รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ 
๔.  ประเมินสรุป รายงาน ผลการการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๒.  งำนสหกรณ์โรงเรียน 
                 ๑.  นางสาวกนกวรรณ  เกือกแก้ว คร ู    หัวหน้า 
        ๒.  นายนวิัฒน์  ใบธน                   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ     ผู้ช่วย 

 ภารกิจงาน 
  ๑.  วางแผนก าหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การด าเนินงานสหกรณ์โรงเรียนให้ 
           สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
  ๒.  ให้ค าปรึกษาแก่คณะท างานของสหกรณ์ 
  ๓. ด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๔. จัดหาเอกสารเกี่ยวกับบัญชีสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ / จัดหาบัญชีเงินสด ,รายรับ รายจ่าย 
  ๕.  จัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจ าหน่าย 
  ๖.  ชว่ยจ าหน่ายผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกที่น ามาฝากจ าหน่าย 
  ๗.  จ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี ตามราคาท้องตลาดหรือต่ ากว่าท้องตลาด 

๘.  จัดสินค้าที่จ าเป็นต่อการครองชีพประจ าวันมาจ าหน่าย หลาย ๆ  ชนิด เพ่ือให้สมาชิกมี 
          โอกาสเลือกซื้อได้ตามความต้องการ 
  ๙. แนะน าส่งเสริมสมาชิกให้รู้จักการประหยัด 
  ๑๐.  แนะน าส่งเสริมให้ความรู้ด้านการค้าและสหกรณ์แก่สมาชิกได้ 
  ๑๑.  จัดร้านค้าฝึกหัดจ าหน่ายสินค้าแก่นักเรียน 
  ๑๒.  จ่ายเงินปันผลให้สมาชิกตามหุ้น 

๑๓.  จ่ายเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่สมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์ 
๑๔.  จัดสรรก าไรเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ค่าตอบแทนกรรมการและ 

           เจ้าหน้าที่สหกรณ์รวมทั้งเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสาธารณประโยชน์ 
๑๕. ติดตามดูแลและตรวจสอบการจัดท าบัญชีของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๑๖.  ติดตามตรวจสอบการจัดสรรงบดุล ประจ าปี การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนของ

สหกรณ์ 
๑๗. เสนอบัญชีต่าง ๆ ให้กรรมการตรวจสอบกิจกรรมสหกรณ์ทุกเดือน 

  ๑๘. สรุปผลการด าเนินงานและปิดบัญชีประจ าปีให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาคของทุกปี 
 ๑๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย     

 



๑๓. งำนประเมินผลกำรด ำเนินกลุ่มบริหำรทั่วไป 
                ๑.  นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล      ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

     ๒.  นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์     ครู        กรรมการ 
     ๓.  นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ์         ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

                ๔.  นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล   ครู                  กรรมการและเลขานุการ  
ภารกิจงาน 

๑.  ประเมินผลการด าเนินงานทุกงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒.  นิเทศ ติดตามงานจากหัวหน้างานทุกงานในงานบริหารทั่วไป 
๓.  ปรับปรุงพัฒนางานในฝ่ายบริหารทั่วไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม 

         ที่  19  /2565   
เรื่อง  มอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร         

                 ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖5   
......................................................................................................................... 

 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนขุนทะเลวิทยำคมด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำเร็จ
บรรลุเป้ำประสงค์ตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำร  ว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือ
ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๘  และตำมระเบียบคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช  ว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๗ 
 
                         ดังนั้น  อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติ  ระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖  
มำตรำ ๓๙  วรรคหนึ่ง  โรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม  จึงมอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ตำมบัญชีรำยละเอียดต่อท้ำยค ำสั่งนี้ 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   16  พฤษภำคม    25๖5 

  สั่ง ณ วันที่     9  พฤษภำคม    25๖5 

 

 
(นำยประยูรศักดิ์ ขวัญสง) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม 
 
  



รายละเอียดต่อท้ายค าสั่งที่   ๑๙ / 2565  ลงวันที่  ๑๖  พฤษภาคม    25๖5 
เรื่อง  มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

               ประจ าปีการศึกษา 2565 
        ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มบริหารวิชาการ  มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ  อ ำนวยควำมสะดวกและ 
            ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับงำนบริหำรวิชำกำรของโรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม  ประกอบด้วย 

๑. นำยประยูรศักดิ์ ขวัญสง ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวนภำพร  หนูสม ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๓. นำงสำวอรอุมำ เทียนิระมล ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
๔. นำยจารุวัฒน์ เขียวกุ้ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๕. นำงนภวรรณ  คงอินทร์ ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๖. นำยวงศกร  พรหมทอง  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำงสำวพัชรินทร์  เพชรเดชะ คร ู   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 2.  งานบริหารวิชาการ 
      ๒.๑ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
            นำยวงศกร  พรหมทอง  คร ู  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร   
                   ภารกิจงาน  

๑. วำงแผนและบริหำรกลุ่มงำนวิชำกำร 
๒. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ประสำนงำน บริกำร   ควบคุมคุณภำพงำนและพัฒนำหลักสูตร           

กำรเรียนกำรสอน  กำรนิเทศ กำรวัดและประเมินผล 
๔. ร่วมก ำหนดทิศทำง แนวนโยบำย และจัดท ำแผนปฏิบัติงำนของโรงเรียน 
๕. วิเครำะห์สภำพปัจจุบันและปัญหำของโรงเรียน เพ่ือกำรพัฒนำโรงเรียน 
๖. ปฏิบัติตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำย กลยุทธ์โรงเรียน 
๗. เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
๘. เป็นที่ปรึกษำผู้บริหำรโรงเรียน 
๙. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
                 ๒.๒ รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชาการ 
          นำงสำวจิตรำ  เภรีพำส   ครูช ำนำญกำรพิเศษ      รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
           นางสาวจุฑำภรณ์  เจษฎำรมย์ ครูช านาญการ          ผู้ชว่ย 
                    นำงสำวพัชรนิทร์  เพชรเดชะ คร ู           ผู้ชว่ย 
                   ภำรกิจงำน  

๑. ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำรเม่ือหัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำรไม่สำมำรถ 
                      ปฏิบัติหน้ำที่ได้  

๒. ให้ค ำปรึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 



            ๒.๓ งานสารบรรณกลุ่มบริหารวิชาการ  
                  นำยวงศกร  พรหมทอง     คร ู             หัวหน้ำ 
                  นำงสำวพัชรินทร์  เพชรเดชะ  คร ู        ผู้ช่วย 
                ภารกิจงาน  

๑. รับ – ส่งหนังสือ 
๒. จัดท ำค ำสั่งต่ำง ๆที่เก่ียวข้องกับงำนวิชำกำร 
๓. จัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติด้ำนงำนวิชำกำร 
๔. จัดเก็บและรักษำเอกสำรงำนฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
๕. จัดเตรียมและท ำแบบฟอร์มต่ำง ๆ ของฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
๖. ประสำนหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรฝึกสอน ฝึกงำนของนิสิต                    

นักศึกษำจำกสถำบันต่ำง ๆ  ติดตำมกำรประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์ 
            ๒.๔ งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน  
                  นำยวงศกร  พรหมทอง  คร ู       หัวหน้ำ  
                  นำงสำวพัชรินทร์  เพชรเดชะ   คร ู                 ผู้ช่วย 
                ภารกิจงาน  

๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียน 
๒. ประสำนงำนกลุ่มสำระฯ  ให้ศึกษำและวิเครำะห์คัดเลือกหนังสือเรียนต่ำง ๆ ที่มีคุณภำพ

สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ือใช้เป็นแบบเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแต่ละ
ปีกำรศึกษำ 

๓. จัดประชุมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกหนังสือเรียน 
๔. เสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำและด ำเนินกำรตำมระเบียบ 
๕. ประสำนงำนกลุ่มสำระฯ  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดท ำหนังสือเรียนหนังสือเสริม

ประสบกำรณ์ หนังสืออ่ำนประกอบ  แบบฝึกหัด ใบงำนและใบควำมรู้เพ่ือใช้ประกอบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

๖. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำคุณภำพหนังสือเรียนและหนังสือประกอบกำรเรียนต่ำงๆ 
                 ๗. สรุปรำยงำนผลกำรคัดเลือกหนังสือเรียนประจ ำปี 
            ๒.๕ งานจัดกลุ่มการเรียน 
     นำยวงศกร  พรหมทอง    คร ู  หัวหน้ำ 
     นำงสำวพัชรินทร์  เพชรเดชะ   ครู                ผู้ช่วย 
     นำงพิมพ์จินดำ รัตนวรรณ  คร ู  ผู้ช่วย 
     นำงสำวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล   คร ู  ผู้ช่วย 
                 ภารกิจงาน  

๑.  จัดให้มีกำรจัดกลุ่มกำรเรียน 
๒.  จัดกลุ่มกำรเรียนตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร 
๓.  จัดกลุ่มกำรเรียนโดยค ำนึงถึงควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ บุคลำกร และวัสดุ ครุภัณฑ ์



๔.  จัดกลุ่มกำรเรียนให้นักเรียนมีโอกำสเลือกเรียนตำมควำมต้องกำร ควำมถนัดและควำมสนใจ  
เพ่ือกำรศึกษำต่อหรือกำรประกอบอำชีพ 

๕. ประเมิน  และปรับปรุงกำรจัดกลุ่มกำรเรียน 
๖. จัดครูเข้ำสอนตำมตำรำงสอน 
๗. จัดให้มีแนวปฏิบัติในกำรจัดครูเข้ำสอนที่แน่นอนและเหมำะสม 
๘. กำรจัดครูเข้ำสอนค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมถนัด หรือกำรใช้สื่ออุปกรณ์กำร

เรียนกำรสอน 
๙. ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติในกำรจัดครูเข้ำสอน 
๑๐.  ประเมินผลและน ำผลกำรประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนำกำรจัดครูเข้ำสอน 
๑๑.  จัดให้มีแนวปฏิบัติในกำรจัดครูเข้ำสอนแทน 
๑๒.  ครูเข้ำสอนแทนโดยค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมถนัด หรือกำรใช้สื่ออุปกรณ์   

 กำรเรียนรู้ 
๑๓.  ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติในกำรจัดครูเข้ำสอนแทน 
๑๔.  ประเมินผลและน ำผลกำรประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนำกำรจัดครูสอนแทน 

            ๒.๖ งานจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์กลุ่มบริหารวิชาการ  
  นำยวงศกร  พรหมทอง    คร ู   หัวหน้ำ 
  นำงสำวจุฑำภรณ์ เจษฎำรมย์   ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
  นำงสำวพัชรินทร์  เพชรเดชะ     ครู                 ผู้ช่วย 
                 ภารกิจงาน  

๑. ประสำนงำนเพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง จัดหำ  วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกลุ่มบริหำร
วิชำกำร 

๒. ด ำเนินกำรปรับซ่อมวัสดุ  ครุภัณฑ ์ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิ 
๓. ให้บริกำรอัดส ำเนำเอกสำร  สื่อกำรเรียนกำรสอน  ข้อสอบ กำรถ่ำยเอกสำรต่ำงๆเกี่ยวกับ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
๔. จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ  และจัดท ำสรุปรำยงำน  กำรปฏิบัติงำนกำรกำรจัดหำและกำร

ให้บริกำร   
 ๓.  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                นำงสำวจุฑำภรณ์  เจษฎำรมย์   ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
                นำงสำวจิตรำ เภรีพำส    ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
      นำงสำวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล    คร ู   ผู้ช่วย 
              ภารกิจงาน  

๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๒. จัดประชุมเพ่ือศึกษำและวิเครำะห์โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ก ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตร

สถำนศึกษำ  เพื่อให้รองรับหลักสูตรแกนกลำงและหลักสูตรอื่นที่โรงเรียนจัดขึ้น 



๓. ประสำนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จัดท ำหลักสูตรกลุ่มสำระฯให้มีค ำอธิบำยรำยวิชำครบทุก
รำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  สอดคล้องกับสภำพของท้องถิ่น  และก ำหนดให้
มีหน่วยกำรเรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น 

๔. ประสำนงำนกับครูผู้สอน  เพ่ือจัดท ำหลักสูตรรำยวิชำให้มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครบทุก
รำยวิชำ  เพ่ือเปิดสอนในแต่ละภำคเรียน 

๕. เสนอขออนุมัติกำรใช้หลักสูตรตำมระเบียบ 
๖. งำนส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  

๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรรำยวิชำหลักสูตรกลุ่มสำระ 
      และหลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

                     ๖.๒ ร่วมมือกับคณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ตรวจสอบค ำอธิบำยรำยวิชำ  
                           โครงสร้ำงรำยวิชำหน่วยกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนให้สอดคล้องกัน 
                     ๖.๓ ประสำนงำนให้มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจสอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
                           ตรวจสอบคุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจ            
                           พอเพียงในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
                     ๖.๔ จัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงสร้ำงหลักสูตร หลักสูตรกลุ่มสำระฯ  
                           และหลักสูตรรำยวิชำเพ่ือใช้เป็นคู่มือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                     ๖.๕ สรุปรำยงำนผลกำรจัดท ำและพัฒนำหลักสูตรเสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำและ 
                           ด ำเนินกำรตำมระเบียบ อย่ำงน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
                     ๖.๖ ตรวจ  ติดตำม  และดูแลกำรใช้หลักสูตรรำยวิชำ  เพ่ือให้มีกำรจัดกำรเรียนรู้ 
                           สอดคล้องกับแผนฯ มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ครบตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ใน 
                           หลักสูตรแกนกลำง  หลักสูตรมำตรฐำนสำกล  หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรอ่ืนๆ  
                           ที่เก่ียวข้อง 
 ๔. งานแผนงานวิชาการ 
   นำยวงศกร  พรหมทอง   คร ู       หัวหน้ำ 
   นำงสำวพัชรินทร์  เพชรเดชะ     คร ู       ผู้ช่วย 
   นำงสำวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล      คร ู       ผู้ช่วย 
     ภารกิจงาน  

๑. ศึกษำและวิเครำะห์กลยุทธ์ที่ได้จัดท ำไว้  เพ่ือคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์เพ่ือ
วำงแผนและจัดท ำกรอบงบประมำณประจ ำปีของฝ่ำยบริหำรวิชำกำร โดยประสำนงำนกับกลุ่ม
งำนอ่ืนทุกกลุ่มงำน 

๒. จัดท ำรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรเพื่อเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
๓. สรุปและประเมินผลโครงกำรทุกโครงกำร  จัดท ำเป็นรำยงำนเสนอต่อผู้บริหำร 
๔. สถำนศึกษำ และน ำผลมำพัฒนำในปีต่อ ๆ  ไป 

 
 



 ๕.  งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
             ๕.1 งานจัดท า การใช้ การปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และกระบวน 
                   การเรียนรู้ 
                    นำงสำวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล     คร ู       หัวหน้ำ 
                    นำยวงศกร  พรหมทอง      คร ู       ผู้ช่วย 
             ภารกิจงาน  

๑. ให้ควำมรู้ครูในกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญให้ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

๒. ด ำเนินกำรให้มีหน่วยกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสำระ 
๓. ด ำเนินกำรให้มีหน่วยกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ครบทุกรำยวิชำ 
๔. ด ำเนินกำรให้ครูน ำหน่วยกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
๕. ด ำเนินกำรให้ครูปรับปรุงพัฒนำหน่วยกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
๖. ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

                         ของโรงเรียน 
                    ๗.   ด ำเนินกำรให้ครูจัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจ ควำมถนัด 
                          ของผู้เรียน  ทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ กระบวนกำร และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                    ๘.  จัดบรรยำกำศ  สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกระบวนกำรเรียนรู้ 
       ๙.  น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นหรือเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มำมีส่วนร่วมในกำรจัด 
                         กำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม 
                    ๑๐. ประเมินผลกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
             ๕.๒ งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       ๕.๒.๑  งำนส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม 
   นำงสำวจิตรำ  เภรีพำส  ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
   นำงสำวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล     ครู   ผู้ช่วย 
                               ภารกิจงาน  

๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหำ/ผลิต/ใช้/เผยแพร่สื่อกำรเรียนรู้ เพ่ือบูรณำกำร 
        หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

๒) ประสำนงำนกับกลุ่มงำนท่ี ๒ และ/หรือ ครูผู้สอนทุกคน เพ่ือขอทรำบข้อมูล 
        เกี่ยวกับสื่อนวัตกรรม ที่ครูพัฒนำขึ้นและใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือจัดท ำ 
        ทะเบียนสื่อ นวัตกรรมของครูผู้สอนทุกคน 

   ๓)  ส่งเสริมให้มีกำรประเมินประสิทธิภำพสื่อ นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
   ๔)  สนับสนุนให้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตรวจและติดตำมกำรน ำสื่อ นวัตกรรมไปใช้ 
        จัดกำรเรียนรู้ 
   ๕)  จัดเก็บและรวบรวมสภำพของปัญหำและอุปสรรคของกำรพัฒนำและกำรน ำสื่อ  
                                     นวัตกรรมไปใช้จัดกำรเรียนรู้และควำมต้องกำรในด้ำนต่ำงๆเพ่ือส่งเสริมให้มี 



                                     กำรน ำสื่อ นวัตกรรมไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   ๖)  ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์กำรใช้สื่อ ของครูทุกคน โดยส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำ                        
                                    เชิงเปรียบเทียบและวิพำกษ์ผลงำนระหว่ำงกัน 
   ๗)  สรุปรำยงำนผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรม ปีละ ๑ ครั้ง 
 

        ๕.๒.๒  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
      นำงสำวจิตรำ  เภรีพำส   ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
                              ภารกิจงาน  

๑) ด ำ เนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำคอมพิวเตอร์ ให้นัก เรียนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๒) ดูแลรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภำพที่ดีและใช้กำรได้อยู่เสมอ 
๓) จัดปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีสภำพเหมำะสมกับกำรเรียน 
๔) ก ำหนด วำงแผนปฏิบัติในกำรใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
๕) ให้ควำมรู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรของคณะครูอย่ำงทั่วถึง 
๖) ประสำนข้อมูลกับหน่วยงำน 

       ๕.๒.๓  ห้องสมุด 
                   นำงประยูรศรี  คงจันทร์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  บรรณำรักษ์ 
                             ภารกิจงาน  

๑) ดูแลห้องสมุด  จัดหนังสือให้สะดวกต่อกำรค้นและกำรหยิบจับ ให้มีกำรใช้
หนังสือและจัดหำหนังสือท่ีเหมำะสมเข้ำห้องสมุด 

๒) ให้บริกำรใช้ห้องสมุดแก่ครูและนักเรียน ด้วยควำมรวดเร็วสะดวกและเป็นกันเอง 
๓) ต้องรู้จักหลักสูตร เข้ำใจหลักสูตรและแผนกำรเรียนที่โรงเรียนเปิดสอนเป็นอย่ำง

ดีเพ่ือจะได้จัดหำหนังสือต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และจัดกิจกรรมต่ำงๆ 
ที่จะช่วยส่งเสริมให้บรรลุจุดหมำยของหลักสูตร 

๔) สร้ำงบรรยำกำศที่รื่นรมย์ อบอุ่น และสะดวกสบำยแก่ผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำร 
๕) ดูแลรักษำห้องสมุดให้น่ำใช้ 
๖) จัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่ส่งเสริมงำนด้ำนวิชำกำร และส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้แก่

นักเรียน 
๗) ให้บริกำรและช่วยเหลือค้นคว้ำของนักเรียนครูและชุมชนที่เข้ำมำใช้บริกำร 
๘) ให้ควำมร่วมมือและปฏิบัติตำมนโนบำยของโรงเรียนและขอควำมร่วมมือจำกครู

ในกำรปฏิบัติงำน  และกำรจัดกิจกรรมของห้องสมุดเพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำง
สัมพันธภำพอันดีต่อกัน 

             ๕.๓ งานจัดสอนเสริม 
 นำยวงศกร  พรหมทอง  คร ู   หัวหน้ำ 
 นำงสำวจุฑำภรณ์ เจษฎำรมย์  ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
 นำงสำวพัชรินทร์  เพชรเดชะ        คร ู   ผู้ช่วย 



                    ภารกิจงาน  
๑. จัดให้มีแนวปฏิบัติกำรสอนซ่อมเสริม 
๒. จัดให้มีกำรด ำเนินกำรสอนซ่อมเสริมตำมแนวปฏิบัติ 
๓. น ำผลกำรสอนซ่อมเสริมมำวิเครำะห์และรำยงำน 
๔. น ำผลกำรวิเครำะห์มำใช้ปรับปรุงในกำรสอนซ่อมเสริม 

  ๕.๔  งานจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
  นำยวงศกร พรหมทอง  คร ู   หัวหน้ำ 
  นำงสำวพัชรินทร์  เพชรเดชะ        คร ู   ผู้ช่วย 
                   ภารกิจงาน  

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย ๖ ประเภท 
๒. จัดให้นักเรียนได้เข้ำร่วมในกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
๓. จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรคิด วำงแผนปฏิบัติและแก้ปัญหำในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม

กำรเรียนรู้ 
๔. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้และนักเรียนส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจใน

กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
๕. น ำผลกำรประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ 

             ๕.๕  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 นำงสำวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล   คร ู  หัวหน้ำ 
                    ภารกิจงาน  

๑. จัดท ำโครงกำรวิจัย 
๒. ส่งเสริมให้ครูพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัย 
๓. นิเทศ ติดตำม ช่วยเหลือ รวบรวม สรุป รำยงำนผลกำรจัดท ำวิจัยและผลกำรจัดท ำวิจัย

และผลกำรวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
             ๕.๖  งานนิเทศการศึกษา  ประกอบด้วย  
           ๕.๖.๑ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                          ๑) กลุ่มภำษำไทย  ประกอบด้วย 
        นำงสำวภำรดี หิรัญประจักษ์      คร ู     หัวหน้ำ 
    ๒) กลุ่มคณิตศำสตร์  ประกอบด้วย 
  นำงประยูรศรี  คงจันทร์     ครูช ำนำญกำรพิเศษ           หัวหน้ำ  
  นำงสำวจุฑำภรณ์  เจษฎำรมย์     ครชู ำนำญกำร  รองหัวหน้ำ 
    ๓) กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
 นำงสำวอรอุมำ  เทียนิระมล   ครูช ำนำญกำรพิเศษ           หัวหน้ำ 
 นำงสุวรรณำ  หัตประดิษฐ์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ           รองหัวหน้ำ 
 นำงสำวจิตรำ  เภรีพำส   ครูช ำนำญกำรพิเศษ           ผู้ช่วย 
 นำงสำวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล    ครู             ผู้ช่วย 
 



   ๔) กลุ่มสังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
 นำยวงศกร  พรหมทอง  ครู    หัวหน้ำ 
 นำงสำวพัชรินทร์  เพชรเดชะ           คร ู   ผู้ช่วย 
   ๕) กลุ่มสุขศึกษำและพลศึกษำ  ประกอบด้วย 
                                    นำยจำรุวัฒน์  เขียวกุ้ง         ครูช ำนำญกำร   หัวหน้ำ 
    ๖) กลุ่มศิลปะ  ประกอบด้วย 
              นำยนิวัฒน์   ใบธน          ครชู ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
    ๗) กลุ่มกำรงำนอำชีพ  ประกอบด้วย 
 นำงสำวนภำพร  หนูสม         ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
   ๘) กลุ่มภำษำต่ำงประเทศ  ประกอบด้วย   
 นำงสำวณิชปัทม์  พันธุรัตน์       ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
 นำงสำวกนกวรรณ เกือกแก้ว       คร ู               รองหัวหน้ำ 
 นำงพิมพ์จินดำ รัตนวรรณ      คร ู             ผู้ช่วย 
    ๙) กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
 นำงนภวรรณ  คงอินทร์      ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
 นำงสุวรรณำ หัตประดิษฐ์      ครูช ำนำญกำรพิเศษ           รองหัวหน้ำ 
 นำงสำวพัชรินทร์  เพชรเดชะ      คร ู             ผู้ช่วย 

ภำรกิจงำน  
๑) บริหารงานบุคคลและการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบรวมทั้งจัดให้มีการวัดและ

ประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางตามโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา 

๒) จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระฯตำมโครงสร้ำงหลักของหลักสูตรสถำนศึกษำ  ให้มี
ค ำอธิบำยรำยวิชำครบทุกรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำคเรียน 

๓) ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสำระฯ จัดท ำหลักสูตรรำยวิชำ ซึ่งประกอบด้วย
ด้วยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เนื้อหำหรือเอกสำรประกอบกำรสอน เทคนิคหรือกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ สื่อหรือนวัตกรรม เครื่องมือและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

๔) จัดครูเข้ำสอนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรให้ตรงตำมควำมรู้และควำมสำมำรถ ประสำนงำน
กำรจัดท ำตำรำงสอนประจ ำภำคเรียนกับกำรพัฒนำหลักสูตร และงำนจัดตำรำงสอน 

๕) ตรวจ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนแผนจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคนแต่ละภำคเรียน
ให้ครบถ้วน  และตรงตำมหลักสูตรรำยวิชำที่ได้ก ำหนดไว้ 

๖) ตรวจสอบและติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูในกลุ่มสำระฯ ตรวจสอบเวลำเรียน
ของผู้เรียน จัดให้มีกำรสอนซ่อมเสริม สอนชดเชย และสอนแทน 

 
 



๗) จัดท ำงำน/โครงกำรในรูปของแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  โดย
ประสำนงำนกับงำนแผนงำนฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  และด ำเนินกำรแผนงำน/โครงกำร
ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรรูปแบบต่ำงๆประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรโดยส่งรำยงำนผลกับงำนประกันคุณภำพ 

๘) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่บูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

๙) ติดตำมผลกำรกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมด้ำนวิชำกำร ที่น้อมน ำ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำขับเคลื่อนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

๑๐)  น ำผลกำรติดตำมไปพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมด้ำนวิชำกำรที่ส่งเสริมกำรบูรณำ
กำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรเรียนกำรสอน 

๑๑)  สนับสนุนให้ครูผู้สอนท ำกำรวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล 
๑๒)  ตรวจ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครู จัดนิเทศกำรศึกษำในกลุ่มสำระฯ 

โดยประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรวิชำกำรผ่ำนงำนนิเทศกำรศึกษำ  ตำมขอบข่ำยงำนที่
รับผิดชอบ  หรือรับมอบหมำย 

๑๓)  สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสำระฯพัฒนำงำนทำงวิชำกำร เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและ
ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

๑๔) รับผิดชอบกำรฝึกสอน/ฝึกงำนของนิสิต นักศึกษำ จำกสถำบันต่ำงๆ ติดตำมดูแลพร้อมทั้ง
ประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์ของนิสิต นักศึกษำดังกล่ำว 

๑๕)   จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนรู้รำยภำคเรียน สภำพของปัญหำ อุปสรรคและ 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือเสนอต่อสถำนศึกษำอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๑๖)   ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูประกวดผลงำน  Best Practice 
        ๖.  งานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
 ๖.๑ งานจัดตารางสอน 

นำยวงศกร  พรหมทอง  คร ู   หัวหน้ำ 
นำงสำวจุฑำภรณ์  เจษฎำรมย์ ครชู ำนำญกำร  รองหัวหน้ำ 
นำงสำวจิตรำ  เภรีพำส     ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
นำงพิมพ์จินดำ รัตนวรรณ คร ู   ผู้ช่วย 
นำงสำวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล คร ู   ผู้ช่วย 
นำงสำวพัชรินทร์  เพชรเดชะ คร ู   ผู้ช่วย 

                    ภารกิจงาน  
๑. ประสำนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ เพ่ือจัดท ำ

ตำรำงสอนให้สอดรับกับหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรอ่ืนๆ ทั้งนี้ให้สำมำรถ
ประกำศใช้ได้ก่อนเปิดภำคเรียน 

๒. สรุปรำยงำนปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกำรจัดท ำตำรำงสอนประจ ำ
ภำคเรียน 



             ๖.๒  งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้         
             นำงพิมพ์จินดำ รัตนวรรณ  คร ู   หัวหน้ำ 
 นำงสำวพัชรินทร์  เพชรเดชะ           คร ู   ผู้ช่วย 
                ภารกิจงาน  

๑. ส ำรวจและศึกษำควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นของครูผู้สอนนักเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของครูและผู้เรียนอย่ำงเหมำะสม 

๒. สนับสนุนให้ครูจัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนของนักเรียนที่เกิด
ต่อสำธำรณชนและหน่วยอื่นๆ 

๓. สรุปผลกำรปฏิบัติงำน 
       ๗. งานทะเบียนและวัดผลประเมินผลการเรียน 
                   นำงสำวจิตรำ   เภรีพำส  ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
                   นำงสำวจุฑำภรณ์  เจษฎำรมย์ ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
                   นำยวงศกร  พรหมทอง   คร ู    ผู้ช่วย 
 นำงพิมพ์จินดำ  รัตนวรรณ   คร ู    ผู้ช่วย 
                   นำงสำวพัชรินทร์  เพชรเดชะ คร ู   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล คร ู   ผู้ช่วย 
               ภารกิจงาน ทะเบียน 

๑. ประสำนงำนกับงำนแนะแนวในกำรรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.๑ , ม.๔ 
๒. ด ำเนินกำรในกำรเลือกแผนกำรเรียน วิชำเรียน และเปลี่ยนแผนกำรเรียนของนักเรียน 
๓. ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตำมก ำหนด 
๔. ประสำนงำนครูที่ปรึกษำในกำรกรอกระดับผลกำรเรียนบัตรลงทะเบียนเรียนของนักเรียน        

ม.๑ – ม.๖  
๕. ประสำนงำนกับฝ่ำยวัดผลเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่ผ่ำนช่วงชั้น 
๖. ด ำเนินกำรท ำบัตรลงทะเบียนวิชำเรียนและรับลงทะเบียนเรียน 
๗. รับผิดชอบในกำรจัดท ำทะเบียนนักเรียนใหม่ 
๘. รำยงำนผลกำรเรียนแสดงวุฒิกำรศึกษำและรับรองผลกำรเรียนของผู้เรียน  

      ตำมเอกสำรหลักฐำนดังนี้ 
 - แบบ ปพ.๑  -ระเบียนแสดงผลกำรเรียน 
 - แบบ ปพ.๒  -ใบประกำศนียบัตร 
 - แบบ ปพ.๓  -แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
                                    ออกแบบจัดพิมพ์โรงเรียนสั่งซื้อมำใช้งำน 
 - แบบ ปพ.๔  -แบบแสดงผลคุณลักษณ์อันพึงประสงค ์
 - แบบ ปพ.๖  -แบบแสดงผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนรำยบุคคล 
 - แบบ ปพ.๙  -สมุดบันทึกผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนรำยบุคคล สถำนศึกษำ 
                                    ออกแบบและจัดท ำข้ึนใช้งำนได้ตำมควำมเหมำะสม 
 



       ๙. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับผลกำรเรียนเฉลี่ย GPA&GPAX 
      ๑๐. ด ำเนินกำรส ำรวจรำยชื่อนักเรียนที่จ ำหน่ำย เข้ำใหม่ ลำพักกำรเรียน เพ่ือจัดพิมพ์ 
      รำยชื่อนักเรียน 
     ๑๑. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำออกของนักเรียน 
     ๑๒. ออกประกำศโรงเรียนแจ้งครูให้ทรำบเก่ียวกับกำรเข้ำออกของนักเรียนระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
     ๑๓. รับนักเรียนระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
     ๑๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  ภารกิจงาน วัดผลประเมินผลการเรียน 

๑. ให้ค ำแนะน ำควำมรู้และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ในกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนแก่ครูในโรงเรียน 
๒. ควบคุมดูแลกำรวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตำมระเบียบกำรวัดผลประเมินผลทุกประกำร 
๓. ให้ควำมรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับกำรวัดผลประเมิน กำรตัดสินผลกำรเรียนผ่ำนช่วงชั้น กำรซ่อมเสริม 

กำรเรียนซ้ ำ กำรปฏิบัติคุณควำมดีชดเชย กำรสอบแก้ตัว ตลอดจนกำรขอผลกำรเรียนของ
นักเรียน 

๔. ประสำนงำนให้กำรประเมินผลของแต่ละสำระด ำเนินไปได้ด้วยดี โดยให้หัวหน้ำกลุ่มดูแล
รับผิดชอบในกลุ่มสำระของตน 

๕. ก ำหนดขั้นตอน กระบวนกำร และเวลำ กำรวัดผลโดยส่วนรวม 
๖. อ ำนวยควำมสะดวก และจัดหำเครื่องใช้ต่ำงๆ รวมทั้งจัดท ำแบบฟอร์มต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต้อง 

               ใช้ในกำรด ำเนินกำรทุกขั้นตอนของกำรประเมินผล 
๗. บริหำรและบริกำรกำรสอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรจัดเตรียมตำรำงสอบ กำรเตรียม 

               สถำนที่ที่เหมำะสม กำรจัดคนคุมสอบ กำรประสำนงำนกำรสอบ กำรเก็บดูแลรักษำ รับส่ง 
              ข้อสอบ ฯลฯ เป็นต้น 

๘. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ท ำเป็นสถิติของโรงเรียน 
๙. ด ำเนินกำรเรื่องกำรประกำศผลกำรสอบให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและทันตำมก ำหนด 
๑๐.  ด ำเนินกำรเรื่องกำรประกำศผลกำรสอบโดยจัดท ำเป็นแบบสรุปรำยวิชำร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ 

                วิชำกำรกลุ่ม 
 ๑๑. ร่วมกับงำนทะเบียนจัดวำงระบบและให้ค ำแนะน ำแก่ครู นักเรียนในกำรลงทะเบียนวิชำ 
                เรียนให้ถูกต้อง 
 ๑๒. จัดท ำหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนมีปัญหำ หรือแจ้งให้ผู้ปกครองทรำบควำมเป็นไป 
               เกี่ยวกับเรื่องกำรเรียนของนักเรียน 
 ๑๓. จัดเตรียมระเบียนแสดงผลกำรเรียนร่วมกับนำยทะเบียน 
 ๑๔. รับผลกำรเรียนรำยวิชำจำกกลุ่มสำระเพ่ือเสนออนุมัติผลกำรเรียน 
 ๑๕. ด ำเนินกำรจัดสอบแก้ตัวตลอดจนผลกำรสอบแก้ตัวร่วมกับครูประจ ำวิชำ 
 ๑๖. ด ำเนินกำรเรื่องนักเรียนไม่มีสิทธิสอบ  รวบรวมรำยชื่อจัดพิมพ์เพ่ือเสนอหัวหน้ำ 
               สถำนศึกษำตลอดจนประกำศให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทรำบ 
 ๑๗. ประสำนงำนกับงำนทะเบียนในกำรออกใบรับรองผลกำรเรียนของนักเรียนที่ผ่ำนช่วงชั้น 



       และนักเรียนที่ต้องกำรใบรับรองไปใช้ในงำนต่ำงๆ 
 ๑๘. สนับสนุนให้ครูและกลุ่มสำระท ำแบบทดสอบมำตรฐำน และคลังข้อสอบให้ควำม 
       ช่วยเหลือและประสำนงำนต่ำงๆ 
 ๑๙. จัดหำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะท ำให้กำรวิเครำะห์กำรจัดเก็บข้อมูลต่ำงๆ และ 
            กำรน ำมำใช้ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
 ๒๐. สรุป ประเมินและรำยงำนผล 
 ๒๑. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
       ๘.  งานกิจรรมพัฒนาผู้เรียน 
            ๘.1 งานแนะแนวการศึกษา  
  นำงนภวรรณ  คงอินทร์  ครูช ำนำญกำร     หัวหน้ำ 
  นำงสำวพัชรินทร์  เพชรเดชะ        คร ู   ผู้ช่วย   
  นำงพิมพ์จินดำ  รัตนวรรณ  คร ู   ผู้ช่วย 
         ภารกิจงาน  

๑. ท ำหน้ำที่จัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำแนะแนวกำรศึกษำให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นปี 
๒. จัดท ำข้อมูลระเบียนสะสมของนักเรียน (ปพ.๘) ร่วมกับกลุ่มงำนระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
๓. ประสำนงำนกลุ่มงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรคัดกรอง

และส่งต่อนักเรียนเพ่ือผลในกำรปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนำกำรทั้งทำงสมรรถนะร่ำงกำย 
สมรรถนะของสมอง และสภำวะของจิตใจ ตำมควำมเหมำะสมและควำมต้องกำรของ
นักเรียนและผู้ปกครอง 

๔. คัดเลือกนักเรียนเพ่ือกำรจัดสรรเข้ำรับทุนกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสมของแต่ละ
โครงกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

๕. สรุปรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศแนะแนวกำรศึกษำอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๖. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรแนะแนวเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับปรัชญำของ

เศรษฐกิจเพียง 
๗. จัดกจิกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักวำงแผนชีวิตของตนเองได้อย่ำงสอดคล้องกับปรัชญำ

ของเศรษฐกิจเพียง 
๘. ติดตำมและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมแนะแนวตำมหลักของปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๙. น ำผลกำรติดตำมมำใช้พัฒนำกำรจัดกิจกรรมแนะแนวตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ                     

พอเพียง 
             ๘.๒ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
                    นำงสำวพัชรินทร์  เพชรเดชะ คร ู  หัวหน้ำ 
                    นำงพิมพ์จินดำ  รัตนวรรณ  คร ู  ผู้ช่วย 
 



                ภารกิจงาน  
๑. ท ำหน้ำที่ก ำหนดแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้เป็นไปตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ

และนโยบำย 
๒. ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนกับกลุ่มงำนและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียนสูงสุด 
๓. ก ำกับติดตำมดูแลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้ เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำรที่

ก ำหนดไว้ 
๔. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ตำมแผนงำน/โครงกำร และจัดท ำสรุป  

รำยงำนผลเสนอต่อสถำนศึกษำ ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๕. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของกลุ่มงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนพร้อมข้อเสนอแนะ

อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๖. มีแผนงำน/โครงกำรส่ ง เสริมกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเ พ่ือสั งคมและ

สำธำรณประโยชน์ให้อยู่อย่ำงพอเพียงตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด/บ ำเพ็ญประโยชน์ให้สอดคล้องกับปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๘. ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งชุมนุม/ชมรมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
๙. ส่งเสริมให้ครูประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักค ำสอนทำงศำสนำในกำรจัด

กิจกรรมนักเรียนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
๑๐. ติดตำมผลกำรจัดกิจกรมนักเรียนและกำรด ำเนินกำรกิจกรรมเ พ่ือสังคมและ

สำธำรณประโยชน์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
๑๑. น ำผลกำรติดตำมมำปรับปรุง/พัฒนำกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สำธำรณประโยชน์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
 9. งานโครงการ ข.ว. สร้างโอกาส  
              นำงสุวรรณำ  หัตประดิษฐ์  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
               ภารกิจงาน 

๑. ด ำเนินกำรจัดท ำระเบียบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับโครงกำร ข.ว.สร้ำงโอกำส ที่ชัดเจนถูกต้อง
ตำมคู่มือของโครงกำรที่ได้วำงไว้ 

๒. ด ำเนินกำรให้มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรโครงกำร ข.ว. สร้ำงโอกำส โดยผ่ำนควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

๓. ด ำเนินกำรให้มีแผนงำน/หลักสูตรของโครงกำร ข.ว. สร้ำงโอกำส 
๔. สรุป ประเมินผล รายงานด าเนินงาน โครงการให้กับสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาและ

ชุมชนทราบอย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 
 
 



 10.งานประเมินผลกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
               นำยวงศกร  พรหมทอง  คร ู   หัวหน้ำ 
               นำงสำวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล   คร ู   ผู้ช่วย 
               นำงสำวพัชรินทร์  เพชรเดชะ           คร ู   ผู้ช่วย 
               ภารกิจงาน 
               ประเมิน สรุป และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนวิชำกำรต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  
ที่  ๒๙  / ๒๕๖๕ 

เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

           
            เพ่ือให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จ
เป้าประสงค์ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ.  ๒๕๔๘ และตามระเบียบคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗  
 

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖   มาตร ๓๙ วรรคหนึ่ง โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคมจึงแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายค าสั่งนี้ 

  

                             ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 

                                          สั่ง  ณ  วันที่   ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๖๕   

 

 

(นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 

 
 
 
 
 



รำยละเอียดต่อท้ำยค ำสั่งโรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม ที่   ๒๙ /๒๕๖๕ 
เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

                ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกและก าหนดนโยบาย 
เกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ประกอบด้วย 

๑. นายประยูรศักดิ์  ขวัญสง ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนภาพร หนูสม  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓. นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔. นางนภวรรณ  คงอินทร์ ครูช านาญการ    กรรมการ 
๕. นายวงศกร   พรหมทอง         คร ู     กรรมการ 
๖. นายจารุวัฒน์   เขียวกุ้ง  ครูช านาญการ    กรรมการและ

เลขานุการ 
๒.งำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 

๒.๑ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
  นายจารุวัฒน์  เขียวกุ้ง        ครูช านาญการ   หัวหน้า 
ภำรกิจงำน 
๑. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
๒. ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ วางแผนด าเนินงานและก าหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหารกิจการ

นักเรียน 
๓. ก ากับนิเทศติดตามงานทุกงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบตาม

ระเบียบของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ 
๔. เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับ

คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
๕. ปกครองดูแลให้ความอบอุ่นความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนใน

บางโอกาส 
๖. ให้ค าแนะน าในด้านความประพฤติของนักเรียน และครู-อาจารย์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม

และระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี 
๗. วางแผนป้องกันควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
๘. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 
๙. ติดตามและประเมินผลงานฝ่ายกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน 
๑๐.  ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไป

ตาม    
นโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 



๑๑.  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๑๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒.๒ รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 นางสาวณิชปัทม์  พันธุรัตน์    ครูช านาญการ   รองหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียน 
ภำรกิจงำน 
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเก่ียวกับกลุ่ม

งานบริหารกิจการนักเรียนเมื่อหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนไม่อยู่ 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.๓ งำนวำงแผนงำนกิจกำรนักเรียน 
  ๑. นางสาวณิชปัทม์   พันธุรัตน์    ครชู านาญการ  หัวหน้า 
  ๒. นางสาวกนกวรรณ   เกือกแก้ว  คร ู   ผู้ช่วย   

ภำรกิจงำน 
๑. ก ากับ นิเทศ ติดตามงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบตามระเบียบ

ของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ 
๒. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆในฝ่ายกิจการนักเรียน 
๓. จัดท าแผนงานโครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงาน ท าคู่มือนักเรียน 
๔. รวบรวมคะแนน รายงานระเบียบวินัยเกี่ยวกับงานพฤติกรรมนักเรียนที่ตกเกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน 
๖. เก็บรวบรวมสถิติในด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานในฝ่ายกิจการนักเรียน 
๗. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒.๔ งำนสำรบรรณกิจกำรนกัเรียน 

  ๑. นางสาวณิชปัทม์  พันธุรัตน์    ครชู านาญการ  หัวหน้า 
  ๒. นางสาวกนกวรรณ   เกือกแก้ว  คร ู   ผู้ช่วย 
  ๓. นางพิมพ์จินดา   รัตนวรรณ  คร ู   ผู้ช่วย   

ภำรกิจงำน 
๑. รับ ส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ ท าระเบียบวาระและบันทึกการประชุม บันทึกเสนอ เก็บหนังสือ

ราชการ 
๒. ประสานงาน ติดตาม เกี่ยวกับหนังสือท่ีมาถึงฝ่ายกิจการนักเรียน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 



 
 
 
 
๒.๕ งำนรักษำวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

   ๑. นายจารุวัฒน์   เขียวกุ้ง  ครชู านาญการ     หัวหน้า 
  ๒. นางสาวณิชปัทม์  พันธุรัตน์    ครชู านาญการ  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวกนกวรรณ   เกือกแก้ว  คร ู   ผู้ช่วย  
  ๔. ครูที่ปรึกษาทุกคน      ผู้ช่วย 

 

ภำรกิจงำน 
๑.  จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
๒. จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
๓. จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่ก าหนด 
๔. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 
๕. ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
๖. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของ

นักเรียน 
๗. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น เพ่ือร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
๘. จัดท าเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน 
๙. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๖ งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 ๑. นางสาวกนกวรรณ   เกือกแก้ว  คร ู   หัวหน้า 
 ๒. นายจารุวัฒน์   เขียวกุ้ง  ครชู านาญการ     ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวณิชปัทม์   พันธุรัตน์  ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
 

           ภำรกิจงำน 
๑. สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการ และ  
กิจกรรมเช่น มอบรางวัล  เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท าความดีในด้านต่างๆ 

          ๒. จัดค่ายคุณธรรม หรืออบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
          ๓. ปลูกฝั่ง สร้างจิตส านึก ดูแลนักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
          ๔. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนา ของชุมชน เช่นวันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของชาติ 
          ๕. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 

๖. ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูนักเรียน            
และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 



           ๗. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒.๗ งำนส่งเสริมประชำธิปไตยและสภำนักเรียน 
         ๑. นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ  คร ู  หัวหน้า 
  ๒.นางสาวณิชปัทม์  พันธุรัตน์  ครชู านาญการ ผู้ช่วย  
         ๓. นางสาวกนกวรรณ  เกือกแก้ว  คร ู  ผู้ช่วย 
         ๔.นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ  คร ู  ผู้ช่วย 

ภำรกิจงำน 
๑. จัดท าแผนงาน/โครงการงานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
๒. จัดท าเอกสารชี้แจงเผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
๓. ให้ความรู้ในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๔. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
๕. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้อง
กับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๖.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
๗.  จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
๘.  ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นที่ปรึกษาในการประชุมตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการ
ส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
๙.  จัดตั้งสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 
๑๐.  ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจกรรมของโรงเรียน เพ่ือความสามัคคีการ
เคารพนบนอบของนักเรียนต่อครู 
๑๑.  ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ใน
ขอบข่ายที่เหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
๑๒.  ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๑๓.  จัดท าคู่มือคณะกรรมการนักเรียน 
๑๔.  สรุปผลการด าเนินงาน รายงายให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
๑๕.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย         

 

๒.๘ งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
            ๑.  นางสาวณิชปัทม์  พันธุรัตน์  ครชู านาญการ  หัวหน้า 
            ๒.  นายจารุวัฒน์  เขียวกุ้ง       ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 

  ๓.  นางสาวกนกวรรณ  เกือกแก้ว  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๔. นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ  คร ู   ผู้ช่วย 
ภำรกิจงำน 
๑.  รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



๒.  ให้การบริการ ด้านการให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือแก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียน
ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือด้านอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

๓.  จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา 
๔.  ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษา  
๕.  ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น 
๖. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๗. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
๘. ประสานกับครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
๙. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกเพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด 
๑๐. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน/โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.๘.๑ งำนหัวหน้ำระดับชั้น 
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น          นางสาวจิตรา  เภรีพาส        ครูช านาญการ

พิเศษ  
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย        นายนิวัฒน์  ใบธน       ครูช านาญการ

พิเศษ     
     

    ภำรกิจงำน 
๑. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๒. เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกับครูที่ปรึกษาในระดับชั้น 
๓. ด าเนินการปกครองนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาให้

เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่วางไว้ 
๔. ด าเนินการแก้ปัญหานักเรียน ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ 
๕. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติ และระเบียบวินัยของนักเรียน หาทางป้องกันมิ

ให้นักเรียนประพฤติ หรือกระท าผิดระเบียบของโรงเรียน 
๖. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและนักเรียนที่ประกอบคุณงามความดี 
๗. รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๘. จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับครูที่ปรึกษาเพ่ือเตรียมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา

นักเรียน 
๙. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 



๒.๘.๒ งำนครูที่ปรึกษำ 
                  งำนครูที่ปรึกษำ 
                          ๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นางสาวภารดี  หิรัญประจักษ์        
                   

         ๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒     นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ 
     นางสาวพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ        
      

             ๓. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นางประยูรศรี  คงจันทร์ 
       นางสาวกนกวรรณ  เกือกแก้ว                   
                 
                    ๔. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ นางสาวณิชปัทม์  พันธุรัตน์ 
           ๖. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล                 
  

         ๘. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖    นางสุวรรณา หัตประดิษฐ์  
                

ภำรกิจงำน 
๑. ดูแล เอาใจใส่ให้ค าปรึกษานักเรียน ตลอดจนถึงการตักเตือนในเรื่องต่างๆ เช่น 

  -การท าความสะอาดห้องเรียน จัดบอร์ดความรู้พร้อมตกแต่งห้องให้สวยงาม 
  -การรักษาอนามัยและความสะอาดของตัวนักเรียน 
  -ทุกข์ สุข สวัสดิการ การเรียน ความประพฤติ 

๒. เป็นที่ปรึกษา สนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนในการด าเนินกิจการต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอก     
     โรงเรียน 

๓. ป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนในที่ปรึกษาของตน 
๔. เข้าร่วมพิจารณาโทษนักเรียนในกรณีที่นักเรียนในปกครองกระท าความผิด

กฎระเบียบของโรงเรียนขั้นร้ายแรง 
๕. สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนและห้องเรียนได้รับรางวัลต่างๆ 
๖. ท าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนและส่งให้ผู้ปกครองทราบ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๗. สรุป  และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่องานระบบดูแลนักเรียน ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบ 

 
 
 
 



   ๒.๘.๓ งำนเวรประจ ำวัน 
 ครูเวรประจ ำวัน 

วันจันทร์ 
๑. นายนิวัฒน์  ใบธน     

    ๒. นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ์         
    ๓. นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ  

วันอังคำร 
    ๑. นางสาวนภาพร  หนูสม                   
    ๒. นายวงศกร พรหมทอง                
    ๓. นางสาวพัชรินทร์  เพชรเดชะ 
          

วันพุธ 
    ๑. นายจารุวัฒน์  เขียวกุ้ง                     
    ๒. นางสาวภารดี  หิรัญประจกัษ์                
    ๓. นางสาวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล         
     

วันพฤหัสบดี 
    ๑. นางนภวรรณ  คงอินทร์                     
    ๒. นางสาวอรอุมา  เทียนิระมล   
    ๓. นางสาวณิชปัทม์  พันธุรัตน์ 
    ๔. นางสาวจุฑาภรณ์  เจษฏารมย์   

 
วันศุกร์ 

    ๑. นางสาวจิตรา  เภรีพาส                    
    ๒. นางประยูรศรี  คงจันทร์    
    ๓. นางสาวกนกวรรณ  เกือกแก้ว   
ภำรกิจงำน 

 ๑. มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันเวลา ๐๗.๐๐ น. และต้องรออยู่จนกว่านักเรียนจะกลับหมด หรือ
อย่างช้า 
    หลังหมดเวลาเลิกเรียน  ๑๐ นาท ี

 ๒. รับนักเรียนตอนเช้าหน้าประตูเข้าโรงเรียนและสแกนบัตรนักเรียนเข้าโรงเรียน 
 ๓. ให้การอบรมนักเรียนหน้าเสาธง ดูแลความสะอาดบริเวณเสาธง 

๔. ตรวจตราความสะอาดบริเวณอาคาร และห้องเรียน บริเวณโรงอาหาร ห้องน้ า ห้องส้วม บริเวณ
ทางเข้าโรงเรียน หน้าเสาธง ห้องเรียน 



๕. ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจัดซื้ออาหาร การรับประทานอาหาร บริเวณ
โรงอาหาร 

 ๖. ควบคุมดูแลการท าความสะอาดเวรโซน ของนักเรียนทั้ง ๖ ระดับชั้น 
 ๗. ดูแล ตักเตือน ท าโทษ นักเรียนที่มาสายไม่ทันเข้าแถว 
 ๘. รับผิดชอบหน้าที่เวรประจ าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานหัวหน้าเวร 
 ๙. บันทึกเหตุการณ์/ การปฏิบัติงานลงในสุมดบันทึกเวรประจ าวัน 
         
         ๒.๘.๔ งำนเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน 

    นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ  คร ู    หัวหน้า 
    นางสาวกนกวรรณ  เกือกแก้ว  คร ู        ผู้ช่วย 
 
   ภำรกิจงำน 

๑. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับคณะกรรมการบริหารเครือข่าย 
๒. ก ากับ ติดตาม และประสานงาน เครือข่ายผู้ปกครอง ทั้งด้านการท างานและระดมทรัพยากร
สนับสนุนการศึกษา 
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๙ งำนต่อต้ำนสำรเสพติดในโรงเรียน 
            นายจารุวัฒน์        เขียวกุ้ง                  ครชู านาญการ  หัวหน้า 
            นางสาวณิชปัทม์   พันธุรัตน์    ครชู านาญการ  ผู้ช่วย 
            นางสาวกนกวรรณ  เกือกแก้ว        คร ู       ผู้ช่วย 
ภำรกิจงำน 

๑. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
๒. ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๓. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
๔. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๕. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด 
๖. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
๗. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
๘. ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๙. การติดตามและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 



 ๒.๑๐ งำนสุขภำพอนำมัยโรงเรียน 
  ๑. นางสาวกนกวรรณ  เกือกแก้ว            คร ู   หัวหน้า 

 ๒. นางสาวณิชปัทม์   พันธุรัตน์  ครชู านาญการ  ผู้ช่วย 
 ๓. นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ  คร ู   ผู้ช่วย 

ภำรกิจงำน 
 ๑. จัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงานสุขภาพอนามัย 
 ๒. จัดหา/จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์การพยาบาลที่จ าเป็น 
 ๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องพยาบาล เพ่ือให้บริการจ่ายยาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 ๔. จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้ได้ทันที 
 ๕.บริการดูแล รักษาพยาบาลเบื้องต้นและปฐมพยาบาล ตลอดจนน าผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ ส่ง 
              สถานพยาบาลที่ดีกว่า 
 ๖. บริการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชน 
 ๗. จัดท าสถิติผู้รับบริการจากห้องพยาบาล 
 ๘. จัดให้มีการตรวจสุขภาพและให้ค าปรึกษาแนะน าสุขภาพแก่นักเรียน ครู และบุคลากรภายนอก
โรงเรียน 
 ๙. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน 
 ๑๐.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๒.๑๑ งำนป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน จรำจร 

 ๑. นางสาวกนกวรรณ เกือกแก้ว     ครู          หัวหน้า 
ภำรกิจงำน 
  ๑. จัดท าข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน 
  ๒.  รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสาร 
 ๓. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน 
 ๔. ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
 ๕. จัดระเบียบการใช้พาหนะของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 

 ๖. รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานขนส่งจัดท าใบอนุญาตขับข่ี   
    รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 

  ๗. ก ากับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 
  ๘. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ และครูเวร
ประจ าวัน 
  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 



๒.๑๒ งำนส ำนักงำนกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 

 ๑.  นางสาวณิชปัทม์  พันธุรัตน์  ครชู านาญการ  หัวหน้า 
      ๒.  นางสาวกนกวรรณ  เกือกแก้ว  คร ู   ผู้ช่วย 
    ภำรกิจงำน 

๑. รับส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ ท าระเบียบวาระและบันทึกการประชุม บันทึกเสนอ เก็บหนังสือ
ราชการ 

๒. ประสานงาน ติดตาม เกี่ยวกับหนังสือท่ีมาถึงฝ่ายกิจการนักเรียน  
๓. ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน 
๔. วางแผนด าเนินการควบคุม ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายกิจการนักเรียน  
๕. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ในฝ่ายกิจการนักเรียน 
๖. จัดท าแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ท าหนังสือคู่มือนักเรียน 
๗. เก็บรวบรวมสถิติในด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานในฝ่ายกิจการนักเรียน  
๘. รวบรวมคะแนน รายงานระเบียบวินัยเกี่ยวกับงานพฤติกรรมนักเรียนที่ตกเกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๙. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน  
๑๐. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้บุคลากรและนักเรียนทราบโดยทั่ว

กัน 
๑๑. ก าหนดแผนภูมิการจัดองค์กรฝ่ายกิจการนักเรียน 
๑๒. จัดท าเอกสารพรรณนางาน  
๑๓. ออกแบบประเมินงานทุกงาน ในฝ่ายกิจการนักเรียน  
๑๔. วิเคราะห์ผลการน าเนินงานกิจการนักเรียน และรายงานให้รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ให้

รับทราบ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานกิจการนักเรียน  
๑๕. จัดท าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  

 ๒.๑๓ งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
   ๑. นายจารุวัฒน์  เขียวกุ้ง   ครชู านาญการ  หัวหน้า 
   ๒. นางสาวกนกวรรณ เกือกแก้ว  คร ู   ผู้ช่วย 
   ๓. นางสาวณิชปัทม์  พันธุรัตน์       ครชู านาญการ  ผู้ช่วย 
   ๔. นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ  คร ู   ผู้ช่วย 
ภำรกิจงำน 
          ๑. ประเมินผลการด าเนินงานทุกงาน ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
          ๒. นิเทศ ติดตามงานจากหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
          ๓. ปรับปรุงพัฒนางานในฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 
  
 



 ๒.๑๔ งำนธนำคำรขยะ 
  ๑. นางพิมพ์จินดา  รัตนวรรณ  คร ู   หัวหน้า 
       ๒. นางสาวณิชปัทม์  พันธุรัตน์  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวกนกวรรณ  เกือกแก้ว  ครู       ผู้ช่วย 

 
ภำรกิจงำน 
       ๑.   รับผิดชอบการด าเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล การประสานร้านรับซื้อของเก่า และดูแลเกี่ยวกับ 
             การเงินของโครงการ พร้อมทั้งดูแลเอกสารเบิกจ่ายเงิน  
       ๒.   คัดแยกและชั่งน้ าหนักขยะรีไซเคิลที่สมาชิกน ามาฝากและจดบันทึก รายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิก  
    ประเภท และปริมาณขยะรีไซเคิล เพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่คิดเงิน 
       ๓.   คิดจ านวนเงินของขยะรีไซเคิลที่สมาชิกน ามาฝาก พร้อมรับผิดชอบการฝาก-ถอนเงินของสมาชิก 
       ๔.   ดูแลรับผิดชอบเอกสาร การเงิน เช่น สรุปยอดการน าฝากของสมาชิก สรุปยอดรายรับรายจ่ายของ
     ธนาคาร บันทึกยอดคงเหลือของขยะรีไซเคิล ฯลฯ  

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำสั่งโรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม 

ที่  ๒๗  /  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  มอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
 

 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนขุนทะเลวิทยำคมด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยส ำเร็จบรรลุ
เป้ำประสงค์ ตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๘ และตำมระเบียบคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช ว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ 
  

 ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญ ติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มำตรำ ๓๙ วรรคหนึ่ง โรงเรียนขุนทะเลวิทยำคมจึงแต่งตั้งและมอบหมำยภำรกิจกำรปฏิบัติงำนในกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล ตำมบัญชีรำยละเอียดต่อท้ำยค ำสั่งนี้  

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
                      

สั่ง ณ วันที่  ๒๐   พฤษภำคม  ๒๕๖๕ 
 

 
( นำยประยูรศักดิ์ ขวัญสง  ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รำยละเอียดต่อท้ำยค ำสั่งโรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม ที่   ๒๗ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  มอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้ำที่ในกำรให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวกและก ำหนดนโยบำย
เกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบุคคลของโรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม ประกอบด้วย 

๑. นำยประยูรศักดิ์  ขวัญสง ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวนภำพร  หนูสม ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

๓. นำงสำวอรอุมำ  เทียนิระมล ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

๔. นำยจำรุวัฒน์  เขียวกุ้ง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 

๕. นำยวงศกร  พรหมทอง คร ู   กรรมกำร 

๖. นำงนภวรรณ  คงอินทร์ ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
๒. งานบริหารงานบุคคล 

 นำงนภวรรณ  คงอินทร์ ครูช ำนำญกำร หัวหน้ำ 
 ภำรกิจงำน 

๑. รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

๒. จัดท ำแผน/โครงกำรของกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 

๓. จัดท ำปฏิทินของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

๔. ประสำนงำนข้อรำชกำรแก่ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

๕. จัดท ำแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรของโรงเรียนโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพ้ืนฐำน ตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

๖. จัดท ำภำระงำนส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยในโรงเรียนให้ชัดเจน 

๗. กำรขอก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สูงขึ้น 

๘. กำรสรรหำเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนกรณีได้รับ
มอบอ ำนำจจำก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๙. กำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว  



๑๐. กำรแต่งตั้ง ย้ำย โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร 

     กำรรักษำรำชกำรแทน และรักษำกำรในต ำแหน่ง 
๑๑. กำรจัดท ำระเบียบ ก ำหนดบทบำทหน้ำที่เวรวันหยุดรำชกำร เวรยำม เวรประจ ำวัน ให้แก่

บุคลำกรทุกคนพร้อมก ำกับติดตำม 

๑๒. งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
๓.งานทะเบียนประวัติ  

นำงสุวรรณำ  หัตประดิษฐ์ ครชู ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
 

 ภำรกิจงำน 
๑. จัดท ำทะเบียนประวัติบุคลำกรในโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๒. จัดท ำหลักฐำนและกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว/ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำวัน และกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร/วินัยและกำรรักษำวินัย 

๓. จัดท ำทะเบียนวันลำ และกำรรำยงำนวันลำของบุคลำกรในโรงเรียน 

๔. กำรขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและลูกจ้ำงประจ ำ 

๕. เสนอขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์แก่บุคลำกร 

๖. ด ำเนินกำรเรื่องกำรศึกษำต่อ ปรับวุฒิเกณฑ์กำรเกษียณอำยุรำชกำร บ ำเหน็จบ ำนำญ 

๗. ด ำเนินกำรเรื่อง โอน ย้ำย ลำออก ของบุคลำกร 

๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
๔.งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 

นำงสุวรรณำ  หัตประดิษฐ์ ครชู ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
นำงนภวรรณ  คงอินทร์ ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 

ภำรกิจงำน 
๑. กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ พิจำรณำด้วยควำมยุติธรรม โดยพิจำรณำจำกผลส ำเร็จของงำนที่

ได้รับมอบหมำย คุณธรรม จริยธรรม กำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนและกำรรำยงำนผลจำก
กลุ่มงำน/งำน/กลุ่มสำระ 

๒. จัดท ำแนวปฏิบัติในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ชัดเจนและเป็นธรรม 

๓. จัดให้มีกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนตำมแบบฟอร์มทันตำมก ำหนดเวลำ 

๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 



 
๕. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

นำงสำวอรอมุำ  เทียนิระมล  ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
นำงนภวรรณ  คงอินทร์  ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
นำงสำวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล คร ู   ผู้ช่วย 

ภำรกิจงำน 
๑. จัดท ำเครื่องมือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

๒. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๓. มีกำรวิเครำะห์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

๔. น ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกร 

๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
๖. งานสวัสดิการ 

นำงสำวนภำพร  หนูสม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
นำงนภวรรณ  คงอินทร์  ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
นำงสำวภำรดี  หิรัญประจักษ์ คร ู   ผู้ช่วย 

ภำรกิจงำน 
๑. งำนประกันอุบัติเหตุ 

๑.๑ ประชำสัมพันธ์กำรประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ที่ให้ควำมคุ้มครองและสิทธิ 
ประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนนักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน 
     ๑.๒ ประสำนงำนกับบริษัทประกันภัยจัดท ำแบบฟอร์มต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรรับค่ำสินไหม
ทดแทนของนักเรียนตลอดจนบุคลำกรในโรงเรียน เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรให้บริกำรและรำยงำนผล 
  ๑.๓ ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลำกรในโรงเรียนทรำบเกี่ยวกับเงื่อนไขและ
แนวปฏิบัติในกำรบริกำรทั้งท่ีโรงพยำบำล/โรงเรียน รวมทั้งกำรรับค่ำสินไหมกรณีมีอุบัติเหตุ 
  ๑.๔ ประสำนงำนกับผู้ปกครองและบริษัทประกันภัยเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือรับเงินค่ำสินไหม
ทดแทนในกรณีเสียชีวิต 
  ๑.๕ ประสำนงำนกับบริษัทประกันภัยหรือวิทยำกรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันอุบัติเหตุแก่
นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน 
  ๑.๖ ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลประจ ำปี 
 ๒. งำนกำรกุศลในชุมชน 
  ๒.๑ รวบรวมเงินที่จัดเก็บจำกครู - อำจำรย์ ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว จำกเจ้ำหน้ำที่
กำรเงินของโรงเรียนจัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย โดยคณะกรรมกำรรับผิดชอบ ก ำหนดระเบียบและวิธี 
กำรใช้เงิน 

 ๒.๒ พิจำรณำ  จ่ำยเงินตำมระเบียบ ที่คณะกรรมกำรฯ ซึ่งคัดเลือกมำจำกกลุ่มสำระกำร 
เรียนรู้/กลุ่มบริหำร/งำนเป็นผู้ก ำหนด 



  ๒.๓ จัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย ใหเ้ป็นปัจจุบัน 
  ๒.๔ ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลประจ ำปี 
 ๓. งำนสวัสดิกำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจบุคลำกร 
  ๓.๑ จัดบริกำรเยี่ยมไข้คณะครู – อำจำรย์ บุคลำกรในโรงเรียน นักปฏิบัติกำร และผู้มี
อุปกำระคุณแก่โรงเรียนที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย นอนรักษำตัวในโรงพยำบำล โดยมีหัวหน้ำกลุ่มสำระ/งำน/
ฝ่ำย เป็นผู้รับด ำเนินกำร 
  ๓.๒ ประสำนงำนกับเจ้ำภำพและแจ้งให้บุคลำกรในโรงเรียนทรำบในกำรวำงพวงหรีดเป็น
เจ้ำภำพในงำนสวดอภิธรรมศพของครู – อำจำรย์  บิดำ มำรดำของครู – อำจำรย์ บิดำมำรดำของคู่สมรสครู – 
อำจำรย์  นักปฏิบัติกำร และบุคลำกรตำมที่ระเบียบก ำหนด 
  ๓.๓ จัดบริกำร ยำนพำหนะไปเยี่ยมไข้หรือร่วมงำนศพ 
  ๓.๔ จัดกิจกรรมต่ำง ๆเนื่องในวำระครบเกษียณอำยุรำชกำรประจ ำปี กำรย้ำย กำรลำออก
ของบุคลำกรในโรงเรียน 
  ๓.๕ ประสำนงำนกับสถำนพยำบำล ในกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีของครูและบุคลำกร 
ในโรงเรียน 
  ๓.๖ จัดท ำร่ำงระเบียบสวัสดิกำรโรงเรียนเสนอคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนเพ่ือประกำศใช้
และเป็นหลักปฏิบัติ 
  ๓.๗ ประเมิน สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 

๗. งานพัฒนาบุคลากร 
  นำงนภวรรณ  คงอินทร์  ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
  นำงสุวรรณำ  หัตประดิษฐ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
 ภำรกิจงำน 

๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ  

ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับโครงกำรภำรกิจเทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ 
๒. จดัให้มีกำรปฐมนิเทศ/กำรนิเทศภำยใน กำรจัดหำหรือจัดท ำเอกสำรแนะน ำกำรปฏิบัติงำน 

๓. ส่งบุคลำกรไปอบรม/ประชุมสัมมนำ/ศึกษำเพ่ิมเติม/ศึกษำดูงำน 

๔. กำรจัดกำรอบรม ประชุมหรือสัมมนำในโรงเรียน 

๕. สรุป รำยงำน กำรไปอบรม/ประชุมสัมมนำ/ศึกษำดูงำน ของบุคลำกรและกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำก
กำรพัฒนำมำขยำยผลในโรงเรียน 

๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 



๘.งานนักการภารโรง 
 นำยนิวัฒน์  ใบธน ครชู ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
 นำยสมพิศ  ศรีวิเชียร ลูกจ้ำงชั่วครำว  ผู้ช่วย 
 นำยประเสริฐ  ทศจิตร ลูกจ้ำงชั่วครำว  ผู้ช่วย 
ภำรกิจงำน 
๑. ปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๓๐น. – ๑๗.๐๐ น.ในวันท ำกำรและวันนัดหมำยพิเศษ 

๒. รักษำกุญแจและเปิด – ปิด อำคำร ที่รับผิดชอบ ทุกเช้ำ – เย็น (ยกเว้นห้องพักครู 

 และหอ้งพิเศษ ) 
๓. รักษำสมบัติของทำงรำชกำร พร้อมตรวจตรำควำมเรียบร้อย ควำมปลอดภัยของอำคำร ทั้ง 

ระบบไฟฟ้ำ พัดลม เครื่องมือดับเพลิงประจ ำอำคำร ประปำ โทรศัพท์ ประตู หน้ำต่ำง กระดำน โต๊ะ เก้ำอ้ี หำก
ช ำรุดเสียหำยให้ด ำเนินกำรซ่อมแซมทันที หำกเกินควำมสำมำรถ หรือพบสิ่งผิดปรกติอ่ืน ๆให้รำยงำนหัวหน้ำ
อำคำร หรือหัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่ เพ่ือแก้ไขปัญหำให้ลุล่วงทันที 

๔. ท ำควำมสะอำดอำคำรและพ้ืนที่ ที่ก ำหนดให้ และน ำขยะไปก ำจัด 

๕. ดูแลควำมสะอำด บ ำรุงรักษำ ระบบสำธำรณูปโภค ตกแต่ง รดน้ ำต้นไม้ รอบ ๆ อำคำรที่ 

รับผิดชอบ ให้ปลอดภัย เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอำด สวยงำม และผู้ใช้บริกำรพึงพอใจ 
๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆตำมที่หัวหน้ำงำน หรือผู้บังคับบัญชำ มอบหมำย 

 
๙. งานประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นำงนภวรรณ  คงอินทร์   ครูช ำนำญกำร หัวหน้ำ 
นำงสุวรรณำ หัตประดิษฐ์  ครูช ำนำญกำร ผู้ช่วย 
นำงสำวเศรษฐนินทร์  เลิศสกุล ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 

ภำรกิจงำน 
๑. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุกงำนของฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 

๒. นิเทศ ติดตำมงำนจำกหัวหน้ำงำนทุกงำนในงำนบริหำรงำนบุคคล 

๓. ปรับปรุงพัฒนำงำนในฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ 

 

 


