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เป้าหมาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์และค าขวัญของสถานศึกษา ขอบข่ายและภารกิจ ปฏิทิน การศึกษา  

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต่อไป 
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สมาคมผู้ปกครองและคร ู

สมาคมศิษย์เก่า 

โครงสร้ำงฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 

โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 

ผู้อ านวยการ 
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หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

คณะกรรมการบริหารงาน

คณะกรรมการเครือข่าย

งานอื่น ๆ ของวิชาการ งานบริหารงานวิชาการ 

- งานวางแผนงานวิชาการ 

- งานบริหารงานวิชาการ 

- งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

- การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 

- งานวัดผล ประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 

- งานแนะแนวทางการศึกษา 

- งานประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 

- งานคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนและการบริการ 

- งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- งานส่งเสริมการอ่านโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

- งานจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
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งำนวำงแผนงำน
วิชำกำร 

งำนบริหำรงำน
วิชำกำร 

งำนจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ 

งำนพัฒนำและ
ส่งเสริมทำงด้ำน

วิชำกำร 

งำนวัดผล
ประเมินผลและ
งำนทะเบียน 

งำนแนะแนว
กำรศึกษำ 

งำนประเมินผล
งำนวิชำกำร 

งำนอื่น ๆ ของ
วิชำกำร 

- ระเบียบแนว
ปฏิบัติงานวิชาการ 

- แผนงานวิชาการ 
- สารสนเทศ

วิชาการ 

- พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

- จัดกลุ่มนักเรียน 
- จัดตารางสอน 
- การนิเทศภายใน 
- จัดครสูอนแทน 
- นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการ
ด าเนินงาน
วิชาการ 

- การทดสอบ
ระดับชาต ิ

- การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู ้

- จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู ้

- จัดกระบวนการ
เรียนรู ้

- จัดท าจัดหาพัฒนา
สื่อการเรียนรู ้

- จัดหาแหล่งเรียนรู ้
- จัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู ้
- จัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 
- จัดกิจกรรม

ส่งเสริม
ความสามารถ
พิเศษผู้เรียน 

- จัดบรรยากาศ
ทางวิชาการใน
โรงเรียน 

- ส่งเสริมการวจิยั 
- ส่งเสริมการใช้

นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
การเรยีนรู ้

- วัดผลและ
ประเมินผลการ
เรียน 

- สร้าง/ปรับปรุง
เครื่องมือวัดผล
การเรยีน 

- เอกสาร/
แบบฟอร์มการ
วัดผล 

- เก็บหลักฐาน
วัดผลและ
ประเมินผล 

- งานทะเบียน
นักเรียน 

 

- บริหารจดัการ
งานแนะแนว 

- ให้บริการแนะ
แนว 

- กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

- ให้บริการ
การศึกษาพิเศษ
เรียนร่วม 

- การพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายในและ
มาตรฐาน
การศึกษา 

- งานคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรยีน
การสอนและ
การบริการ 

- งานยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

- งานส่งเสรมิการ
อ่านโรงเรียน
ถนอมราษฎร์
บ ารุง 

ผู้อ ำนวยกำร 

นำยอนุสรณ์  เสระศำสตร์ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

นายศิรสิัมพันธ์  มหัปประภาภิวัฒน์ 
คณะกรรมการฝายบริหารงานวิชาการ 

โครงสร้ำงฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 

โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
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กำรบริหำรงำนวิชำกำร 
แนวคิดหลักในกำรบริหำรวิชำกำร  

การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจที่ส าคัญของการบริหารโรงเรียนตามที่พระราชบัญญัติ การศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ถือเป็นงานที่มีความส าคัญท่ีสุด เป็นหัวใจของการจัด

การศึกษาซึ่งทั้งผู้บริหาร โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความส าคัญ

และ มีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข อย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วย เจตนารมณ์ที่  จะให้

สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน 

ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้ สถานศึกษามีความ เข้มแข็ง

ในการบริหารและจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจน การวัดผล ประเมินผล  รวมทั้ง

ปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมี คุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ  

นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น  

2. เพ่ือให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับ 

ระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง และจากการ  

ประเมิน หน่วยงานภายนอก  

3. เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อ

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ 

ประสิทธิภาพ  

4. เพ่ือให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของ  

บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง 
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ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

วิสัยทัศน์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ตำก 

“สร้างสรรค์โอกาส และคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

 

 

 



5 

แผนงำนเพื่อขับเคลื่อนโครงกำร ประกอบด้วย 8 แผนงำน คือ 
1. แผนงานพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2. แผนงานสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านผู้เรียน  

3. แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและโอกาสทางการศึกษา  

4. แผนงานพัฒนาทักษะผู้เรียน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

5. แผนงานสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา  

6. แผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

7. แผนงานพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
8. แผนงานพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 

กลยุทธ์โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตสาธารณะ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะด้าน ICT กีฬา อาชีพ เพื่อสนองความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปี 2566 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มี
ความรู้คู่คุณธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีทักษะด้าน ICT กีฬา อาชีพ ทักษะอาชีพ โดยสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานสากล  
2. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้าน ICT กีฬา อาชีพ เพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า  
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล  
5. บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ระบบคุณภาพ  
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เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
2. ผู้เรียนและบุคลากรมีความรู้คู่คุณธรรม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
   พอเพียง  
3. ผู้เรียนมีทักษะด้าน ICT กีฬา อาชีพ สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล  
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

คุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
3. มีวินัย     
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง    
6. มุ่งม่ันการท างาน 
7. รักความเป็นไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 

 

ปรัชญำของโรงเรียน  นิมิตฺต  สาธุรูปาน  กตญฺญูกตเวทิตา  “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี” 
ค ำขวัญของโรงเรียน   “เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  “เป็นคนดี มีจิตอาสา” 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  “โรงเรียนส่งเสริมทักษะชีวิต” 
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     กำรบริหำรงำนตำมโครงสร้ำงฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 

 

    

 

คณะท ำงำนประกอบด้วย 

1. นายศิริสัมพันธ์    มหัประภาภิวัฒน์ คร ูคศ.2  หัวหน้า 
2. นายธดล         สาบุ่ง  คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
3. นางเพียงขวัญ     ค าตุ้ย  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
4. นางสาวรัชนก     สุดดี  คร ูคศ.1    ผู้ช่วย 
5. นางสาวอริสรา    สวาทะสุข คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
6. นายวุฒิพัทธิ์   โพทวี  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
7. นายศรัทธา      อินพหล คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
8. นางสาวจันทิมา   ชอบธรรม คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
9. นางสาวพอตา   เชียงทอง         คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
10. นางสาววันวิสา    ใหม่นวล คร ูคศ.1  ผู้ช่วย 
11. นายชูเกียรติ   ปันพรม พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 

หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
1. วางแผนและก าหนดนโยบายทางวิชาการโรงเรียน, ปฏิทินวิชาการ 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการ / คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายวิชาการ มอบหมายงาน จัดท าโครงสร้างการบริหารงาน

วิชาการ 
4. ประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อวางแผนการด าเนินโครงการ / กิจกรรมทางวิชาการ 
5. สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการวิชาการ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

งำนวำงแผนงำนวิชำกำร 
 

1 
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คณะท ำงำนประกอบด้วย 

  1. นายศิริสัมพันธ์    มหัประภาภิวัฒน์ คร ูคศ.2  หัวหน้า 
  2. นางเพียงขวัญ     ค าตุ้ย  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  3. นางสาวรัชนก     สุดดี  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  4. นางสาวอริสรา    สวาทะสุข คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  5. นางสาววันวิสา    ใหม่นวล ครผูู้ช่วย  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 

1. ส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

2. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง 2560)  
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
4. ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
5. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร 
6. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
7. ประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8. ด าเนินงานด้านการจัดระบบการนิเทศ จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มเครื่องมือในการนิเทศ 
9. นิเทศการสอนของครู ให้ค าแนะน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
10. ร่วมมือกับฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยจัดท าเอกสารแผ่นพับส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน 
11. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งำนบริหำรงำนวิชำกำร 2 
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คณะท ำงำนประกอบด้วย 

  1. นายศิริสัมพันธ์      มหัปประภาภิวัฒน์  คร ูคศ.2   หัวหน้า 
  2. นายอมรศักดิ์        ศรีวิรัตน์   คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  3. นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร  คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  4. นายธดล              สาบุ่ง   คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  5. นายวุฒิพัทธิ์  โพทวี    คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  6. นายศรัทธา       อินพหล   คร ูคศ.1        ผู้ช่วย 
  7. นางสาวจันทิมา  ชอบธรรม  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  8. นางสาวพอตา    เชียงทอง  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  9. นางเพียงขวัญ     ค าตุ้ย   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  10. นางสาวรัชนก  สุดดี   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  11. นายธนะชัย       จันทร์สุข  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  12. นางสาวอริสรา    สวาทะสุข  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  13. นายสมภักดิ์     นานเปา   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  14. นางสาวศิริพร   ถิระการ   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  15. นางสาววันวิสา ใหม่นวล   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  16. นายธีรวัต     เอ่ียมมา   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  17. นางสาวฐิติมา ราชเจริญ   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  18. นางสาวประภาพร  อหิงสากุล   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  19. นายพันธกานต์ อุจจภูรี    ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  20. นายเกรียงไกร  สีด า   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  21. นายชูเกียรติ  ปันพรม   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
  22. นางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
  23. นายอุดมศักดิ์ ต่อพนา   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  24. นางสาวชนนิกานต์  เชียงงาม  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ 3 
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หน้ำที่ปฏิบัติงำน 

1. ส ารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียนประสานกับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือจัดสรรอัตราก าลัง  

2. จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง และติดตาม ควบคุมให้การด าเนินการตาม ตารางสอน
ให้ถูกต้อง ทั้งการเรียนและการสอน  

3. ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ  
4. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา จัดให้

มีวิเคราะห์หลักสูตร 
5. การคัดเลือกหนังสือ เพ่ือใช้ในสถานศึกษา  
6. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
7. จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
8. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้แสดงผลงาน และการแข่งขันต่าง ๆ   
9. จัดสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน หรือไม่ผานการประเมินผล 
10. จัดเรียนซ้ าส าหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผล 
11. ประสานงานผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ครูประจ าวิชา เพ่ือติดตามแก้ไขปัญหาการเรียน  

ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือค้นหาแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนช้า มีปัญหาการเรียน และน าไปปรับปรุง
พัฒนาการ จัดกระบวนการเรียน การสอนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 

12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ 3 
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คณะท ำงำนประกอบด้วย 

1. นางสาวเพียงขวัญ    ค าตุ้ย  คร ูคศ.1       หัวหน้า 
2. นายศิริสัมพันธ์       มหัปประภาภิวัฒน์ คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
3. นางสาวรัชนก        สุดดี  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
4. นางสาวอริสรา       สวาทะสุข คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
5. นางสาวจันทิมา       ชอบธรรม คร ูคศ.1            ผู้ช่วย 
6. นางสาวันวิสา         ใหม่นวล คร ูคศ.1  ผู้ช่วย 
7. นายธีรวัต              เอ่ียมมา คร ูคศ.1  ผู้ช่วย 

 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน  
2. จัดบรรยากาศ และพัฒนาชั้นเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ได้ 

ตลอดเวลาและหลากหลาย 
3. จัดหาวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้และความบันเทิง  
4. ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม สื่อการสอน 
5. จัดท าสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมทั้งประเมินผลงานที่ปฏิบัติตลอดภาคเรียน/ปี  
6. ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและการใช้คอมพิวเตอร์  
7. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคลองค์กร  

หน่วยงาน 
8. จัดตั้ง และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกโรงเรียนการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ 

ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. ร่วมกับกลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

งำนพัฒนำและส่งเสริมทำงด้ำนวิชำกำร 4 
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คณะท ำงำนประกอบด้วย 

1. งำนวัดและประเมินผล 
   1. นางสาวรัชนก สุดดี  คร ูคศ.1        หัวหน้า 
   2. นายศิริสัมพันธ์ มหัปประภาภิวัฒน์ คร ูคศ.2        ผู้ช่วย 
   3. นางสาวเพียงขวัญ ค าตุ้ย คร ูคศ.1        ผู้ช่วย 
   4. นางสาวอริสรา สวาทะสุข คร ูคศ.1        ผู้ช่วย 
   5. นางสาวันวิสา ใหม่นวล คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 

1. ด าเนินการในการสอบวัดผล ประเมินผล ทั้งภายในและความร่วมมือกับภายนอก 
2. ก าหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลของสถานศึกษา 
3. ด าเนินการจัดซื้อเอกสารแบบ ปพ.ต่าง ๆ ให้เพียงพอ  
4. ส่งเสริมนิเทศ ติดตาม พัฒนาครู และก ากับดูแลให้ครูจัดด าเนินการการวัดผลประเมินผลการเรียน

การสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบัติ และผลงานแต่ละรายวิชาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

5. พัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผลให้ได้มาตรฐาน  
6. ด าเนินการจัดท าข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน กรอกข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบการกรอก

ข้อมูลของครู ในระบบงานวัดผล และส่งต่องานทะเบียน  
7. วิเคราะห์และประเมินผลการเรียน  
8. ด าเนินการแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียน ทั้งระหว่างเรียนและหลังการประเมินผลร่วมกับผู้สอน 

กลุ่มสาระ กลุ่มงาน งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
9. ด าเนินการรับค าร้องสอบแก้ตัว 0 มส มผ  
10. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ของนักเรียน เทียบโอนผลการเรียนนักเรียนที่  

ย้ายเข้ามาในรายวิชาต่าง ๆ  
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานการวัดและประเมินผล สรุปรายงานประจ าปี 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

งำนวัดผลประเมินผลและงำนทะเบียน 

 

5 
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คณะท ำงำนประกอบด้วย 

2. งำนทะเบียน 

   1. นางสาวอริสรา สวาทะสุข          คร ูคศ.1      หัวหน้า 
   2. นายศิริสัมพันธ์  มหัปประภาภิวัฒน์      คร ูคศ.2      ผู้ช่วย 
   3. นางสาวเพียงขวัญ    ค าตุ้ย           คร ูคศ.1      ผู้ช่วย 
   4. นางสาวรัชนก       สุดดี           คร ูคศ.1      ผู้ช่วย 
   5. นางสาวันวิสา       ใหม่นวล           คร ูคศ.1  ผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน 

1. จัดท าแบบฟอร์ม ค าร้องต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน  
2. ตรวจสอบผลการจบการศึกษา ออกหลักฐานทางการศึกษา กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา จบ

การศึกษา การรับรองการเป็นนักเรียน  
3. เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
4. จัดท าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 5 ภาคเรียน  
5. จัดท า ตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
6. จัดท าแบบรายงานผลการจบการศึกษา (ปพ.3) ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้

เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน 30 วัน หลังอนุมัติผลการเรียน 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

งำนวัดผลประเมินผลและงำนทะเบียน 

 

5 
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คณะท ำงำนประกอบด้วย 

  1. นางสาวเพียงขวัญ    ค าตุ้ย   คร ูคศ.1       หัวหน้า 
  2. นายศิริสัมพันธ์        มหัปประภาภิวัฒน์ คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  3. นางสาวเสาวลักษณ์   ไม้แก่นสาร  คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  4. นางสาวอริสรา        สวาทะสุข  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  5. นางสาวรัชนก         สุดดี   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  6. นางสาวันวิสา          ใหม่นวล   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 

1. ดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน ประสานความร่วมมือกับครูและ
ผู้ปกครองในการแกป้ัญหาอย่างต่อเนื่อง  

2. ให้ค าปรึกษา ข้อมูลข่าวสาร และประสานงานในการเตรียมตัวและสมัครสอบส าหรับนักเรียนใน
การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 และระดับอุดมศึกษา  

3. ร่วมประชุมวางแผนการคัดกรองนักเรียนพิการเรียนร่วม 
4. รายงานผลการด าเนินงานการคัดกรองนักเรียนพิการเรียนร่วม 
5. จัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

งำนแนะแนวกำรศึกษำ 6 
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คณะท ำงำนประกอบด้วย 

  1. นายศิริสัมพันธ์      มหัปประภาภิวัฒน์  คร ูคศ.2   หัวหน้า 
  2. นายอมรศักดิ์        ศรีวิรัตน์   คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  3. นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร  คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  4. นายธดล              สาบุ่ง   คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  5. นายวุฒิพัทธิ์  โพทวี    คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  6. นายศรัทธา       อินพหล   คร ูคศ.1        ผู้ช่วย 
  7. นางสาวจันทิมา  ชอบธรรม  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  8. นางสาวพอตา    เชียงทอง  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  9. นางเพียงขวัญ     ค าตุ้ย   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  10. นางสาวรัชนก  สุดดี   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  11. นายธนะชัย       จันทร์สุข  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  12. นางสาวอริสรา    สวาทะสุข  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  13. นายสมภักดิ์     นานเปา   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  14. นางสาวศิริพร   ถิระการ   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  15. นางสาววันวิสา ใหม่นวล   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  16. นายธีรวัต     เอ่ียมมา   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  17. นางสาวฐิติมา ราชเจริญ   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  18. นางสาวประภาพร  อหิงสากุล   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  19. นายพันธกานต์ อุจจภูรี    ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  20. นายเกรียงไกร  สีด า   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  21. นายชูเกียรติ  ปันพรม   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
  22. นางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
  23. นายอุดมศักดิ์ ต่อพนา   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  24. นางสาวชนนิกานต์  เชียงงาม  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

 
  

งำนประเมินผลงำนวิชำกำร (งำนประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ) 7 
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หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 

1. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเป็นการบริหารงานปกติของสถานศึกษา 

2. ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกฝ่าย ทุกมาตรฐานที่รับผิดชอบ  
3. รวบรวมผลการด าเนินงานและประเมินแต่ละมาตรฐาน สรุปรายงาน  
4. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) รายงานผู้ที่เก่ียวข้อง 
5. น าผลการประเมินตนเองมาประชุมเพ่ือหาข้อควรปรับปรุงและวางแผนการพัฒนา 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
  

งำนประเมินผลงำนวิชำกำร (งำนประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ) 7 
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คณะท ำงำนประกอบด้วย 

  1. นายศิริสัมพันธ์      มหัปประภาภิวัฒน์  คร ูคศ.2   หัวหน้า 
  2. นายอมรศักดิ์        ศรีวิรัตน์   คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  3. นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร  คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  4. นายธดล              สาบุ่ง   คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  5. นายวุฒิพัทธิ์  โพทวี    คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  6. นายศรัทธา       อินพหล   คร ูคศ.1        ผู้ช่วย 
  7. นางสาวจันทิมา  ชอบธรรม  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  8. นางสาวพอตา    เชียงทอง  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  9. นางเพียงขวัญ     ค าตุ้ย   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  10. นางสาวรัชนก  สุดดี   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  11. นายธนะชัย       จันทร์สุข  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  12. นางสาวอริสรา    สวาทะสุข  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  13. นายสมภักดิ์     นานเปา   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  14. นางสาวศิริพร   ถิระการ   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  15. นางสาววันวิสา ใหม่นวล   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  16. นายธีรวัต     เอ่ียมมา   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  17. นางสาวฐิติมา ราชเจริญ   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  18. นางสาวประภาพร  อหิงสากุล   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  19. นายพันธกานต์ อุจจภูรี    ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  20. นายเกรียงไกร  สีด า   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  21. นายชูเกียรติ  ปันพรม   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
  22. นางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
  23. นายอุดมศักดิ์ ต่อพนา   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 24. นางสาวชนนิกานต์  เชียงงาม  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 

งำนอื่น ๆ ของงำนวิชำกำร 8 
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หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
1. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ 
2. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนและการบริการ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
4. ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับ

โรงเรียนในสังกัดและต่างสังกัด 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
6. มีส่วนร่วม รับผิดชอบ ต่อภารกิจต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.ตาก รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือ 

ด าเนินงานเพื่อการพัฒนากิจกรรมของโรงเรียน  
7. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ 

บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ค ำสั่งโรงเรียนโรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 

ที ่41 / 2565 
เรื่อง มอบหมำยภำรกิจตำมขอบข่ำยกำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำให้ข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำน ปีกำรศึกษำ 2565 
----------------------- 

 ตำมหลักกำรของ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 ซึ่งให้มีกำรจัดโครงสร้ำงและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำของไทยมีเอกภำพเชิงนโยบำย และมีควำม
หลำกหลำยในทำงปฏิบัติ มีกำรกระจำยอ ำนำจสู่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ตำมบทบัญญัติมำตรำ39  
ก ำหนดให้กระทรวงกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร            
กำรบริหำรงำนงบประมำณและสินทรัพย์ กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรงำนทั่วไป ไปยังส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยตรง 
ซึ่งท ำให้สถำนศึกษำมีควำมคล่องตัว มีอิสระรวดเร็ว และมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพตำมเจตนำรมณ์ดังกล่ำว โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุงจึงอำศัยอ ำนำจตำม มำตรำ 27              
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2551 จึงมอบหมำยภำรกิจตำมขอบข่ำยกำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ปฏิบัติงำน ปีกำรศึกษำ 2565 ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรโรงเรยีน  
 1. นำยกรธนำ  วีรวัฒน ์ ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ ประธำน 
 2. นำงพิมลรัตน์ สุขลุน ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมกำร 
 3. นำยธดล       สำบุ่ง   ผู้แทนครู กรรมกำร 
 4. นำยสุชิน     นิลสนธ ิ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมกำร 
 5. นำงณัฐรดำ    มำอินทร์ ผู้แทนองค์กำรปกครองท้องถิ่น กรรมกำร 
 6. นำงสำวกุลยำ     บุปผำ ผู้แทนศิษย์เก่ำ กรรมกำร 
 7. พระครูประโชติรัตนำกร,ดร. ผู้แทนองค์กรศำสนำ กรรมกำร 
 8. นำยชีวิต      บัวทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
 9. นำยอนุสรณ์  เสระศำสตร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. วำงแผน ประสำนงำนก ำกับติดตำมผล ก ำกับดูแล ประเมินผลกำรดเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
 2. พิจำรณำร่ำงก ำหนด ระเบียบ แนวปฏิบัติต่ำงๆเพ่ือกำรบริหำรงำนภำยในโรงเรียน 
 3. ก ำหนดนโยบำย แผนงำนในกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำนตำมที่ต้นสังกัดก ำหนด 
 4. รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จำกบุคลำกร ชุมชน ผู้ปกครอง เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรประกอบพิจำรณำ
กำรด ำเนินงำนของโรงเรียน 
 5. นิเทศ ก ำกบั ติดตำม กำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
2. หวัหนำ้ฝ่ำยบรหิำรงำน 4 ฝำ่ย  
 1. นำยศิริสัมพันธ์   มหัปประภำภิวัฒน์  คร ูคศ.2    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 

…/1. นำยศิริสัมพันธ์... 
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 2. นำยวุฒิพัทธิ์    โพทวี คร ูคศ.1 หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณและสินทรัพย์ 
 3. นำงสำวเสำวลักษณ์ ไม้แก่นสำร คร ูคศ.2    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
 4. นำยธดล       สำบุ่ง คร ูคศ.2    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำกำรด ำเนินงำนร่วมกับผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยงำนที่
รับผิดชอบ 
 2. ประสำนงำน ตรวจสอบ ก ำกับติดตำม กำรปฏิบัติฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบ ให้ด ำเนินงำนไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 
3. ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร  

1. นำยศิริสัมพันธ์      มหัปประภำภิวัฒน์ คร ูคศ.2 หัวหน้ำ 
2. นำยอมรศักดิ์        ศรีวิรัตน์ คร ูคศ.2      ผู้ช่วย 
3. นำงสำวเสำวลักษณ์  ไม้แก่นสำร คร ูคศ.2      ผู้ช่วย 
4. นำยธดล              สำบุ่ง คร ูคศ.2     ผู้ช่วย 
5. นำยวุฒิพัทธิ์ โพทวี  คร ูคศ.1      ผู้ช่วย 
6. นำยศรัทธำ       อินพหล คร ูคศ.1 ผู้ช่วย 
7. นำงสำวจันทิมำ  ชอบธรรม คร ูคศ.1 ผู้ช่วย 
8. นำงสำวพอตำ    เชียงทอง คร ูคศ.1      ผู้ช่วย 
9. นำงเพียงขวัญ     ค ำตุ้ย คร ูคศ.1      ผู้ช่วย 
10. นำงสำวรัชนก  สุดดี คร ูคศ.1      ผู้ช่วย 
11. นำยธนะชัย       จันทร์สุข คร ูคศ.1      ผู้ช่วย 
12. นำงสำวอริสรำ    สวำทะสุข คร ูคศ.1      ผู้ช่วย 
13. นำยสมภักดิ์     นำนเปำ คร ูคศ.1      ผู้ช่วย 
14. นำงสำวศิริพร   ถิระกำร คร ูคศ.1 ผู้ช่วย 
15. นำงสำววันวิสำ ใหม่นวล คร ูคศ.1  ผู้ช่วย 
16. นำยธีรวัต    เอ่ียมมำ  คร ูคศ.1  ผู้ช่วย 
17. นำงสำวฐิติมำ รำชเจริญ  ครผูู้ช่วย ผู้ช่วย 
18. นำงสำวประภำพร  อหิงสำกุล  ครผูู้ช่วย ผู้ช่วย 
19. นำยพันธกำนต์ อุจจภูรี  ครผูู้ช่วย ผู้ช่วย 
20. นำยเกรียงไกร  สีด ำ ครผูู้ช่วย ผู้ช่วย 
21. นำยชูเกียรติ ปันพรม พนักงำนรำชกำร ผู้ช่วย 
22. นำงสำวฐณิชชญำณ์  ปองผดุง พนักงำนรำชกำร ผู้ช่วย 
23. นำยอุดมศักดิ์ ต่อพนำ ครูอัตรำจ้ำง ผู้ช่วย 
24. นำงสำวชนนิกำนต์  เชียงงำม ครูอัตรำจ้ำง ผู้ช่วย 

หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
1. ประสำนงำนและให้บริกำรสนับสนุน ส่งเสริมงำนที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ำยงำนวิชำกำร เช่นสนับสนุนและ

ให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร เอกสำร สื่อ อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ และทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2. จัดระบบงำนวิชำกำรภำยในสถำนศึกษำ มอบหมำยหน้ำที่แต่ละด้ำนในฝ่ำยงำนวิชำกำร 
3. จัดท ำคู่มือบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียน รวมทั้งรำยงำนเอกสำรต่ำงๆ ของงำนด้ำนวิชำกำร 
4. สรุปผลกำรบริหำรจัดกำรในฝ่ำยงำนวิชำกำร 

…/5. ประสำนงำน... 
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5. ประสำนงำนกับฝ่ำยอื่นในกำรจัดอบรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้และทักษะทำงด้ำนวิชำกำรแก่ครูและบุคลำกร 
6. สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนด้ำนวิชำกำร 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
3.1 งำนวำงแผนงำนวิชำกำร 

1. นำยศิริสัมพันธ์    มหัประภำภิวัฒน์ ครู คศ.2  หัวหน้ำ 
2. นำยธดล         สำบุ่ง  ครู คศ.2       ผู้ช่วย 
3. นำงเพียงขวัญ     ค ำตุ้ย  ครู คศ.1       ผู้ช่วย 
4. นำงสำวรัชนก     สุดดี  ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
5. นำงสำวอริสรำ    สวำทะสุข ครู คศ.1       ผู้ช่วย 
6. นำยวุฒิพัทธิ์   โพทวี  ครู คศ.1       ผู้ช่วย 
7. นำยศรัทธำ      อินพหล ครู คศ.1       ผู้ช่วย 
8. นำงสำวจันทิมำ   ชอบธรรม ครู คศ.1       ผู้ช่วย 
9. นำงสำวพอตำ   เชียงทอง         ครู คศ.1       ผู้ช่วย 
10. นำงสำววันวิสำ    ใหม่นวล ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
11. นำยชูเกียรติ   ปันพรม พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 

หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
1. วำงแผนและก ำหนดนโยบำยทำงวิชำกำรโรงเรียน, ปฏิทินวิชำกำร 
2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร / คู่มือปฏิบัติงำนฝ่ำยวิชำกำร 
3. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับหน้ำที่รับผิดชอบของฝ่ำยวิชำกำร มอบหมำยงำน จัดท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน

วิชำกำร 
4. ประสำนกับผู้รับผิดชอบโครงกำรเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมทำงวิชำกำร 
5. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรวิชำกำร 
6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 3.2 งำนบริหำรงำนวิชำกำร 
  1. นำยศิริสัมพันธ์    มหัประภำภิวัฒน์ ครู คศ.2  หัวหน้ำ 
  2. นำงเพียงขวัญ     ค ำตุ้ย  ครู คศ.1       ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวรัชนก     สุดดี  ครู คศ.1       ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวอริสรำ    สวำทะสุข ครู คศ.1       ผู้ช่วย 
  5. นำงสำววันวิสำ    ใหม่นวล ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 

1. ส ำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้งในสถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ  

2. ศึกษำวิเครำะห์เอกสำรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง 2560)  
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร  
4. ก ำหนดโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
5. จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำและแนวปฏิบัติกำรใช้หลักสูตร 
6. น ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และบริหำรจัดกำรกำรใช้หลักสูตรให้เหมำะสม 
7. ประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตรกลุ่มสำระ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
8. ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดระบบกำรนิเทศ จัดเตรียมเอกสำร แบบฟอร์มเครื่องมือในกำรนิเทศ 
9. นิเทศกำรสอนของครู ให้ค ำแนะน ำไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

…/10. ร่วมมือกับ... 
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10. ร่วมมือกับฝ่ำยประชำสัมพันธ์โดยจัดท ำเอกสำรแผ่นพับส่งเสริมควำมรู้แก่ชุมชน 
11. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 3.3 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  1. นำยศิริสัมพันธ์      มหัปประภำภิวัฒน์  คร ูคศ.2   หัวหน้ำ 
  2. นำยอมรศักดิ์        ศรีวิรัตน์   คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวเสำวลักษณ์  ไม้แก่นสำร  คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  4. นำยธดล              สำบุ่ง   คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  5. นำยวุฒิพัทธิ์  โพทวี    คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  6. นำยศรัทธำ       อินพหล   คร ูคศ.1        ผู้ช่วย 
  7. นำงสำวจันทิมำ  ชอบธรรม  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  8. นำงสำวพอตำ    เชียงทอง  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  9. นำงเพียงขวัญ     ค ำตุ้ย   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  10. นำงสำวรัชนก  สุดดี   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  11. นำยธนะชัย       จันทร์สุข  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  12. นำงสำวอริสรำ    สวำทะสุข  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  13. นำยสมภักดิ์     นำนเปำ   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  14. นำงสำวศิริพร   ถิระกำร   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  15. นำงสำววันวิสำ ใหม่นวล   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  16. นำยธีรวัต     เอ่ียมมำ   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  17. นำงสำวฐิติมำ รำชเจริญ   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  18. นำงสำวประภำพร  อหิงสำกุล   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  19. นำยพันธกำนต์ อุจจภูรี    ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  20. นำยเกรียงไกร  สีด ำ   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  21. นำยชูเกียรติ  ปันพรม   พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
  22. นำงสำวฐณิชชญำณ์  ปองผดุง   พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
  23. นำยอุดมศักดิ์ ต่อพนำ   ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
  24. นำงสำวชนนิกำนต์  เชียงงำม  ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 

1. ส ำรวจควำมรู้ ควำมสำมำรถของครู และควำมสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียนประสำนกับ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล เพื่อจัดสรรอัตรำก ำลัง  

2. จัดตำรำงสอนนักเรียน ครู ตำรำงกำรใช้ห้อง และติดตำม ควบคุมให้กำรด ำ เนินกำรตำม ตำรำงสอนให้
ถูกต้อง ทั้งกำรเรียนและกำรสอน  

3. ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรจัดสอนแทน ติดตำมผลกำรปฏิบัติ  
4. ศึกษำโครงสร้ำงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรสถำนศึกษำ จัดให้มี

วิเครำะห์หลักสูตร 
5. กำรคัดเลือกหนังสือ เพื่อใช้ในสถำนศึกษำ  
6. กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
7. จัดกำรเรียนกำรสอนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  
8. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้แสดงผลงำน และกำรแข่งขันต่ำงๆ   

…/9. จัดสอนซ่อม... 
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9. จัดสอนซ่อมเสริมส ำหรับนักเรียนที่มีปัญหำกำรเรียน หรือไม่ผำนกำรประเมินผล 
10. จัดเรียนซ้ ำส ำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินผล 
11. ประสำนงำนผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษำ ครูแนะแนว ครูประจ ำวิชำ เพ่ือติดตำมแก้ไขปัญหำกำรเรียน  

ศึกษำค้นคว้ำ วิจัย เพ่ือค้นหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำนักเรียนที่เรียนช้ำ มีปัญหำกำรเรียน และน ำไปปรับปรุง
พัฒนำกำร จัดกระบวนกำรเรียน กำรสอนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 

12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 3.4 งำนพัฒนำและส่งเสริมทำงด้ำนวิชำกำร  

1. นำงสำวเพียงขวัญ    ค ำตุ้ย  ครู คศ.1       หัวหน้ำ 
2. นำยศิริสัมพันธ์       มหัปประภำภิวัฒน์ ครู คศ.2       ผู้ช่วย 
3. นำงสำวรัชนก        สุดดี  ครู คศ.1       ผู้ช่วย 
4. นำงสำวอริสรำ       สวำทะสุข ครู คศ.1       ผู้ช่วย 
5. นำงสำวจันทิมำ       ชอบธรรม ครู คศ.1            ผู้ช่วย 
6. นำงสำวันวิสำ         ใหม่นวล ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
7. นำยธีรวัต              เอ่ียมมำ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 

หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร งบประมำณ โครงกำรของงำนห้องสมุดให้เป็นไปตำมนโยบำยของโรงเรียน  
2. จัดบรรยำกำศ และพัฒนำชั้นเรียนให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้เป็นแหล่งค้นคว้ำหำควำมรู้ได้ ตลอดเวลำ

และหลำกหลำย 
3. จัดหำวำรสำร และสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรค้นคว้ำหำควำมรู้และควำมบันเทิง  
4. ส่งเสริมงำนวิจัย นวัตกรรม สื่อกำรสอน 
5. จัดท ำสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน รวมทั้งประเมินผลงำนที่ปฏิบัติตลอดภำคเรียน/ปี  
6. ให้บริกำรสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตและกำรใช้คอมพิวเตอร์  
7. จัดท ำเอกสำรเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นให้แก่ครู สถำนศึกษำอ่ืน บุคคลองค์กร  

หน่วยงำน 
8. จดัตั้ง และพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนำให้เกิดองค์ควำมรู้ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกโรงเรียนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้ ครอบคลุม

ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
10. ร่วมกับกลุ่มงำน/งำน/กลุ่มสำระในกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
11. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
3.5 งำนวัดผลประเมินผลและงำนทะเบียน 

  3.5.1 งำนวัดและประเมินผล 
   1. นำงสำวรัชนก สุดดี  ครู คศ.1        หัวหน้ำ 
   2. นำยศิริสัมพันธ์ มหัปประภำภิวัฒน์ ครู คศ.2        ผู้ช่วย 
   3. นำงสำวเพียงขวัญ ค ำตุ้ย ครู คศ.1        ผู้ช่วย 
   4. นำงสำวอริสรำ สวำทะสุข ครู คศ.1        ผู้ช่วย 
   5. นำงสำวันวิสำ ใหม่นวล ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 

1. ด ำเนินกำรในกำรสอบวัดผล ประเมินผล ทั้งภำยในและควำมร่วมมือกับภำยนอก 
2. ก ำหนดระเบียบ แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวัดผล ประเมินผลของสถำนศึกษำ 
3. ด ำเนินกำรจัดซื้อเอกสำรแบบ ปพ.ต่ำงๆ ให้เพียงพอ  

…/4. ส่งเสริมนิเทศ... 
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4. ส่งเสริมนิเทศ ติดตำม พัฒนำครู และก ำกับดูแลให้ครูจัดด ำเนินกำรกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนกำร

สอน โดยเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง จำกกระบวนกำรปฏิบัติ และผลงำนแต่ละรำยวิชำให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำ สำระกำรเรียนรู้ หน่วยกำรเรียนรู้ แผนกำรเรียนรู้ และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

5. พัฒนำเครื่องมือวัดผล ประเมินผลให้ได้มำตรฐำน  
6. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน กรอกข้อมูล ติดตำม ตรวจสอบกำรกรอกข้อมูล

ของครู ในระบบงำนวัดผล และส่งต่องำนทะเบียน  
7. วิเครำะห์และประเมินผลกำรเรียน  
8. ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรเรียนของนักเรียน ทั้งระหว่ำงเรียนและหลังกำรประเมินผลร่วมกับผู้ สอน 

กลุ่มสำระ กลุ่มงำน งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
9. ด ำเนินกำรรับค ำร้องสอบแก้ตัว 0 มส มผ  
10. ศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน เทียบโอนผลกำรเรียนนักเรียนที่  

ย้ำยเข้ำมำในรำยวิชำต่ำงๆ  
11. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรวัดและประเมินผล สรุปรำยงำนประจ ำปี 
12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  3.5.2 งำนทะเบียน 
   1. นำงสำวอริสรำ สวำทะสุข          คร ูคศ.1      หัวหน้ำ 
   2. นำยศริิสัมพันธ์  มหัปประภำภิวัฒน์      คร ูคศ.2      ผู้ช่วย 
   3. นำงสำวเพียงขวัญ    ค ำตุ้ย           คร ูคศ.1      ผู้ช่วย 
   4. นำงสำวรัชนก       สุดดี           คร ูคศ.1      ผู้ช่วย 
   5. นำงสำวันวิสำ       ใหม่นวล           คร ูคศ.1  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 

1. จัดท ำแบบฟอร์ม ค ำร้องต่ำงๆ ที่ใช้ในงำนทะเบียน  
2. ตรวจสอบผลกำรจบกำรศึกษำ ออกหลักฐำนทำงกำรศึกษำ กรณีนักเรียนย้ำยสถำนศึกษำ จบกำรศึกษำ 

กำรรับรองกำรเป็นนักเรียน  
3. เก็บรักษำเอกสำร/หลักฐำนที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
4. จัดท ำผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPA ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ทั้ง 5 ภำคเรียน  
5. จัดท ำ ตรวจสอบระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
6. จัดท ำแบบรำยงำนผลกำรจบกำรศึกษำ (ปพ.3) ต่อหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้เสร็จ

สิ้นเรียบร้อยภำยใน 30 วัน หลังอนุมัติผลกำรเรียน 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 3.6 งำนแนะแนวกำรศึกษำ 
  1. นำงสำวเพียงขวัญ    ค ำตุ้ย   คร ูคศ.1       หัวหน้ำ 
  2. นำยศิริสัมพันธ์        มหัปประภำภิวัฒน์ คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวเสำวลักษณ์   ไม้แก่นสำร  คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวอริสรำ        สวำทะสุข  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  5. นำงสำวรัชนก         สุดดี   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  6. นำงสำวันวิสำ          ใหม่นวล   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 

1. ดูแลช่วยเหลือให้ค ำปรึกษำนักเรียนที่มีปัญหำด้ำนกำรเรียน ประสำนควำมร่วมมือกับครูและผู้ปกครอง
ในกำรแกป้ัญหำอย่ำงต่อเนื่อง  

.../2. ให้ค ำปรึกษำ... 
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2. ให้ค ำปรึกษำ ข้อมูลข่ำวสำร และประสำนงำนในกำรเตรียมตัวและสมัครสอบส ำหรับนักเรียนใน

กำรศึกษำต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 และระดับอุดมศึกษำ  
3. ร่วมประชุมวำงแผนกำรคัดกรองนักเรียนพิกำรเรียนร่วม 
4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรคัดกรองนักเรียนพิกำรเรียนร่วม 
5. จัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักเรียนพิกำรเรียนรวม 
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 3.7 งำนประเมินผลงำนวิชำกำร (งำนประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ) 
  1. นำยศิริสัมพันธ์      มหัปประภำภิวัฒน์  คร ูคศ.2   หัวหน้ำ 
  2. นำยอมรศักดิ์        ศรีวิรัตน์   คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวเสำวลักษณ์  ไม้แก่นสำร  คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  4. นำยธดล              สำบุ่ง   คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  5. นำยวุฒิพัทธิ์  โพทวี    คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  6. นำยศรัทธำ       อินพหล   คร ูคศ.1        ผู้ช่วย 
  7. นำงสำวจันทิมำ  ชอบธรรม  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  8. นำงสำวพอตำ    เชียงทอง  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  9. นำงเพียงขวัญ     ค ำตุ้ย   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  10. นำงสำวรัชนก  สุดดี   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  11. นำยธนะชัย       จันทร์สุข  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  12. นำงสำวอริสรำ    สวำทะสุข  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  13. นำยสมภักดิ์     นำนเปำ   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  14. นำงสำวศิริพร   ถิระกำร   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  15. นำงสำววันวิสำ ใหม่นวล   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  16. นำยธีรวัต     เอ่ียมมำ   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  17. นำงสำวฐิติมำ รำชเจริญ   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  18. นำงสำวประภำพร  อหิงสำกุล   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  19. นำยพันธกำนต์ อุจจภูรี    ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  20. นำยเกรียงไกร  สีด ำ   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  21. นำยชูเกียรติ  ปันพรม   พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
  22. นำงสำวฐณิชชญำณ์  ปองผดุง   พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
  23. นำยอุดมศักดิ์ ต่อพนำ   ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
  24. นำงสำวชนนิกำนต์  เชียงงำม  ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 

1. ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้เป็นไปตำมระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำโดย
เป็นกำรบริหำรงำนปกติของสถำนศึกษำ 

2. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของทุกฝ่ำย ทุกมำตรฐำนที่รับผิดชอบ  
3. รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนและประเมินแต่ละมำตรฐำน สรุปรำยงำน  
4. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) รำยงำนผู้ที่เก่ียวข้อง 
5. น ำผลกำรประเมินตนเองมำประชุมเพ่ือหำข้อควรปรับปรุงและวำงแผนกำรพัฒนำ 
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
.../3.8 งำนอ่ืนๆ... 
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 3.8 งำนอื่นๆ ของงำนวิชำกำร 
  1. นำยศิริสัมพันธ์      มหัปประภำภิวัฒน์  คร ูคศ.2   หัวหน้ำ 
  2. นำยอมรศักดิ์        ศรีวิรัตน์   คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวเสำวลักษณ์  ไม้แก่นสำร  คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  4. นำยธดล              สำบุ่ง   คร ูคศ.2       ผู้ช่วย 
  5. นำยวุฒิพัทธิ์  โพทวี    คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  6. นำยศรัทธำ       อินพหล   คร ูคศ.1        ผู้ช่วย 
  7. นำงสำวจันทิมำ  ชอบธรรม  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  8. นำงสำวพอตำ    เชียงทอง  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  9. นำงเพียงขวัญ     ค ำตุ้ย   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  10. นำงสำวรัชนก  สุดดี   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  11. นำยธนะชัย       จันทร์สุข  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  12. นำงสำวอริสรำ    สวำทะสุข  คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  13. นำยสมภักดิ์     นำนเปำ   คร ูคศ.1       ผู้ช่วย 
  14. นำงสำวศิริพร   ถิระกำร   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  15. นำงสำววันวิสำ ใหม่นวล   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  16. นำยธีรวัต     เอ่ียมมำ   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  17. นำงสำวฐิติมำ รำชเจริญ   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  18. นำงสำวประภำพร  อหิงสำกุล   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  19. นำยพันธกำนต์ อุจจภูรี    ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  20. นำยเกรียงไกร  สีด ำ   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  21. นำยชูเกียรติ  ปันพรม   พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
  22. นำงสำวฐณิชชญำณ์  ปองผดุง   พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
  23. นำยอุดมศักดิ์ ต่อพนำ   ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
  24. นำงสำวชนนิกำนต์  เชียงงำม  ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 

1. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้แสดงผลงำนทำงวิชำกำร 
2. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำร 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันทั้งทำงด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
4. ประสำนควำมร่วมมือ ช่วยเหลือในกำรพัฒนำวิชำกำรโดยมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนวิชำกำรกับ

โรงเรียนในสังกัดและต่ำงสังกัด 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน  
6. มีส่วนร่วม รับผิดชอบ ต่อภำรกิจต่ำงๆ ของโรงเรียนในสังกัด สพม .ตำก รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือ 

ด ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำกิจกรรมของโรงเรียน  
7. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำวิชำกำรและกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำของ บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ  
8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

4. ฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณและสินทรัพย์ 
 1. นำยวุฒิพัทธิ์       โพทวี  ครู คศ.1   หัวหน้ำ 
 2. นำงสำวจันทิมำ    ชอบธรรม ครู คศ.1   ผู้ช่วย 

../3. นำยธนะชัย... 
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 3. นำยธนะชัย      จันทร์สุข ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
 4. นำงสำวศิริพร     ถิระกำร ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. วำงแผนกำรเงินของโรงเรียน จัดกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินของโรงเรียนและควบคุมกำรด ำเนินงำนด้ำน
งบประมำณ 
 2. จัดท ำแผนงบประมำณของสถำนศึกษำ สำรสนเทศทำงกำรเงินของสถำนศึกษำ 
 3. กรอบงบประมำณจ่ำยล่วงหน้ำ และจัดท ำแผนงบประมำณ 
 4. ควบคุมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนกำรงบประมำณเพ่ือควำมคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กำรตรวจสอบติดตำม ประเมินผลและเป็นไปตำมมำตรฐำนและระเบียบ 
 5. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยและอนุมัติงบประมำณ รวมถึงรำยงำนผลกำรใช้งบประมำณ และผลกำรด ำเนินงำน
กำรบริหำรงบประมำณ 
 6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 4.1 งำนจัดท ำเสนอของบประมำณ 
  1. นำยวุฒิพัทธิ์      โพทวี  ครู คศ.1   หัวหน้ำ 
  2. นำยธนะชัย       จันทร์สุข ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวจันทิมำ  ชอบธรรม ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวศิริพร    ถิระกำร           ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. กำรวิเครำะห์ และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
 2. วิเครำะห์ทิศทำงและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนเหนือสถำนศึกษำ ได้แก่ เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์  
ระดับชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนปฏิบัติรำชกำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
 3. ศึกษำข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำนและเป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะทุกระดับ ได้ แก่เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรสำธำรณะ ข้อตกลงกำรจัดท ำ ข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำนของเขตพ้ืนที่ และผลกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำท่ีต้องด ำเนินกำร เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถำนศึกษำทำกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 4. ศึกษำวิเครำะห์ กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมกรอบทิศทำงของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
 5. วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำตำมข้อตกลงที่ท ำกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด้ำนปริมำณ 
คุณภำพ เวลำ ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค ำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงำน/โครงกำร 
 6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 4.2 งำนจัดท ำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
  1. นำยธนะชัย     จันทร์สุข ครู คศ.1   หัวหน้ำ 
  2. นำยวุฒิพัทธิ์      โพทวี  ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวจันทิมำ  ชอบธรรม ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวศิริพร      ถิระกำร ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำ (SWOT) และประเมิน
สถำนภำพของสถำนศึกษำจัดท ำแผนกลยุทธ์  
 3. ก ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ ของสถำนศึกษำ  

…/4. ก ำหนด... 
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 4. ก ำหนดกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ  
 5. ก ำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ โดยจัดท ำเป็นข้อมูลสำรสนเทศ  
 6. ก ำหนดเป้ำหมำยระยะปำนกลำงของผลผลิตในเชิงปริมำณ คุณภำพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับผลกำร
ปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำท่ีจะท ำร่ำงข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 7. จัดท ำรำยละเอียดโครงสร้ำง แผนงำน งำน/โครงกำร และกิจกรรมหลัก  
 8. จัดให้รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงและน ำเสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 
 9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 4.3 งำนจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 
  1. นำยวุฒิพัทธิ์      โพทวี  ครู คศ.1    หัวหน้ำ 
  2. นำยธนะชัย      จันทร์สุข ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวจันทิมำ  ชอบธรรม ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวศิริพร     ถิระกำร ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. จัดท ำข้อตกลงบริกำรผลผลิตของสถำนศึกษำกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เมื่อได้รับงบประมำณ 
 2. ศึกษำข้อมูลกำรจัดสรรงบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแจ้งผ่ำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ แจ้งให้สถำนศึกษำทรำบในเรื่องนโยบำย แผนพัฒนำ มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน และวิธีกำรจัดสรรงบประมำณ  
 3. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับจำกหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรที่เ ขตพ้ืนที่กำรศึกษำ        
แจ้งตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมำณท่ีได้จำกแผนกำรระดมทรัพยำกร  
 4. วิเครำะห์กิจกรรมตำมภำรกิจงำนที่จะต้องด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนโครงสร้ำงสำยงำน และตำมแผนงำน 
งำนโครงกำรของสถำนศึกษำ เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญ และก ำหนดงบประมำณ ทรัพยำกรของแต่ละสำยงำน 
งำนโครงกำร ให้เป็นไปตำมกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับ และวงเงินนอกงบประมำณตำมแผนระดม
ทรัพยำกร  
 5. ปรับปรุงกรอบงบประมำณรำยจ่ำยระยะปำนกลำง (MTEF) ให้สอดคล้องกับ กรอบวงเงินที่ได้รับ  
 6. จัดท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ซึ่งระบุแผนงำนโครงกำรที่ สอดคล้องวงเงิน
งบประมำณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมำณท่ีได้รับตำมแผนระดมทรัพยำกร  
 7. จัดท ำข้อร่ำงตกลงผลผลิตของหน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำ และก ำหนดผู้รับผิดชอบ  
 8. น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ และร่ำงข้อตกลงผลผลิตขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ  
 9. แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท ำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำรับไปด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
 10. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 4.4 งำนตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้เงิน 
  1. นำยวุฒิพัทธิ์      โพทวี  ครู คศ.1    หัวหน้ำ 
  2. นำยธนะชัย      จันทร์สุข ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวจันทิมำ  ชอบธรรม ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวศิริพร     ถิระกำร ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. กำรตรวจสอบติดตำมกำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินงำน  

…/1.1 จัดท ำแผน... 
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  1.1 จัดท ำแผนกำรตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้เงินทั้งเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณของ
สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ และแผนกำรใช้งบประมำณรำยไตรมำส  
  1.2 จัดท ำแผนกำรก ำกับตรวจสอบติดตำมและป้องกันควำมเสี่ยงส ำหรับโครงกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง  
  1.3 ประสำนแผนและด ำเนินกำรตรวจสอบ ติดตำม และนิเทศให้เป็นไปตำมแผน ตรวจสอบ ติดตำม
ของสถำนศึกษำ โดยเฉพำะโครงกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง 
  1.4 จัดท ำข้อสรุปผลกำรตรวจสอบ ติดตำม และนิเทศพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหำที่อำจ  ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่ประสบผลส ำเร็จ  
  1.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
  1.6 สรุปข้อมูลสำรสนเทศที่ได้และจัดรำยงำนข้อมูลกำรใช้งบประมำณผลกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำเป็นรำยไตรมำสต่อเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2. ประเมินผลกำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินงำน  
  2.1 ก ำหนดปัจจัยหลักควำมส ำคัญ และตัวชี้วัดของสถำนศึกษำ  
  2.2 จัดท ำตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของผลผลิตที่ก ำหนดตำมข้อตกลงกำรให้บริกำรผลผลิตของสถำนศึกษำ  
  2.3 สร้ำงเครื่องมือเพ่ือกำรประเมินผล ผลผลิตตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้  ตำมข้อตกลงกำร
ให้บริกำรผลผลิตของสถำนศึกษำ  
  2.4 ประเมินแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ และจัดท ำรำยงำนประจ ำปี  
  2.5 รำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4.5 งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 
  1. นำงสำวศิริพร    ถิระกำร ครู คศ.1   หัวหน้ำ 
  2. นำยวุฒิพัทธิ์      โพทวี  ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
  3. นำยธนะชัย      จันทร์สุข ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวจันทิมำ  ชอบธรรม ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. กำรจัดกำรทรัพยำกร  
  1.1 ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำ และสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ
รำยงำนสินทรัพย์ของสถำนศึกษำเพ่ือใช้ทรัพยำกรร่วมกัน  
  1.2 วำงระบบกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพร่วมกับบุคคลและหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน  
  1.3 สนับสนุนให้บุคลำกร และสถำนศึกษำร่วมมือกันใช้ทรัพยำกรในชุมชนให้เกิดประโยชน์            
ต่อกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ  
 2. กำรระดมทรัพยำกร  
  2.1 ศึกษำ วิเครำะห์กิจกรรมและภำรกิจ งำน/โครงกำร ตำมกรอบประมำณกำรระยะปำนกลำง 
(MTEF) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจำกประมำณกำรรำยได้งบประมำณ
ไว้ เพื่อจัดล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตำมควำมเร่งด่วนและช่วงเวลำ  
  2.2 ศึกษำ วิเครำะห์แหล่งทรัพยำกรบุคคล หน่วยงำน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภำพให้            
กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนติดต่อประสำนควำมร่วมมืออย่ำงเป็นรูปธรรม  
  2.3 จัดท ำแผนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ โดยก ำหนดวิธีกำร แหล่งสนับสนุน 
เป้ำหมำย เวลำด ำเนินงำน และผู้รับผิดชอบ 
  2.4 เสนอแผนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ     
เพ่ือขอควำมเห็นชอบและด ำเนินกำรในรูปคณะกรรมกำร  
 

…/2.5 เก็บรักษำ... 
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  2.5 เก็บรักษำเงินและเบิกจ่ำยไปใช้ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมให้ เ ป็ น ไปต ำม
ระเบียบของทุนกำรศึกษำและระเบียบว่ำด้วยนอกงบประมำณท้ังตำมวัตถุประสงค์และไม่ก ำหนด วัตถุประสงค์  
 3. กำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์  
  3.1 วิเครำะห์ศักยภำพของสถำนศึกษำที่ด ำเนินกำรจัดหำรำยได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะน ำมำซึ่ง
รำยได้และผลประโยชน์ของสถำนศึกษำ เพ่ือจัดท ำทะเบียนข้อมูล  
  3.2 จัดท ำแนวปฏิบั ติ  หรือระเบียบของสถำนศึกษำเ พ่ือจัดหำรำยได้  และบริหำรรำยได้               
และผลประโยชน์ตำมแต่ละสภำพของสถำนศึกษำโดยไม่ขัดต่อกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
  3.3 จัดหำรำยได้และผลประโยชน์ และจัดท ำระเบียนคุม เก็บรักษำเงินและเบิกจ่ำยให้เป็นไป        
ตำมกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 4.6 งำนบริหำรกำรเงินและบัญชี 
  1. นำยวุฒิพัทธิ์      โพทวี  ครู คศ.1    หัวหน้ำ 
  2. นำยธนะชัย      จันทร์สุข ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 งำนบริหำรกำรเงิน 
  1. เบิกจ่ำยและอนุมัติงบประมำณ  
   1.1 จัดท ำแผนกำรใช้งบประมำณรำยไตรมำส โดยก ำหนดปฏิบัติงำนรำยเดือนให้เป็นไป ตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ แล้วสรุปแยกเป็นรำยไตรมำส เป็นงบบุคลำกร งบอุดหนุน งบลงทุน (แยก
เป็นค่ำครุภัณฑ์ และค่ำก่อสร้ำง) และงบด ำเนินกำร (นโยบำยพิเศษ)  
   1.2 เสนอแผนกำรใช้งบประมำณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจ ำงวดเป็นรำยไตรมำส ผ่ำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำไปยังคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนรวบรวมเสนอต่อส ำนักงบประมำณ  
   1.3 เบิกจ่ำยงบประมำณประเภทต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และอนุมัติกำรใช้
งบประมำณกำรศึกษำตำมประเภทและรำยกำรตำมท่ีได้รับงบประมำณ  
  2. เงินโอนงบประมำณ (กำรโอนเงินให้เป็นไปตำมข้ันตนและวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด)  
  3. กำรบริหำรกำรเงิน (กำรเบิกจำกคลัง กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรน ำส่งเงิน      
กำรโอนเงิน กำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตำมข้ันตอนและวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด) 
 งำนบริหำรบัญชี  
  1. จัดท ำบัญชี  
   1.1 ตั้งยอดบัญชีระหว่ำงปีงบประมำณ ทั้งกำรตั้งยอดภำยหลังกำรเปิดบัญชีงบประมำณปีก่อนและ
กำรตั้งยอดก่อนกำรปิดบัญชีงบประมำณปีก่อน  
   1.2 ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมำณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมำณเข้ำบัญชีทุน และบัญชีเงินรับ
ฝำก และเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุ หรือบัญชีสินค้ำคงเหลือ และบัญชีสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดท ำใบส ำคัญกำรลงบัญชีทั่วไป โดยใช้จ ำนวนเงินตำมรำยกำร หลังกำรปรับปรุง  
   1.3 บันทึกบัญชีประจ ำวันให้ครอบคลุมกำรรับเงินงบประมำณกำรรับรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำหรือ
กำรให้บริกำร กำรรับเงินรำยได้ กำรจ่ำยเงินงบประมำณ กำรจ่ำยเงินงบประมำณให้ยืม  กำรจ่ำยเงินนอก
งบประมำณให้ยืม กำรซื้อวัสดุ หรือสินค้ำคงเหลือ เงินทดรองจ่ำย เงินมัดจ ำ และค่ำปรับ รำยได้จำกเงินกู้ของ
รัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน กำรรับเงินบริจำค กำรรับเงินรำยได้แผ่นดิน กำรถอนเงินรำยได้แผ่นดิน กำรเบิกเงิน
งบประมำณแทนกัน กำรจ่ำยเงินให้หน่วยงำนที่ปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมกำรเงิน กำรรับเงินควำมผิดทำง
ละเมิด  
   1.4 บันทึกเปิดบัญชีคงค้ำง (พึงรับพึงจ่ำย: Accrual Basis) โดยบันทึกรำยกำรด้ำนเดบิตในบัญชี
แยกประเภท (หนี้สิน ทุน รำยได้)  

…/1.5 สรุปรำยกำร... 
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   1.5 สรุปรำยกำรบันทึกบัญชีทุกวันท ำกำร สรุปรำยรับ หรือรำยจ่ำยผ่ำนไปบัญชีแยกประเภท     
เงินสด เงินฝำกธนำคำร และเงินฝำกคลัง ส ำหรับรำยกำรอ่ืน และรำยกำรในสมุดรำยวัน ทั่วไปให้ผ่ำนรำยกำร
เข้ำบัญชีแยกประเภท ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน  
   1.6 ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมำณ โดยปรับรำยกำรบัญชีรำยได้จำกงบประมำณค้ำงรับ 
ค่ำใช้จ่ำย/รับ ที่ได้รับล่วงหน้ำ ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ/ รำยได้ค้ำงรับ วัสดุหรือสินค้ำที่ใช้ไป ระหว่ำงงวดบัญชี     
ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตัดจ ำหน่ำย ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  
   1.7 ปิดบัญชีรำยได้ และค่ำใช้จ่ำยเพ่ือบันทึกบัญชีรำยได้สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) ค่ำใช้จ่ำยในงวด บัญชี
และปิดรำยกำรได้สูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยงวดบัญชีสูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม แล้วให้โอนบัญชี รำยได้แผ่นดิน
น ำส่งคลังเข้ำบัญชีรำยได้แผ่นดิน หำกมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้ำบัญชีรำยได้  แผ่นดินรอน ำส่งคลัง 
ตรวจสอบควำมถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝำกธนำคำรตำมรำยงำนคงเหลือประจ ำวัน และงบพิสูจน์ยอด 
ฝำกธนำคำร ตลอดจนตรวจสอบควำมถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป และกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ
บัญชีย่อยและทะเบียน 
   1.8 แก้ไขข้อผิดพลำดจำกกำรบันทึกรำยกำรผิดบัญชี จำกกำรที่เขียนข้อควำมผิดหรือ ตัวเลขผิดจำก
กำรบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยกำรขีดฆ่ำข้อควำม หรือตัวเลขผิดลงลำยมือช่อย่อก ำกับ 
พร้อมวัน เดือน ปี แล้วเขียนข้อควำมหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง  
  2. กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินและงบประมำณ  
   2.1 จัดท ำรำยงำนประจ ำเดือนส่งหน่วยงำนต้นสังกัดส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลำง
ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปโดยจัดท ำรำยงำนรำยได้แผ่นดิน รำยงำนรำยได้  และค่ำใช้จ่ำยรำยงำนเงินประจ ำ
งวด  
   2.2 จัดท ำรำยงำนประจ ำปี โดยจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน จัดท ำงบแสดงผลกำรด ำเนินงำนทำง
กำรเงินงบกระแสเงินสดจัดท ำโดยวิธีตรง จัดท ำหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และจัดส่งรำยงำน ประจ ำปี ให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนผ่ำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และจัดส่งส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 
และกรมบัญชีกลำงตำมก ำหนดระยะเวลำที่ก ำหนด  
   2.3 กำรจัดและจัดหำแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลำงที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือ
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องจัดท ำข้ึนเพื่อจ ำหน่ำยจ่ำยแจก 
 4.7 งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 
  1. นำงสำวจันทิมำ     ชอบธรรม ครู คศ.1   หัวหน้ำ 
  2. นำงสำวศิริพร        ถิระกำร       ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลสินทรัพย์ของสถำนศึกษำ  
  1.1 ตั้งคณะกรรมกำรหรือบุคลำกรขึ้นส ำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อำคำร และสิ่งก่อสร้ำง  ทั้งหมดเพ่ือ
ทรำบสภำพกำรใช้งำน 
  1.2 จ ำหน่ำย บริจำค หรือขำยทอดตลำดให้เป็นไปตำมระเบียบในกรณีที่หมดสภำพ หรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 
  1.3 จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหำจำกเงิน
งบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ ตลอดจนที่ได้จำกกำรบริจำคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้  โดยบันทึกทะเบียน
คุมรำคำ วันเวลำที่ได้รับสินทรัพย์  
  1.4 จดทะเบียนเป็นที่รำชพัสดุส ำหรับที่ดิน อำคำร และสิ่งก่อสร้ำงในกรณีที่ยังไม่ด ำเนินกำร และที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ให้ประสำนกับกรมธนำรักษ์ หรือส ำนักงำนธนำรักษ์จังหวัด เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นปัจจุบัน และให้
จัดท ำทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  

…/1.5 จัดท ำระบบ... 
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  1.5 จัดท ำระบบฐำนข้อมูลทรัพย์สินของสถำนศึกษำ  
  1.6 จัดท ำระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินที่เกิดจำกกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
 2. กำรจัดหำพัสดุ  
  2.1 วิเครำะห์แผนงำน งำน/โครงกำร ที่จัดท ำกรอบรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง เพ่ือตรวจดู
กิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตำมทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดตำมมำตรฐำนกลำง  
  2.2 จัดท ำแผนระยะปำนกลำงและจัดหำพัสดุทั้งในส่วนที่สถำนศึกษำจัดหำเองและร่วมมือ กับ
สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนอื่นจัดหำ  
 3. กำรก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะและจัดซื้อจัดจ้ำง  
  3.1 จัดท ำเอกสำรแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงในกรณีที่เป็นแบบ
มำตรฐำน  
  3.2 ตั้งคณะกรรมกำรขึ้นก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะหรือแบบรูปรำยกำร ในกรณีที่ไม่เป็นแบบ
มำตรฐำน โดยด ำเนินกำรไปตำมระเบียบ 
  3.3 จัดซื้อจัดจ้ำง โดยตรวจสอบงบประมำณ รำยละเอียดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพำะ ประกำศ จ่ำย/ขำย
แบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะ พิจำรณำซองโดยคณะกรรมกำร จัดท ำสัญญำ และเมื่อตรวจรับงำนให้
มอบเรื่องแก่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินฏีกำเบิกเงินเพ่ือจ่ำยแก่ผู้ขำย/ผู้จ้ำง  
 4. กำรควบคุม บ ำรุงรักษำ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง  
  4.1 จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน  
  4.2 ก ำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สิน  
  4.3 ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมระบบ และแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีอย่ำงสม่ ำเสมอทุกปี  
  4.4 ตรวจสอบสภำพและบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังกำรใช้งำนส ำหรับทรัพย์สินที่มีสภำพ
ไม่สำมำรถใช้งำนได้ให้ตั้งคณะกรรมกำรขึ้นพิจำรณำและท ำจ ำหน่ำย หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้ำง  
 5. จัดท ำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน  
 6. ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน  
 7. ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง จัดซ่อม พัสดุครุภัณฑ์  
 8. ด ำเนินกำรเบิก จ่ำย วัสดุส ำนักงำนให้หน่วยงำนต่ำงๆ  
 9. เป็นที่ปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่พัสดุในหน่วยงำนอื่นๆ  
 10. บ ำรุง รักษำ พัสดุ ครุภัณฑ์  
 11. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
5. ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
 1. นำงสำวเสำวลักษณ์     ไม้แก่นสำร ครู คศ.2  หัวหน้ำ 
 2. นำยอมรศักดิ์      ศรีวิรัตน์ ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
 3. นำงสำวประภำพร  อหิงสำกุล ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 4. นำยเกรียงไกร    สีด ำ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
 5. นำงสำวฐณิชชญำณ์     ปองผดุง พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
 6. นำงสำวชนนิกำนต์       เชียงงำม ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. รวบรวมและรำยงำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  - จ ำนวนข้ำรำชกำรครูจ ำแนกกำรศึกษำวิชำเอก 

…/- จ ำนวนลูกจ้ำง... 
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  - จ ำนวนลูกจ้ำงประจ ำในสถำนศึกษำ 
  - จ ำนวนลูกจ้ำงชั่วครำว 
  - จ ำนวนพนักงำนรำชกำร 
 2. วิเครำะห์ควำมต้องกำรอัตรำก ำลัง 
 3. จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 
 4.วำงแผน สนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน 
 5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 5.1 งำนบริหำรบุคคล   
  5.1.1 กำรวำงแผนอัตรำก ำลังและกำรเปลี่ยนต ำแหน่งให้สูงขึ้นและย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
   1. นำงสำวเสำวลักษณ์    ไม้แก่นสำร ครู คศ.2   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวประภำพร      อหิงสำกุล ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   3. นำงสำวฐณิชชญำณ์    ปองผดุง พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
   4. นำงสำวชนนิกำนต์ เชียงงำม ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ด ำเนินกำรสรรหำบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำกรณี
ได้รับมอบอ ำนำจ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 2. กำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว  
  2.1 กรณีกำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำวโดยใช้เงินงบประมำณให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังหรือตำมเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน
ก ำหนด  
  2.2 กรณีกำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำวกรณีอ่ืน นอกเหนือจำกข้อ 1 สถำนศึกษำภำยใต้
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สถำนศึกษำก ำหนด 
 3. กำรแต่งตั้ง ย้ำย โอน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  3.1 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  3.2 กำรโอนหรือกำรเปลี่ยนสถำนะของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  
 4. กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร  
  กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กรณีออกจำกข้ำรำชกำร (มำตรำ 65) ออกจำกข้ำรำชกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี (มำตรำ 65) ออกจำก
ข้ำรำชกำรเพ่ือรับข้ำรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับข้ำรำชกำรทหำร (มำตรำ 66) และลำออกจำก
พนักงำนส่วนท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรอื่นท่ีไม่ใช่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (มำตรำ 67)  
  5.1.2 งำนสรรหำและแต่งตั้งบุคลำกร 
   1. นำงสำวเสำวลักษณ์    ไม้แก่นสำร ครู คศ.2   หัวหน้ำ 
   2.นำงสำวประภำพร   อหิงสำกุล ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   3. นำงสำวฐณิชชญำณ์    ปองผดุง พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
   4.นำงสำวชนนิกำนต์      เชียงงำม ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน   
 1. กำรสรรหำบรรจุและแต่งตั้ง ด ำเนินกำรโดยผู้อ ำนวยกำร  
  - ด ำเนินกำรสรรหำเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำ กรณีได้รับมอบอ ำนำจจำก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
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  - กำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว  
  - กำรแต่งตั้ง ย้ำย โอน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  - กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร  
  - กำรรักษำรำชกำรแทนและรักษำรำชกำรแทน  
 2. กำรเพ่ิมค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว  
 3. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ำยเงินเดือน (ค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน)  
 4. ดูแลเรื่องเงินวิทยฐำนะและค่ำตอบแทนอ่ืนๆ 
  5.1.3 งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือน 
   5.1.3.1 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    1. นำงสำวเสำวลักษณ์     ไม้แก่นสำร ครู คศ.2   หัวหน้ำ 
    2. นำงสำวประภำพร   อหิงสำกุล ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
    3. นำงสำวฐณิชชญำณ์     ปองผดุง พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
    4.นำงสำวชนนิกำนต์       เชียงงำม ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. กำรพัฒนำก่อนกำรมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยจัดให้มีกำรปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับกำรสรรหำ และ
บรรจุแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ แจ้งภำระงำนตำมมำตรฐำน คุณภำพ
งำน มำตรฐำนวิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพ เกณฑ์กำรประเมินผลงำน และมีกำรติดตำม ประเมินผล และจัดให้
มีกำรพัฒนำตำมควำมเหำะสมอย่ำงต่อเนื่อง  
 2. กำรพัฒนำระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดยมีกำรศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำร จ ำเป็นในกำร
พัฒนำตนเองของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ สถำนศึกษำ มีกำรก ำหนดหลักสูตรกำรพัฒนำ
แผน/โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด ำเนินกำรพัฒนำ ติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ  
 3. กำรพัฒนำก่อนเลื่อนต ำแหน่ง โดยกำรศึกษำวิเครำะห์ คุณลักษณะเฉพำะสำหรับต ำแหน่ง ลักษณะงำน
ตำมต ำแหน่งที่ได้รับกำรปรับปรุงก ำหนดต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดส่งเสริมหรือ
ด ำเนินกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพที่เหมำะสม มีกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ 
   5.1.3.2 กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    1. นำงสำวเสำวลักษณ์  ไม้แก่นสำร ครู คศ.2  หัวหน้ำ 
    2. นำยศิริสัมพันธิ์  มหัปประภำภิวัฒน์  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
    3. นำยธดล  สำบุ่ง ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
    4. นำยวุฒิพัทธิ์    โพทวี ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. กำรเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ ด ำเนินกำรโดยผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ แต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ    
แล้วคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 2. ด ำเนินกำรโดยผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำ กรณีสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องชี้แจงเหตุให้ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำดังกล่ำวทรำบ กรณีเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำที่ถึงแก่ควำมตำยอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้รำยงำนไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เพ่ือด ำเนินกำรหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด รำยงำนกำรสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป  
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 3. กำรเลื่อนเงินเดือนกรณีถึงแก่ควำมตำย อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดยแจ้งชื่อผู้ตำยและ
ข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้องกับกำรตำยอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติรำชกำร ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ           
เพ่ือด ำเนินกำรขอควำมเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้ำที่โดยผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ สั่งเลื่อน
เงินเดือนให้แก่ผู้ตำยเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
   5.1.3.3 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
    1. นำงสำวเสำวลักษณ์  ไม้แก่นสำร ครู คศ.2  หัวหน้ำ 
    2. นำยศิริสัมพันธิ์  มหัปประภำภิวัฒน์  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
    3. นำยธดล  สำบุ่ง ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
    4. นำยวุฒิพัทธิ์    โพทวี ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรแบบประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติ งำนของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยประเมินปีละ2ครั้ง ตำมรอบปีงบประมำณ ดังนี้  
  ครั้งที่ 1 เป็นกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนในรอบครึ่งปีแรกระยะเวลำ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม ถึงวันที่ 31 มีนำคม ของปีถัดไป  
  ครั้งที่ 2 เป็นกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนในรอบครึ่งปีหลังระยะเวลำ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน ถึงวันที่ 30 กันยำยน ของปีถัดไป  
 2. ด ำเนินกำรรวบรวมผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรในโรงเรียน เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำ  
  - กำรเลื่อนเงินเดือน กำรให้รำงวัลตอบแทนประจ ำปี และค่ำตอบแทนอ่ืนๆ  
  - กำรพัฒนำและแก้ไขกำรปฏิบัติงำน  
  - กำรให้ออกจำกรำชกำร  
   5.1.3.4 กำรเพ่ิมค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว 
    1. นำงสำวเสำวลักษณ์  ไม้แก่นสำร ครู คศ.2  หัวหน้ำ 
    2. นำยศิริสัมพันธิ์  มหัปประภำภิวัฒน์  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
    3. นำยธดล  สำบุ่ง ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
    4. นำยวุฒิพัทธิ์    โพทวี ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. กรณีกำรเพิ่มค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำวโดยใช้เงินงบประมำณให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังหรือตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ก ำหนด   
 2. กรณีกำรเพ่ิมค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำวกรณี อ่ืนนอกเหนือจำกสถำนศึกษำ สำมำรถ
ด ำเนินกำรจ้ำงช่ำงครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ 3 และลูกจ้ำงชั่วครำวของสถำนศึกษำได้ โดยใช้เงินรำยได้ของสถำนศึกษำ
ภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีกำรทีสถำนศึกษำก ำหนด 
  5.1.4 งำนจัดท ำทะเบียนประวัติ กำรศึกษำต่อ กำรปรับวุฒิ กพ.7 หรือ กคศ.16 
   1. นำงสำวฐณิชชญำณ์  ปองผดุง  พนักงำนรำชกำร   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวเสำวลักษณ์  ไม้แก่นสำร ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
   3. นำงสำวประภำพร   อหิงสำกุล ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   4. นำงสำวชนนิกำนต์ เชียงงำม ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
 

…/หน้ำที่ปฏิบัติงำน... 
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หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. กำรจัดท ำและเก็บรักษำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงสถำนศึกษำ
จัดท ำ 2 ฉบับ สถำนศึกษำเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษำไว้ที่ส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 ฉบับ 
 2. เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในประวัติกำรแก้ไข วันเดือน ปีเกิด ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและลูกจ้ำง  
 3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประสงค์ขอแก้ไข วัน เดือน ปี ยื่นค ำขอตำมแบบที่
ก ำหนดโดยแนบเอกสำรต่อผู้บังคับบัญชำขั้นต้น ประกอบด้วยสูติบัตร ทะเบียนรำษฎร์ หลักฐำนทำงกำรศึกษำ 
ตรวจสอบควำมถูกต้อง น ำเสนอไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่เพ่ืออนุมัติแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. ด ำเนินกำรแก้ไขในทะเบียน
ประวัติ แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
 4. ด ำเนินเกี่ยวกับกำรขอมีบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร และพนักงำนรำชกำร 
  5.1.5 งำนขอเครือ่งรำชอิสริยำภรณ์ 
   1. นำงสำวเสำวลักษณ์  ไม้แก่นสำร ครู คศ.2   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวประภำพร   อหิงสำกุล ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   3. นำงสำวฐณิชชญำณ์  ปองผดุง  พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
   4. นำงสำวชนนิกำนต์      เชียงงำม ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  
 2. ด ำเนินกำรในกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำแก่ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด  
 3. จัดท ำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ดิเรก -
คุณำภรณ์ และผู้คืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
  5.1.6 งำนด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 
   1. นำงสำวเสำวลักษณ์  ไม้แก่นสำร ครู คศ.2   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวประภำพร   อหิงสำกุล ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   3. นำงสำวฐณิชชญำณ์  ปองผดุง  พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
   4. นำงสำวชนนิกำนต์      เชียงงำม ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ดูแลเรื่องวินัยและกำรรักษำวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงด ำเนินกำรโดย
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ในกรณีต่อไปนี้  
  - กรณีควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง  
  - กรณีควำมผิดวินัยร้ำยแรง  
  - กำรอุทธรณ์  
  - กำรร้องทุกข์  
 2. กำรเสริมสร้ำงและกำรป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย ด ำเนินกำรโดยผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
  - ผู้บริหำรแต่ละระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ  
  - ด ำเนินกำรให้ควำมรู้ ฝึกอบรม กำรสร้ำงขวัญและกำลังใจ กำรจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้ำงและ
พัฒนำเจตคติ จิตส ำนึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชำ  
  - สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอำใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิดวินัยตำม
ควรแก่กรณี  
 3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

…/5.1.7 กำรลำ... 
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  5.1.7 กำรลำทุกประเภทและกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร 
   1. นำงสำวฐณิชชญำณ์  ปองผดุง  พนักงำนรำชกำร   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวเสำวลักษณ์    ไม้แก่นสำร ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
   3. นำงสำวประภำพร   อหิงสำกุล ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   4. นำงสำวชนนิกำนต์ เชียงงำม ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ดูแลกำรลำทุกประเภท ซึ่งด ำเนินกำรดังนี้ 

1.1 ตรวจสอบสิทธิ์กำรลำของข้ำรำกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1.2 เสนอใบลำต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพ่ือให้เซ็นอนุมัติ 

  1.3 บันทึกกำรลำของข้ำรำกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  1.4 สรุปวันลำประจ ำปีงบประมำณในแต่ละปีและสรุปวันลำในครึ่งปีงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรเลื่อนขั้น
เงินเดือนของข้ำรำกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  5.1.8 งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำออกจำกรำชกำร 
   1. นำงสำวเสำวลักษณ์  ไม้แก่นสำร ครู คศ.2   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวประภำพร   อหิงสำกุล ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   3. นำงสำวฐณิชชญำณ์  ปองผดุง  พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ดูแลกำรออกจำกรำชกำร ซึ่งด ำเนินกำรโดยผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
  1.1 กำรออกจำกรำชกำร  
  1.2 กำรให้ออกจำกรำชกำร กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือไม่ผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อม
และกำรพัฒนำอย่ำงเข้มต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด  
  1.3 กำรออกจำกรำชกำรไว้ก่อน  
  1.4 กำรออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุรับรำชกำรนำนหรือเหตุทดแทน  
   - กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่โดยสม่ ำเสมอ  
    - กรณีไม่ปฏิบัติงำนตำมควำมประสงค์ของทำงรำชกำร  
   - กรณีสั่งให้ออกจำกรำชกำรเพรำะขำดคุณสมบัติทั่วไป ตำมมำตรำ 30 แห่งกฎระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชำติไทย กรณีเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น กรณีเป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็น
โรคที่ ก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี กรณีเป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือ
เป็นเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลำย  
   - กรณีขำดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่ำเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   -  กรณีมีเหตุอันสงสัยว่ำหย่อนควำมสำมำรถบกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรือประพฤติตนไม่
เหมำะสม  
   - กรณีมีมลทินมัวหมอง  
   - กรณีได้รับโทษจำกคุก โดยคำสั่งของศำล หรือรับโทษจำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกใน
ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
  5.1.9 งำนส่งเสริมวิทยฐำนะ มำตรฐำนวิชำชีพและจรยำบรรณวิชำชีพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ กำรอบรม ศึกษำดูงำน 
   1. นำงสำวเสำวลักษณ์  ไม้แก่นสำร ครู คศ.2   หัวหน้ำ 
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   2. นำงสำวประภำพร   อหิงสำกุล ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   3. นำงสำวฐณิชชญำณ์ ปองผดุง  พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
   4. นำงสำวชนนิกำนต์ เชียงงำม ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. จัดท ำแผนหรือโครงกำรส ำหรับกลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร 
 2. วำงแผนและด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ ด้ำนกำรจัดปฐมนิเทศ กำรแนะน ำ
บุคลำกร กำรจัดงำนต้อนรับ – ส่ง บุคลำกร 
 3. วำงแผน ก ำกับ ติดตำม ส่งเสริมบุคลำกรด้ำนกำรอบรม กำรศึกษำดูงำน กำรฝึกงำนเฉพำะต ำแหน่ง
กำรศึกษำต่อ เพื่อให้สอดคล้องตำมนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำด้ำนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 4. จัดวำงแผนด้ำนสวัสดิกำรเพ่ือส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียน มีโอกำส
พัฒนำวิชำชีพตนเอง โดยกำรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเพื่อพัฒนำงำนในหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพ 
 5. จัดโครงกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีวิทยฐำนะสูงขึ้น 
ส่งเสริมกำรเปลี่ยนต ำแหน่งสำยงำนในหน้ำที่ให้สูงขึ้น 
 6. วิเครำะห์สภำพงำนพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและระเบียบ กฎหมำย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 7. จัดระบบ และวำงแผนในกำรจัดท ำคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้สอดคล้องกับแบบแผนของทำงรำชกำรและโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน 
 8. ประสำนงำนกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน ภำระงำน มำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรในโรงเรียน 
 9. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  5.1.10 งำนแผนงำนและงำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนบริหำรบุคคล 
   1. นำงสำวเสำวลักษณ์  ไม้แก่นสำร ครู คศ.2   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวประภำพร   อหิงสำกุล ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   3. นำงสำวฐณิชชญำณ์ ปองผดุง  พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
   4. นำงสำวชนนิกำนต์ เชียงงำม ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. จัดท ำแผนหรือโครงกำรส ำหรับกลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร 
 2. จัดระบบและวำงแผนในกำรจัดท ำคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้สอดคล้องกับแบบแผนของทำงรำชกำรและโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน 
  3.ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 5.2 งำนกิจกำรนักเรียน 
  5.2.1 งำนวำงแผนกิจกำรนักเรียน 
   1. นำยอมรศักดิ์     ศรีวิรัตน์ ครู คศ.2      หัวหน้ำ 
   2. นำยศิริสัมพันธ์   มหัปประภำภิวัฒน์  ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
   3. นำยศรัทธำ       อินพหล ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
   4. นำงสำวพอตำ   เชียงทอง ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
   5. นำยสมภักดิ์     นำนเปำ คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
   6. นำยเกรียงไกร   สีด ำ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   7. นำยชูเกียรติ   ปันพรม พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
   8. นำยอดุมศักดิ์     ต่อพนำ ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
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หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. วำงแผน สนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำร 
 2. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย ตำมควำมถนัดและควำม
สนใจ  
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ควำมร่วมมือกับกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนจำกองค์กรภำยนอก 
 4. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  5.2.2 งำนบริหำรกิจกำรนักเรียน ควำมประพฤติ ระเบียบวินัย 
   1. นำยอมรศักดิ์     ศรีวิรัตน์ ครู คศ.2      หัวหน้ำ 
   2. นำยศิริสัมพันธ์   มหัปประภำภิวัฒน์  ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
   3. นำยศรัทธำ       อินพหล ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
   4. นำงสำวพอตำ   เชียงทอง ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
   5. นำยสมภักดิ์     นำนเปำ คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
   6. นำยเกรียงไกร   สีด ำ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   7. นำยชูเกียรติ   ปันพรม พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
   8. นำยอุดมศักดิ์     ต่อพนำ ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ศึกษำวิเครำะห์สภำพงำนปกครองนักเรียน ศึกษำระเบียบ กฎหมำย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
 2. วำงแผน ออกแบบระบบงำนปกครองนักเรียน ลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ โดยกำรน ำ
ระบบเทคโนโลยีใช้ในกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสม  
 3. จัดบุคลำกรรับผิดชอบและพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำนปกครองนักเรียน  
 4. จัดท ำระเบียบโรงเรียนว่ำด้วยกำรปกครองนักเรียน และก ำหนดแนวทำงปฏิบัติให้คณะครูรับทรำบ และ
ใช้ปกครองนักเรียนอย่ำงถูกต้อง  
 5. ติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของครูที่ปรึกษำ ให้สำมำรถปกครองนักเรียนที่รับผิดชอบอย่ำง 
ใกล้ชิดและมีคุณภำพ  
 6. สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรปกครองนักเรียนเป็นระยะๆ  
 7. ดูแล ติดตำมและตรวจสอบ กำรปฏิบัติตนของนักเรียน ตำมกฎระเบียบของโรงเรียน  
 8. ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ และผู้ปกครองนักเรียนในกำรแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึง ประสงค์ 
เพ่ือกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  
 9. บันทึกข้อมูล สถิติ กำรรักษำวินัยและกำรท ำผิดวินัยของนักเรียน  
 10. ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวัญก ำลังใจนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และปฏิบัติตนที่ดีเป็น 
แบบอย่ำงแก่ผู้อื่น  
 11. จัดท ำบัตรประจ ำตัวนักเรียนให้ครบถ้วนทุกคน เพ่ือใช้ควบคุมนักเรียนในด้ำนต่ำงๆ ให้เกิดผลต่อกำร 
ปกครองนักเรียน 
 12. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  5.2.3 งำนส่งเสริมพัฒนำให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
   1. นำยอมรศักดิ์     ศรีวิรัตน์ ครู คศ.2      หัวหน้ำ 
   2. นำยศรัทธำ       อินพหล ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
   3. นำงสำวพอตำ   เชียงทอง ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
   4. นำยเกรียงไกร   สีด ำ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

…/5. นำยชูเกียรติ... 
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   5. นำยชูเกียรติ   ปันพรม พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำควำมประพฤติ กำรแต่งกำยและระเบียบวินัย ได้แก่ กำรตรงต่อเวลำ กำรมำ
โรงเรียนสำย ควำมสะอำด กำรแต่งกำย กำรเข้ำแถว กำรแสดงควำมเคำรพ กำรปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ 
และแนวทำงปฏิบัติของโรงเรียน 
 2. ประสำนงำนครูที่ปรึกษำ ผู้ปกครองนักเรียน ฝ่ำยบริหำร เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหำ
ที่เกิดขึ้น 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ กิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประกำร ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 และค่ำนิยม 12 ประกำร 
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ กำรบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์         
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรพัฒนำสำธำรณสถำน ฯลฯ 
 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำด้ำนค่ำนิยมพ้ืนฐำน 12 ประกำร 
 6. ยกย่อง ให้ก ำลังใจ นักเรียนที่ประพฤติดีเป็นลำยลักษณ์อักษร เผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนที่
ประพฤติดี ให้ปรำกฏ มีกำรบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไว้เป็นหลักฐำน 
 7. ประสำนงำนครูที่ปรึกษำ ผู้ปกครองนักเรียน ฝ่ำยบริหำร เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหำที่
เกิดข้ึน 
 8.ประเมินผล สรุปผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริม และพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม เสนอ
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
 9. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  5.2.4 งำนสภำนักเรียนและส่งเสริมประชำธิปไตย 
   1. นำยอมรศักดิ์     ศรีวิรัตน์ ครู คศ.2      หัวหน้ำ 
   2. นำยศรัทธำ       อินพหล ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
   3. นำงสำวพอตำ   เชียงทอง ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
   4. นำยเกรียงไกร   สีด ำ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   5. นำยชูเกียรติ   ปันพรม พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. เป็นที่ปรึกษำโครงกำรต่ำงๆ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
นักเรียน  
 2. ดูแล แนะน ำ ให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือ กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรนักเรียน ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยภำยในกฎ ระเบียบของโรงเรียนว่ำด้วยงำนคณะกรรมกำรนักเรียน พร้อมทั้งสร้ำงเสริมขวัญก ำลังใจใน
กำรท ำงำนแก่คณะกรรมกำรนักเรียน  
 3. จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเตือน ปลูกฝังจิตสำนึกในกำรทำงำนร่วมกัน ปลูกฝังคุณลักษณะของกำรเป็นผู้น ำ
และผู้ตำมที่ดี ในแนวทำงของกำรปกครองระบบประชำธิปไตย  
 4. ประสำนควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรนักเรียน กับฝ่ำย/หน่วยงำนอ่ืนๆ หรือบุคลำกรทั้ง
ภำยในและภำยนอกโรงเรียน  
 5. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน  
 6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  5.2.5 งำนป้องกันแก้ไขปัญหำสำรเสพติด 
   1. นำยชูเกียรติ   ปันพรม พนักงำนรำชกำร  หัวหน้ำ 
   2. นำยเกรียงไกร   สีด ำ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

…/3. นำยอุดมศักดิ.์.. 
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   3. นำยอุดมศักดิ์     ต่อพนำ ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ตรวจ วิเครำะห์ หำสำรเสพติดประเภทต่ำงๆ จำกนักเรียนและรำยงำนผลกำรตรวจ  
 2. ดูแล ระวังป้องกัน และควบคุมไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสำรเสพติดทุกประเภท รณรงค์ นิเทศ 
และจัดกิจกรรมให้นักเรียนเห็นถึงพิษภัยจำกสำรเสพติด 
 3. บันทึกข้อมูล สถิติ กำรใช้สำรเสพติดของนักเรียนเสนอหัวหน้ำงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน  
 4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  5.2.6 งำนลูกเสือ 
   1) งำนลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 
   ผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ เนตรนำรี กองที่ 1 ประกอบด้วย 
    1. นำยศรัทธำ   อินพหล ผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
    2. นำยสมภักดิ์   นำนเปำ รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
    3. นำยอุดมศักดิ์  ต่อพนำ รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
    4. นำงเพียงขวัญ  ค ำตุ้ย รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
    5. นำงสำวรัชนก สุดดี รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
    6. นำงสำวศิริพร   ถิระกำร รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
   ผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ เนตรนำรี กองที่ 2 ประกอบด้วย 
    1. นำยอมรศักดิ์   ศรีวิรัตน์ ผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
    2. นำงสำวเสำวลักษณ์ ไม้แก่นสำร ผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
    3. นำยธนะชัย  จันทร์สุข รองผู้ก ำกบักองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
    4. นำยชูเกียรติ  ปันพรม รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
    5. นำงสำวฐณิชชญำณ์ ปองผดุง รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
    6. นำงสำวชนนิกำนต์  เชียงงำม รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
   ผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ เนตรนำรี กองที่ 3 ประกอบด้วย 
    1. นำยศิริสัมพันธ์    มหัปประภำภิวัฒน์ ผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
    2. นำยธดล   สำบุ่ง รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
    3. นำงสำวพอตำ เชียงทอง รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
    4. นำงสำวจันทิมำ ชอบธรรม รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
    5. นำยวุฒิพัทธิ์  โพทวี รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
    6. นำงสำวอริสรำ สวำทะสุข รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
    7. นำยธีรวัต    เอ่ียมมำ รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
    8. นำงสำววันวิสำ   ใหม่นวล รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
   2) งำนรองผู้ก ำกับลูกเสือวิสำมัญ  
   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ประกอบด้วย 
    1. นำยพันธกำนต์ อุจจภูรี ผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5-6 ประกอบด้วย 
    1. นำยเกรียงไกร สีด ำ รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
   3) ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดระดับ 4 
    1. นำงสำวประภำพร อหิงสำกุล รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
    2. นำงสำวฐิติมำ รำชเจริญ รองผู้ก ำกับกองลูกเสือ เนตรนำรี รร.ถนอมรำษฎร์บ ำรุง 

…/หน้ำที่ปฏิบัติงำน... 
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หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. จัดท ำโครงสร้ำง แผนงำน ปฏิทินปฏิบัติงำนของกิจกำรลูกเสือ 
 2. วิเครำะห์หลักสูตร จัดท ำโครงสร้ำงและแผนกำรเรียนรู้ 
 3. จัดท ำข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบให้ตำมระเบียบกำรจัดและประเมินผล 
 4. ก ำกับดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำลูกเสือให้ตรงตำมหลักสูตร  
 5. จัดหำสื่อ พัฒนำดูและห้องลูกเสือและเนตรนำรี  
 6. จัดท ำสำรสนเทศเกี่ยวกับกิจกำรลูกเสือ/เนตรนำรี  
 7. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ก ำกับลูกเสือ/เนตรนำรี  
 8. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  5.2.7 งำนโครงกำรคุณธรรม ประวัตินักเรียน กำรมำสำย กำรยกย่องนักเรียน กำรท ำควำมดี กำรใช้
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
   1. นำยอมรศักดิ์     ศรีวิรัตน์ ครู คศ.2    หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวเสำวลักษณ์   ไม้แก่นสำร ครู คศ.2     ผู้ช่วย 
   3. นำยเกรียงไกร  สีด ำ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   4. นำงสำวประภำพร  อหิงสำกุล ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   5. นำงสำวฐณิชชญำณ์  ปองผดุง  พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
   6. นำงสำวชนนิกำนต์     เชียงงำม  ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. วำงแผน ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรม 
 3. ร่วมวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เพ่ือสอดแทรกคุณธรรม-จริยธรรม  
 4.จัดท ำ ติดตำมกำรท ำบันทึกสถิตินักเรียนประจ ำวัน สรุป กำรขำด ลำ มำสำย รำยงำนโดยสรุปเป็นรำย
สัปดำห์ รำยเดือน น ำเสนอเพ่ือประสำนกับฝ่ำยวิชำกำรต่อไป 
 5. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  5.2.8 งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1. นำงสำวประภำพร  อหิงสำกุล ครูผู้ช่วย  หัวหน้ำ 
   2. นำยเกรียงไกร   สีด ำ ครผูู้ช่วย  รองหัวหน้ำ 
   3. นำยศิริสัมพันธ์    มหัปประภำภิวัฒน์  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
   4. นำยอมรศักดิ์      ศรีวิรัตน์ ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
   5. นำงสำวเสำวลักษณ์    ไม้แก่นสำร ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
   6. นำยธดล        สำบุ่ง ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
   7. นำยศรัทธำ     อินพหล ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
   8. นำงสำวรัชนก   สุดดี ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
   9. นำงสำวจันทิมำ  ชอบธรรม ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
   10. นำยวุฒิพัทธิ์    โพทวี ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
   11. นำงสำวพอตำ   เชียงทอง ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
   12. นำงเพียงขวัญ    ค ำตุ้ย ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
   13. นำยธนะชัย     จันทร์สุข ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
   14. นำงสำวอริสรำ   สะวำทะสุข ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
   15. นำยสมภักดิ์      นำนเปำ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 

…/16. นำงสำวศิริพร... 
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   16. นำงสำวศริิพร   ถิระกำร ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
   17. นำงสำววันวิสำ   ใหม่นวล ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
   18. นำยธีรวัต      เอ่ียมมำ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
   19. นำยพันธกำนต์   อุจจภูรี ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
   22. นำงสำวฐณิชญำณ์   ปองผดุง  พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
   23. นำยอุดมศกัดิ์      ต่อพนำ ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
   24. นำงสำวชนนิกำนต์  เชียงงำม ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภำพ  
 2. รับส่งต่อนักเรียนจำกครูที่ปรึกษำตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3. ให้กำรบริกำร ด้ำนกำรให้คำปรึกษำ และช่วยเหลือแก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้ำนกำรเรียนกำรประกอบ
อำชีพ ทุนกำรศึกษำ กำรพัฒนำทักษะชีวิตและสังคม กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน หรือด้ำนอ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม  
 4. ด ำเนินกำรประสำนงำนกับฝ่ำยอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จำกกระบวนกำรแนะแนว 
 5. ติดต่อ ประสำนงำนกับผู้ปกครอง หน่วยงำนภำยนอกเพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์  
 6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  5.2.9 งำนนักเรียนพักนอน 
   5.2.9.1 งำนนักเรียนพักนอนชำย 
    1. นำยสมภักดิ์     นำนเปำ ครู คศ.1     หัวหน้ำ 
    2. นำยอมรศักดิ ์ ศรีวิรัตน์ ครู คศ.2     ผู้ช่วย 
    3. นำยศิริสัมพันธ์  มหัปประภำภิวัฒน์ ครู คศ.2     ผู้ช่วย 
    4. นำยธดล สำบุ่ง ครู คศ.2     ผู้ช่วย 
    5. นำยศรัทธำ  อินพหล ครู คศ.1     ผู้ช่วย 
    6. นำยวุฒิพัทธิ์    โพทวี ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
    7. นำยเกรียงไกร   สีด ำ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
    8. นำยพันธกำนต์   อุจจภูรี ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
    9. นำยชูเกียรติ ปันพรม พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
    10. นำยอุดมศักดิ์    ต่อพนำ ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
   5.2.9.2 งำนนักเรียนพักนอนหญิง 
    1. นำงเพียงขวัญ        ค ำตุ้ย ครู คศ.1   หัวหน้ำ 
    2. นำงสำวเสำวลักษณ์  ไม้แก่นสำร ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
    3. นำงสำวจันทิมำ  ชอบธรรม ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
    4. นำงสำวพอตำ   เชียงทอง ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
    5. นำงสำวรัชนก        สุดดี ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
    6. นำงสำวอริสรำ   สะวำทะสุข ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
    7. นำงสำวศิริพร ถิระกำร ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
    8. นำงสำววันวิสำ       ใหม่นวล ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
    9. นำงสำวฐิติมำ   รำชเจริญ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
    10. นำงสำวประภำพร  อหิงสำกุล ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
    11. นำงสำวฐณิชญำณ์  ปองผดุง  พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
    12. นำงสำวชนนิกำนต์  เชียงงำม ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 

…/หน้ำที่ปฏิบัติงำน... 



~ 26 ~ 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ดูแลปกครองนักเรียนประจ ำพักนอน ให้ปฏิบัติตำมระเบียบโรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง และส่งเสริมกำร
ดูแลนักเรียนประจ ำพักนอน ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 2. อบรม สั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 3. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
 4. ประสำน ควำมร่วมมือกับครูผู้สอน ครูที่ปรึกษำ ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถำนประกอบกำรเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ  
 5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  5.2.10 งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรนักเรียน 
   1. นำยอมรศักดิ์     ศรีวิรัตน์ ครู คศ.2   หัวหน้ำ 
   2. นำงสำวเสำวลักษณ์   ไม้แก่นสำร ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
   3. นำงสำวประภำพร   อหิงสำกุล  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   4. นำยเกรียงไกร    สีด ำ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
   5. นำงสำวฐณิชชญำณ์  ปองผดุง  พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
   6. นำงสำวชนนิกำนต์     เชียงงำม  ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. จัดท ำแผนหรือโครงกำรส ำหรับกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
 2. จัดระบบและวำงแผนในกำรจัดท ำคู่มือบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนของโรงเรียน 
 3. ประเมินผล สรุป รำยงำนกำรปฏิบัติงำนที่ได้ด ำเนินงำนทุกครั้ง หลังสิ้นสุดกิจกรรมตำมกรอบเวลำที่
ก ำหนด 
 4. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
6. กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
 1. นำยธดล      สำบุ่ง  ครู คศ.2   หัวหน้ำ 
 2. นำยศรัทธำ         อินพหล ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
 3. นำงสำวพอตำ     เชียงทอง ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
 4. นำยสมภักดิ์  นำนเปำ ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
 5. นำยธีรวัต    เอ่ียมมำ ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
 6. นำยพันธกำนต์    อุจจภูรี ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 7. นำงสำวฐิติมำ    รำชเจริญ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 8. นำยชูเกียรติ    ปันพรม พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
 9. นำยอุดมศักดิ์     ต่อพนำ                ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
 10. นำงสำวหนึ่งฤทัย   อ่ิมกระจ่ำง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร   ผู้ช่วย 
 11. นำยประโยค  รุ่งเรือง ช่ำงไฟฟ้ำ 4   ผู้ช่วย 
 12. นำยอนันต์  บุญอินทร์ ช่ำงไฟฟ้ำ 4   ผู้ช่วย 
 13. นำยวันชัย  แสนเขื่อน ช่ำงปูน 4   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ำยบริหำรต่ำงๆ ในโรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำร และด ำเนินกำรตำม
บทบำทภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร  เอกสำร สื่ อ 
อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำย  เพ่ือให้กำรบริหำร
จัดกำรไปได้อย่ำงคล่องตัวสะดวก มีคุณภำพและเกิดประสิทธิผล 
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 2. ดูแล ก ำกับ ติดตำม กลั่นกรอง อ ำนวยควำมสะดวกสบำยให้ค ำปรึกษำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนในกลุ่มกำรบริหำรงำนทั่วไป 
 3. ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวข้องกับกำรจัดระบบบริหำรองค์กรกำรประสำนงำน 
 4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 6.1 งำนผู้ช่วยเลขำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
  1. นำยธดล      สำบุ่ง  ครู คศ.2   หัวหน้ำ 
  2. นำงสำวพอตำ  เชียงทอง ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวฐิติมำ รำชเจริญ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวหนึ่งฤทัย   อ่ิมกระจ่ำง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ติดต่อประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวก บันทึกและรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 
 2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 6.2 งำนพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 
  1. นำยธีรวัต     เอ่ียมมำ ครู คศ.1           หัวหน้ำ 
  2. นำยธดล  สำบุ่ง  ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวเสำวลักษณ์ ไมแ้ก่นสำร    ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
  4. นำยศิริสัมพันธ์ มหัปประภำภิวัฒน์ ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
  5. นำยศรัทธำ     อินพหล ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
  6. นำยวุฒิพัทธิ์     โพทวี  ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
  7. นำงสำวพอตำ   เชียงทอง ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
  8. นำงสำวหนึ่งฤทัย   อ่ิมกระจ่ำง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน  
 1. จัดระบบฐำนข้อมูลของสถำนศึกษำเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับระบบ
ฐำนข้อมูลของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2. จัดหำอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ให้เกิดควำมเพียงพอ และใช้
งำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถบริกำรนักเรียนและบุคลำกร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 3. พัฒนำบุคลำกรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำร
ปฏิบัติภำรกิจ 
 4. น ำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร กำรบริกำร และกำรประชำสัมพันธ์  
 5. ประเมินและประสำนงำนระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและปรับปรุงพัฒนำ  

 6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 6.3 งำนส ำนักงำนอ ำนวยกำร 
  1. นำยธดล      สำบุ่ง  ครู คศ.2  หัวหน้ำ 
  2. นำยศรัทธำ        อินพหล ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวพอตำ    เชียงทอง ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  4. นำยสมภักดิ์  นำนเปำ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  5. นำยธีรวัต    เอ่ียมมำ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  6. นำยพันธกำนต์   อุจจภูรี ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  7. นำงสำวฐิติมำ   รำชเจริญ ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
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  8. นำยชูเกยีรติ   ปันพรม พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
  9. นำยอุดมศักดิ์    ต่อพนำ                ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
  10. นำงสำวหนึ่งฤทัย   อ่ิมกระจ่ำง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ประสำนงำนกับหัวหน้ำงำนต่ำงๆ ในสำยงำนฝ่ำยบริกำร 
 2. สนับสนุนส่งเสริมกำรท ำงำนของบุคลำกรในฝ่ำยบริกำร 
 3. วำงแผนพัฒนำงำนและปฏิบัติงำน ในฝ่ำยบริกำรให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพ่ือน ำไปสู่เป้ำประสงค์
 4. สั่งกำร / ลงบันทึกกำรปฏิบัติงำน และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริกำร เจ้ำหน้ำที่และ 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 
 5. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของงำนต่ำงๆ ในฝ่ำยบริกำร 
 6. จัดท ำแผนงำนกำรนิเทศภำยใน 
 7. จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพื่อน ำไปสู่แผนปฏิบัติกำร 
 8. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริกำร 
 9. วำงแผนสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนในฝ่ำยบริกำร 
 10. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 6.4 งำนดูแลอำคำรสถำนที่และสำธำรณูปโภค 
  1. นำยศรัทธำ     อินพหล ครู คศ.1  หัวหน้ำ 
  2. นำยธดล      สำบุ่ง  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวพอตำ เชียงทอง ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  3. นำยสมภักดิ์  นำนเปำ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  4. นำยธีรวัต    เอ่ียมมำ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  5. นำยพันธกำนต์   อุจจภูรี ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  6. นำยชูเกียรติ   ปันพรม พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
  7. นำยอุดมศักดิ์    ต่อพนำ                ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
  8. นำยประโยค  รุ่งเรือง ช่ำงไฟฟ้ำ 4  ผู้ช่วย 
  9. นำยอนันต์  บุญอินทร์ ช่ำงไฟฟ้ำ 4  ผู้ช่วย 
  10. นำยวันชัย  แสนเขื่อน ช่ำงปูน 4  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรใช้อำคำรสถำนที่และบริเวณโรงเรียน 
 2. จัดหำวัสดุอุปกรณ์บ ำรุง ดูแลรักษำ อำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสภำพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่
ในสภำพที่มั่นคง ปลอดภัยและใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. ให้บริกำรอำคำรสถำนที่ และบริเวณโรงเรียนแก่หน่วยงำนต่ำงๆ และชุมชนในกำรจัดกิจกรรม 
 4. ติดตำมตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสภำพแวดล้อมของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดควำม
คุ้มค่ำ และเอ้ือประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ 
 5. สรุปและประเมินผลกำรใช้อำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสภำพแวดล้อมของโรงเรียน 
 6. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
 6.5 งำนสวัสดิกำรนักเรียน (ประกันอุบัติเหตุ) 
  1. นำงสำวพอตำ    เชียงทอง ครู คศ.1  หัวหน้ำ 
  2. นำยธดล      สำบุ่ง  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวหนึ่งฤทัย   อ่ิมกระจ่ำง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  ผู้ช่วย 
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หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ประชำสัมพันธ์กำรประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัยที่ให้ควำมคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ 
โรงเรียน นักเรียน และบุคลำกรในโรงเรียนเป็นประจ ำทุกปี  
 2. จัดท ำแบบฟอร์มต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรรับค่ำสินไหมทดแทนของนักเรียน ตลอดจนบุคลำกรในโรงเรียน    
เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรให้บริกำรและรำยงำนผล  
 3. ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลำกรในโรงเรียน ทรำบโดยทั่วกันเกี่ยวกับเงื่อนไขและแนว
ปฏิบัติในกำรบริกำรทั้งที่โรงพยำบำล/โรงเรียน รวมทั้งกำรรับเงินค่ำสินไหมทดแทนกรณีมีอุบัติเหตุ  
 4. ประสำนงำนกับผู้ปกครองและบริษัทประกันเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรับเงินค่ำสินไหมทดแทนในกรณีเสียชีวิต  
 5. ประสำนงำนกับบริษัทประกันภัยหรือวิทยำกรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน        
และบุคลำกรในโรงเรียน  
 6. ติดตำมกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลต่ำงๆ คลินิกตำมข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย  
 7. ประเมินผลและสรุปรำยงำนประจ ำปี  
 8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 6.6 งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
  1. นำยธดล      สำบุ่ง  ครู คศ.2  หัวหน้ำ 
  2. นำงสำวพอตำ    เชียงทอง ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวฐิติมำ   รำชเจริญ ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวหนึ่งฤทัย   อ่ิมกระจ่ำง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. จัดบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยให้กับบุคลำกรตำมมำตรฐำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
 2. บริกำรยำ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น และกำรให้บริกำรห้อง
พยำบำลแก่นักเรียนที่มีปัญหำสุขภำพ รวมทั้งสถิติกำรให้บริกำร และสุขภำพของนักเรียน 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ ป้ำยนิเทศ และกำรตรวจสุขภำพของบุคลำกร 
 4. ประสำนเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข หรือสถำนพยำบำลให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพอนำมัย 
 5. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 6.7 งำนประชำสัมพันธ์ 
  1. นำงสำวพอตำ  เชียงทอง ครู คศ.1  หัวหน้ำ 
  2. นำยธีรวัต     เอ่ียมมำ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวหนึ่งฤทัย   อ่ิมกระจ่ำง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ศึกษำวิเครำะห์สภำพงำนประชำสัมพันธ์ของสถำนศึกษำและระเบียบ กฎหมำย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
 2. วำงแผนออกแบบระบบงำนประชำสัมพันธ์โดยกำรน ำระบบเทคโนโลยีใช้ในกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสม  
 3. จัดบุคลำกรรับผิดชอบและพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์            
ตำมข้อก ำหนดที่ก ำหนดไว้  
 4. จัดหำ Hardware และ Software และอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ได้
ตำมระบบที่ก ำหนดไว้  
 5. ปฏิบัติหน้ำที่ ประสำนงำนกับส่วนต่ำงๆ ให้เกิดควำมรวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่ำ  
 6. ติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงงำนประชำสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภำพ  
 7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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 6.8 งำนประสำนงำนกับชุมชนหน่วยงำนร้ำนค้ำ องค์กรต่ำงๆ 
  1. นำยธดล      สำบุ่ง  ครู คศ.2  หัวหน้ำ 
  2. นำยศรัทธำ        อินพหล ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวพอตำ    เชียงทอง ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  4. นำยสมภักดิ์  นำนเปำ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  5. นำยธีรวัต    เอ่ียมมำ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  6. นำยพันธกำนต์   อุจจภูรี ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  7. นำงสำวฐิติมำ   รำชเจริญ ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  8. นำยชูเกียรติ   ปันพรม พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
  9. นำยอุดมศักดิ์    ต่อพนำ                ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
  10. นำงสำวหนึ่งฤทัย   อ่ิมกระจ่ำง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. จัดให้มีระบบกำรประสำนงำนและเครือข่ำยกำรศึกษำ  
 2. ประสำนงำนกับเครือข่ำยกำรศึกษำเพ่ือแสวงหำควำมร่วมมือควำมช่วยเหลือ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนงำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 3. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ำยกำรศึกษำให้บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้องทรำบ  
 4. ก ำหนดแผนโครงกำรหรือกิจกรรมเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำยกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับ
สถำนศึกษำ 
 5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 6.9 งำนบริกำรสำธำรณะและสัมพันธ์ชุมชน 
  1. นำยธดล      สำบุ่ง  ครู คศ.2  หัวหน้ำ 
  2. นำยศรัทธำ        อินพหล ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวพอตำ    เชียงทอง ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  4. นำยสมภักดิ์  นำนเปำ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  5. นำยธีรวัต    เอ่ียมมำ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  6. นำยพันธกำนต์   อุจจภูรี ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  7. นำงสำวฐิติมำ   รำชเจริญ ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  8. นำยชูเกียรติ   ปันพรม พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
  9. นำยอุดมศักดิ์    ต่อพนำ                ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
  10. นำงสำวหนึ่งฤทัย   อ่ิมกระจ่ำง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. จัดให้มีระบบกำรบริกำรสำธำรณะ  
 2. จัดระบบข้อมูลข่ำวสำรของสถำนศึกษำเพ่ือให้บริกำรต่อสำธำรณะ  
 3. ให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร และบริกำรอ่ืนๆ แก่สำธำรณชน ตำมควำมเหมำะสมและศักยภำพของ
สถำนศึกษำ  
 4. มีส่วนร่วมในกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีท้ังในและนอกสถำนศึกษำ  
 5. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรแก่สำธำรณชนให้มีประสิทธิภำพ เกิดควำมพึงพอใจต่อผู้มำรับบริกำร  
 6. ประเมินควำมพึงพอใจงำนบริกำรสำธำรณะจำกผู้มำขอรับบริกำร  
 7. น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงแก้ไขพัฒนำระบบงำนบริกำรสำธำรณะ  
 8. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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 6.10 งำนธุรกำรโรงเรียน 
  1. นำงสำวพอตำ เชียงทอง ครู คศ.1  หัวหน้ำ 
  2. นำยธดล  สำบุ่ง                 ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวหนึ่งฤทัย    อ่ิมกระจ่ำง   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ลงทะเบียนหนังสือ เข้ำ-ออก แยกประเภทหมวดหมู่ และจัดเก็บอย่ำงมีระบบให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสะดวก
ในกำรค้นหำ  
 2. ตอบรับ ส่งหนังสือให้เป็นปัจจุบัน  
 3. รวบรวมหนังสือรำชกำรน ำเสนอและจัดหมวดหมู่เป็นสำรสนเทศ  
 4. จัดระบบธุรกำรโรงเรียน งำนสำรบรรณให้สะดวก  
 5. รวบรวมข้อมูล สถิติ เอกสำร ค ำสั่ง หลักฐำน หนังสือเวียน และระบบวิธีปฏิบัติเกี่ยวข้องของโรงเรียน  
 6. จัดระบบแฟ้มเอกสำร ข้อมูลให้เป็นระบบ  
 7. สรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลทุกภำคเรียน  
 8. ปฏิบัติหน้ำที่ประสำนงำนเพ่ือให้เกิดควำมเรียบร้อยภำยในส ำนักงำน 
 9. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 6.11 งำนปฏิคม 
  1. นำยธดล      สำบุ่ง  ครู คศ.2  หัวหน้ำ 
  2. นำยศรัทธำ        อินพหล ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวพอตำ    เชียงทอง ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  4. นำยสมภักดิ์  นำนเปำ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  5. นำยธีรวัต    เอ่ียมมำ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  6. นำยพันธกำนต์   อุจจภูรี ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  7. นำงสำวฐิติมำ   รำชเจริญ ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  8. นำยชูเกียรติ   ปันพรม พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
  9. นำยอุดมศักดิ์    ต่อพนำ                ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
  10. นำงสำวหนึ่งฤทัย   อ่ิมกระจ่ำง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  ผู้ช่วย 
  11. นำยประโยค รุ่งเรือง ช่ำงไฟฟ้ำ 4  ผู้ช่วย 
  12. นำยอนันต์  บุญอินทร์ ช่ำงไฟฟ้ำ 4  ผู้ช่วย 
  13. นำยวันชัย  แสนเขื่อน ช่ำงปูน 4  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ประสำนงำนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนด ำเนินกำร  
 2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ส ำหรับกำรเลี้ยงรับรองแขกอย่ำงพอเพียงเหมำะสม  
 3. ดูแลให้กำรต้อนรับแขกท่ีมำประชุม หรือติดต่อรำชกำรตำมระบบบริหำรของโรงเรียน 
 4. ประเมินและสรุปรำยงำนผลประจ ำปี  
 5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 6.12 งำนโสตทัศนูปกรณ์ 
  1. นำยธีรวัต                  เอ่ียมมำ ครู คศ.1  หัวหน้ำ 
  2. นำยศรัทธำ  อินพหล ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  3. นำยสมภักดิ์  นำนเปำ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  4. นำยพันธกำนต์   อุจจภูรี ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
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  5. นำยชูเกียรติ   ปันพรม พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
  6. นำยอุดมศักดิ์    ต่อพนำ                ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
  7. นำยประโยค  รุ่งเรือง ช่ำงไฟฟ้ำ 4  ผู้ช่วย 
  8. นำยอนันต์  บุญอินทร์ ช่ำงไฟฟ้ำ 4  ผู้ช่วย  
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. จัดท ำแผนงำน โครงกำรและปฏิทินปฏิบัติงำนด้ำนโสตทัศนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย และ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
 2. ประสำนและร่วมงำนกับหมวดวิชำและหน่วยงำนต่ำง ๆ ของโรงเรียนในกำรด ำเนินงำนโสตฯ  
 3. จัดซื้อ จัดหำโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับควำมต้องกำร  
 4. จัดระบบและจัดสถำนที่ในกำรเก็บรักษำให้เหมำะสม สะดวก ปลอดภัย  
 5. จัดระเบยีบกำรใช้และกำรให้บริกำรโสตทัศนอุปกรณ์  
 6. จัดท ำระเบียบวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพำะ 
 7. จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลำ  
 8. จัดและด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบเสียงภำยในโรงเรียน  
 9. ให้บริกำรด้ำนโสตทัศนศึกษำทุกประเภทในวำระพิเศษต่ำงๆ  
 10. จัดท ำรวบรวมข้อมูล สถิติเก่ียวกับงำนโสตฯ และจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของงำนโสตทัศนศึกษำ  
 11. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 6.13 งำนยำนพำหนะ 
  1. นำยสมภักดิ์  นำนเปำ ครู คศ.1  หัวหน้ำ 
  2. นำยศรัทธำ  อินพหล ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  3.นำยอดุมศักดิ์    ต่อพนำ ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
  4. นำยประโยค  รุ่งเรือง ช่ำงไฟฟ้ำ 4  ผู้ช่วย 
  5. นำยอนันต์  บุญอินทร์ ช่ำงไฟฟ้ำ 4  ผู้ช่วย 
  6. นำยวันชัย  แสนเขื่อน ช่ำงปูน 4  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. จัดท ำแผนงำน / โครงกำร เกี่ยวกับกำรจัดหำ บ ำรุงรักษำ กำรให้บริกำรยำนพำหนะแก่คณะครูและ
บุคลำกรของโรงเรียนตลอดจนก ำหนดงบประมำณเสนอขออนุมัติ  
 2. ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ให้ควำมรู้ พนักงำนขับรถ ตลอดจนพิจำรณำ จัดและให้บริกำรพำหนะแก่
บุคลำกร  
 3. ก ำกับ ติดตำม จัดท ำข้อมูล สถิติ กำรใช้ และให้บริกำรยำนพำหนะของโรงเรียน   
 4. ก ำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ำรุง เพ่ือให้พำหนะใช้กำรได้ และปลอดภัยตลอดเวลำให้ค ำแนะน ำ เสนอผู้
มีอ ำนำจอนุมัติ  
 5. ประเมินสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  
 6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 6.14 งำนเวรรักษำกำรณ์ 
  1. นำยธดล       สำบุ่ง  ครู คศ.2  หัวหน้ำ 
  2. นำงสำวหนึ่งฤทัย     อ่ิมกระจ่ำง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ออกค ำสั่งแต่งตั้งเวรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
 2. ดูแลเรื่องกำรรักษำเวรยำมกลำงวันของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง 
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 3. ดูแลกำรรักษำเวรยำมกลำงคืนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง 
 4. จัดให้มีผู้ตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมเพ่ือควบคุมดูแลกำรอยู่เวรยำมอย่ำงต่อเนื่อง 
 5. ติดตำมผลกำรอยู่เวรยำมและสรุปผลงำนทุกภำคเรียนเสนอผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 6.15 งำนรับนักเรียน 
  1. นำยธดล      สำบุ่ง  คร ูคศ.2   หัวหน้ำ 
  2. นำยศิริสัมพันธ์  มหัปประภำภิวัฒน์  คร ูคศ.2   ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวพอตำ เชียงทอง คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวอริสรำ สวำทะสุข คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
  5. นำงสำวหนึ่งฤทัย     อ่ิมกระจ่ำง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร   ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ประสำนงำนกำรด ำเนินกำรแบ่งเขตพ้ืนที่บริกำรกำรศึกษำและเสนอข้อตกลงให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
เห็นชอบ  
 2. ก ำหนดแผนกำรรับนักเรียนของโรงเรียนโดยประสำนงำนกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 3. ด ำเนินกำรรับนักเรียนตำมแผนที่ก ำหนด     
 4. ร่วมมือกับองค์กำรกำรปกครอง ส่วนท้องถิ่นชุมชน ในกำรติดตำมช่วยเหลือนักเรียน ที่มีปัญหำในกำรเข้ำ
เรียน  
 5. จัดท ำระบบ DMC (ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล) 
 6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 6.16 งำนโรงเรียนปลอดขยะ 
  1. นำงสำวฐิติมำ   รำชเจริญ ครูผู้ช่วย  หัวหน้ำ 
  2. นำยธดล     สำบุ่ง  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
  3. นำยศรัทธำ    อินพหล ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  4. นำยชูเกียรติ        ปันพรม         พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. จัดระบบงำนธนำคำรขยะ จัดสรรนักเรียนรับผิดชอบงำนธนำคำรขยะ โดยแบ่งเป็นงำนแต่ละฝ่ำย ปลูกฝัง
กำรท ำงำนเป็นระบบ และท ำงำนร่วมกัน 
 2. จัดประชำสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์ ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักกำรแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทำง รวมทั้ง
กำรรู้คุณค่ำของทรัพยำกรบนพื้นฐำนของควำมพอเพียง 
 3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 6.17 งำนสถำนศึกษำปลอดภัย 
  1. นำยพันธกำนต์   อุจจภูรี ครูผู้ช่วย  หัวหน้ำ 
  2. นำยธดล     สำบุ่ง  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
  3. นำยอมรศักดิ ์ ศรีวิรัตน์ ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
  4. นำงเพียงขวัญ ค ำตุ้ย  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  5. นำยศรัทธำ    อินพหล ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  6. นำงสำวประภำพร  อหิงสำกุล ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. ด ำเนินกำรประชุม วำงแผน จัดท ำนโยบำย/คู่มือ/มำตรกำรควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ  
 2. จัดประชำสัมพันธ์ ดูแล ส ำรวจ หรือตรวจสอบควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 

…/3. ประเมินสรุป... 



~ 34 ~ 
 3. ประเมินสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  
 4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
7. งำนกิจกำรพิเศษของสถำนศึกษำ 
 7.1 งำนส่งเสริมอำชีพ  
  1. นำยธดล       สำบุ่ง  ครู คศ.2  หัวหน้ำ 
  2. นำยศิริสัมพันธ์    มหัปประภำภิวัฒน์ ครู คศ.2  รองหัวหน้ำ 
  3. นำยอมรศักดิ์      ศรีวิรัตน์ ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวเสำวลักษณ์    ไม้แก่นสำร ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
  5. นำยศรัทธำ    อินพหล ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  6. นำงสำวจันทิมำ  ชอบธรรม ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  7. นำงสำวรัชนก  สุดดี  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  8. นำงเพียงขวัญ    ค ำตุ้ย       ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  9. นำยวุฒิพัทธิ์    โพทวี  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  10. นำงสำวพอตำ   เชียงทอง ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  11. นำยธนะชัย    จันทร์สุข ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  12. นำงสำวอริสรำ   สวำทะสุข ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  13. นำยสมภักดิ์      นำนเปำ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  14. นำงสำวศริิพร   ถิระกำร ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  15. นำงสำววันวิสำ   ใหม่นวล ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  16. นำยธีรวัต     เอ่ียมมำ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  17. นำงสำวฐิติมำ รำชเจริญ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  18. นำงสำวประภำพร  อหิงสำกุล  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  19. นำยพันธกำนต์ อุจจภูรี  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  20. นำยเกรียงไกร  สีด ำ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  21. นำยชูเกียรติ  ปันพรม พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
  22. นำงสำวฐณิชญำณ์   ปองผดุง  พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วย 
  23. นำยอุดมศักดิ์      ต่อพนำ ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
  24. นำงสำวชนนิกำนต์  เชียงงำม ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมอำชีพให้กับนักเรียน 
 2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  ทั้งนี้ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยงำน ศึกษำขอบข่ำยและภำรกิจตำมพรรณนำงำน
ได้ก ำหนดไว้ ให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบข่ำยและภำรกิจด้วยควำมตั้งใจ เสียสละ
เวลำให้กับทำงรำชกำร ปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดคุณภำพประสิทธิภำพต่อกำรศึกษำอย่ำงสูงสุด ให้เกิดผลดีต่อ
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ 17 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่ 12 เดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 

(นำยอนุสรณ์ เสระศำสตร์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
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แนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง ที่ 41/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

เจ้ำหนำ้ที่รบัผดิชอบห้องพเิศษปกีำรศึกษำ 2565 

ล ำดับ ห้องทีร่บัผดิชอบ ผูร้บัผดิชอบ 
1 ห้องผู้บริหำร นำงสำวพอตำ เชียงทอง, นำงสำวฐิติมำ รำชเจริญ, 

นำงสำวหนึ่งฤทัย อ่ิมกระจ่ำง, นำยประโยค รุ่งเรือง 
2 ห้องบริหำรงำนทั่วไป นำยธดล สำบุ่ง, นำงสำวพอตำ เชียงทอง, นำยศรัทธำ อินพหล, 

นำยธีรวัต เอี่ยมมำ, นำงสำวฐิติมำ รำชเจริญ, นำยพันธกำนต์ อุจจภูรี,
นำงสำวหนึ่งฤทัย อ่ิมกระจ่ำง 

3 ห้องบริหำรงำนงบประมำณ นำยวุฒิพัทธิ์ โพทวี, นำงสำวจันทิมำ ชอบธรรม,  
นำงสำวศิริพร ถิระกำร, นำยธนะชัย จันทร์สุข 

4 ห้องบริหำรงำนวิชำกำร นำยศิริสัมพันธ์ มหัปประภำภิวัฒน์, นำงสำวอริสรำ สวำทะสุข, 
นำงเพียงขวัญ ค ำตุ้ย, นำงสำวรัชนก สุดดี, นำงสำววันวิสำ ใหม่นวล 

5 ห้องบริหำรงำนบุคคล นำงสำวเสำวลักษณ์ ไม้แก่นสำร, นำงสำวชนนิกำนต์ เชียงงำม 
นำงสำวฐณิชชญำณ์ ปองผดุง, นำยอมรศักดิ์ ศรีวิรัตน์,  
นำยเกียงไกร สีด ำ, นำงสำวประภำพร อหิงสำกุล 

6 ห้องพยำบำล นำยธดล สำบุ่ง   
7 ห้องซ่อมคอม นำยธีรวัต เอ่ียมมำ, นำยวุฒิพัทธิ์ โพทวี 
8 ร้ำนค้ำสวัสดิกำร นำงสำวจันทิมำ ชอบธรรม   
9 ห้องฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกำแฟ นำงสำวศิริพร ถิระกำร, นำยวฒุิพัทธิ์ โพทวี 
10 ห้องโสตทัศนศึกษำ นำยศรัทธำ อินพหล, นำยประโยค รุ่งเรือง,นำยวุฒิพัทธิ์ โพทวี, 

นำยธีรวัต เอี่ยมมำ, นำยพันธกำนต ์อุจจภูรี 
11 ห้องอัดส ำเนำ นำยประโยค รุ่งเรือง, นำยชูเกียรติ ปันพรม 
12 ห้องสังคมศึกษำ นำงสำวพอตำ เชียงทอง, นำงสำววันวิสำ ใหม่นวล 
13 ห้องวิทยำศำสตร์ 1 นำยศิริสัมพันธ์ มหัปประภำภิวัฒน์ 
14 ห้องวิทยำศำสตร์ 2 นำยธนะชัย จันทร์สุข 
15 ห้องสมำร์ทคลำสรูม1 และ 2 นำงสำวเสำวลักษณ์ ไม้แก่นสำร, นำยธีรวัต เอ่ียมมำ 
16 ห้องคณิตศำสตร์ 1 นำยอมรศักดิ ์ศรีวิรัตน์   
17 ห้องคณิตศำสตร์ 2 นำยวุฒิพัทธิ์ โพทวี 
18 ห้องภำษำไทย1 นำงสำวจันทิมำ ชอบธรรม, นำงสำวชนนิกำนต์ เชียงงำม, 

นำงสำวประภำพร อหิงสำกุล 
19 ห้องภำษำอังกฤษ นำงสำวอริสรำ สวำทะสุข 
20 ห้อง sound lab  นำงเพียงขวัญ ค ำตุ้ย 
21 ห้องสุขศึกษำ นำยอุดมศักดิ์ ต่อพนำ, นำยชูเกียรติ ปันพรม, นำยเกรียงไกร สีด ำ 
22 หอพักนักกีฬำ นำยอุดมศักดิ์ ต่อพนำ, นำยชูเกียรติ ปันพรม, นำยเกรียงไกร สีด ำ 
23 ห้องพม่ำ นำงสำวรัชนก สุดดี 
24 ห้องภำษำจีน นำงสำวฐณิชชญำณ ปองผดุง 
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ล ำดับ ห้องทีร่บัผดิชอบ ผูร้บัผดิชอบ 
25 หอสมุดอยู่เย็น นำงสำวจันทิมำ ชอบธรรม, นำงสำวชนนิกำนต์ เชียงงำม, 

นำงสำวประภำพร อหิงสำกุล 
26 ห้องดนตรี นำยศรัทธำ อินพหล 
27 ห้องเบอเกอรี,อำหำร นำงสำววันวิสำ ใหม่นวล, นำยอมรศักดิ์ ศรีวิรัตน์ 
28 ห้อง TR-Studio นำยธีรวัต เอ่ียมมำ, นำงสำวพอตำ เชียงทอง 
29 โรงอำหำร นำยศรัทธำ อินพหล, นำยชูเกียรติ ปันพรม, นำยธดล สำบุ่ง 
30 หอพักชำย นำยสมภักดิ์ นำนเปำ, นำยชูเกียรติ ปันพรม,นำยอมรศักดิ ์ศรีวิรัตน์ 

นำยธดล สำบุ่ง, นำยศิริสัมพันธ์ มหัปประภำภิวัฒน์ ,                
นำยวุฒิพัทธิ์ โพทวี, นำยธนะชัย จันทร์สุข,นำยศรัทธำ อินพหล, 
นำยเกียงไกร สีด ำ, นำยพันธกำนต ์อุจจภูรี 

31 หอพักหญิง นำงเพียงขวัญ ค ำตุ้ย, นำงสำวรัชนก สุดดี, นำงสำวศิริพร ถิระกำร, 
นำงสำววันวิสำ ใหม่นวล, นำงสำวเสำวลักษณ์ ไม้แก่นสำร, 
นำงสำวจันทิมำ ชอบธรรม, นำงสำวพอตำ เชียงทอง,  
นำงสำวอริสรำ สวำทะสุข, นำงสำวฐิติมำ รำชเจริญ,  
นำงสำวประภำพร อหิงสำกุล, นำงสำวฐณิชชญำณ์ ปองผดุง,  
นำงสำวชนนิกำนต์ เชียงงำม 

32 อำคำรอเนกประสงค์ นำยชูเกียรติ ปันพรม, นำยอนันต์ บุญอินทร์, นำยศรัทธำ อินพหล 
33 ห้องลูกเสือ นำยอมรศักดิ์ ศรีวิรัตน์ 
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โรงเรยีนถนอมราษฎรบ์าํรุง
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาตาก


