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เพื่อใหการบริการจัดการตามโครงสรางการบริหารสถานศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 และแนวทาง
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 1626/2551  เรื่อง มอบ
อํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 9/2546  เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางประจํา สั่ง ณ วันที่ 
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 1763/2556 เรื่อง การมอบอํานาจ
เกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว  สั่ง ณ วันที่  24  กรกฎาคม พ.ศ. 2560  จึงขอมอบหมายหนาที่การปฏิบัติงาน  ดังน้ี  
1. คณะกรรมการฝายบริหาร 

1. นายศุภวิศว  ตาหลา  ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา        ประธานกรรมการ 
2. นางอสมาภรณ  อักษร  ตําแหนง รองผูอาํนวยการสถานศึกษา    รองประธานกรรมการ 

ปฏิบัติหนาที่ รองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารงานวิชาการและกลุมบริหารงานบุคคล   
3. นายรวินทโชต ิ  สุทะกุล  ตําแหนง รองผูอาํนวยการสถานศึกษา    รองประธานกรรมการ 

ปฏิบัติหนาที่ รองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารงานทัว่ไปและกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
4. นางอลิศลา  ริยะสาร  ตําแหนง รองผูอาํนวยการสถานศึกษา    รองประธานกรรมการ 

ปฏิบัติหนาที่ รองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารงานนโยบายและแผนและกลุมบริหารงานอาํนวยการ 
5. นายปรเมษฐ  อินเขียว  ตําแหนง คร ู              กรรมการ 

ปฏิบัติหนาที่ ผูชวยผูอํานวยการสถานศกึษาและหัวหนากลุมบริหารงานกจิการนักเรียน   
6. นางมยุรัตน  ตาใจ  ตําแหนง คร ู          กรรมการ 

ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมบริหารงานอํานวยการ       
7. นายอรรณพ  คํามีสวาง ตําแหนง คร ู         กรรมการ 

ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป       
8. นางภัทรียา  ชาวดร  ตําแหนง คร ู        กรรมการ 

ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล       
9. นางรุงสุรีย  ชางปรุง  ตําแหนง คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมบริหารงานนโยบายและแผน             
10. นายอนุกูล  วังเวียงทอง ตําแหนง คร ู   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ       
 



มีหนาท่ี อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบุคลากรงานตาง ๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความรู 
เสริมสรางความเขาใจในการทํางาน นิเทศกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย ปฏิบัติตาม
นโยบาย และสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน 
2. คณะกรรมการดาํเนินงาน 
   2.1 คณะกรรมการดาํเนินงานกลุมบริหารงานวิชาการ 

1. นางอสมาภรณ  อักษร  ตําแหนง รองผูอาํนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นายอนุกูล  วังเวียงทอง ตําแหนง ครู    รองประธานกรรมการ 
3. นางปติญา  สุวรรณรังษี ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
4. นางนันทพร  วงศอิสยาห ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
5. นายปยพงษ  ไมมีเหตุ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
6. นายธวัชชัย  อุนกาศ  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
7. นายนิธิภัทร  พรมมา  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
8. น.ส.พัสกร  บุญเรืองศรี ตําแหนง คร ู   กรรมการ  
9. นางสมศร ี  สวัสด ี  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
10. นางวิภา   กันสีเวียง ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
11. นายพงศสุธ ี  เลศักดิ์  ตําแหนง  คร ู   กรรมการ 
12. นางสุนิสา  ศรีอินทร ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
13. นางศรีสุนีย  กันทาเดช ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
14. นางสายรุง  รักษาด ี  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
15. นายณัฐกร  ทูลศิร ิ  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
16. นางรัตตินันท  ทูลศิร ิ  ตําแหนง คร ู            กรรมการ 
17. นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ ตําแหนง คร ู            กรรมการ 
18. น.ส.รัชฎา  ตาใจ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
19. นายธีรยุทธ  มาถา  ตําแหนง คร ู    กรรมการ 
20. นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักด ี ตําแหนง คร ู    กรรมการ 
21. น.ส.ศิรประภา  บัวคอม  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
22. น.ส.รัชนี  วงคตะวัน ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
23. นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
24. นายอนุชิต  โปราหา  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
25. น.ส.จินตนา  รัตนชัย  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
26. ร.ต.ท.ปฎิญญา  เมืองมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
27. นางสินีนาฎ  ชัยเขต  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
28. นายจักรินทร  ชาวดร  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
29. น.ส.อภิลดา  ขันคํา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
30. น.ส.ชรินทรทร  บุญมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
31. นายชาญวิทย  ตาจันทรอนิทร ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
32. น.ส.พัชรา  เจตบุตร  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
33. น.ส.กนกวรรณ  ลือศักดิ ์  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
34. นายวุฒิกร  ปองตัน  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
35. นายสาธติ  อิงอาน  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
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36. น.ส.ชลิตา  แกววรรณา ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
37. นายกฤษณะ  จันทรเต็ม ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ 
38. น.ส.ชัญญานุช  อิ่นคํา  ตําแหนง ครูอตัราจาง  กรรมการ 
39. นายนพรัตน  ทิพยกรแกว ตําแหนง ครูอตัราจาง    กรรมการ 
40. น.ส.ณัฐชาพรรณ  วงคชัย  ตําแหนง ครูอตัราจาง    กรรมการ 
41. นายคุณานนท  จันทรบํารุง ตําแหนง ครูอตัราจาง    กรรมการ 
42. นายณัฐวุฒิ  โยพนาศักดิ ์ ตําแหนง ครูอตัราจาง    กรรมการ 
43. นายสรายุทธ  เปงใส  ตําแหนง พนักงานจางเหมาบริการ กรรมการ 
44. น.ส.อารีรตัน  เชื้ออวน  ตําแหนง คร ู            กรรมการและเลขานุการ 

    2.2 คณะกรรมการดาํเนินงานกลุมบริหารงานบุคคล 
1. นางอสมาภรณ  อักษร  ตําแหนง รองผูอาํนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นางภัทรียา  ชาวดร  ตําแหนง คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. น.ส.รัชนี  วงคตะวัน ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
4. น.ส.ศิรประภา  บัวคอม  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
5. ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
6. น.ส.ณัฐชาพรรณ  วงศชัย  ตําแหนง ครอูตัราจาง  กรรมการ 
7. นายกฤติกร  ยอดผานเมือง ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
8. นายเอก             กีณณเกชยางคกูร  ตําแหนง คร ู          กรรมการและเลขานุการ 

  2.3 คณะกรรมการดําเนินงานกลุมบริหารงานนโยบายและแผน 
1. นายรวินทโชต ิ  สุทะกุล  ตําแหนง รองผูอาํนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ   
2. นางรุงสุรีย  ชางปรุง  ตําแหนง คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นายอรรณพ  คํามีสวาง ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
4. นายธีรยุทธ  มาถา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
5. นายจักรินทร  ชาวดร  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
6. ร.ต.ท.ปฎิญญา  เมืองมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
7. นางจินตนา  ยศด ี  ตําแหนง ครผููชวย  กรรมการ 
8. น.ส.ชลิตา  แกววรรณา ตําแหนง ครผููชวย  กรรมการ 
9. น.ส.ญาณิชสา  ใจยะกวาง ตําแหนง ครูอตัราจาง  กรรมการ 
10. นางวิจิตรา  ฤาชา  ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการและเลขานุการ 

    2.4 คณะกรรมการดาํเนินงานกลุมบริหารงานท่ัวไป 
1. นายรวินทโชต ิ  สุทะกุล  ตําแหนง รองผูอาํนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายอรรณพ  คํามีสวาง ตําแหนง คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นายทัตเทพ  จงอมรรตัน ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
4. นายณัฐกร  ทูลศิร ิ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
5. นายกฤษณ  ณ ลําปาง ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
6. นายจักรินทร  ชาวดร  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
7. นายธีรยุทธ  มาถา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
8.  นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักด ี ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
9.  น.ส.อภิลดา  ขันคํา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
10.  น.ส.ชรินทรทร  บุญมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
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11.  นายเมธิชัย  ชัยมินทร ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
12.  น.ส.ลดาวัลลิ ์  วงศใหญ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
13.  ร.ต.ท.ปฎิญญา  เมืองมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
14.  น.ส.รัชฎา  ตาใจ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
15.  นายวิธวินท  จันทรลือ ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
16.  นายนิธิภัทร  พรมมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
17. นายวุฒิกร  ปองตัน  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
18.  นายสาธิต  อิงอาน  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
19.  นายณัฐวุฒิ  โยพนาศักดิ ์ ตําแหนง ครูอตัราจาง  กรรมการ 
20.  นายนพรตัน  ทิพยกรแกว ตําแหนง ครูอตัราจาง  กรรมการ 
21.  นายพิเชษฐ  แสนนุจา ตําแหนง ลูกจางประจํา  กรรมการ 
22.  นายธงชาต ิ  จันทาพูล ตําแหนง ลูกจางประจํา  กรรมการ 
23.  นายอินหวัน  ดวงแสง  ตําแหนง ลูกจางประจํา  กรรมการ 
24.  นายสุพัฒน  จันแปงเงิน ตําแหนง ลูกจางประจํา  กรรมการ 
25.  น.ส.ณฐินี  ศิริโสภณ ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
26.  นายวิสุทธิ ์  ธิงาเครือ ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
27.  นางเพ็ญศร ี  แสนนุจา พนักงานจางเหมาบริการ  กรรมการ 
28.  นางสายทอง  ดวงแสง  พนักงานจางเหมาบริการ  กรรมการ 
29.  นางทราย  คํายาว  พนักงานจางเหมาบริการ  กรรมการ 
30. น.ส.พัชรา  เจตบุตร  ตําแหนง ครูผูชวย         กรรมการและเลขานุการ 

     2.5 คณะกรรมการดําเนินงานกลุมบริหารงานกิจการนักเรยีน 
1. นายรวินทโชต ิ  สุทะกุล  ตําแหนง รองผูอาํนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายปรเมษฐ  อินเขียว  ตําแหนง คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นายมนัส  ทองคํา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
4. นายทัตเทพ  จงอมรรตัน ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
5. นางนันทพร  วงศอิสยาห ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
6. นายปยพงษ  ไมมีเหตุ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
7. นายเอก   กีณณเกชยางคกรู ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
8. นายนิธิภัทร  พรมมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
9. น.ส.พัสกร  บุญเรืองศรี ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
10. นางสมศร ี  สวัสด ี  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
11. นางมยุรัตน  ตาใจ     ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
12.  นางวิภา  กันสีเวียง ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
13.  นางสายบัว  วรภ ู  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
14.  นางภัทรียา  ชาวดร  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
15.  นายพงศสธุ ี  เลศักดิ์  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
16.  นางสุนิสา  ศรีอินทร ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
17. นายวิธวินท  จันทรลือ ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
18. นางศรีสุนีย  กันทาเดช ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
19.  นางสายรุง  รักษาด ี  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
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20.  นายณัฐกร  ทูลศิร ิ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
21.  นางรตัตินันท  ทูลศิร ิ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
22.  นางเสาวณติ  ศรีไพศาลเจริญ ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
23. น.ส.รัชฎา  ตาใจ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
24.  นางปติญา  สุวรรณรังษี ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
25.  นายกฤษณ  ณ ลําปาง ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
26.  น.ส.อารรีัตน  เชื้ออวน  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
27.  น.ส.ศิรประภา  บัวคอม  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
28.  น.ส.โปรดปราน  คําเปลว  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
29.  นายเมธิชัย  ชัยมินทร ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
30.  น.ส.ลดาวัลลิ ์  วงศใหญ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
31.  น.ส.รัชนี  วงคตะวัน ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
32.  นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
33.  น.ส.จินตนา  รัตนชัย  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
34.  นายอนุชิต  โปราหา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
35.  ร.ต.ท.ปฎิญญา  เมืองมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
36.  นางสินีนาฎ  ชัยเขต  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
37.  นายจักรินทร  ชาวดร  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
31.  น.ส.อภิลดา  ขันคํา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
32.  น.ส.ชรินทรทร  บุญมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
38.  นางรุงสรุีย  ชางปรุง  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
39.  นายอรรณพ   คํามีสวาง ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
40.  นายธรียุทธ  มาถา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
41.  นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักด ี ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
42.  น.ส.กนกวรรณ  ลือศักดิ ์  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
43.  น.ส.พัชรา  เจตบุตร  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
44.  นายวุฒิกร  ปองตัน  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
45.  นางวิจติรา  ฤาชา  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
46.  นางจินตนา  ยศด ี  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
47.  นายชาญวิทย  ตาจันทรอนิทร ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
48. นายสาธติ  อิงอาน  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
49.  น.ส.ชลิตา  แกววรรณา ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
50.  นางนิติกานต  ฟองวาริน ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ 
51. นายกฤษณะ  จันทรเต็ม ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ 
52. น.ส.ญาณิชสา  ใจยะกวาง ตําแหนง ครูอตัราจาง  กรรมการ 
53.  น.ส.ชัญญานุช  อิ่นคํา  ตําแหนง ครูอตัราจาง  กรรมการ 
54.  นายนพรตัน  ทิพยกรแกว ตําแหนง ครูอตัราจาง  กรรมการ 
55.  น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย  ตําแหนง ครูอตัราจาง  กรรมการ 
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56.  นายณัฐวุฒิ  โยพนาศักดิ ์ ตําแหนง ครูอตัราจาง  กรรมการ 
57.  นายคุณานนท  จันทรบํารุง ตําแหนง ครูอตัราจาง  กรรมการ 
58.  นายพล   ปนเข่ือนขัติ ตําแหนง ครูอตัราจาง  กรรมการ 
59.  นางนภัสร  พันพิงค  ตําแหนง คร ู       กรรมการและเลขานุการ 

    2.6 คณะกรรมการดาํเนินงานกลุมบริหารงานอํานวยการ  
1. นางอลิศลา  ริยะสาร  ตําแหนง รองผูอาํนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางมยุรัตน  ตาใจ  ตําแหนง คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. น.ส.จินตนา  รัตนชัย  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
4. นายอนุชิต  โปราหา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
5. นางสินีนาฎ  ชัยเขต  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
6. นายจักรินทร  ชาวดร  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
7. น.ส.อภิลดา  ขันคํา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
8. น.ส.ชรินทรทร  บุญมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
9. น.ส.ศิรประภา  บัวคอม  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
10. นายเมธิชัย  ชัยมินทร ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
11. น.ส.โปรดปราน  คําเปลว  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
12. นายวิธวินท  จันทรลือ ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
13. น.ส.พัชรา  เจตบุตร  ตําแหนง ครคูรูผูชวย  กรรมการ 
14. นายวุฒิกร  ปองตัน  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
15. นางจินตนา  ยศด ี  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
16. น.ส.ชลิตา  แกววรรณา ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
17. นายคุณานนท  จันทรบํารุง ตําแหนง ครูอตัราจาง  กรรมการ 
18. นายสุพัฒน  จันแปงเงิน ตําแหนง ลูกจางประจํา  กรรมการ 
19. นายนพรัตน  ทิพยกรแกว ตําแหนง ครูอตัราจาง  กรรมการ 
20. นางนิชาภา  จันทาพูน ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
21. น.ส.สุณิษา   แสนจันทร ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
22. นายกฤติกร  ยอดผานเมือง ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
23. น.ส.ณฐินี  ศิริโสภณ ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
24. นายขวัญณรงค  ปญญาเดช ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
25. นางสายบัว  วรภ ู  ตําแหนง คร ู      กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการดําเนินงานตามขอ 2.1 – 2.6 มีหนาท่ี 
 ปฏิบัติงานตามเอกสารมอบหมายภาระงานโรงเรยีนเชียงแสนวิทยาคม ปการศกึษา 2565 ใหดําเนินงานไปดวย
ความเรียบรอย มีประสทิธิภาพ เกิดประโยชนสูงสดุตอทางราชการ 

 ใหผูที่ไดรับการมอบหมายหนาที่ตามคําสั่งน้ี  ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ และรับผิดชอบอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาตอไป 
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ทั้งน้ี  ตั้งแต  วันที่   17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

         สั่ง   ณ   วันที ่  20  เดอืน  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
                                                                                      
      

                                                                                                
                                                  (นายศุภวิศว  ตาหลา) 
                               ผูอาํนวยการโรงเรยีนเชียงแสนวิทยาคม 
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โครงสรางการบริหารโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

1. งานสํานักงานกลุมบริหารงาน
บุคคล 
2. งานวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง 
3. งานสรรหา บรรจุแตงต้ัง การ
ยายและการออกจากราชการ 
4. งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 
5. งานจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
รายงานการมาปฏิบัติราชการและ
การลา 
6. งานวินัยและการรักษาวินัย 
7.งานสวัสดิการสงเสริมและยกยอง
เชิดชูเกียรติ 
8.งานพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ 
9. งานเครื่องราชอิสริยาภรณและ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 

1. งานสํานักงานกลุมบริหารงาน
ทั่วไป 
2. งานอาคารสถานที ่
3. งานตกแตงสถานที ่ 
4. งานรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
5. งานโสตทัศนศึกษา 
6. งานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตสถานศึกษา 
7. งานธนาคารโรงเรียน 
8. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย 
9. งานโรงอาหาร 
 
 
 

1. งานสํานักงานกลุมบริหาร
นโยบายและแผน 
2. งานแผนงาน 
3. งานประกันคุณภาพภายใน 
4. งานสารสนเทศของโรงเรียน 

5. งานระบบขอมูลนักเรียน
รายบุคคล 

6. งานควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน 
 
 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

กลุมบริหารงานนโยบายและแผน กลุมบริหารงานบุคคล 

 
กลุมบริหารงานวิชาการ 

       
กลุมบริหารงานทั่วไป 

 

1. งานสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการ 

2. งานวางแผนงานดานวิชาการ 
3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4. งานรับนักเรียนและทะเบียนวัดผล 
5. งานจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
6. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
7. งานวิจัยในชั้นเรียนและงานนิเทศ
ในสถานศึกษา 
8. งานพัฒนานวัตกรรมและแหลงเรียนรู 

9. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
10.งานประสานงานเก่ียวกับวิชาการ
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
11. งานแนะแนว 
12. งานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
13. งานสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

14. งานจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา 
 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 

ชมรมครู-ผูปกครอง 
 

สมาคมศิษยเกาฯ 
 

1. งานสํานักงานกลุม
บริหารงานกิจการนักเรียน 
2. งานสงเสริมวินัยและ
คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1 งานสงเสริมวินัย 
  2.2 งานสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
  2.3 งานปองกันและแกไขปญหา
สิ่งเสพติดและอบายมุข 
  2.4 งานสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

3. งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
  3.1 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  3.2 งานสภานักเรียน 
  3.3 งานระบบกลองวงจรปด 
  3.4 งานคุมครองและพิทักษสิทธิ
เด็ก 

 
 
 

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

1. งานธุรการ 
2. งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย 
3. งานการเงินและบัญช ี
4. งานสงเสริมสนับสนุน
การศึกษา 
5. งานตรวจสอบภายใน 
6. งานปฏิคม 
7. งานประชาสัมพันธ 
8. งานยานพาหนะ 
9. งานโรงนํ้าด่ืม 
10. งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

กลุมบริหารงานอํานวยการ 
 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
 



 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานวิชาการ 

 

 

 
 

 

 

 



โครงสรางการบรหิารกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
                           
     

นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
หัวหนากลุม 

1.งานสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ 
1.นางศรีสุนีย  กันทาเดช 
2.นายนพรัตน  ทิพยกรแกว 
3.นายสรายุทธ  เปงใส 

 

3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
1.นางสาวอารีรัตน  เชื้ออวน 
2.นางรัตตินันท  ทูลศิริ 
3.นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร 
4.นางสาวกนกวรรณ  ลือศักด์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. งานวางแผนงานดานวิชาการ 
1.นายอนุกูล  วังเวียงทอง 
2.นางสายรุง  รักษาดี 
3.นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
4.นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ 
5.นางรัตตินันท  ทูลศิร ิ
6.นางสาวอารีรัตน  เชื้ออวน 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
6.1 งานยกระดบัผลสัมฤทธ์ิฯ 
  1. นางรัตตินันท  ทูลศริ ิ 2. น.ส.อารีรัตน  เชื้ออวน  
  3. นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร   
  4. นางนันทพร  วงศอิสยาห 
6.2 งานแผนการจัดการเรียนรูฯ 
  1. นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ   
  2. น.ส.กนกวรรณ  ลือศักดิ ์
6.3 กิจกรรมเชียงแสนวิชาการ 
  1.น.ส.กนกวรรณ  ลือศักดิ์  2.นางวิภา กันสีเวียง 
  3.หัวหนากลุมสาระฯ  4.นายชาญวทิย ตาจันทรอินทร 
6.4 งานพัฒนากลุมสาระ (หน.กลุมสาระ) 
  1.นายพงศสุธี  เลศักดิ์  2.นายนิวัฒน ผานวัฒนภักดี 
  3.นายณัฐกร ทูลศิริ      4.น.ส.ศริประภา  บัวคอม   
  5.นายทัตเทพ จงอมรรัตน 6.น.ส.พสักร บุญเรืองศร ี
  7.นางปติญา สุวรรณรังษี  8.นายจักรินทร  ชาวดร 
  9.นายอนุชิต  โปราหา  10.น.ส.รัชฎา ตาใจ 
  11.นายนิธิภัทร  พรมมา 
6.5 กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ 
  1. นางสายรุง รักษาดี   2. น.ส.อารีรัตน เชื้ออวน 
  3. นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร 
6.6 กิจกรรมการแขงขันกีฬาทุกระดับ 
  1.นายนิธิภัทร พรมมา  2.นายธวัชชัย อุนกาศ 
  3.น.ส.พัสกร บุญเรืองศร ี 4.นายณัฐวุฒิ โยพนาศักดิ ์
 
 

 
 
 
 

น.ส.อารรีัตน  เช้ืออวน 
เลขานุการ 

7. งานวิจัยในชั้นเรียนและ 
งานนิเทศในสถานศึกษา 

 
7.1 งานวิจัยในชั้นเรียน 
  1. นางนันทพร  วงศอิสยาห 
  2. นายกฤษณะ  จันทรเต็ม 
 
7.2 งานนิเทศภายในตรวจติดตาม
กํากับคุณภาพมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอน 
  1. นางนันทพร  วงศอิสยาห 
  2. น.ส.อารีรัตน  เชื้ออวน 
 
 

8. งานพัฒนานวัตกรรมและแหลงเรียนรู 
 
8.1 งานพัฒนานวตักรรมและแหลงเรียนรู 
  1. นายชาญวิทย       2. นายกฤษณะ 
8.2 งานหองสมุด 
  1.น.ส.รัชนี  วงคตะวัน   
  2.นางสุนิสา  ศรีอินทร 
8.3 งานหองมัลติมีเดีย 
  1.นายวิธวินท         2. ร.ต.ท.ปฏิญญา 
8.4 งานกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 
  1.นายชาญวิทย       2. นายกฤษณะ 
 

9. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
9.1 กิจกรรมลกูเสือ 
  1. นายนิธิภัทร         2. นายนิวัฒน  
  3. นายณัฐวุฒิ 
9.2 กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 
  1. นายณัฐกร    2. นายธวัชชัย    
  3. นางสมศรี             4. น.ส.พัสกร 
9.3 กิจกรรมชุมนุม 
  1. ร.ต.ท.ปฏิญญา       2. น.ส.ณัฐชาพรรณ          
9.4 กิจกรรมสาธารณประโยชน 
  1. นางศรีสุนีย   2. น.ส.ชัญญานุช 

 
 
 
 
 

 

4. งานรับนักเรียนและทะเบียนวัดผล 
4.1 งานวดัและประเมินผลฯ 
1. นายอนุกูล วังเวียงทอง  2. นางศรีสุนีย  กันทาเดช 
3. นางรัตตินันท  ทูลศิริ  4. น.ส.อารีรัตน  เช้ืออวน  
5. นางสายรุง  รักษาดี  6.นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ 
7. นางสินีนาฎ  ชัยเขต 8. นายชาญวิทย  ตาจนัทรอินทร   
9. นายนพรัตน  ทิพยกรแกว  10. นายสรายุทธ  เปงใส 
4.2 งานจดัทาํสํามะโนนักเรียนฯ 
1. นางสินีนาฎ  ชัยเขต   2. นางศรีสุนีย กันทาเดช   
3. นายนพรัตน  ทิพยกรแกว  4. นายสรายุทธ  เปงใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. งานประสานงานเกี่ยวกับวิชาการ 
ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

10.1 งานประสานงานฯ 
1. นายอนุกูล       2. น.ส.อารีรัตน   
10.2 งานนักศึกษาฝกประสบการณฯ 
1. นางรัตตินันท    2. น.ส.อารีรัตน 

 
 

11. งานแนะแนว 
1. นางวิภา  กันสีเวียง      2. นางสุนิสา  ศรีอินทร          
3. นางสาวศิรประภา  บัวคอม 4. นางนันทพร  แซหวาง    
5. นายปยพงษ  ไมมีเหตุ   6. น.ส.พัชรา  เจตบุตร 
7. นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ 
 
 
 
 
  

14. งานจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา 
  1. นายสาธติ  อิงอาน 
  2. นางสินีนาฎ  ชัยเขต 
  3. น.ส.จินตนา  รัตนชัย 
  4. นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ 
  5. นายอนุชิต  โปราหา 
  6. นายจักรินทร  ชาวดร 
  7. ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา 
  8. น.ส.พัชรา  เจตบุตร 
  10. นายวุฒิกร   ปองตัน 
  11. นางสาวณัฐชาพรรณ  วงศชัย 
  12. นายนพรัตน  ทิพยกรแกว 
  13. นายคุณานนท จันทรบํารุง 
  14. นางสาวอภิลดา  ขันคํา 
  15. นางสาวชรินทรทร  บุญมา 
   

 
 
 

  
 

12. งานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
1. นางสายรุง  รักษาด ี
2. นางสาวรัชฎา  ตาใจ   
3. นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ 
 
 
 
 
  
 

 

 

13. งานสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
1. นายอนุกูล  วังเวียงทอง   2. นางสายรุง  รักษาดี 
3. น.ส.รัตตินันท  ทูลศิริ  4. น.ส.อารีรัตน  เช้ืออวน 
5. นายณัฐกร  ทูลศิริ  6. น.ส.กนกวรรณ  ลือศกัดิ ์
 
 
 
 
  
 

 

 

5. งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
5.1 งานจดัตารางสอนและจัดการเรียนการสอน 
1. นายอนุกูล   2. นางศรีสุนีย    
5.2 งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวชิาการ 
1.ร.ต.ท.ปฏิญญา  2.นางรัตตินันท  3.น.ส.อารีรัตน 
4.นายชาญวิทย 5.น.ส.กนกวรรณ 6.นายนพรัตน 
5.3 งานคดัเลือกแบบเรียนในสถานศึกษา 
1. น.ส.อารีรัตน     2. นางนันทพร 
5.4 งานจดัการเรียนการสอนการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง 
1. นางเสาวณิต    2. น.ส.รัชนี    
5.5 งานระบบ PISA 
1. นางวิจิตรา     2. นายนิวัฒน    3. นางสายบัว 
4. น.ส.ชลิตา      5. นายนิมิตร     6. น.ส.จินตนา 
7. นางนภัสร      8. น.ส.ศิรประภา 
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ภาระงานกลุมบริหารงานวิชาการ 
 

นางอสมาภรณ  อักษร     ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารวิชาการ 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง     ตําแหนง คร ู        หัวหนากลุม 
นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู        เลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานวิชาการ 
 2. ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมบริหารงานวิชาการและงานท่ีผูอํานวยการโรงเรียน
มอบหมาย 
 3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุมบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. ควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานในกลุมบริหารงานวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารงานวิชาการและรวมพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในโรงเรียน 
 6. ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษากับองคกรภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อ
พัฒนาการศึกษา 

7. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานวิชาการ 

9. ปฏิบัติติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
1. งานสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการ 

นางศรีสุนีย  กันทาเดช     ตําแหนง คร ู   ประธานกรรมการ 
นายสรายุทธ  เปงใส  ตําแหนง พนักงานจางเหมาการ กรรมการ 
นายนพรัตน  ทิพยกรแกว ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการและเลขานุการ      

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ     
1.  วางแผนการดําเนินงานในการจัดทําสารสนเทศของกลุมบริหารวิชาการ  
2.  ดําเนินการรวบรวม และจัดทําสารสนเทศของกลุมบริหารวิชาการอยางเปนระบบ 
3.  ตรวจสอบความถูกตองในการจัดทําขอมูลสารสนเทศและปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 
4.  ใหบริการขาวสารดานวิชาการแกครู-อาจารย นักเรียน และบุคคลท่ัวไป 
5.  จัดทําทะเบียนรับสงเอกสารและหนังสือราชการ 
6.  จัดทําแผนงานโครงการ และดําเนินงานดานงบประมาณของกลุมงานวิชาการ 
7.  ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง จัดซอม และควบคุมการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑใหเปนไปตามระบบ 
8.  งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2.  งานวางแผนงานดานวิชาการ 
นายอนุกูล  วังเวียงทอง     ตําแหนง คร ู   ประธานกรรมการ 

 นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
นางสายรุง  รักษาดี  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
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นางสินีนาฎ  ชัยเขต   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นางรัตตินันท  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ 
 2. ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมบริหารวิชาการและงานท่ีผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุมบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. ควบคุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานในกลุมบริหารวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารวิชาการและรวมพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน 
 6. ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษากับองคกรภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อ
พัฒนาการศึกษา 

7. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ 

9. ปฏบัิติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
  นางรัตตินันท  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
  นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร  ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 
  นางสาวกนกวรรณ ลือศักด์ิ   ตําแหนง ครผููชวย กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  สํารวจ วางแผนการจัดรายวิชาตาง ๆ ท่ีเปดทําการสอนตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และหลักสูตรสถานศึกษา ใหครบถวนสมบูรณ 

2. ประสานงานกับทุกกลุมสาระการเรียนรู  และงานกิจกรรมพัฒนาผู เรียนในการจัดทําและ                       
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหเหมาะสมกับสภาพความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 

3. ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
4. ติดตามการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรูและงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
5. ใหคําแนะนําและตรวจสอบการจัดทําประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. งานรับนักเรียนและทะเบยีนวัดผล 
 4.1 งานวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน    

นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
 นางสายรุง  รักษาดี   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 

นางสินีนาฎ  ชัยเขต   ตําแหนง คร ู  กรรมการน 
นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
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นางศรีสุนีย  กันทาเดช  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
นายนพรัตน  ทิพยกรแกว  ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
นายสรายุทธ  เปงใส   ตําแหนง พนักงานจางเหมาบริการ กรรมการ 
นางรัตตินันท  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ     
1. กําหนดแนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูรายป / รายภาค 
2. สนับสนุนการวัดผลประเมินผลและตัดสินผลตามแนวทางท่ีกําหนดไว 
3. พิจารณาใหความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนดานตางๆ แกครูและบุคลากร                     

ของโรงเรียน 
4. สงเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลกาเรียนดานตางๆ แกครูและบุคลากร               

ของโรงเรียน 
5. ใหคําปรึกษา ติดตาม กํากับการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนใหเปนไปตามหลักวิชาการและแนวทางท่ี

โรงเรียนกําหนดไว 
6. ตรวจสอบ กล่ันกรองและปรับปรุง คุณภาพของวิธีการและเครื่องมือวัดผลและประเมินผล                    

ของโรงเรียน 
7. กําหนดแนวทางการประเมิน เกณฑการประเมินและแนวทางการปรับปรุงแกไขคุณลักษณะ                       

อันพึงประสงค ความสามารถทางการอาน คิด วิเคราะห และเขียนส่ือความ การรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
8. พิจารณาตัดสินผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึ งประสงค  การอ าน คิด วิ เคราะห  และ                              

เขียนส่ือความ การรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนรายป/รายภาค และการผานชวงช้ัน 
9. จัดทําสาระเครื่องมือ และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 
10. จัดทําฐานขอมูลนักเรียนและเอกสารหลักฐานการศึกษาตาง ๆ (ปพ.1,2,3,4,5,6,7,9 ) 
11. จัดทําสถิติผลการประเมินดานตาง ๆ ของผูเรียน 
12. รวบรวมตรวจสอบบันทึกประมวลผลการเรียนของผูเรียน 
13. ตรวจสอบและสรุปขอมูลผลการเรียนแตละคนเมื่อจบชวงช้ัน เพื่อเสนอรายช่ือผูมีคุณสมบัติครบ ถวน

ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอผูบริหารสถานศึกษา
ตัดสินและอนุมัติผลการจบชวงช้ัน 

14. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหกับผูเรียนท่ีรองขอ 
15. ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
16. เสนอผลการเทียบโอนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา                  

ใหเห็นชอบและเสนอผูบริหารโรงเรียนตัดสินอนุมัติการเทียบโอน 
17. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
18. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4.2  งานจัดทําสํามะโนนักเรียน งานทะเบียนนกัเรียนและงานรับนักเรียน  
นางสินีนาฎ  ชัยเขต   ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ  
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นายนพรัตน  ทิพยกรแกว  ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
นายสรายุทธ  เปงใส   ตําแหนง พนักงานจางเหมาบริการ กรรมการ 
นางศรีสุนีย  กันทาเดช  ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ     
1.  วางแผนการดําเนินงานและจัดเตรียมเอกสารตางๆ สําหรับการรับนักเรียน 
2.  ดําเนินการรับนักเรียนตามชวงเวลาท่ีโรงเรียนกําหนดตามแผนปฏิบัติงานกลุมงานบริหารวิชาการ 
3.  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการรับนักเรียนและจัดทํารายงานผูอํานวยการฯใหทราบ 
4.  วางแผนการดําเนินงานและจัดเตรียมเอกสารตางๆ สําหรับการจัดทําสํามะโนนักเรียน 
5.  ดํา เนินการ จัดทําสํามะโนนัก เรียนตามชว ง เวลา ท่ีโร ง เรียนกํ าหนดตามแผนปฏิ บั ติงาน                            

กลุมงานบริหารวิชาการ 
6.  จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากสํามะโนนักเรียน เพื่อนําไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษา 
7.  จัดทําเอกสารตาง ๆ ท่ีใชในงานทะเบียนและงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
8.  ดําเนินการใหมีการข้ึนทะเบียนนักเรียนอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 
9.  ดําเนินการติดตาม ยาย และจําหนายนักเรียนใหถูกตองตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
10.  จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารสําคัญเพื่อเปนหลักฐานและสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 
11.  จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน 
12.  งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5. งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 5.1 งานจัดตารางสอนและจัดการเรียนการสอน 
  นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
  นางศรีสุนีย  กันทาเดช  ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ     
  1. จัดตารางสอนใหครบตามจํานวนรายวิชาท่ีเปดทําการสอนและมีจํานวนช่ัวโมงเรียนครบ                        
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  2. จัดครูผูสอนเพื่อเขาทําการสอนตามตารางท่ีจัดไว 
  3. จัดหองเรียนใหเปนไปตามแผนการเรียน ตลอดจนในกรณีท่ีนักเรียนยายเขาระหวางภาคเรียน 
  4. รับลงทะเบียนและถอนรายวิชาผานโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส 
  5. จัดทําเอกสารบันทึกการเขาเรียนและตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน 
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 5.2 งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาการ 
  ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา   ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
  นางรัตตินันท  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
  นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
  นางสาวกนกวรรณ ลือศักด์ิ   ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 
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  นายนพรัตน  ทิพยกรแกว  ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการ 
  นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร  ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. จัดทําระบบลงทะเบียนเรียนผานระบบออนไลน และติดตามการลงทะเบียนของนักเรียน 
 2. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 5.3 งานคัดเลือกแบบเรียนในสถานศึกษา 
  นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
  นางนันทพร  วงศอิสยาห  ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  1. ประสานกับกลุมสาระการเรียนรูเพื่อสํารวจแบบเรียน 
  2. ประสานกับงานพัสดุและงานการเงินในการคัดเลือกแบบเรียน 
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 5.4 งานจัดการเรียนการสอนการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
  นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
  นางสาวรัชนี  วงคตะวัน  ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  1. วางแผนการจัดการเรียนการสอนการศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS 1 – 3) 
  2. ประสานงานและใหคําปรึกษาแกครูผูสอนวิชา IS 1 – 3 
  3. สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 5.5 งานระบบ PISA 
  นางวิจิตรา  ฤาชา   ตําแหนง ครูผูชวย ประธานกรรมการ 

  นางสายบัว  วรภ ู   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
  นางสาวจินตนา  รัตนชัย   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
  นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
  นางนภัสร  พันพิงค   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
  น.ส.ศิรประภา  บัวคอม   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
  น.ส.ชลิตา  แกววรรณา  ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 
  นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี  ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  1. วางแผนการจัดการระบบ PISA ของสถานศึกษา 
  2. ประสานงานและใหคําปรึกษาแกผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 
  3. สรุปผลการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบ PISA ของสถานศึกษา 
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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6. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
6.1 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ 
นางรัตตินันท  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
นางนันทพร  วงศอิสยาห  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร  ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 
นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

        1.  ดําเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
        2.  ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร 
        3.  ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินตอฝายบริหาร 
        4.  นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
        5.  ดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
        6.  งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

6.2  งานแผนการจัดการเรียนรู โครงการจัดการเรียนรู 
นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ ตําแหนง คร ู   ประธานกรรมการ 
นางสาวกนกวรรณ ลือศักด์ิ     ตําแหนง ครผููชวย  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

                  1. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
หนวยการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู 
        2. ประสานความรวมมือในการเผยแพรแผนการจัดการเรียนรูและรวมพัฒนาคุณภาพการเรียน           
การสอน และงานดานวิชาการรวมกับสถาบันการศึกษาอื่น 
        3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

       4. สรุปรายงานผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพแผน               
การจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 
        5. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 6.3  กิจกรรมเชียงแสนวิชาการ 

นางสาวกนกวรรณ ลือศักด์ิ   ตําแหนง ครผููชวย ประธานกรรมการ 
นางปติญา  สุวรรณรังษี  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นางวิภา   กันสีเวียง  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นายพงศสุธี  เลศักด์ิ   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นายอนุชิต  โปราหา   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นายณัฐกร  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
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นายจักรินทร  ชาวดร   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นายทัตเทพ  จงอมรรัตน  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นางสาวพัสกร  บุญเรืองศร ี  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นางสาวศิรประภา บัวคอม   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นางสาวรัชฎา  ตาใจ   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร  ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

        1.  ดําเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทําโครงการ 
        2.  ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร 
        3.  ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินตอฝายบริหาร 
        4.  นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
        5.  งานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
      6.4 งานพัฒนากลุมสาระการเรียนรู 
   นางสาวศิรประภา  บัวคอม ตําแหนง คร ู หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

นายนิวัฒน ผานวัฒนภักดี ตําแหนง ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
นายพงศสุธี เลศักด์ิ  ตําแหนง ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (1) 
นายอนุชิต โปราหา  ตําแหนง ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2)  
นายทัตเทพ จงอมรรัตน ตําแหนง ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                         

น.ส.พัสกร บุญเรืองศร ี       ตําแหนง ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
นางปติญา สุวรรณรังษี ตําแหนง ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 
นายจักรินทร ชาวดร  ตําแหนง ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
นายณัฐกร ทูลศิริ  ตําแหนง ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (1) 
นางสาวรัชฎา ตาใจ  ตําแหนง ครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (2) 

 นายนิธิภัทร พรมมา  ตําแหนง คร ู หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน จัดทําหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรู ใหสอดคลอง                    

กับวิสัยทัศน เปาหมาย และภารกิจของโรงเรียน 
2. สนับสนุน  สง เสริมใหครู ในกลุมสาระการเรียนรู  จัดทําแผนการเรียนรู  และ จัดกิจกรรม                       

การเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ ฝกทักษะกระบวนการคิด                
การจัดการ การเผชิญสถานการณการเรียนรูจากประสบการณจริงการปฏิบัติจริง การสงเสริมผูเรียนรักการอาน
และใฝรูอยางตอเนื่อง 

3. สนับสนุน สงเสริมใหครูในกลุมสาระการเรียนรู จัดหา และจัดทําเอกสาร ตําราส่ือนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อ
นํามาใชประกอบการเรียนการสอน 

4. จัดอัตรากําลังครูในกลุมสาระการเรียนรู เขาสอนแตละรายวิชา แตละระดับช้ัน ใหเหมาะสม                  
กับความรูความสามารถ และประสบการณ 
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5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนของครูในกลุมสาระการเรียนรู    
และจัดสอนแทนครูท่ีลาและไปราชการ 

6. สนับสนุนให บุคลากรในกลุมสาระการเรียนรู เก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการของตนเอง                     
และนักเรียน 

7. ใหคําแนะนําปรึกษาครูในกลุมสาระการเรียนรูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 
8. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกลุมสาระ 

       9. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 6.5 กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ    

นางสายรุง  รักษาดี   ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร  ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 
นางสาวอารีรตัน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

        1. ดําเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทําโครงการ 
        2. ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร 
        3. ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินตอฝายบริหาร 
        4. นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
        5. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

6.6 กิจกรรมการแขงขันกีฬาทุกระดับ 
นายนิธิภัทร  พรมมา   ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
นายธวัชชัย  อุนกาศ   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ  โยพนาศักด์ิ  ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการ 
นางสาวพัสกร  บุญเรืองศร ี  ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

        1. ดําเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทําโครงการ 
        2. ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร 
        3. ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินตอฝายบริหาร 
        4. นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
        5. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
7.  งานวิจัยในช้ันเรียนและงานนิเทศในสถานศึกษา 
      7.1 งานวิจัยในช้ันเรียน 
 นางนันทพร  วงศอิสยาห  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 

นายกฤษณะ  จันทรเต็ม  ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

         1. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู              
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
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         2. นิเทศติดตามประเมินผลการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน 
         3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
         4. ประสานความรวมมือในการเผยแพรผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
รวมกับสถาบันการศึกษาอื่น 
        5. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  7.2 งานนิเทศภายในตรวจติดตามกํากับคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
  นางนันทพร  วงศอิสยาห               ตําแหนง คร ู    ประธานกรรมการ 

นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ    
1. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

 2. ดําเนินงานนิ เทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสม                       
กับสถานศึกษา 

 3. ประเมินการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา          
 4. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา       

       5. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
8.  งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
  8.1 งานสื่อและแหลงเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 

นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร  ตําแหนง ครผููชวย ประธานกรรมการ 
นายกฤษณะ  จันทรเต็ม  ตําแหนง พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  
1.  การจัดทําสารสนเทศ การใชส่ือและแหลงเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
2.  สนับสนุนการติดตามผลการใชแหลงเรียนรูใหคุมคา 
3.  ประเมินผลการใชแหลงการเรียนรูของโรงเรียน   
4.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 
5.  ดําเนินการจัดการความรูในโรงเรียน 
6. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  8.2 งานหองสมุด 
นางสาวรัชน ี  วงคตะวัน  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
นางสุนิสา  ศรีอินทร  ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ดูแลสถานท่ีของหองสมุดใหมีบรรยากาศแหลงการเรียนรู เหมาะสําหรับการสงเสริมการเรียนการสอน                        
2. เก็บสถิติและรายงานผลการดําเนินงานใหฝายวิชาการ 
3. ประสานงานกับบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนเพื่อใหการดําเนินงานของหองสมุดมีประสิทธิภาพ                                        
4. ประชาสัมพันธงานหองสมุด 
5. จัดหนังสือใหเปนหมวดหมูตามระบบการจัดหนังสือ เพื่อสะดวกแกการคนควา 
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6. ดูแล รักษา ซอมแซมหนังสือ วารสารใหอยูในสภาพท่ีพรอมจะใหบริการ 
7. บริการหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพใหกับบุคลากรในโรงเรยีน 
8. จัดนิทรรศการ/กิจกรรมเพื่อ การใฝรูใฝเรียนรักการอาน 
9. ใหบริการยืม – คืน หนังสือแกนักเรียนและครู 
10. จัดทําขอมูลสารสนเทศงานหองสมุด 
11.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานหองสมุด 
12. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
8.3 งานหองมัลติมีเดีย 
นายวิธวินท  จันทรลือ  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา   ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ดูแลสถานท่ีของหองสมุดใหมีบรรยากาศแหลงการเรียนรู เหมาะสําหรับการสงเสริมการเรียนการสอน                        
2. เก็บสถิติและรายงานผลการดําเนินงานใหฝายวิชาการ 
3. จัดทําขอมูลสารสนเทศงานหองสมุด 
4.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานหองสมุด 
5. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 8.4 กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 
 นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร  ตําแหนง ครผููชวย ประธานกรรมการ 
 นายกฤษณะ  จันทรเต็ม  ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
        1.  ดําเนินการวางแผน ประชุมเพื่อจัดทําโครงการ 
        2.  ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีไดรับการอนุมัติจากฝายบริหาร 
        3.  ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานผลการประเมินตอฝายบริหาร 
        4.  นําผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
        5.  งานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
9.  งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

9.1 กิจกรรมลูกเสือ 
นายนิธิภัทร พรมมา   ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
นายนิวัฒน ผานวัฒนภักดี  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ โยพนาศักด์ิ  ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ  

 9.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
  นายณัฐกร ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
  นายธวัชชัย อุนกาศ   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 

 นางสมศรี สวัสดี   ตําแหนง คร ู    กรรมการ 
นางสาวพัสกร บุญเรืองศร ี  ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
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 9.3 กิจกรรมชุมนุม 
ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา   ตําแหนง คร ู   ประธานกรรมการ 

 นางสาวณัฐชาพรรณ  วงศชัย  ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ    
1.  สํารวจความตองการของนักเรียนในการรวมกิจกรรม ตามโครงสรางหลักสูตร 
2.  ติดตอประสานงานกิจกรรมนักเรียนในโครงสรางหลักสูตรกับครูท้ังใน - นอกสถานท่ี 
3.  จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับใชในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามโครงสรางหลักสูตร 
4.  รวบรวมผลการประเมินการจัดกจิกรรมนักเรียนตามโครงสรางหลักสูตร 
5.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม 
6.  งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  9.4 กิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณประโยชนและทักษะชีวิต 
   นางศรีสุนีย กันทาเดช  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
   นางสาวชัญญานุช   อิ่นคํา  ตําแหนง ครอูัตราจาง    กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1.  สํารวจ วางแผนการจัดตารางกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนตามโครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหครบถวนสมบูรณ 
 2.  จัดตารางการเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีจํานวนช่ัวโมงครบหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.  จัดทําแบบประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
 4.  สงเสริมความรูใหคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการวัดประเมินผลกิจกรรมแกครูท่ีปรึกษาและนักเรียน 
 5.  จัดทําบันทึกขอมูล และสถิติตางๆ ของการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน 
 6.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
 7.  งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
10. งานประสานงานเก่ียวกับวิชาการท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 10.1 งานประสานงานเก่ียวกับวิชาการท้ังในและนอกสถานศึกษา 

นายอนุกูล  วังเวียงทอง  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
นางสาวอารีรตัน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

       2. ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการและบริการดานวิชาการกับชุมชน 
3. สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
4. ประเมินผลและรายงานผลการสงเสริม สนับสนุน และประสานงานวชิาการแกบุคคล องคกร หนวยงาน 

และสถานศึกษาอื่น 
5. จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน                      

และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
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6. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตางๆ ท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

7. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 10.2 งานนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

นางรัตตินันท  ทูลศิร ิ   ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ประสานกับมหาวิทยาลัยตนสังกัดในการรับ-สงตัวนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
2. ดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

11. งานแนะแนว 
นางวิภา   กันสีเวียง  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
นางสุนิสา  ศรีอินทร  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นางนันทพร  วงศอิสยาห  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นายปยพงษ  ไมมีเหตุ   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
นางสาวพัชรา  เจตบุตร   ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 
หัวหนาระดับ        กรรมการ 
ครูท่ีปรึกษา        กรรมการ 
นางสาวศิรประภา บัวคอม   ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. จัดทําแผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงาน แผนการดําเนินการและเอกสารตางๆ ตามระบบการแนะแนว  
2. รวมประชุมปรึกษาหารือรวมกันในระดับช้ัน เพื่อการวางแผนการปองกัน แกไข การสงเสริมนักเรียน ตาม

ระบบการแนะแนว  
3. บริการใหคําปรึกษานักเรียนท่ีมีปญหา เรื่องการเรียน ปญหาสวนตัว และการเลือกอาชีพ 
4. ใหคําปรึกษา แนะนําชวยเหลือนักเรียน ท้ังในดานความประพฤติ การเรียน การรวมกิจกรรมและอื่น ๆ 

ตามความเหมาะสม  
5. แนะแนวในการเลือกเรียนหรือเลือกวิชาเรียนตาง ๆ 
6. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เพื่อรวมพิจารณานักเรียนท่ีขอรับทุนการศึกษาตาง ๆ รวมท้ัง

แนะนําใหนักเรียนท่ีมีความจําเปนในการขอรับทุนจากหนวยงานภายนอก 
7. จัดทําและเก็บ เอกสาร หลักฐานตางๆ เกี่ยวกับกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. ) 
8. ดําเนินการคัดกรองนักเรียนผูมีสิทธิ์ยื่นกู แจงผลการคัดกรองและจัดทําสัญญากู 
9. รายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการ ผูบริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
10. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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12. งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
 นางสายรุง  รักษาดี  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
 นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
 นางสาวรัชฎา  ตาใจ  ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. จัดทําและเก็บ เอกสาร หลักฐานตางๆ เกี่ยวกับกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. ) 
2. ดําเนินการคัดกรองนักเรียนผูมีสิทธิ์ยื่นกู แจงผลการคัดกรองและจัดทําสัญญากู 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

13. งานสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
 นายอนุกูล  วังเวียงทอง ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
 นางสายรุง  รักษาดี  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
 นางรัตตินันท  ทูลศิริ  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
 นายณัฐกร  ทูลศิริ  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
 นายชาญวิทย  ตาจันทรอินทร ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 
 นางสาวอารีรตัน  เช้ืออวน  ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. สงเสริมความสามารถของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อตอยอดเขาสูการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาท่ีนักเรียนต้ังเปาหมายไว 
 2. สนับสนุนงบประมาณและทุนการศึกษาเพื่อใชในการเรียนเสริมนอกเวลา 
 3. ดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการใหแกนักเรียน 
 4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
14. งานการจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา 
 14.1 งานพัฒนาสาขาวิชา 
  นางสินีนาฎ  ชัยเขต  ตําแหนง คร ู  หัวหนาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  นายอนุชิต  โปราหา  ตําแหนง คร ู  หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
  นายวุฒิกร  ปองตัน  ตําแหนง ครูผูชวย   หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 
  นายสาธิต  อิงอาน  ตําแหนง ครูผูชวย  หัวหนาสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 
 14.2 งานพัฒนาระบบทวิศึกษา 
  นายสาธิต  อิงอาน  ตําแหนง ครูผูชวย   ประธานกรรมการ 
  นางสินีนาฎ  ชัยเขต  ตําแหนง คร ู     กรรมการ 
  นางสาวจินตนา  รัตนชัย  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
  นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
  นายอนุชิต  โปราหา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
  นายจักรินทร  ชาวดร  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
  นางสาวอภิลดา  ขันคํา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
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  นางสาวชรินทรทร บุญมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
  ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
  นางสาวพัชรา  เจตบุตร  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
  นางสาวณัฐชาพรรณ   วงษชัย  ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  นายนพรัตน  ทิพยกรแกว ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  นายคุณานนท  จันทรบํารุง ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  นายวุฒิกร  ปองตัน  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. ติดตอประสานงานกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุงและวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
 2. กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนวัดผลประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระบบทวิศึกษา) ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

3. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน จัดทําหลักสูตรของสาขาวิชาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย 
และภารกิจของโรงเรียน 

4. สนับสนุน สงเสริมใหครูในสาขาวิชา จัดทําแผนการเรียนรู และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับความถนดั ความสนใจ ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ
การเรียนรูจากประสบการณจริงการปฏิบัติจริง การสงเสริมผูเรียนรักการอานและใฝรูอยางตอเนื่อง 

5. สนับสนุน สงเสริมใหครูในกลุมสาระการเรียนรู จัดหา และจัดทําเอกสาร ตําราส่ือนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อ
นํามาใชประกอบการเรียนการสอน 

6. จัดอัตรากําลังครู ในสาขาวิชาเขาสอนแตละรายวิชา แตละระดับช้ัน ใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ และประสบการณ 

7. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนของครูในสาขาวิชาและจัดสอนแทน
ครูท่ีลาและไปราชการ 

8. สนับสนุนใหบุคลากรในสาขาวิชาเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการของตนเองและนักเรียน 
9. ใหคําแนะนําปรึกษาครูในสาขาวิชาเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 
10. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกลุมสาระ 

 11. สํารวจ วางแผนการจัดรายวิชาตาง ๆ ท่ีเปดทําการสอนตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระบบทวิศึกษา) ใหครบถวนสมบูรณ 
 12. จัดทําโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระบบทวิศึกษา) รวมกับงานพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 

13.  จัดทําเอกสารตาง ๆ ท่ีใชในงานทะเบียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระบบทวิศึกษา) 
14.  ดําเนินการใหมีการข้ึนทะเบียนนักเรียนอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 
15. กําหนดแนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตามระบบทวิ

ศึกษา 
16. ตรวจสอบ กล่ันกรองและปรับปรุงคุณภาพของวิธีการและเครื่องมือวัดผลและประเมินผล                    

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตามระบบทวิศึกษา 
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17. รวบรวมตรวจสอบบันทึกประมวลผลการเรียนของผูเรียน 
18. ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
19. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

 20. จัดทําตารางเทียบโอนหลักสูตรระหวางหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษก เชียงราย 
 21. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนของหลักสูตรทวิศึกษา 

22. จัดทํารายการตรวจรับพัสดุของงานทวิศึกษา  
23. จัดทํารายการเบิกจายงบประมาณของงานทวิศึกษา  

  24. ประสานงานและสํารวจอัตราความตองการของสถานประกอบการในทองถ่ิน 
  25. รับสมัครนักเรียนฝกปฏิบัติงาน และจัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวของเพื่อสงไปยังสถานประกอบการ 
  26. ดําเนินการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศใหแกนักเรียนท่ีฝกปฏิบัติงาน 
  27. นิเทศการฝกปฏิบัติงานและใหคําปรึกษาแกนักเรียน ณ สถานประกอบการ 

28. จัดนิทรรศการผลงานของงานทวิศึกษา  
29. ดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือเขาและออกของงานทวิศึกษา  
30. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 



 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานบุคคล 

 

 

 
 

 

 

 



โครงสรางการบริหารกลุมบริหารงานบคุคล 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                                                                                       

นางภัทรียา  ชาวดร 
 หัวหนากลุม 

 

1.งานสํานักงานกลุม
บริหารงานบุคคล 

 
1. นางภัทรียา  ชาวดร 
2. นายเอก  กีณณเกชยางคกูร 
3. น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. งานวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหนง 

 

1. นางภัทรียา  ชาวดร 
2. นายเอก  กีณณเกชยางคกูร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. งานวินัยและ 
เรื่องรองเรียน 

 
1. นางภัทรียา  ชาวดร 
2. นายเอก  กีณณเกชยางคกูร 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. งานสรรหา บรรจุแตงต้ัง
การยายและการออกจาก

ราชการ 
 

1. นางภัทรียา  ชาวดร 
2. นายเอก  กีณณเกชยางคกูร 
3. น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย 
 

 

 

 

4. งานเลื่อนเงินเดือน 
 
 

1. นางภัทรียา  ชาวดร 

2. นายเอก  กีณณเกชยางคกูร 
 

 

5. งานจัดทําขอมูล
สารสนเทศ รายงานการมา
ปฏิบัติราชการและการลา 

1. นางภัทรียา  ชาวดร 
2. ร.ต.ท.ปฎิญญา เมืองมา 
3.น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย 
4.นายกฤติกร ยอดผานเมือง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเอก  กีณณเกชยางคกูร
เลขานุการ 

 

7. งานสวัสดิการ สงเสริมและ
ยกยองเชิดชูเกียรติ 

 

1. น.ส.รัชนี  วงคตะวัน 
2. นายเอก  กีณณเกชยางคกูร 
3. น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย 
 
 
 
 

 

 

 

 

8.งานพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

และวิทยฐานะ 
1. นางภัทรียา  ชาวดร 

2. น.ส.ศิรประภา บัวคอม 

3. นายเอก  กีณณเกชยางคกูร 
4. น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย 
 
 
 

 

 

 

 

 

9.งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

   
1. นางภัทรียา  ชาวดร 
2. นายเอก  กีณณเกชยางคกูร 
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ภาระงานกลุมบริหารงานบุคคล 
 

นางอสมาภรณ อักษร      ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารงานบุคคล 
นางภัทรียา ชาวดร        ตําแหนง คร ู             หัวหนากลุม 
นายเอก          กีณณเกชยางคกูร  ตําแหนง คร ู             เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล 
 2.  ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมบริหารงานบุคคลและงานท่ีผูอํานวยการ
สถานศึกษา มอบหมาย 
 3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุมบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. ควบคุม  กํากับ  ติดตามการปฏิบัติงานในกลุมบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารงานบุคคลและรวมพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 6. ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษากับองคกรภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพื่อพัฒนาการศึกษา 

7. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของกลุมงานบริหารงานบุคคล 

9. ปฏิบัติติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
1.  งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 

นางภัทรียา ชาวดร       ตําแหนง ครู  ประธานกรรมการ 
 นายเอก          กีณณเกชยางคกูร  ตําแหนง ครู  กรรมการ 

น.ส.ณัฐชาพรรณ วงศชัย   ตําแหนง ครอูัตราจาง กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1.  จัดทําแผนงาน/โครงการของกลุมบริหารงานบุคคล 
 2.  จัดทําขอมูลสารสนเทศของกลุมงานอยางเปนระบบ 
 3.  จัดทําทําเนียบบุคลากรกลุมบริหารงานบุคคล 
 4.  รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล 
 5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
2. งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

นางภัทรียา ชาวดร        ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
นายเอก          กีณณเกชยางคกูร   ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. วิเคราะหตําแหนงและอัตรากําลังตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  
2. ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงตามแผนของโรงเรียนใหสอดคลอง                     

กับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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3. รายงานเรื่องอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงตามนโยบาย  ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนประวัติ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ดําเนินเกี่ยวกับการขอเปล่ียนแปลงขอมูลในทะเบียนประวัติ 
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอปรับวุฒิ 
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ตออายุ บัตรประจําตัวพนักงานของรัฐ 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
3. งานสรรหา บรรจุแตงต้ัง  การยายและการออกจากราชการ 

นางภัทรียา ชาวดร        ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
นายเอก          กีณณเกชยางคกูร   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
น.ส.ณัฐชาพรรณ   วงศชัย    ตําแหนง ครอูัตราจาง กรรมการและเลขานุการ 

      บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ดําเนินการตามระเบียบการสรรหา  บรรจุแตงต้ังและการโยกยาย  ตามอํานาจของโรงเรียน                           

ท่ีไดรับมอบหมาย 
2. จัดทําประกาศ  รับสมัคร  การสรรหา  และเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา 
3. รับรายงานตัว  ทําสัญญา  บรรจุแตงต้ัง  สงตัว  ใหกลุมงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อปฏิบัติงานตอไป 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับขอยายของครูและบุคลากร  ท้ังการยายเขาและยายออก 
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการตามระเบียบของทางราชการ 
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการท้ังกอนกําหนดและตามกําหนด 
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการออกราชการตามระเบียบราชการ ในกรณีท่ีมีผูกระทําผิดวินัย 

 
4. งานเลื่อนเงินเดือน 

นางภัทรียา ชาวดร     ตําแหนง ครู   ประธานกรรมการ 
นายเอก          กีณณเกชยางคกูร   ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

      บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. เตรียมการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับครูและ

บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อใชในการประกอบการพิจารณา ความดี  ความชอบและเล่ือนข้ันเงินเดือน 
2. เสนอแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติติงานและพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 
3. สรุปและรายงานผลการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 
4. ดําเนินการจัดทําบัญชีเสนอขอพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 

 
5. งานจัดทําขอมูลสารสนเทศ รายงานการมาปฏิบัติราชการและการลา  

นางภัทรียา  ชาวดร    ตําแหนง ครู   ประธานกรรมการ 
ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา  ตําแหนง ครู  กรรมการ 
น.ส.ณัฐชาพรรณ  วงศชัย  ตําแหนง ครอูัตราจาง กรรมการ 

 นายกฤติกร   ยอดผานเมือง ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
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1. จัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับครูและบุคลากร รายงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
2. จัดทําทําเนียบบุคลากรของโรงเรียน 
3. จัดทําและปรับปรุงขอมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหเปนปจจุบัน 
4. ดูแลระบบเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรและดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึก

เวลาปฏิบัติราชการ 
5. ตรวจเช็คการลงเวลามาปฏิบัติหนาท่ีราชการของขาราชการครู  ครูอัตราจาง  ลูกจางประจํา                    

และลูกจางช่ัวคราว ทุกวัน และรวบรวม นําเสนอตอผูบริหารรับทราบและพิจารณา 
6. สรุป ก ารมาป ฏิ บั ติ ร าชก ารขอ งข าร าชการครู   ค รู อั ต ราจ า ง   ลู ก จ า งป ระ จํ า                                     

และลูกจางช่ัวคราว และรายงานผูบริหาร ในรอบ 1 เดือน 
7. จัดทําแบบฟอรมการลา 
8. ดําเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทและนําเสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 
9. รายงานสรปุวันลาประจําปงบประมาณตอผูบริหารและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  
6. งานวินยัและเร่ืองรองเรียน 

นางภัทรียา ชาวดร   ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
 นายเอก          กีณณเกชยางคกูร   ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ดําเนินการสงเสริมดานวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
2. ดําเนินการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3. แตงต้ังและสรรหา  คณะกรรมการดานวินัยและการรักษาวินัย 
4.  ดําเนินการตามระเบียบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานงานวินัยและการ

รักษาวินัยเมื่อมีผูถูกลงโทษ 
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองเรียน รองทุกข 
6. สรุปและรายงานขอเท็จจริง  เสนอตอผูบริหารเพื่อดําเนินการตอไป 

 
7. งานสวัสดิการ สงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
 น.ส.รัชน ี  วงคตะวัน   ตําแหนง ครู  ประธานกรรมการ 

นายเอก           กีณณเกชยางคกูร  ตําแหนง ครู  กรรมการ 
น.ส.ณัฐชาพรรณ  วงศชัย    ตําแหนง ครอูัตราจาง กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1.  ควบคุมดูแลเงินสวัสดิการครู-บุคลากร ใหใชจายเงินสวัสดิการตามวัตถุประสงค ตลอดจน
จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ดําเนินการสรางขวัญ  กําลังใจ  แกครูและบุคลากรในสถานศึกษา  เนื่องในโอกาสตาง ๆ 

- ครูและบุคลากรยายเขา / ยายออก / เกษียณ 
- การไดรับการเล่ือนตําแหนง ไดเล่ือนวิทยฐานะ 

3. ดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตาง ๆ 
4. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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8. งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ 
นางภัทรียา  ชาวดร    ตําแหนง ครู  ประธานกรรมการ 
น.ส.ศิรประภา   บัวคอม    ตําแหนง ครู  กรรมการ 
น.ส.ณัฐชาพรรณ  วงศชัย    ตําแหนง ครอูัตราจาง    กรรมการ 
นายเอก           กีณณเกชยางคกูร  ตําแหนง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการอบรมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู 

และพัฒนาตนเอง 
2. จัดทําสถิตขอมูลการอบรมพัฒนาของบุคลากร 

       3. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเล่ือนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
9. งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

นางภัทรียา  ชาวดร    ตําแหนง ครู  ประธานกรรมการ 
นายเอก           กีณณเกชยางคกูร  ตําแหนง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

      บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
2. จัดทําบัญชีผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอมี/ตออายุ ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
5. รายงานขอมูลผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตอเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 



 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานนโยบายและแผน 

 

 

 
 

 

 

 



โครงสรางการบริหารกลุมบริหารงานนโยบายและแผน 
 

 

 

 

 

 

 

  

                           

                                                                                                                         
 
 
 

นางรุงสุรีย  ชางปรุง 
หัวหนากลุม 

2. งานแผนงาน 
 
1. นางรุงสุรีย    ชางปรุง 
2. ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา 
3. นางวิจิตรา    ฤาชา 
4. นางจินตนา  ยศดี 
5. น.ส.ชลิตา  แกววรรณา 
6. น.ส.ญาณิชสา ใจยะกวาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.งานประกันคุณภาพภายใน 
 

1. นางวิจิตรา    ฤาชา 
2. นางจินตนา  ยศดี 
3. น.ส.ชลิตา  แกววรรณา 
4. น.ส.ญาณิชสา ใจยะกวาง 
 
 
 
 

นางวิจิตรา  ฤาชา 
เลขานุการ 

4. งานสารสนเทศของโรงเรียน 
 

  1. นางจินตนา  ยศดี 
  2. นายธีรยุทธ  มาถา 
  4. ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา 
  3. นางวิจิตรา    ฤาชา 
 

   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

6. งานควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน 

 

1. นายจักรินทร  ชาวดร 
2. น.ส.ชลิตา  แกววรรณา 
3. น.ส.ญาณิชสา  ใจยะกวาง 

 
 
 
 
 
 

5. งานระบบขอมูลนกัเรียนรายบุคคล 
Data Management Center (DMC) 
 

  1. นายธีรยุทธ  มาถา 
  2. นายอรรณพ  คํามีสวาง 
  3. นางจินตนา  ยศดี 

 
 
 
 
 
 

1. งานสํานักงานกลุม
บริหารงานนโยบายและแผน 

 
1. นางรุงสุรีย    ชางปรุง 
2. นางวิจิตรา    ฤาชา 
3. นางจินตนา  ยศดี 
4. น.ส.ชลิตา  แกววรรณา 
5. น.ส.ญาณิชสา ใจยะกวาง 
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ภาระงานกลุมบริหารงานนโยบายและแผน 
 
นางอลิศลา        ริยะสาร      ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารงานนโยบายและแผน 
นางรุงสุรีย ชางปรุง       ตําแหนง ครู        หัวหนากลุม 
นางวิจิตรา ฤาชา       ตําแหนง ครูผูชวย       เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานนโยบายและแผน 
 2.  ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมบริหารงานนโยบายและแผน และงานท่ี
ผูอํานวยการสถานศึกษามอบหมาย 
 3.  ประสานความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษากับองคกรและหนวยงานภายนอก   
 4. ควบคุม ดูแล กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานกลุมบริหารงานนโยบายและแผน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
1.  งานสํานักงานกลุมบริหารงานนโยบายและแผน 

นางรุงสุรีย  ชางปรุง  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
นางวิจิตรา  ฤาชา  ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 
นางจินตนา  ยศดี  ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 
น.ส.ชลิตา  แกววรรณา ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 
น.ส.ญาณิชสา  ใจยะกวาง ตําแหนง ครอูัตราจาง  กรรมการและเลขานุการ 

  บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  จัดทําแผนงาน/โครงการของกลุมบริหารงานนโยบายและแผน 

 2.  จัดทําขอมูลสารสนเทศของกลุมงานอยางเปนระบบ 
 3.  จัดทําทําเนียบบุคลากรกลุมบริหารงานนโยบายและแผน 
 4.  รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมกลุมบริหารงานนโยบายและแผน 

 5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
2. งานแผนงาน 

     นางรุงสุรีย  ชางปรุง  ตําแหนง คร ู   ประธานกรรมการ 
     ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
     นางวิจิตรา  ฤาชา  ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 
     นางจินตนา  ยศดี  ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 
     น.ส.ชลิตา  แกววรรณา ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 
     น.ส.ญาณิชสา ใจยะกวาง ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. นําผลการประกันคุณภาพภายใน และผลประเมินคุณภาพภายนอก  วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  
โอกาส  และอุปสรรค  รายมาตรฐานเพื่อกําหนดแนวทางผดุงรักษา หรือปรับปรุง / พัฒนา โดยเช่ือมโยง 
ใหเห็น จุดปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสรางของสถานศึกษา 
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 2.  เช่ือมโยงประเด็นกลยุทธจากแผนพัฒนาสถานศึกษาและกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อทบทวนภารกิจตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสรางของสถานศึกษา  
จะเปนประเด็นท่ีตองเนนเปนกรณีพิเศษ 
 3.  กําหนดกิจกรรมสําคัญ (โครงการ / กิจกรรม)  เพื่อผดุงรักษาปรับปรุง และพัฒนากําหนด
วงเงิน ของกิจกรรมสําคัญ  จากเกณฑตนทุนตอหนวยและเปนไปตามกรอบวงเงิน กําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบ ตามโครงสรางและมาตรฐานการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ 

4.  จัดทําแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
5.  เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ตอคณะกรรมการสถานศึกษา-                    

ข้ันพื้นฐาน 
 6.  ควบคุม  ดูแล  ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 7.  เสนอจัดซื้อ – จัดจางของงาน / โครงการ 
 8.  ควบคุมงบประมาณของโรงเรียนใหเปนไปตามแผนการจายเงิน 
 9.  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
      10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

3. งานประกันคุณภาพภายใน 
 นางวิจิตรา ฤาชา   ตําแหนง ครูผูชวย ประธานกรรมการ 

น.ส.ชลิตา แกววรรณา  ตําแหนง ครผููชวย กรรมการ 
น.ส.ญาณิชสา ใจยะกวาง  ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการ 
นางจินตนา ยศดี   ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. ดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎกระทรวง วา
ดวยระบบหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2553 
 2. ดําเนินการวางแผน เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห ขอมูล  และสรุปผลการจัดการศึกษา         
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก  
 3. รวบรวมและจัดทําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนอยางเปนระบบ 
 4. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา นําเสนอหนวยงานตนสังกัด 
 5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
4. งานสารสนเทศของโรงเรียน 

นางจินตนา ยศดี   ตําแหนง ครผููชวย ประธานกรรมการ 
นายธีรยุทธ มาถา   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา   ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 
นางวิจิตรา ฤาชา   ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. วางแผนพัฒนาระบบงานสารสนเทศของโรงเรียนท้ังการจัดเก็บขอมูลเอกสารและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
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2. จัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานตาง ๆ ของโรงเรียน ใหเปนปจจุบัน มีความถูกตอง และเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

3. เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูล ขอสนเทศ แกหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 

4. นําเสนอขอมูล ขอสนเทศ ตองานประกันคุณภาพการศึกษาและฝายบริหาร  
เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

      5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 5. งานระบบขอมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) 
      นายธีรยุทธ  มาถา  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
      นางจินตนา  ยศดี  ตําแหนง ครผููชวย กรรมการ 
      นายอรรณพ  คํามีสวาง ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ดําเนินงานรายงานระบบขอมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) 

      2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

6.งานควบคุมภายใน 
 นายจักรินทร   ชาวดร  ตําแหนง คร ู   ประธานกรรมการ 

นายธีรยุทธ มาถา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
น.ส.ชลิตา แกววรรณา ตําแหนง ครผููชวย   กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. วางแผนพัฒนา จัดวางระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 

สถานศึกษาท้ังดานสภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการส่ือสาร การติดตามและประเมินผล 

2. วิเคราะห ประเมินความเส่ียง ของกิจกรรมภายในสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

3. จัดทํารายงานการควบคุมภายใน นําเสนอฝายบริหาร และหนวยงานตนสังกัด 
4. จัดทํารายงานการตรวจสอบภายใน  นําเสนอฝายบริหาร และหนวยงานตนสังกัด 



 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานทั่วไป 

 

 

 
 

 

 

 



                                                        โครงสรางการบริหารกลุมบรหิารงานทั่วไป 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
                                                                                                              - 
 

นายอรรณพ คํามีสวาง 
หัวหนากลุม 

 

นางสาวพัชรา  เจตบุตร 
เลขานุการ 

 

1. งานสํานักงานกลุม 
 
1. นางสาวพัชรา เจตบุตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  งานสงเสริมสุขภาพอนามัย 

 
1. นางสาวอภิลดา  ขันคํา 
2. นางสาวชรินทรทร   บุญมา 
3. นางสาวพัสกร บุญเรืองศรี 
4. นางสาวณฐินี ศิริโสภณ 
 

2. งานอาคารสถานท่ี   
1. นายจักรินทร ชาวดร 
2. นายนิวัฒน ผานวัฒนภักดี 
3. นายวุฒิกร ปองตัน 
4. นางสาวพัชรา เจตบุตร 
5. นายณัฐวุฒิ โยพนาศักด์ิ 
6. นายสาธิต อิงอาน 
7. แมบานและลูกจางประจํา 

 

 

3. งานตกแตงสถานท่ี 
1. นายเมธิชัย ชัยมินทร 
2. นางสาวลดาวัลล์ิ วงศใหญ 
3. นางสาวรัชฎา  ตาใจ 
4. นางสาวชลิตา แกววรรณา 
5. นายนพรัตน  ทิพยกรแกว 

5. งานโสตทัศนศึกษา 
1. นายกฤษณ ณ ลําปาง 
2. นายนิวัฒน ผานวัฒนภักดี 
3. นายธีรยุทธ มาถา 
4. นายวุฒิกร ปองตน 

   
 
 
 
 

7. งานธนาคารโรงเรียน 
 
1. นายทัตเทพ จงอมรรัตน 
2. นายวุฒิกร ปองตัน 
 

   
 
 
 
 

4. งานรักษาความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา 

1. นายณัฐกร  ทูลศิริ 
2. นายทัตเทพ จงอมรรัตน 
3. นายนิธิภัทร  พรมมา 
4. นางสาวพัสกร บุญเรืองศรี 
5. นายวิสุทธ์ิ ธิงาเครือ 
 

6. งานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตสถานศึกษา 

1. นายวิธวินท  จันทรลือ 
2. ร.ต.ท.ปฏิญญา เมืองมา 

 
 
 
 

9.  งานโรงอาหาร 
 

1. นางสาวชรินทรทร   บุญมา 
2. นายนิธิภัทร พรมมา 
3. นายณัฐวุฒิ โยพนาศักด์ิ 
4. นายนพรัตน  ทิพยกรแกว 
5. นางสาวณฐินี ศิริโสภณ 
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ภาระงานกลุมบริหารงานท่ัวไป 
 

นายรวินทโชติ สุทะกุล      ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารงานท่ัวไป 
นายอรรณพ คํามีสวาง  ตําแหนง คร ู    หัวหนากลุม 

นางสาวพัชรา เจตบุตร    ตําแหนง ครผููชวย   เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. วางแผนการปฏบัิติงานของกลุมบริหารงานท่ัวไป 
 2. ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมบริหารงานท่ัวไปและงานท่ีผูอํานวยการสถานศึกษา
มอบหมาย 
 3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุมบริหารงานท่ัวไปใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. ควบคุม   กํากับ  ติดตามการปฏิบัติงานในกลุมบริหารงานท่ัวไปใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารงานท่ัวไปและรวมพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในโรงเรียน 
 6. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 7. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของกลุมบริหารงานท่ัวไป 

8. ปฏบัิติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
1.  งานสํานักงานกลุมบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวพัชรา   เจตบุตร   ตําแหนง ครผููชวย  ประธานกรรมการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. จัดทําทะเบียนคุมเอกสารเขา-ออกของกลุมบริหารงานท่ัวไปและจัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบอยางมี
ระบบ  

2. ประสานขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ตามเอกสารกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เสนอหัวหนากลุมเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตอไป  

3. จัดทําแบบบันทึกและแบบฟอรมตาง ๆ ของกลุมบริหารงานท่ัวไป รวมท้ังการจัดระบบการเก็บและการ
ใหบริการอยางมีคุณภาพ  

4. ประสานงานและจัดทําหนังสือ คําส่ัง การปฏิบัติตาง ๆ ของกลุมบริหารงานท่ัวไปและจัดเก็บอยางเปน
ระบบ  

5. จัดทําและใหบริการใบรับรองความประพฤตินักเรียน  
6. จัดทําปฏิทินของกลุมบริหารงานท่ัวไปและกํากับดูแล ใหการปฏิบัติงานเปนไปตามปฏิทินกําหนด  
7. ควบคุมและรับผิดชอบการใชงบประมาณในการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑของฝาย จัดทําทะเบียนควบคุม

อยางถูกตอง  
8. รวบรวมแผนงาน โครงการ และจัดทํางบประมาณประจําปของกลุมบริหารงานท่ัวไป 

 
2. งานอาคารสถานท่ี  
 นายจักรินทร  ชาวดร  ตําแหนง ครู    ประธานกรรมการ 

นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
นายวุฒิกร  ปองตัน  ตําแหนง ครผููชวย  กรรมการ 
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นางสาวพัชรา  เจตบุตร  ตําแหนง ครผููชวย  กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ  โยพนาศักด์ิ ตําแหนง ครอูัตราจาง  กรรมการ 

 แมบานและลูกจางประจํา       กรรมการ 
นายสาธิต  อิงอาน  ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  1.  ทําแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  และปฏิทินการปฏิบัติงาน ท่ีเกี่ยวกับงานอาคารสถานท่ี 
  2.  จัดทําแผน โครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงาน ออกแบบปรับปรุง ซอมแซมอาคารตางๆ 
  3.  เสนอโครงการของบประมาณ จัดซื้อ จัดจาง เกี่ยวกับงานอาคารสถานท่ี 
 4.  ควบคุม เบิกใชและดูแล บํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ งานอาคารสถานท่ี 

5.  รับฟงขอเสนอแนะ  ใหคําปรึกษา  รวมแกปญหา  สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
6.  ดูแล  กํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน 
7.  รวมทําแผนงานโครงการ กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงานแกลูกจางประจํา – ลูกจางช่ัวคราว 

  8. มอบหมายการปฏิบัติงานประจําวันแกลูกจางประจํา – ลูกจางช่ัวคราว 
  9. กํากับ  ดูแล  ติดตามการปฏิบัติงานลูกจางประจํา – ลูกจางช่ัวคราว  

10. รวมประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา – ลูกจางช่ัวคราว 
12. ดําเนินการ กํากับ  ดูแล  เกี่ยวกับบานพักขาราชการครูและบุคลากร  
13. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของลูกจางประจํา 
    นายพิเชษฐ  แสนนุจา หัวหนาลูกจางประจํา 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1.  มอบหมายภาระงาน / กํากับ / ติดตามการทํางานของนักการภารโรง 
2.  จัดทําบัญชีคุมวัสดุ – อุปกรณงานประปา 
3.  ทําความสะอาดบริเวณท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก 

3.1  ลานโพธิ์ หองสมุด  อาคารคหกรรม อาคารอุตสาหกรรม หอประชุมเอนกประสงค 
หองดนตรี อาคารพลศึกษา บริเวณโดยรอบ 

4.  รวมกันดูแลตัดหญา สวนหลังหอประชุมอเนกประสงค หลังสนามฟุตซอล และบริเวณอื่นๆ  
5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    นายธงชาติ จันทาพลู  ลูกจางประจํา 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1.  ปฏิบัติหนาท่ีพนักงานขับสํารองคนท่ี 1 มีหนาท่ีทําความสะอาด ดูแล บํารุงรักษารถหลัง            
การใชงาน  และหากมีการชํารุดเสียหายควรปรับปรุงซอมแซม ใหแจงหัวหนางานบํารุงรักษารถสวนกลาง 

2.  มอบหมายภาระงาน / กํากับ / ติดตามการทํางานของนักการภารโรง 
3.  ทําความสะอาดบริเวณท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก 

3.1 อาคาร 3  อาคารพยาบาล อาคารสินสอน และบริเวณโดยรอบ 
  4.  รวมกันดูแลตัดหญา สวนหลังหอประชุมอเนกประสงค หลังสนามฟุตซอล และบริเวณอื่นๆ  
  5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย   

 นายสุพัฒน จันแปงเงิน  ลูกจางประจํา 
 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
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  1.  ตรวจเช็ควัสดุ-อุปกรณ  เครื่องใช งานอาคารสถานท่ี รวมกับลูกจางประจํา และขอจัดซือ้
วัสดุ-อุปกรณท่ีเกี่ยวกับงานอาคารสถานท่ีโดยผานหัวหนางาน 
  2.  ทําความสะอาดบริเวณท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก 
   2.1  อาคารโรงน้ําด่ืม โรงจอดรถ หนาบานพักครู และบริเวณโดยรอบ 
  3. ดูแลบํารุงรักษาโรงน้ําด่ืม ระบบน้ําบาดาลโรงเรียนและใหบริการน้ําด่ืมของโรงเรียน 

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
นายอินหวัน  ดวงแสง   ลูกจางประจํา 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  1. ปฏิบัติหนาท่ีพนักงานขับสํารองคนท่ี 2 มีหนาท่ีทําความสะอาด ดูแล บํารุงรักษารถหลัง             
การใชงาน  และหากมีการชํารุดเสียหายควรปรับปรุงซอมแซม ใหแจงหัวหนางานบํารุงรักษารถสวนกลาง 

2.  จัดทําบัญชีควบคุมวัสดุครุภัณฑชาง 
  3.  ทําความสะอาดบริเวณท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก 
   3.1  อาคาร 2 หอพระ  อาคารเรือนแมปน  
  4.  รวมกันดูแลตัดหญา สวนหลังหอประชุมอเนกประสงค หลังสนามฟุตซอล และบริเวณอื่นๆ  

5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
หมายเหตุ   

1. นักการเวรใหรับผิดชอบการชักธงชาติลงจากยอดเสา  เวลา 18.00 น. ทุกวันทําการเรียนการสอน  
และในวันเสาร-อาทิตย  วันหยุดนักขัตฤกษ  ใหชักธงชาติข้ึนเวลา 08.00 น.  ชักลงเวลา 18.00 น. 

2. นักการเวรใหรับผิดชอบการเปดประตูดานทิศใต เวลา 15.00 น. ปดเวลา 17.30 น.  และปดประตู
โรงเรียนดานทิศตะวันออก เวลา 18.00 น. 

3. กุญแจ เก็บรักษาไว ณ หองกิจการนักเรียน   
4. การปฏิบัติงานลูกจางประจําตามภาระมอบหมายในการปฏบัิติหนาท่ีพนักงานขับรถ ตามขอ 1 – 5 

สามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม เพือ่ประโยชนตอทางราชการ   ในกรณีนี้ใหปฏิบัติตามภาระงานท่ีไดรับ
มอบหมายเพื่อใหการปฏิบัติงานแตละครั้งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของลูกจางช่ัวคราวและพนักงานจางเหมาบริการ 
  นางเพ็ญศรี     แสนนุจา    หัวหนาแมบาน 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. ดูแลความสะอาดเรียบรอยหองอํานวยการ  หองบริหารท่ัวไป  หองบริหารงานบุคคล ตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 
2. จัดทําบัญชีคุมวัสดุ – อุปกรณงานแมบาน 
3. รวมกันดูแลความสะอาด หองสมุด หองมัลติมีเดยร โรงอาหาร ใหมีความเรียบรอยและพรอม

ใชงานทุกวัน 
 4. ปฏิบัติงานบรรจุน้ําด่ืมโรงเรียน    

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

นางสายทอง    ดวงแสง     แมบาน 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. ดูแลความสะอาดเรียบรอย หองผูอํานวยการ หองวิชาการ หองกิจการนักเรียน หองกลุม

นโยบายและแผนงาน ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 2. รวมกันดูแลความสะอาด หองสมุด หองมัลติมีเดีย โรงอาหาร ใหมีความเรียบรอยและพรอม  
ใชงานทุกวัน 

 3. ปฏิบัติงานบรรจุน้ําด่ืมโรงเรียน    
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

นางทราย  คํายาว    แมบาน 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. รับผิดชอบดูแลหองน้ํานักเรียน และ หองน้ําครู ทุกอาคาร 
2. ดูแลความสะอาดเรียบรอยหนาอาคารสินสอน 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

นายวิสุทธิ์   ธิงาเครือ    ยามรักษาการณ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติหนาท่ียามรักษาการณ ปฏิบัติหนาท่ีในวันจันทร – ศุกร เปด-ปดประตูตามกําหนดเวลา                               
2. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในเวลาเขา-ออก 
3. ดูและการจราจร ภาคเชา ประตู 1  และ ภาคเย็น ประตู 2 
4. ดูแล ปด-เปด หอประชุม 
5. ดูแลความสะอาดพื้นท่ีโรงจอดรถหลังอาคารกิจการนักเรียน 
6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 
3. งานตกแตงสถานท่ี  

นายเมธิชัย  ชัยมินทร ตําแหนง คร ู    ประธานกรรมการ 
นางสาวรัชฎา  ตาใจ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
นางสาวชลิตา  แกววรรณา ตําแหนง ครูผูชวย  กรรมการ 
นายนพรัตน  ทิพยกรแกว ตําแหนง ครอูัตราจาง  กรรมการ 
คณะกรรมการสภานักเรียน 

 นางสาวลดาวัลล์ิ  วงศใหญ  ตําแหนง คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. จัดทําแผนงาน โครงการ และวางแผนการปฏิบัติงานประจําป 
2. ตกแตงสถานท่ีในงาน กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 

4. งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 นายณัฐกร  ทูลศิริ  ตําแหนง ครู   ประธานกรรมการ 
 นายนิธิภัทร  พรมมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
 นางสาวพัสกร  บุญเรืองศร ี ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
 นายวิสุทธิ์  ธิงาเครือ ตําแหนง ยามรักษาการณ  กรรมการ 
 นายทัตเทพ  จงอมรรัตน ตําแหนง คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. วางแผน การจัดระบบการจราจร และระบบดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา   
2. สงเสริมการจัดกิจกรรมใหความรูดานสวัสดิศึกษาและการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต 
3. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมสรางความปลอดภัยในโรงเรียน 
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4. จัดทําคําส่ังมอบหมายหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีเวรยาม กํากับและติดตามการปฏิบัติหนาท่ีตามคําส่ัง 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
5. งานโสตทัศนศึกษา 
 นายกฤษณ  ณ ลําปาง  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
 นายธีรยุทธ  มาถา   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
 นายวุฒิกร  ปองตน   ตําแหนง ครผููชวย กรรมการ 
 นายนิวัฒน  ผานวัฒนภักดี  ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. วางแผน จัดทําโครงการงานโสตทัศนศึกษา 
2. จัดเตรียมงานโสตทัศนศึกษาตามหองและสถานท่ีตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
3. อํานวยความสะดวกดานโสตทัศนศึกษาระหวางการจัดกิจกรรม 
4. บํารุงรักษาอุปกรณโสตทัศนศึกษา  
5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
6. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
6. งานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสถานศึกษา 
 นายวิธวินท  จันทรลือ  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 

  ร.ต.ท.ปฏิญญา  เมืองมา   ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

   1. วางแผนจัดทําโครงการงานเครือขายระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสถานศึกษา 

   2. ดูแล บํารุงรักษา ระบบอินเทอรเน็ตสถานศึกษา ใหเอือ้อํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานและเพื่อ

การศึกษาของนักเรียน 

        3. ใหบริการกําหนดช่ือผูใชงาน และรหัสผาน สําหรับการใชงานอินเทอรเน็ตสถานศึกษา 
        4. ดูแล บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ภายในศูนยคอมพิวเตอรและของโรงเรียน 
        5. ติดตาม รวบรวมขอมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําป 
        6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
7. งานธนาคารโรงเรียน 
 นายทัตเทพ  จงอมรรัตน  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
 นายวุฒิกร  ปองตัน   ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. วางแผน จัดทําโครงการเกี่ยวกับงานธนาคารโรงเรยีน 
2. ประชาสัมพันธงานธนาคารโรงเรียนตอผูปกครองและนักเรียน 
3. ดําเนินงานธนาคารโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
4. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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8.  งานสงเสริมสุขภาพอนามัย 
 นางอภิลดา  ขันคํา  ตําแหนง คร ู   ประธานกรรมการ 
 นางสาวชรินทรทร  บุญมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
 นางสาวพัสกร  บุญเรืองศร ี ตําแหนง คร ู   กรรมการ  
 นางสาวณฐิน ี  ศิริโสภณ ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1.  จัดทําแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม ระเบียบการใชหองพยาบาล และปฏิทินการปฏิบัติงานอนามัย
โรงเรียน 

2.  จัดเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณการปฐมพยาบาล จัดหายา เวชภัณฑใหพรอมและใชการได 
3.  ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนใหแกนักเรียนและบุคลากรท่ีมาใชบริการ 
4.  ติดตอประสานงานกับผูปกครองกรณีนักเรียนเจ็บปวยหนัก 
5 .  ส ง เสริม จัด ทําประกัน สุขภาพแกนั ก เรียน ช้ันมั ธยม ศึกษาตอนตน   ติดต อประสาน งาน                       

กับหนวยงานสาธารณสุขหรือท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการสงเสริม สุขภาพอนามัย และการปองกันโรคติดตอ 
6.  ช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง นักเรียน ตรวจสุขภาพประจําปครูและนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
7.  จัดทําขอมูลสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน 
8.  วางแผน จัดทํางานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
9.  ประชาสัมพันธสิทธิการประกันอุบัติเหตุตอผูปกครองและนักเรียน 
10.  ดําเนินงานประกันอุบัติเหตุของนักเรยีนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
11. ควบคุม ความสะอาด ความเรียบรอยของหองน้ําครูและนักเรียน ใหถูกตองตามหลักสุขอนามัย 
12.  ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
13. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
9.  งานโรงอาหาร 
 นางสาวชรินทรทร  บุญมา  ตําแหนง คร ู   ประธานกรรมการ 
 นายนิธิภัทร  พรมมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
 นายณัฐวุฒิ  โยพนาศักด์ิ ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 นายนพรัตน  ทิพยกรแกว ตําแหนง ครูอัตราจาง  กรรมการ 
 นางสาวณฐิน ี  ศิริโสภณ ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1.  จัดทําแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม ระเบียบการใชโรงอาหาร และปฏิทินการปฏิบัติงานโรงอาหาร 
  2.  ใหความรูทางโภชนาการแกผูบริโภคและผูประกอบการในโรงเรียน 
 3.  ดูแล ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ ราคาอาหาร เครื่องด่ืม และสินคาในโรงอาหาร รานคาสวัสดิการ 
และโรงเรยีนใหเปนไปตามขอกําหนดหรือขอตกลง 
 4.  ควบคุม ความสะอาด ความเรียบรอยของโรงอาหาร ใหถูกตองตามหลักสุขอนามยั 

5.  ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการพิจารณา ดําเนินการกับรานคาท่ีไมปฏิบัติตามขอตกลง  
6.  กํากับดูแลใหผูประกอบการตรวจสุขภาพ ปละ  1  ครั้ง โดยใชใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลเทานั้น 
7.  ดูแล กํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานโภชนาการโรงเรียน 
8.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 



 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

 

 
 

 

 

 



โครงสรางการบริหารกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
นายปรเมษฐ อนิเขียว 

หัวหนากลุม 

 

 
2. งานสงเสริมวินัย และคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

3. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

 

 

2.1 งานสงเสริมวินัย 
  1. นายมนัส ทองคํา       2 . นายนิธิภัทร    พรมมา  
  3. หัวหนาระดับ      4. ครูที่ปรึกษา    
  5. ครูเวรประจําวัน  
 
2.2 งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  1. นายณัฐกร    ทูลศิริ 2. นายมนัส            ทองคํา                        
  3. นายเมธิชัย   ชัยมินทร         4. นางสาวลดาวัลลิ์    วงศใหญ 
  5. นายณัฐวุฒิ   โยพนาศักด์ิ 6. หัวหนาระดับ  
  7. ครูที่ปรึกษา 
 
2.3  งานปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพตดิและอบายมุข 

  1. นายณัฐกร      ทูลศิริ 2. นายเมธิชัย        ชัยมินทร   

  3. นายนิธิภัทร    พรมมา  4. นางสายรุง        รักษาดี 

  5. น.ส.พัสกร บุญเรืองศรี 6. หัวหนาระดับ  7. ครูที่ปรึกษา 

 

 

3.1 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  1. นายปยพงษ   ไมมีเหตุ     2. นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญ 
  3. น.ส.พสักร       บุญเรืองศรี      4. นางนภัสร     พันพิงค 
  5. นายกฤษณะ จันทรเต็ม  6. นางสาวชัญญานุช อ่ินคํา 
  7.นายณัฐวุฒิ   โยพนาศักด์ิ  8. น.ส.อภิลดา ขันคํา 
  9.  หัวหนาระดับ   9.  ครูที่ปรึกษา 
   
   
 
 

นางนภัสร  พันพิงค 

เลขานุการกลุม 

 

 

3.2 งานสภานักเรียน 

   1. นายเมธิชัย           ชัยมินทร 

   2. นางสาวลดาวัลลิ์    วงศใหญ 

   3. นายณัฐวุฒิ  โยพนาศักด์ิ 

 

 

1. งานสํานักงานกลุม 

 

 

 

1. นางนภัสร   พันพิงค 

2. นางสาวรัชฎา ตาใจ 

2.4 งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
1. นางปติญา      สุวรรณรังษี    2. นายกฤษณ        ณ ลําปาง 
3. นายมนัส        ทองคํา 4. นายพงศสุธี        เลศักด์ิ 
5. นางนิติกานต   ฟองวาริน   6.นางสาวลดาวัลลิ์   วงศใหญ 
7. นางสาวรัชฎา   ตาใจ 8. นายณัฐกร         ทูลศิริ 
9. นายเมธิชัย     ชัยมินทร          10. นายณัฐวุฒิ      โยพนาศักด์ิ  
11.นายพล       ปนเขื่อนขติั 
 
 

 

3.3 งานระบบกลองวงจรปด 

   1. นายปรเมษฐ อินเขียว  

   2. นางนภัสร พันพิงค 

 

 

 

 

3.4 งานคุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก 

  1. นายนิธิภัทร พรมมา  2. นายปยพงษ  ไมมีเหตุ   

  3. น.ส.พัสกร บุญเรืองศรี 
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ภาระงานกลุมบริหารงานกิจการนักเรยีน 
 

นายรวินทโชติ สุทะกุล    ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา  กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
นายปรเมษฐ อินเขียว   ตําแหนง ครู    หัวหนากลุม 

นางนภัสร พันพิงค    ตําแหนง ครู    เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 2. ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนและงานท่ีผูอํานวยการ
สถานศึกษามอบหมาย 
 3. พัฒนาคุณภาพงานในกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. ควบคุม   กํากับ  ติดตามการปฏิบัติงานในกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนและรวมพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 6. จัดทํารายงานผลการติดตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 7. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

8. ปฏบัิติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
1.  งานสํานักงานกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 นางนภัสร   พันพิงค  ตําแหนง คร ู   ประธานกรรมการ 
  นางสาวรัชฎา   ตาใจ  ตําแหนง คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1.  จัดทําขอมูลเกี่ยวกับงานในกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 2.  ประสานงานกับหัวหนางานในฝาย เพื่อพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ 
 3.  รับเอกสาร/จัดสงเอกสารท่ีเกี่ยวของและจัดหมวดหมูเอกสารเขาแฟม 
 4.  จัดทําแบบฟอรม และรวบรวมเอกสารงานท่ีเกี่ยวของงานกิจการนักเรียน 

5.  รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 

2.  งานสงเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรม 
  2.1 งานสงเสริมวินัย 

นายมนัส  ทองคํา  ตําแหนง คร ู   ประธานกรรมการ 
หัวหนาระดับ        กรรมการ 

   ครูท่ีปรึกษา         กรรมการ 
นายนิธิภัทร  พรมมา  ตําแหนง คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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ครูเวรประจําวัน 
  วันจันทร  หัวหนาเวร   นายมนัส    ทองคํา 

1. นางสาวพัชรา          เจตบุตร 
2. นางสาวอารีรัตน   เช้ืออวน   
3. นางจินตนา        ยศดี 
4. นางสาวรัชฎา          ตาใจ   
5. นางสาวชลิตา          แกววรรณา               
6. นายอนุชิต          โปราหา    
7. นายเอก            กีณณเกชยางคกูร 
8. นางนภัสร         พันพิงค 
9. นางสาวพัสกร         บุญเรืองศร ี
10. นางสาวญาณิชสา   ใจยะกวาง 
11. นางสาววชิรญาณ      วงษพันธ 

 

วันอังคาร  หัวหนาเวร    นายปยพงษ   ไมมีเหตุ 
      1. นายพล    ปนเข่ือนขัติ   
       2. นางสาวจินตนา        รัตนชัย 

     3. นายนิวัฒน       ผานวัฒนภักดี 
      4. นางสาวอภิลดา      ขันคํา 

  5. นายชาญวิทย     ตาจันทรอินทร 
      6. นางสมศรี    สวัสดี 

      7. นายวิธวินทร      จันทรลือ 
  8. นางสาวรัชนี            วงคตะวัน 
  9. นางสาวรุงทิวา   สุวรรณทัย 
 10. นางสาวนุชนก  มณีรัตน 
 11. นางสาวพาวิลัย  ใจยรัตน 

วันพุธ   หัวหนาเวร    นายพงศสุธี        เลศักด์ิ 
1. นางสินีนาฏ         ชัยเขต     
2. นางเสาวณิต      ศรีไพศาลเจริญ 
3. นางสาวโปรดปราน   คําเปลว   
4. นายทัตเทพ        จงอมรรัตน 
5. นางสายรุง           รักษาดี                                                                
6. นายธีรยุทธ         มาถา 
7. นางสุนิสา       ศรีอินทร 
8. นางภัทรียา         ชาวดร   
9. นางวิจิตรา          ฤาชา  
10. นายณัฐวุฒิ     โยพนาศักด์ิ 
11. นายคุณานนท   จันทรบํารุง    
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12. นางสาวดาวรุณี        จรรยาสวาง  
วันพฤหัสบดี  หัวหนาเวร    นายนิธิภัทร   พรมมา 

1. นายกฤษณ         ณ ลําปาง 
2. นางรุงสุรีย         ชางปรุง 
3. นางศรีสุนีย        กันทาเดช   
4. นางวิภา       กันสีเวียง     
5. นางรัตตินันท      ทูลศิริ 
6. นางสาวศิรประภา    บัวคอม 

 7.   นายจักรินทร       ชาวดร    
 8.   นางสาวกนกวรรณ    ลือศักด์ิ  
 9.  นางสาวชรินทรทร   บุญมา   
10. นายกฤษณะ      จันทรเต็ม  
11. นายนพรัตน   ทิพยกรแกว   

  12. นางสาวสุวิภา   มาหมื่น 
13  นางสาวจิราภร     สีเสียดงาม 

 

วันศุกร  หัวหนาเวร    นายณัฐกร ทูลศิริ 
   1. นายเมธิชัย         ชัยมินทร    
   2. นางสาวลดาวัลล์ิ   วงคใหญ     

3. นายวุฒิกร          ปองตัน 
4.  นางสาวณัฐชาพรรณ  วงคชัย 
5.  นางสาวชัญญานุช   อิ่นคํา   
6. ร.ต.ท.ปฏิญญา     เมืองมา  

     7. นางมยุรัตน         ตาใจ  
    8. นายนิมิตร          ไตรบุญรักษ    

9. นางนิติกานต      ฟองวาริน 
                               10. นางนันทพร        แซหวาง   

11. นายสาธิต           อิงอาน 
     12. นางสาวพวงผกา   แสงบุญ   
     13. นางสาวแวนฟา   กางยาง 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1.  วางแผน จัดทําโครงการ กิจกรรมการสงเสริมระเบียบวินัย 
2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมการสงเสริมระเบียบวินัยสําหรับนักเรียน 
3.  ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการสงเสริมระเบียบวินัยสําหรับนักเรียน 
4. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ และจัดทําแผนพัฒนาปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  

ของนักเรียนท่ีตองปรับพฤติกรรม 
5. พัฒนาคุณภาพงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ควบคุม   กํากับ  ติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
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7. สงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรตินักเรียน 
8. จัดครูเวรประจําวันเพื่อดูแลความเรียบรอย  คอยกํากับ  ติดตามนักเรียนในแตละวันท่ีไดรับมอบหมาย 
9.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  2.2 งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
   นายณัฐกร  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
   นายมนัส  ทองคํา   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
   นางสาวลดาวัลล์ิ     วงศใหญ   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
   นายณัฐวุฒิ     โยพนาศักด์ิ   ตําแหนง ครอูัตราจาง กรรมการ 
          หัวหนาระดับ        กรรมการ 
   ครูท่ีปรึกษา        กรรมการ 
   นายเมธิชัย     ชัยมินทร  ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. วางแผน จัดทําโครงการ ดําเนินการ กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน 
 2.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2.3 งานปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข 
  นายณัฐกร  ทูลศิริ   ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
 นางสายรุง         รักษาดี   ตําแหนง ครู  กรรมการ 
 นายเมธิชัย         ชัยมินทร  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
 นางสาวพัสกร   บุญเรืองศร ี  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
 หัวหนาระดับ        กรรมการ 
 ครูท่ีปรึกษา        กรรมการ 

   นายนิธิภัทร     พรมมา   ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. วางแผน จัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาว และการดําเนินงานตามมาตรฐานการตอตานส่ิงเสพติดและ
อบายมุข  

2. ดําเนินการประสานงานการจัดกิจกรรมการปองกนัและแกไขปญหาส่ิงเสพติดและอบายมุข 
3. ติดตาม ประเมินผล จัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศการปองกันและแกไขปญหาส่ิงเสพติดและ

อบายมขุ 
4. สรุปรายงาน เตรียมรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว และมาตรฐานตอตานยาเสพติดและอบายมุข 

        5.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   2.4 งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

1. นางปติญา         สุวรรณรังษี    ตําแหนง ครู   ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษณ        ณ ลําปาง ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
3. นายมนัส           ทองคํา  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
4. นายพงศสุธี        เลศักด์ิ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
5.  นายณัฐกร        ทูลศิริ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
6. นางสาวลดาวัลล์ิ  วงศใหญ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
7. นางสาวรัชฎา     ตาใจ  ตําแหนง ครู   กรรมการ 
8. นางนิติกานต      ฟองวาริน  ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ 
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9.   นายณัฐวุฒิ    โยพนาศักด์ิ   ตําแหนง ครอูัตราจาง  กรรมการ 
10. นายพล  ปนเข่ือนขัติ ตําแหนง ครอูัตราจาง  กรรมการ 
11. นายเมธิชัย        ชัยมินทร ตําแหนง คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  
1. จัดทําแผนงาน / โครงการเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  
2. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกนกัเรียน  
3. ประสานงานกับวัดตางๆ เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝกอบรมดานศีลธรรม จริยธรรมแก
นักเรียน 
4. จัดใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ และปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเปนประจําอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
รวมท้ังวันสําคัญทางศาสนา  
5. จัดกิจกรรมสงเสริมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  
6.ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
3. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 3.1 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

นายปยพงษ    ไมมีเหตุ    ตําแหนง  คร ู   ประธานกรรมการ 
นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
นางสาวพัสกร       บุญเรืองศร ี  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
นางนภัสร  พันพิงค   ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
นางสาวอภิลดา  ขันคํา   ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
นายกฤษณะ  จันทรเต็ม  ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ 
นายณัฐวุฒิ  โยพนาศักด์ิ  ตําแหนง  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
หัวหนาระดับ         กรรมการ 
ครูท่ีปรึกษา         กรรมการ 
นางสาวชัญญานุช อิ่นคํา   ตําแหนง  ครูอัตราจาง  กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. วางแผน จัดทําโครงการ  
2. จัดทํามาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
3. ดูแลชวยเหลือนักเรียนตามกระบวนการของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานรูจักนักเรียน 

เปนรายบุคคล การคัดกรอง การสงเสริม ปองกันและแกไขปญหา และสงตอนักเรียนท่ีมีปญหา 
4. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
5. จัดทําระบบสารสนเทศระบบงานดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
6. จัดทําบันทึกการเขาแถวของนักเรียน บันทึกการเขาเรียน จัดทําสถิติและประสานงานกับงานสงเสริม

วินัยเพื่อแกไขปญหา 
7. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานเปนรายวัน/สัปดาห/เดือน/ภาคเรียน/ปการศึกษา 
8. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
ครูหัวหนาระดับ  
1. นายมนัส  ทองคํา   หัวหนาระดับ ม.1 



 52 

2. นายปยพงษ  ไมมีเหตุ   หัวหนาระดับ ม.2 
3. นายพงศสุธี     เลศักด์ิ    หัวหนาระดับ ม.3 
4. นายนิธิภัทร  พรมมา   หัวหนาระดับ ม.4 
5. นายณัฐกร  ทูลศิริ   หัวหนาระดับ ม.5 
6. นางปติญา   สุวรรณรังษี  หัวหนาระดับ ม.6 
 

  รองหัวหนาระดับ 
1.  นางสาวพัสกร       บุญเรืองศร ี  รองหัวหนาระดับ ม.1 
2.  นายวิธวินท  จันทรลือ  รองหัวหนาระดับ ม.2 
3.  นางวิจิตรา  ฤาชา   รองหัวหนาระดับ ม.3 
4.  นายกฤษณะ      จันทรเต็ม  รองหัวหนาระดับ ม.4 
5.  นายสาธิต  อิงอาน   รองหัวหนาระดับ ม.5 
6.  นายธีรยุทธ         มาถา     รองหัวหนาระดับ ม.6 
 

หนาท่ี  
1.  วางแผนดูแล ชวยเหลือ ปองกัน แกไขปญหา และพัฒนานักเรียนในระดับช้ันรวมกับฝายบริหารและ
ครูท่ีปรึกษา 

 2.  ประสานงานกับงานกิจการนักเรียน และรวมมอืกับครูท่ีปรึกษาในการควบคุม ดูแล พัฒนานักเรียนใน 
ระดับช้ันท่ีรับผิดชอบใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

  3. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมความมีวนิัยของนักเรียนในระดับช้ัน 
 4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ครูท่ีปรึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

1. นางจินตนา        ยศดี    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 
2. นางสาววชิรญาณ    วงษพันธ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 
3. นางนภัสร   พันพิงค  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 
4. นายอนุกูล   วังเวียงทอง ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 
5. นางสาวรัชฎา          ตาใจ     ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 
6. นางสาวชลิตา  แกววรรณา ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 
7. นายเอก            กีณณเกชยางคกูรครท่ีูปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 
8. นางสาวญาณิชสา   ใจยะกวาง ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 
9. นางสาวพัสกร         บุญเรืองศร ี ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/5 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

    1. นางสาวรัชนี            วงคตะวัน  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1  
2. นางสาวรุงทิวา   สุวรรณทัย  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 
3. นางสายรุง         รักษาดี    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2  
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4. นายพล    ปนเข่ือนขัติ     ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2   
5. นางสาวจินตนา  รัตนชัย    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 
6. นางสมศรี  สวัสดี      ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 

   7. นายนิวัฒน         ผานวัฒนภักดี           ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4 
   8. นางสาวนุชนก  มณีรัตน    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4 
   9. นายวิธวินทร      จันทรลือ  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/5 
   10. นางสาวพาวิลัย  ใจยรัตน   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/5 

11. นางสาวอภิลดา     ขันคํา    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/6 
 
  

  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
1. นางภัทรียา         ชาวดร      ครท่ีูปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 
2. นางสุนิสา       ศรีอินทร   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 

   3. นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/2 
4.  นายคุณานนท   จันทรบํารุง  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/2 
5. นางสาวโปรดปราน   คําเปลว    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 
6. นางวิจิตรา         ฤาชา    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/4 
7. นายณัฐวุฒิ     โยพนาศักด์ิ  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/4 

 8. นายทัตเทพ        จงอมรรัตน    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/5 
 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

   1. นางรัตตินันท      ทูลศิริ    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 
   2. นางสาวกนกวรรณ     ลือศักด์ิ    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 

3. นายกฤษณ      ณ  ลําปาง  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 
4. นายกฤษณะ      จันทรเต็ม  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 
5. นางรุงสุรีย         ชางปรุง   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 
6. นางสาวชรินทรทร   บุญมา   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 
7. นางศรีสุนีย        กันทาเดช    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/4 
8. นายนพรัตน    ทิพยกรแกว   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/4 
10. นางวิภา            กันสีเวียง  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5 
11. นางสาวจิราภร     สีเสียดงาม  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5 
12. นางสาวศิรประภา    บัวคอม                       ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/6 
13. นายจักรินทร       ชาวดร   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/7 
14. นางสาวสุวิภา   มาหมื่น    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/7 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

   1. นางมยุรัตน         ตาใจ   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 
   2. นางสาวชัญญานุช   อิ่นคํา   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 
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   3. นายเมธิชัย         ชัยมินทร    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 
4. นางสาวลดาวัลล์ิ   วงคใหญ   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 
5. นางนิติกานต      ฟองวาริน    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 
6. นางสาวพวงผกา   แสงบุญ   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 
7. นางนันทพร        แซหวาง    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 
8. นางสาวแวนฟา   กางยาง   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 
9. นายนิมิตร          ไตรบุญรักษ     ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/5 
10. นายวุฒิกร          ปองตัน   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/6 
11. นายสาธิต           อิงอาน   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/7 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

   1. นายอนุชิต          โปราหา    ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 
   2. นางสาวอารีรัตน  เช้ืออวน   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 

3. นางสายบัว         วรภ ู   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 
4. นายชาญวิทย      ตาจันทรอินทร  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 
5. นายธีรยุทธ         มาถา     ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/3 

   6. นายอรรณพ   คํามีสวาง  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/3 
7. นางสินีนาฏ         ชัยเขต     ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 
8. นางสาวดาวรุณี   จรรยาสวาง  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/4 
9. ร.ต.ท.ปฏิญญา     เมืองมา   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/5 
10. นางสาวณัฐชาพรรณ วงคชัย     ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/5 
11. นางสาวพัชรา          เจตบุตร   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/6 

   
  มีหนาท่ี 
 1. วางแผนการบริหารการจัดการระบบดูแลชวยเหลือในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ  
 2. เปนครูท่ีปรึกษาและปกครองดูแลชวยเหลือนักเรียนในหองเรียนท่ีไดรับมอบหมายและออกเยี่ยมบาน

นักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 3. เปนคณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของระดับช้ันและดําเนินการดูแลชวยเหลือให

คําปรึกษาสงเสริมและแกไขพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยอยางมี
ประสิทธิภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและมีระบบท่ีสามารถตรวจสอบได 

 4. ปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมเบ่ียงเบน สงเสริมพัฒนาพฤติกรรมท่ีดีงามใหเกิดข้ึนกับนักเรียน 
สรางขวัญกําลังใจ ตักเตือนและลงโทษนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสมในหองเรียนท่ีตนเปนครูท่ีปรึกษา 

 5. ดูแลนักเรียนประกอบพิธีหนาเสาธง สํารวจสถิติการมาเรียน ขาดเรียนในแตละวันและพบนักเรียนในท่ี
ปรึกษาในคาบโฮมรูม เพื่อรับทราบปญหา ใหการอบรมนักเรียน ศึกษานักเรียนเปนรายกรณีและชวยเหลือ
นักเรียน 

 6. รายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียนในท่ีปรึกษาตอ หัวหนาระดับช้ันเพื่อรายงานตอรองผูอํานวยการ
โรงเรียนกลุมบริหารกิจการนักเรียนทราบทุกวัน 

 7. ตรวจเครื่องแบบและการแตงกายประจําวันและประจําเดือนตามเวลาท่ีกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
กําหนด 
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 8. ช้ีแจงเรื่องการเรียนการสอน / ตารางสอน/ การสอบกลางภาค / การสอบปลายภาค/สอบแกตัวและ
ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเพื่อปรับปรุงพฒันา 

 9. ดูแลควบคุมนักเรียนเขารวมประชุมระดับช้ันและเขารวมกิจกรรมประชุมนักเรียน 
 10. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค ในงานท่ีปรึกษาตามท่ีกลุมบริหารงานกิจการ

นักเรียนกําหนด 
 11. เปนเวรประจําวันตามตารางเวลาและทําหนาท่ีตามหนาท่ีกําหนดใหรับผิดชอบ 
 12.  ติดตามรวบรวมขอมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําป 
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 

3.2  งานสภานักเรียน 
 นายเมธิชัย   ชัยมินทร  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
 นายณัฐวุฒิ    โยพนาศักด์ิ  ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการ 
 นางสาวลดาวัลล์ิ วงศใหญ   ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. วางแผน ดูแล กํากับติดตามการจัดทําโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2. วางแผน ดูแล กํากับติดตามการจัดทําโครงการ Zero waste 
3. ดูแล ใหคําปรึกษางานสภานักเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4. วางแผนการจัดกิจกรรมวันสําคัญและสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
5. จัดเก็บขอมูล สารสนเทศ สรุปรายงาน เผยแพรผลการดําเนินงานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
6. ดําเนินกิจกรรมเสียงตามสายประชาสัมพันธภายในและดําเนินกิจกรรมหนาเสาธง 
7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
3.3 งานระบบกลองวงจรปด 
      นายประเมษฐ  อินเขียว   ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
      นางนภัสร  พันพิงค   ตําแหนง คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  
 1. ซอมแซม ติดต้ังและบํารุงอุปกรณกลองวงจรปดของโรงเรียน 
 2. ดูแลและรักษาอุปกรณกลองวงจรปดใหมีความพรอมสามารถทํางานไดตลอดเวลา  
 3. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
3.4 งานคุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก 
  นายนิธิภัทร    พรมมา   ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
  นางสาวพัสกร   บุญเรืองศร ี  ตําแหนง คร ู   กรรมการ 
    นายปยพงษ    ไมมีเหตุ    ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. วางแผนเกี่ยวกับงานคุมครองและพิทักษสิทธิของนักเรียน 
2. ดําเนินงานคุมครองและพิทักษสิทธิของนักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
3. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
4. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 



 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานอํานวยการ 

 

 

 
 

 

 

 



โครงสรางการบริหารกลุมบริหารงานอํานวยการ 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                                                                                       

นางมยุรัตน  ตาใจ 
 หัวหนากลุม 

 

นางสายบัว  วรภ ู
เลขานุการ 

 

2. งานบริหารพัสดุ 
และสินทรัพย 

1. นางมยุรัตน       ตาใจ 
2. นายจักรินทร     ชาวดร 
3. นางนิชาภา       จันทาพูน 
4. นางสาวอภิลดา  ขนัคํา 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. งานการเงินและบัญชี 
 
1. นางสายบัว  วรภู 
2. น.ส.สุณิษา  แสนจันทร 
3. นางสาวโปรดปราน  คําเปลว 

 
 
 
 
 

4. งานสงเสริมสนับสนุน
การศึกษา 

1. นางสายบวั     วรภู 
2. นางมยุรัตน    ตาใจ 
3. นางนิชาภา     จันทาพูน  
4. นายกฤติกร ยอดผานเมือง 
5. นางสาวสุณิษา  แสนจันทร 

 
 
 
 
 
 

1. งานธุรการ 
1. นางมยุรัตน  ตาใจ 
2. นางนิชาภา  จันทาพูน 
3. นายกฤติกร ยอดผานเมือง 
4. นางสายบัว  วรภู 

 

   
 
 
 
 

6.งานปฏิคม 
 
1. นางสินีนาฏ  ชัยเขต  
2. น.ส.อภิลดา  ขันคํา 
3. น.ส.ชรินทรทร  บุญมา 
4. น.ส.ชลิตา   แกววรรณา 
5. น.ส.พัชรา   เจตบุตร 
6. นายวุฒิกร   ปองตัน 
7. นางนิชาภา จันทาพูน 
8. น.ส.สณุษิา  แสนจันทร 
9. น.ส.ณฐินี   ศิริโสภณ 
10. นายนพรัตน  ทิพยกรแกว 

 

 

 

 

8.งานยานพาหนะ 

 
1. นายจักรินทร  ชาวดร 
2. นางนิชาภา  จันทาพูน 
3. นายขวัญณรงค ปญญาเดช 

 

7.งานประชาสัมพันธ 
 
1. นายอนุชิต  โปราหา 
2. น.ส.จินตนา รัตนชัย 
3. น.ส.ศิรประภา  บัวคอม 
4. นายเมธิชัย  ชัยมินทร 
5. นายวิธวินท  จันทรลือ 
6. นางจินตนา   ยศดี 
7. นายคุณานนท จันทรบํารุง 
8.นายวุฒิกร  ปองตัน 
 
 
 
 

 

   
 

9.งานโรงน้ําดื่ม 
 
1. นางสินีนาฏ  ชัยเขต 
2. นายสุพัฒน  จันแปงเงิน 
 
 

   
 
 
 
 

10.งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
1. นางสายบวั    วรภู 
2. น.ส.ชลิตา    แกววรรณา 
3. น.ส.สุณิษา  แสนจันทร 

 
 
 

 

 

5. งานตรวจสอบภายใน 
 
1. นายวุฒิกร  ปองตัน 
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ภาระงานกลุมบริหารงานอํานวยการ 
 
นางอลิศลา       ริยะสาร  ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมบริหารงานอํานวยการ 
นางมยุรัตน ตาใจ  ตําแหนง คร ู        หัวหนากลุม 
นางสายบัว วรภ ู  ตําแหนง คร ู         เลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  วางแผนการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานอํานวยการ 
 2.  ชวยบริหารกิจการของสถานศึกษาของกลุมบริหารงานอํานวยการ  และงานท่ีผูอํานวยการ
สถานศึกษามอบหมาย 
 3.  ประสานความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษากับองคกร และหนวยงานภายนอก  เชน  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เปนตน 
 4.  ตรวจกรอง เสนอหนังสือราชการตอผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อใหความเห็นชอบ  อนุมัติ หรือ
อนุญาต    
 5. ควบคุม ดูแล การโตตอบหนังสือราชการ ออกคําส่ังแตงต้ัง   
 6. ควบคุม ดูแล กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานกลุมบริหารงานอํานวยการให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
1.  งานธุรการ 

นางมยุรัตน  ตาใจ  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
นางนิชาภา  จันทาพูน ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว กรรมการ 
นายกฤติกร  ยอดผานเมือง ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว   กรรมการ 
นางสายบัว  วรภ ู            ตําแหนง คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

  บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  จัดทําแผนงาน/โครงการของกลุมบริหารงานอาํนวยการ 

 2.  จัดทําขอมูลสารสนเทศของกลุมงานอยางเปนระบบ/จัดทําทําเนียบบุคลากรกลุมบริหารงาน
อํานวยการ 

 3.  ประสานงานกับผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ 
 4.  จัดทําแบบฟอรม และรวบรวมเอกสารงานเกี่ยวของ 

 5.  รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานอํานวยการ 
 6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
2.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
 นางมยุรัตน  ตาใจ    ตําแหนง คร ู    ประธานกรรมการ 
 นายจักรินทร  ชาวดร    ตําแหนง คร ู    กรรมการ 
 นางนิชาภา  จันทาพูน   ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว   กรรมการ 

น.ส.อภิลดา  ขันคํา    ตําแหนง คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
2.1  การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 

 1.  ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรสํารวจวัสดุ  ครุภัณฑ  ท่ีดิน  อาคาร และส่ิงกอสราง     
ท้ังหมดเพื่อทราบสภาพการใชงาน   
 2.  จําหนาย  บริจาค  หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของทางราชการใหเปนไปตามระเบียบฯ ใน
กรณีท่ีหมดสภาพหรือไมไดใชประโยชน 
 3.  จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินท่ีเปนวัสดุ  ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน 
 4.  จดทะเบียนเปนท่ีราชพัสดุสําหรับท่ีดิน  อาคาร  และส่ิงกอสรางในกรณีท่ียังไมไดดําเนินการ  
และท่ียังไมสมบูรณโดยประสานกับสํานักงานธนารักษจังหวัด  เพื่อดําเนินการใหเปนปจจุบัน  และจัดทํา
ทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน 
 5.  จัดทําระบบฐานขอมูลทรัพยสินของสถานศึกษา   
 6.  จัดทําระเบียบการใชทรัพยสินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.2  การจัดหาพัสดุ 
 1.  วิเคราะหแผนงาน  งาน / โครงการ  ท่ีจัดทํากรอบรายจายลวงหนา เพื่อตรวจดูกิจกรรมท่ี

ตองใชพัสดุท่ียังไมมีตามทะเบียนคุมทรัพยสิน  และเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดมาตรฐานกลาง 
 2.  จัดทําแผนระยะปานกลาง และจัดหาพัสดุท้ังในสวนท่ีสถานศึกษาจัดหาเอง และท่ีรวมมือกับ

สถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นจัดหา 
     2.3 การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจาง 

1.  จัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ  ส่ิงกอสรางในกรณีท่ีเปน
แบบมาตรฐาน 

2.  แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไมเปนแบบ
มาตรฐานโดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ 

3.  จัดซื้อจัดจางโดยตรวจสอบงบประมาณ  รายละเอียด   เกณฑ  คุณลักษณะเฉพาะประกาศ  
จาย / ขายแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ  จัดทําสัญญา และ
เมื่อตรวจรับงานใหมอบเรื่องแกเจาหนาท่ีการเงินเพื่อเบิกจายเงินแกผูขาย / ผูรับจาง 

2.4  การควบคุม  บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ 
 1.  จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 
 2.  กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสิน 
 3.  กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม  และเบิกจายใหเปนไปตามระบบ  และ     

แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปอยางสม่ําเสมอทุกป 
 4.  ตรวจสอบสภาพ และบํารุงรักษา และซอมแซมท้ังกอนและหลังการใชงานสําหรับทรัพยสินท่ี

มีสภาพไมสามารถใชงานไดใหต้ังคณะกรรมการข้ึนพิจารณา  และทําจําหนายหรือขอรื้อถอนกรณีเปนส่ิง
ปลูกสราง 

5.  งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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  2.5  งานบํารุงรักษารถสวนกลาง  

นายธงชาติ จันทาพูล     ตําแหนง ลูกจางประจํา ประธานกรรมการ 
 1.  ควบคุมการบํารุงรักษารถสวนกลางของโรงเรียนใหใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  แนะนํา และใหคําปรึกษา ในการดูแลรักษารถราชการแกพนักงานขับรถ 
 3.  ดําเนินการตอทะเบียนรถยนต   รถจักรยานยนต ประจําป  
 4.  ควบคุมการเบิก – จาย เงินคาน้ํามันเช้ือเพลิง 
 5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1.  ปฏิบัติหนาท่ีพนักงานขับรถโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
2.  ดูแล บํารุงรักษา และตรวจสภาพรถสวนกลางทุกคันใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
3.  บันทึกการใชรถสวนกลางใหเปนปจจุบัน และรายงานหัวหนางานทราบ 
4.  ทําความสะอาดรถสวนกลางหลังการใชงานทุกครั้ง 
5.  ทําทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใชรถ 
6.  จัดเก็บ รวบรวมสถิติ  ขอมูลงานยานพาหนะ 
7.  ปฏิบัติหนาท่ีสําเนาเอกสาร โดยเปดใหบริการทุกวันทําการ  ตามกําหนดเวลา 
 7.1. นายธงชาติ จันทาพูล  เปนพนักงานประจําในการสําเนาเอกสาร กรณีท่ีไดรับคําส่ัง

ปฏิบัติภารกิจในการขับรถราชการใหพนักงานขับรถรายถัดไปปฏิบัติหนาท่ีแทน (หรือผูท่ีหัวหนางาน
บริหารท่ัวไปมอบหมาย) 

8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

3.  งานการเงินและบัญชี 
 นางสายบัว  วรภ ู  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
 น.ส.สุณิษา  แสนจันทร ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว กรรมการ 

น.ส.โปรดปราน  คําเปลว  ตําแหนง  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

3.1  การควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน - บัญชี 
1.  ศึกษาหาความรู ระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับงานการเงิน – บัญชี ตามคูมือ / หนังสือส่ังการ  

เพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลง โดยสม่ําเสมอ 
2.  งานประสานงานเขตพื้นท่ีฯ หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อการปฏิบัติงานถูกตองเปนปจจุบัน  

และมีประสิทธิภาพ 
3.  งานบริหารงบประมาณตามแผนการปฏิ บัติงานประจําป   โดยจัดทําประมาณการ          

รายรับ – รายจาย  นําเสนอฝายบริหาร  เพื่อวางการใชจายอยางมีประสิทธิภาพ 
 
4.   ควบคุมบรหิารงบประมาณ ตามระเบียบปฏิบัติการรับ – จายเงินแตละประเภทอยางถูกตอง 

-   เงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
-   เงินนอกงบประมาณ   
-   เงินรายไดแผนดิน 
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3.2  การปฏิบัติการรับเงิน 

1.  เงินงบประมาณ 
1)  รับแจงจัดสรรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
2)  ลงทะเบียนคุมเงินท่ีไดรับจัดสรร 
3) รับแจงอนุมัติเงินงวด / ตรวจสอบ / ศึกษาแนวปฏิบัติการขอเบิกเงิน / ประสานงาน               

ผูเกี่ยวของ  เพื่อดําเนินการตามโครงการ   รวบรวมเอกสารขอเบิกเงิน 
4)  จัดทําหนังสือขอเบิกเงิน / พรอมแนบเอกสารขอเบิกสงไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2.  เงินรายไดแผนดิน 
1)   เมื่อส้ินงวดครึ่งปธนาคาร / ตรวจสอบยอดรับดอกเบ้ียธนาคาร 

(1)  เงินอุดหนุนรายหัว 
(2) เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน  
(3)  เงินอุดหนุนทองถ่ิน 
(4) เงินนอกงบประมาณอื่น 
(5)  จัดทําบัญชีรับเงินรายไดแผนดิน, ดอกเบ้ียรับเงินตามประเภทบัญชี 

        3.  การรับเงินนอกงบประมาณ ตามประเภทดังนี ้
1)  เงินรายไดสถานศึกษา 
2)  เงินอุดหนุนรายหัว 
3)  เงินอุดหนุนเรยีนฟรี 15 ป  
4)  เงินระดมทรัพยากร 
5)  เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ฯลฯ 
ดําเนินการดังนี้ 

(1 )  ออกใบเสร็จรับเงิน / นําสง ใบเสร็จไปยังหนวยงานหรือ ผู ที เกี่ ยวของ                      
(กรณีสงเขตฯ จัดทําหนังสือนําสง) 

(2)  สลักหลังใบเสร็จรับเงินนําสงขอมูลเพื่อจัดทําบัญชีและทะเบียนคุมเงินท่ีเกี่ยวของ 
3.3  การปฏิบัติการจายเงิน 

 เมื่อมีการอนุมัติใหจายเงินตามกรณี ดังนี้ 
  1.  การจัดซื้อ – จัดจาง 
  2.  การขอยืมเงินไปราชการ / จัดซื้อจัดจาง 
 การดําเนินงาน 

1.  สรุปรวบรวมขอมูลเพื่อเสนอขอมูลส่ังจายเช็คใหแกเจาหนาท่ีแตละราย 
2.  จัดทําการเขียนเช็คส่ังจายใหแกเจาหนี้รายบุคคล (หลังหักภาษี  ณ ท่ีจาย) 
3.  นําเสนอขออนุมัติลงนามส่ังจายเช็ค 
4.  จายเช็คใหแกเจาหนี้ 
5.  รับหลักฐานการจายเงินจากเจาหนี้ / ตรวจสอบความถูกตองของใบเสร็จ 
6.  นําสงหลักฐานการจาย เพื่อจัดทําบัญชี 

3.4  การจัดทําบัญชีรับ – จายและรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  (เงินนอกงบประมาณ / เงิน
รายไดแผนดิน) 
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1.  รับขอมูลสรุปการรับจายเงินพรอมเอกสารการจาย (ตามประเภทของเงิน) 
2.  ลงบัญชีรับ – จาย ในทะเบียนคุมตามประเภทเงินท่ีรับ - จาย 
3.  จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน  เสนอกรรมการเก็บรักษาเงิน  เพื่อตรวจสอบยอดเงิน

คงเหลือประจําวัน และเก็บรักษาเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน   
4.  นําเสนอรายงานผูบริหารเพื่อทราบ และลงนาม 

3.5  การรับเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ  
1.  รับเอกสารรายงานจัดซื้อ – จัดจาง จากงานพัสดุ 
2.  ตรวจสอบความถูกตองของยอดเงินตามใบสงของ, ขอมูลการหักภาษีฯ, กรรมการตรวจรับ  
3.  กรณีมีการหักภาษีเงินได จัดทําใบรับรองการหักภาษี เสนอผูอํานวยการลงนามในใบรับรอง

การหักภาษี 
4.  นําเสนอขออนุมัติจายเงิน 

3.6   การจัดทํารายงานการเงิน 
1.  รายงานประเภทเงินคงเหลือ ภายในวันท่ี  15  ของเดือนถัดไป 
2.  รายงานคาสาธารณูปโภค แบบท่ี 1, 2 (หลังส้ินเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน) 
3.  รายงานไตรมาสเงินอุดหนุนท่ีไดรับจัดสรร (หลังส้ินเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, 

กันยายน) 
4.  รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน (ไมเกินวันท่ี 15 ของเดือนตุลาคม) 

3.7 การจัดเก็บเอกสารงานการเงิน 
1.  ทุกวันท่ีมีการรับ – จาย เงินแตละประเภทตองมีการจัดเก็บเอกสารแยกประเภท   รายจาย  

และเรียงลําดับเอกสารการจาย  ตามรหัสเอกสารการจายในทะเบียนคุมฯ 
2.  ทุกวันส้ินเดือนเมื่อปดงบบัญชีเรียบรอยแลว  ตองจัดทํางบหนาเอกสารการจาย  และจัดเก็บ

เอกสารเรียงลําดับเอกสารการจายของเดือนนั้น ๆ โดยแยกประเภทของเงิน 
3.  ในรอบ  1  ปงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน)  ตองจัดเก็บสมุดบัญชี / ทะเบียนคุม

เงินประเภทตาง ๆ ท่ีปรากฎตามรายงานเงินคงเหลือประจําวัน (จัดทําใบปะหนา)  และจัดเก็บเอกสารการ
จายเงินแยกตามประเภท  ในรอบ  1  ปงบประมาณ  เพื่อรอการตรวจสอบ 

4.  สรุปขอมูลการใชใบเสร็จรับเงินในรอบ  1  ปงบประมาณ  และจัดเก็บใบเสร็จท่ีใชแลว   
ฉบับท่ีไมไดใชประทับตรายกเลิก (ตามทะเบียนคุมการใชใบเสร็จ) 

3.8  การจัดทํา / นําสงเงินรายไดแผนดิน – เงินนอกงบประมาณ 
1.  การรับ – นําสงเงินสมทบประกันสังคม  

-  หลังวันส้ินเดือนภายใน  15  วัน ทําการของเดือนถัดไป  จัดทําใบนําสงเงินสมทบ
ประกันสังคม  (สปส. 1-10) 

-  นําเสนอลงนามในแบบ สปส.1-10 เสนอเช็คส่ังจาย 
-  นําสงเงินสมทบประกันสังคม 

2.  กรณีรับเงินรายไดแผนดิน (รายไดเบ็ดเตล็ด – ดอกเบี้ยรับ ฯลฯ) 
-  จัดทําใบนําสงเงินรายไดแผนดิน 
-  นําเสนอลงนามเอกสารพรอมเสนอขอเบิกเงิน 
-  นําสงเงินรายไดแผนดินไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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3.   การรับเงินภาษีเงินไดหัก  ณ  ท่ีจาย 

-  หลังส้ินเดือนภายในวันท่ี  7  ของเดือนถัดไป  สรุปขอมูลรับเงินภาษีหัก  ณ  ท่ีจาย      
แยกตาม  ภงด. 53  หรือ ภงด.3 

-  จัดทําใบนําสงเงิน ภงด. 53, ภงด.3 
-  นําเสนอลงนามใบนําสง / ใบเบิกถอน / ส่ังจายเช็ค 
-  นําเงินภาษีสงสรรพากร 

3.9  การปฏิบัติงานเงินสวัสดิการ (คารักษาพยาบาล / การศึกษาบุตร / คาเชาบาน) 
1.  รับเอกสารขอเบิกเงินสวัสดิการจากขาราชการครู  - ลูกจางประจํา  
2.  ตรวจสอบใบเบิกสวัสดิการสิทธิผูขอเบิก, บุคคลในครอบครัว, ความถูกตองของใบเสร็จ, 

ระเบียบการเบิกจายเงินสวัสดิการประเภทนั้น ๆ  พรอมเอกสารประกอบ 
3.  รวบรวมเอกสารขอเบิกเงินสวัสดิการแยกประเภทเงินฯ สรุปเพื่อนําสงเบิกภายในวันท่ี 25 

ของเดือน 
4.  จัดพิมพงบหนา และหนังสือนําสง 
5.  นําสงเอกสารขอเบิกเงินไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

3.10    การดําเนินงานจายเงินคาจางลูกจางช่ัวคราว 
1.  กอนวันส้ินเดือน  1  วันทําการสรุปขอมูลการมาปฏิบัติงานของลูกจางฯ / สรุปคาจางรายคน     

 2.  จัดทําใบนําสงเงินคาจางช่ัวคราว ตลอดจนเอกสารขออนุมัติจายท่ีเกี่ยวของ 
 3.  จัดทําใบแจงการโอนเงินโดยใชโปรแกรม Giro Data Entry  
 4.  นําเสนอลงนามพรอมขออนุมัติส่ังจายเช็ค 
 5.  นําสงขอมูลเงินเดือนคาจางประจําเดือนไปยังธนาคาร 

 

4. งานสงเสริมสนับสนุนการศึกษา 
 นางสายบัว  วรภ ู  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
 นางมยุรัตน  ตาใจ  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 

นางนิชาภา  จันทาพูน ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว กรรมการ 
นายกฤติกร  ยอดผานเมือง ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว กรรมการ 

 น.ส.สุณิษา  แสนจันทร ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว กรรมการและเลขานุการ 
    4.1 งานมูลนิธิ – กองทุนเพื่อการศึกษา  
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  จัดทําบัญชีรับ – จาย  
 2.  ควบคุมการใชจายเงินตามวัตถุประสงค 
 3.  ประสานงานกับเจาของกองทุน หรือผูรับมอบหมาย 
 4.  รายงานขอมูลแกเจาของกองทุน หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 5.  งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  4.2 งานสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  กํากับดูแลประสานงานสมาคมศิษยเกาใหดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  
 2.  งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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  4.3  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1.  ประสานและรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับแหลงทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ัง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในทองถ่ินใหเปนระบบ 
 2. ศึกษาแนวทางหรือระเบียบเพื่อวางแผนและดําเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหลงสนับสนุน 
 3. แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อวางแผนและดําเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหลงสนับสนุน 
 4. กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ  เพื่อจูงใจ  ชักชวนประชาชน เอกชนหรือหนวยงานตาง ๆ 
ใหเขาใจ  ใหความชวยเหลือ สนับสนุนการศึกษา 
 5. ติดตาม  ประเมินผลและสรุปรายงาน  เผยแพร  เชิดชูเกยีรติผูสนับสนุนทุนการศึกษา และทุน
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    4.4 งานประกันสังคมลูกจาง 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. .ข้ึนทะเบียนผูประกันตน 
 2. แจงลาออกผูประกันตน 
 3. .แจงเปล่ียนแปลงขอมูล 
 4. จัดทําทะเบียนคุมประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
 5. นําสงเงินประกันสังคม 
    4.5 งานสํานักงานกลุมโรงเรียน 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. จัดทําทะเบียนคุมหนังสือรับ-สง และคําส่ังกลุมเครือขาย 
 2. จัดทําหนังสือรับ-สง และคําส่ังกลุมเครือขาย 
 3. จัดเตรียมเอกสาร  สถานท่ีตลอดจนงานบริการการประชุมกลุมเครือขาย 
 4. งานอื่นๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   
5.  งานตรวจสอบภายใน 

นายวุฒิกร ปองตัน   ตําแหนง ครผููชวย ประธานกรรมการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ตรวจสอบการรับ-จายเงิน ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันกับทะเบียนคุมเงินตามประเภทท่ีมี
การรับ-จายของวันนั้น ๆ อยางนอยสัปดาหละครั้ง หากตรวจสอบถูกตองใหลงช่ือกํากับในรายงานเงิน
คงเหลือประจําวันและทะเบียนคุมเงินประเภทท่ีตรวจสอบ 

2. งานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
6.  งานปฏิคม 

นางสินีนาฎ ชัยเขต   ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
นางอภิลดา ขันคํา   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
น.ส.ชรินทรทร บุญมา   ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
น.ส.ชลิตา แกววรรณา  ตําแหนง ครผููชวย กรรมการ 
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น.ส.พัชรา เจตบุตร   ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 
นายวุฒิกร ปองตัน   ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 
นางนิชาภา จันทาพูน  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว กรรมการ 
น.ส.สุณิษา แสนจันทร  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว กรรมการ 
น.ส.ณฐิน ี ศิริโสภณ  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว กรรมการ 
นายนพรัตน      ทิพยกรแกว  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. จัดทําโครงการ   วางแผนการปฏิบัติงานในดานปฏิคมของโรงเรียน โดยประสานงาน                        

กับงานท่ีเกี่ยวของ 
2. จัดหา วัสดุ อุปกรณ ท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับงานปฏิคม 
3. จัดทําทะเบียน  ดูแล  รักษา   พัสดุงานปฎิคม 
4. จัดทําระเบียบ  มาตรฐานการปฏิบัติงานของงานปฏิคม 
5. ใหบริการงานดานปฏิคมกับผูท่ีมาขอใชบริการ 
6. ใหบริการแกคณะศึกษาดูงานและหนวยงานอื่นท่ีเขาเยี่ยมในนามของโรงเรียน 
7. ดูแล กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานดานปฏิคม 
8. ปฏิบัติปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
7. งานประชาสมัพันธ 
 นายอนุชิต  โปราหา  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
 น.ส.จินตนา   รัตนชัย  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
 น.ส.ศิรประภา  บัวคอม  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
 นายเมธิชัย  ชัยมินทร ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
 นายวิธวินท  จันทรลือ ตําแหนง คร ู  กรรมการ 
 นางจินตนา  ยศดี  ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 
 น.ส.พัชรา  เจตบุตร  ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 
 นายคุณานนท  จันทรบํารุง ตําแหนง ครูอัตราจาง กรรมการ 

  นายวุฒิกร  ปองตัน  ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. วางแผน จัดทําโครงการงานประชาสัมพันธ 
2. ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียนในรปูแบบตาง ๆ  
3. บันทึกภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคล่ือนไหวในงานกจิกรรมตาง ๆ ตามวาระของโรงเรียน 
4. ออกแบบทําเว็บไซตของโรงเรียนและเผยแพรขอมูลขาวสารบนอินเทอรเน็ต 
5. ดําเนินข้ันตอนพิธีการในงาน กิจกรรมตาง ๆ ตามวาระของโรงเรียน 
6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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8. งานยานพาหนะ 
 นายจักรินทร    ชาวดร  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
 นางนิชาภา  จันทาพูน ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. ดําเนินงาน กํากับ ดูแล เกี่ยวกับการใชยานพาหนะสวนกลางของโรงเรียน 
2. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
    นายขวัญณรงค  ปญญาเดช  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว พนักงานขับรถ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1.  ปฏิบัติหนาท่ีพนักงานขับรถตู รถบรรทุกหกลอ รถกระบะ 4 ประตู และรถกระบะขาวทํา
ความสะอาด ดูแล บํารุงรักษารถ และยานพาหนะของโรงเรียน ทุกครั้งหลังการใชงาน 

2.  รับเรื่องรายงานการซอมแซมรถราชการจากผูดูแลรักษารถราชการทุกคัน 
3.  กํากับดูแล จัดทําทะเบียนควบคุมการดูแลรักษารถราชการทุกคัน 
4. ติดตอประสานงานการซอมบํารุงรักษารถราชการทุกคัน 
5.  ดูแล  บํารุงรักษารถสวนกลางใหมีสภาพพรอมใชงานทุกคันอยางมีประสิทธิภาพ 

 6.  อัดสําเนา  วันละ 2  เวลา  คือ  เวลา  09.00  น.  และเวลา  13.00  น.(หรือตามภาระ-
มอบหมายกรณีเรงดวน) 
 7.  ติดตอประสานงานภายนอกสํานักงาน 
 8.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
9. งานโรงน้ําด่ืม 
 นางสินีนาฎ  ชัยเขต  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 

นายสุพัฒน  จันแปงเงิน ตําแหนง ลูกจางประจํา กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

1. วางแผน จัดทําโครงการงานโรงน้ําด่ืม 

2. กํากับดูแลการผลิตน้ําด่ืมของโรงเรียน 

3. ตรวจสอบคุณภาพความสะอาดและบรรจุภัณฑของน้ําด่ืมของโรงเรียนใหถูกสุขอนามัยและ
เปนไปตามมาตรฐานน้ําด่ืม 

4. ติดตาม รวบรวมขอมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
10. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 นางสายบัว  วรภ ู  ตําแหนง คร ู  ประธานกรรมการ 
 น.ส.ชลิตา  แกววรรณา ตําแหนง ครูผูชวย กรรมการ 

น.ส.สุณิษา  แสนจันทร ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
1.   รวบรวมประมวลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีจะใชในการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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2.   สนับสนุนขอมูล  รับทราบ หรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
3.   ดําเนินงานดานธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4.   จัดทํารายงานการประชุม และแจงมติท่ีประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เรงรัดการ

ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 
5.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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