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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

ประวัติควำมเป็นมำ  
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขท่ี  153 หมู่ที่ 2  
ต าบลท่าเดื่อ  อ าเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่   มีเนื้อที่   87   ไร่   โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนิคม
สร้างตนเองเขื่อน ภูมิพล ได้จัดสรรที่ดินให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน  
 ปี  พ.ศ.2518  ด้วยความเห็นชอบของพ่อค้าประชาชนและข้าราชการอ าเภอดอยเต่าจึงได้ขอ
จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ทางกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาของโรงเรียนฮอดพิทยาคม  มี
นักเรียนจ านวน  45  คน  ครูจ านวน  3  คน 
 ปี พ.ศ.2519 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้ยกฐานะจากโรงเรียนสาขาข้ึนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ประจ าอ าเภอดอยเต่า โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม” มีอาคารชั่วคราว 1 หลงั   มี นักเรียน
เพ่ิมข้ึนเป็น  70  คน   ครู-อาจารย์ จ านวน 5 คน  มีนายอ าพล  บุญอยู่ เป็นครูใหญ่ 
 ปี พ.ศ.2527  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม   ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนา
ชนบท รุ่นที่ 2 (มพช.2 รุ่นที่ 2) มีระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2530 โดยโรงเรียนได้รับ
งบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  พร้อมครุภัณฑ์  เป็นเงิน 8,000,000 บาท  ได้จัดสร้างอาคาร
วิทยาศาสตร์และห้องสมุด แบบ 208A จ านวน 1 หลัง อาคารฝึกงานเกษตรและอุตสาหกรรม จ านวน 1 
หลัง อาคารคหกรรมจ านวน 1 หลัง 
 ปี พ.ศ.2533  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายการให้บริการการศึกษาแก่ชุมชน  2  ด้าน คือด้านท่ี 
1 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 40-50 คนและด้าน
ที่ 2 ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาข้ึนที่ บ้านโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จ านวน 2 ห้องเรียน 
 ปี  พ.ศ.2536 ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นค่าสร้างอาคารหอประชุม
และโรงอาหาร  แบบ  100/27  จ านวน  1  หลัง  และมีเงินเหลือจ่ายได้รับอนุมัติให้ใช้ในการจัดซื้อ
รถยนต์กระบะบรรทุก  จ านวน 1 คัน ท าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวประมาณ 200 เมตร  
นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้รับงบประมาณจัดสร้างบ้านพักภารโรงจ านวน 1 หลัง และงบประมาณสร้างถัง
เก็บน้ าฝน ฝ. 33/1 ชุด 
 ปี พ.ศ.2539  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 318  ล./38(พิเศษ)  จ านวน 
1 หลัง และสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย จ านวน 1 หลัง พร้อมทั้งได้รับงบประมาณปรุงอาคาร  216ก  
จ านวน  400,000  บาท  งบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน  
คอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหาร  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 ปี พ.ศ.2545  โรงเรียนได้สร้างโรงเก็บรถนักเรียน  จ านวน  1  หลังและได้รับงบปรับปรุงอาคาร 
77,400 บาท รวมทั้งได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น จ านวน 96,400 บาท 
 ปี พ.ศ.2546-2548 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้รับการคัดเลือกจากชุมชนให้เป็น โรงเรียน
หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ของอ าเภอดอยเต่า 
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 ปี พ.ศ.2548  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้ผ่านการประเมิน เป็นโรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอ าเภอ  
หนึ่งโรงเรียนในฝัน 

ปี พ.ศ.2550   โรงเรียนได้รับงบประมาณครุภัณฑ์ดนตรี จ านวน 224,000 บาท และปี พ.ศ. 
2551 โรงเรียนได้รับงบประมาณครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย จ านวน 973,200 บาท และ
ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานยนต์จ านวน 122,900 บาท 

ปี พ.ศ.2552   โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5  

ปี พ.ศ.2553   ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้ง
ระบบ (TQA)  เป็นโรงเรียนสง่เสริมนิสัยรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจ าปี 2553 ระดับเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 5 และได้รับรองมาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2553 ระดับทอง 

ปี พ.ศ.2554   
- เป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยอดเยี่ยม ระดับเครือข่ายพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
- ได้รับรางวัลโรงเรียน “รักการอ่าน” ขนาดกลาง ยอดเยี่ยม ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ของส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
- โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเป็นศูนย์แม่ข่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันจังหวัดเชียงใหม่  
-  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเป็นศูนย์แม่ข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ (ICT)จังหวัด

เชียงใหม่   
 ปี พ.ศ.2555   โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง ปี
การศึกษา 2555”  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ปี พ.ศ.2556  

- เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษา จากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการส้วม
โรงเรียนได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
          ปี พ.ศ.2557 

- โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2555-
2558) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานด้านมัธยมศึกษา 

- โรงเรียนได้สร้างอาคารคหกรรม 1 หลัง และได้รับงบประมาณสร้างส้วมนักเรียนหญิง  
4 ที่/49 วงเงิน 326,000 บาท 

ปี พ.ศ.2558 
- ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ในระดับจังหวัด 
- ได้รับงบประมาณสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 336,000 

บาท 
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ปี พ.ศ.2559 
- ได้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 

2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
- ได้รับรางวัลดีระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษาโครงการนานมีบุ๊คส์รีด

ดิ้งคลับ ประจ าปีการศึกษา 2559 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- เป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุ ระดับอ าเภอ ตาม

โครงการ 1 อ าเภอ 1 ต าบลต้นแบบ ในความรับผิดชอบของเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดเชียงใหม่ 
จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

- เป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
ตัวอย่างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 

ปี พ.ศ.2560 
 - ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดกว้าง 33 เมตร ยาว 53 เมตร จากกลุ่ม
บริษัท คิงเพาเวอร์ งบประมาณ 2,110,000 บาท 
 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ด้านบริหารจัดการ จากส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - ผ่านการคัดกรองเป็นสถานศึกษาพอเพียง ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับภูมิภาค 
โดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 ปี พ.ศ.2561 

- ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร ขนาดกลาง จ านวน 500 ที่นั่ง งบประมาณ 5,800,000 
บาท 

- ได้สร้างอาคารกิจการนักเรียน โดยใช้เงินระดมทรัพยากร งบประมาณ 234,195 บาท 
- ได้สร้างห้องส้วมนักเรียน 4 ที่ จ านวน 1 หลัง โดยใช้เงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน 

งบประมาณ 115,020 บาท  
               - รางวัลชนะเลิศ (สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์)  Best Practice โครงการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
           - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา)  Best Practice โครงการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการเพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2561 

ปี พ.ศ.2562 
- ได้ผ่านการประเมินแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Office of the Basic 

Education Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ ScQA ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปี 2561 
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ภำระงำน , ปริมำณงำน 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน คือ  นักเรียนรักการอ่าน  และโรงเรียนรักการอ่าน  เน้นการลงมือปฏิบัติจริง  การระดมสมอง  
ใช้กระบวนการคิดเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้และการสื่อสารของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด  โดยมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ และสื่อสารตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างถูกต้อง สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการคิดค านวณให้กับนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการ
ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาแผนการจัดเรียนรู้ และพัฒนาสื่อนวัตกรรม บันทึกหลังสอน น าผลไปใช้ และมี
การสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน  กิจกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์โดยมีการแข่งขันเกม24  A-Math 
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ หมากฮอท ซูโดกุ และโครงงาน STEM (คณิตศาสตร์) และส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยฝึกสอนและน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรายการคิดเลขเร็ว โครงงานคณิตศาสตร์ 
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP การแข่งขัน A-Math ซู
โดกุ และเวทคณิตนอกจากนี้มีการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้วยส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
เชิงสะเต็มศึกษา (STEM Invention Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย การแข่งขันคณิตคิดเร็ว 
ม.ต้น/ปลาย และการแข่งขันซูโดกุ ม.ต้น/ปลาย งาน Thailand STEM ภาคเหนือตอนบน โดย สพฐ. 
ร่วมกับงานมหกรรมบูรณาการความรู้สู่สังคมดิจิทัล เปิดบ้านเปิดความความภาคภูมิใจ :ยุพราชวิทยาลัย 
2562  และ แข่งขันคิดเลขเร็วในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎล าปางและเชียงใหม่  
อีกท้ังยังจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยส าหรับ
นักเรียนระดับชั้น ม.5-6 เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 นักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด และมีผลงานเชิงประจักษ์ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
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ไปและท างานหรืออาชีพ  นักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด เป็นแบบอย่างได้ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าที่เป้าหมายสถานศึกษาก าหนด ส่งผลให้มาตรฐาน
ที่ 1 คุณภาพผู้เรียนระดับ ยอดเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 

นักเรียนได้ฝึกทักษะในด้านการอ่านการเขียน  และการสื่อสาร  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
ของรายวิชาภาษาไทย  นักเรียนมีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของตนเอง  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  
ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการอ่าน  การเขียน  และการสื่อสารทั้งสิ้น  และนักเรียนยัง
ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการใช้ทักษะเหล่านี้อีกด้วย และในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ภาคเหนือ  ประจ าปีการศึกษา 2562 ก็ต้องใช้ทักษะการอ่าน  การเขียน  และการสื่อสารใน
การแข่งขันด้วย  และนักเรียนส่วนใหญ่อ่านออก เขียนได้ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้
ฝึกฝนทักษะกระบวนทางคณิตศาสตร์และมีโอกาสที่ได้แสดงออกและนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562 และการแข่งขันกิจกรรม STEM งาน 
Thailand STEM 2019 ภาคเหนือตอนบน และทางสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน จนได้รับรางวัลในระดับ
ต่างๆ  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม  

 

4. จุดควรพัฒนำ 
1. ควรส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น การอ่าน  การเขียน  และการ

สื่อสาร  ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับนักเรียนที่เก่งทางด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร
อยู่แล้วก็ให้สอนน้องหรือเพ่ือนให้เขามีทักษะด้านการอ่าน การเขียนและการสื่อสารที่ดีขึ้น  หรื อที่เรา
เรียกว่า  “พ่ีสอนน้อง” นักเรียนที่มีทักษะดีอยู่แล้วก็ให้สอนนักเรียนที่อ่อนในเรื่องการอ่าน การเขียน และ
การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรืออีกประเด็นหนึ่งคือ จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียน
ที่มีปัญหาในเรื่องการอ่าน  การเขียน  และการสื่อสาร 

2. รายวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ไม่สูงตามเป้าหมายของสถานศึกษาและของเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 34 ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

- ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนหลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
- ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และน าสื่อ ICT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน 
- ควรมีการท างานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรังปรุงแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน 
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5. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
1. ควรจะจัดตารางการสอนเสริมส าหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  หรือสื่อสารยังไม่เป็น  

และต้องท าการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งและน าผลการวิจัยนั้นมาแก้ไขและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน้น
เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน และการสื่อสารเท่านั้น อีกทั้งจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
โดยเพ่ิมจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์เข้า
แข่งขันในระดับต่างๆ  

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูให้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และน าสื่อ ICT มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การท างานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรังปรุงแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน 

 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่  ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ

แผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ก าหนด มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 รวมทั้งใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ หลักการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีระบบกลไกการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุม การบริหารความเสี่ยงและมีระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา มีมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีความหลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามบริบทของชุมชน มีการศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท า
โครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระ ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม มีหลักสูตรที่เน้นเฉพาะสายอาชีพเพ่ือการมี
งานท า เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน เช่น การจัดการร้านค้าสู่อาชีพ งานธนาคารโรงเรียน งานผ้าทอดอยเต่า งานประดิษฐ์ งานอาหาร 
งานเกษตร เป็นต้น จัดให้มีหลักสูตรอาชีพระยะสั้น โดยเปิดโอกาสให้ครูภูมิปัญญาในท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
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ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการติดตาม
และประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้  มีการ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน มีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย และมีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ส่งผลให้มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  
3. จุดเด่น 

1. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
อย่างชัดเจน เป็นแบบอย่างที่ดี โดยกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งเกิดจาก
การร่วมมือของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีผลการด าเนินงานสะท้อนความ
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีความหลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามบริบทของชุมชน  

3. บุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานต าแหน่ง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรมจริยธรรม เจตคติที่ดี ต่อผู้รับบริการ 

4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีการประชุมเพ่ือร่วมวางแผนปฏิบัติงาน มีการ
ส ารวจสภาพปัญหา เพ่ือน ามาแก้ไข มีการก ากับติดตามประเมินผล การด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม 

5. โรงเรียนมีการ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ ครอบคลุมการใช้งาน สะดวกต่อการสืบค้น  สามารถเรียกใช้ได้
ทันที  มีข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์สรุป  แปลผล เอื้อต่อการน าไปใช้ประโยชน์   
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4. จุดควรพัฒนำ 
1.  ควรมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

2.  ครูควรพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ฯลฯ และพัฒนาการทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์ 

3.  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ให้พร้อมต่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ควรจัดสรรงบประมาณ เพ่ือรองรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด ที่จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

4.  ส่งเสริมบุคลากรด้านงานอาคารสถานที่และงานปรับภูมิทัศน์เพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมในการจัด
สภาพแวดล้อมอยู่เสมอ เพ่ือให้สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

5.  ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น 

6.  ครูยังน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้น้อย 
 

5. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
1. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

ได้แก่หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
- ห้องเรียนพลศึกษา (ห้องเรียนกีฬา) 
- ห้องเรียน IEP 

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ห้องเรียนพลศึกษา (ห้องเรียนกีฬา) 
- ห้องเรียนศิลป์ทั่วไป (กีฬา, นาฏศิลป์, คหกรรม) 

 2. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย  
 3. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนรู้ 
 4. สนับสนุนส่งเสริมการท างานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรังปรุงแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน และพัฒนา/

สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน 
 5. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ิม ปรับปรุงอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพ่ือจัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ดี ดูร่มรื่น สะอาด และท าเป็นสังคมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มมากข้ึน 

 6. จัดบริษัทเอกชน ที่มีความสามารถปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ให้มีความเสถียรและพร้อมต่อ
การใช้งานอยู่เสมอ 

 7. ควรส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น  
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัดและหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุก
ระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการรักการอ่าน บูรณาการท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ 
ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปี
การศึกษาละ ๑ เรื่อง  มีระบบเทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอน มีการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือการออกแบบและส่งเสริมระบบการบริหารงานในโรงเรียน มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ดี เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบ ค้นหา ประมวลผล และน าไปใช้ในการตัดสินใจวางแผน
ด าเนินงานด้านการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  เด็กนักเรียนส่วนใหญ่รักครู ให้เกียรติครูทั้งครูประจ าวิชา ครูวิทยากรท้องถิ่น หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้ เข้าเรียนตามตารางจัดการเรียนรู้  ร่วมเรียนรู้   แสดงความคิดเห็น 
ซักถามและท าผลงานชิ้นงานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ครูรักเด็กมีระบบ
การติดตามสอบถามนักเรียนอย่างทั่วถึงเสมอภาค  ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง อีกทั้งนักเรียนแต่ละห้องจะความ
ผูกพันร่วมเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขรักและดูแลกันอย่างสม่ าเสมอ อาทิเช่น การติดตามงานของเพ่ือน
ที่ไม่ได้มาเรียน หรือการแสดงออกในกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ นักเรียนมีผลงานจากการการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  ครูใช้วินัยเชิงบวกท าให้นักเรียนมีความสุขในการเข้าห้องเรียนมีการชมเชยนักเรียนท าดี 
มุ่งมั่นตั้งใจ มีการกระตุ้นนักเรียนที่เรียนรู้ช้าให้มีก าลังใจในการท างาน มีการใช้ระบบกลุ่มในการเรียนรู้  
โรงเรียนมีจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรูร่วมกันอย่างมีความสุข สนุกสนาน ร่วมลงมือปฏิบัติร่วม
แรงร่วมใจอย่างสร้างสรรค์และหลากหลายรูปแบบ โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงานและกิจกรรมอย่างหลากหลาย มีการประชุมปฏิบัติการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้อย่างเป็น
ระบบ  มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีภาระงาน 
ชิ้นงาน โดยจัดท าหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ชิ้นงานที่ส่งเสริมการรักการอ่าน สนับสนุนให้ครูทุก
คนท างานวิจัยในชั้นเรียนและจัดการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนตามเทคนิค PINTHO 
Model มีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้แบบ Thailand 4.0 การเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
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สถานศึกษา ครูใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิ
เช่น กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 
เป็นต้น  โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการ
ด าเนินงานและกิจกรรมอย่างหลากหลาย มีการประชุมครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู
มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และน าผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มาจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
และครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายต่อผู้เรียน ในการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูมีการประเมินผลตามศักยภาพของผู้เรียนและประเมินผลตาม
สภาพจริง 

 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 

 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ ครูผู้สอนใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกัน มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมและโครงการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผล
ให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
3. จุดเด่น 

1. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2. โรงเรียนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนนักเรียนมีผลงานจากเรียนรู้อย่างมีความสุขทั้งงานเดี่ยวและงานที่ต้องการร่วมท างานเป็นกลุ่มด้วย
ความมุ่งม่ันทุม่เท ส่งผลให้ได้รับรางวัลอย่างหลากหลาย 
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3. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม
ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการการตรวจสอบและประเมินความรู้ ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

4. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการให้นักเรียน
ได้น าเสนอผลงาน และชิ้นงานของนักเรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนไปแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับภาค 

5. โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มี
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพ่ือนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนา และมีการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง  

 

4. จุดควรพัฒนำ 
1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น 

2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

3. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่สร้างความรักความผูกพันระหว่างนักเรียนกับครู ครูกับนักเรียนและ
นักเรียนกับนักเรียนอย่างหลากหลายเพิ่มขึ้น 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

 

5. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากข้ึน 

3. ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารร่วมกันท าให้เกิดความผูกพันธ์ที่แน่นแฟ้นและ
ยาวนานมากข้ึน 

4. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

5. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 



พรรณนางานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 
ขอบข่าย/ภารกิจ 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
งำนผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

กลุ่มการจัดการศึกษา 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2. งำนพัฒนำหลักสูตร 
3. งำนทะเบียนนักเรียน 
4. งำนห้องเรียนพิเศษ 
5. งำนวัดและประเมินผล 
6. งำนจัดตำรำงสอน 
7. งำนพัฒนำผู้เรียน 
8. งำนทะเบียนวัดผล 
9. งำนกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
10. งำนทวิศึกษำ 
11. งำนส่งเสริมคุณภำพประจ ำอ ำเภอ 
12. งำนส่งเสริมอำชีพ 
13. งำนกำรจัดกำรเรียนร่วม 

กลุ่มงานสนับสนุนทางวิชาการ 
1. งำนแนะแนว 
2. งำนPLC พัฒนำสื่อและเทคโนโลย ี
3. งำนศำสตร์พระรำชำและเศรษฐกิจพอเพียง 
4. งำนห้องสมุด 
5. งำนสวนพฤกษศำสตร์ 
6. งำนศูนย์อำเซียน 
7. งำนทุนกำรศึกษำ/กยศ. 
8. งำน STEM ศึกษำ 
9. งำนสิ่งแวดล้อม 
10. งำนจิตสำธำรณะ 

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 
1. งำนนิเทศและติดตำม 
2. งำนวิจัยและพัฒนำ 
3. งำนพัฒนำศักยภำพผู้เรียน 

งานส านักงานบริหารงาน 
งำนสำรสนเทศ/งำนประชำสัมพันธ์ฝ่ำย 
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รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   
๑. เป็นที่ปรึกษำของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเกี่ยวกับงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
๒. เป็นประธำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
๓. เป็นที่ปรึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือ ในกำรบริหำรงำน กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
๔. วำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร ในด้ำนกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร ปฏิทินปฏิบัติงำน กำรท ำระเบียบและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
งานผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  (นำงสำวศิวิไล โนจ๊ะ) 

๑. เป็นคณะกรรมกำรบริหำรของโรงเรียน ในกำรวำงแผนแก้ปัญหำและพัฒนำงำนของโรงเรียน 
๒. บริหำรและพัฒนำงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรในทุกๆ ด้ำนให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยของโรงเรียน 
๓. วำงแผน ก ำกับ นิเทศ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยให้สอดคล้องกับนโยบำยและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
๔. วินิจฉัย ตัดสินใจ และสั่งกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
๕. ร่วมประสำนงำน แก้ไขปัญหำกับหน่วยงำนภำยนอกกรณีเกิดปัญหำกับนักเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ทำงโรงเรียน 
๖. เป็นที่ปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวกให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำย 

เพ่ือให้งำนส ำเร็จเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
๗. สรุปผลและประเมินผลกำรกำรด ำเนินงำนฝ่ำย เสนอผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมล ำดับ 
๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 

 
กลุ่มงานการจัดการศึกษา  (นำยมนัส  ตันมูล) 

 หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.  รับแนวปฏิบัติจำกผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร เพ่ือก ำกับ  ดูแล  ติดตำมในสำยงำนที่

รับผิดชอบ 
2.  บริหำรงำนวิชำกำร ให้เป็นไปตำมโครงสร้ำง ดังนี้ 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 งำนพัฒนำหลักสูตร 
 งำนทะเบียนนักเรียน 
 งำนห้องเรียนพิเศษ 
 งำนวัดและประเมินผล 
 งำนจัดตำรำงสอน 
 งำนพัฒนำผู้เรียน 
 งำนทะเบียนวัดผล 
 งำนกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 งำนทวิศึกษำ 
 งำนส่งเสริมคุณภำพประจ ำอ ำเภอ 



19 
 

 งำนส่งเสริมอำชีพ 
 งำนกำรจัดกำรเรียนร่วม 

 

3.  ก ำหนด บทบำทหน้ำที่รับผิดชอบของบุคลำกรในกลุ่มงำนที่รับผิดชอบ   
4.  จัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพครูเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 

  5.  ประสำนงำนกับทุกกลุ่มบริหำรและครูผู้สอนให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงคล่องตัว มีประสิทธิภำพ 
6.  ประสำนงำน  เร่งรัดกลุ่มสำระเรียนรู้  และงำนวัดผล หำแนวทำงช่วยเหลือนักเรียนให้จบ

หลักสูตร 
7.  ด ำเนินกำรหำวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหำตกค้ำง โดยเฉพำะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ

ปีที่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
8. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ (นำงสำวศิวิไล โนจ๊ะ) 

1. จัดท ำแผนงำน   โครงกำร  กิจกรรม  เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน 
2. จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน 
3. ด ำเนินกำรวิเครำะห์หลักสูตรและจัดท ำหลักสูตรสำระกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
4. จัดอัตรำก ำลังของของครูปฏิบัติงำนสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5. ประสำนงำนกับครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ

ที่สอน 
6. ดูแลและประสำนงำนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้

เป็นไปตำมหลักกำรของหลักสูตรและนโยบำยของสถำนศึกษำ 
7. ประสำนงำนจัดท ำและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน 
8. ดูแลและด ำเนินกำรกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผล

และประเมินผลทำงกำรศึกษำ 
9. ประสำนงำนกำรจัดท ำข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ และด ำเนินกำรจัดสอบให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วย

กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ 
10. ดูแลและด ำเนินกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของข้อสอบให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผลและ

ประเมินผลทำงกำรศึกษำ 
11. ติดตำมดูแลและด ำเนินกำรกำรสอบแก้ตัวและจัดสอนซ่อมเสริมเพ่ือสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียน

ติด  0  ร  มส.  มผ.  ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผลและประเมินผลทำงกำรศึกษำและแนวปฏิบัติของ
โรงเรียน 

12. ประสำนงำนด้ำนกำรจัดกิจกรรมตำมหลักสูตรและเสริมหลักสูตรทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ 

 จัดครูเข้ำสอนแทนเมื่อครูในกลุ่มสำระ  ลำหรือไปรำชกำร 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 พัฒนำศูนย์สื่อ  ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  และบริกำร

แก่นักเรียน 
 จัดกิจกรรมวิชำกำรที่หลำกหลำยเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของนักเรียน 
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 จัดท ำสำรสนเทศของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนให้มี
ประสิทธิภำพ 

 ประเมินผลงำนของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
 ติดตำมประเมินผล  และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 เผยแพร่ผลงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ 

13. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยงำน 
 
2. งานพัฒนาหลักสูตร (นำงสำวพิชำมญชุ์  ปินตำเสน และ นำงสำวศิวพร  อินทะจักร) 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.  ศึกษำวิเครำะห์ เอกสำรหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2544 สำระแกนกลำงของ

กระทรวงศึกษำธิกำร และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และมำตรฐำนกำร
เรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับสภำพปัญหำ และควำมต้องกำร
ของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 

 2.  วิเครำะห์สภำพแวดล้อม และประเมินสถำนภำพสถำนศึกษำ เพ่ือก ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ 
เป้ำหมำย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกำรมีส่วนร่มของทุกฝ่ำยรวมทั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 3.  จัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตรและสำระต่ำงๆ ที่ก ำหนดให้มีในหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยำยำมบูรณำกำรเนื้อหำสำระ ทั้งในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้เดียวกันและระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม 

 4.  จัดท ำหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประเภทพำณิชยกรรม สำขำคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

 5.  จัดท ำหลักสูตรห้องเรียนคิดวิเครำะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 6.  จัดท ำหลักสูตรบูรณำกำรท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 7 . น ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และบริหำรจัดกำรกำรใช้หลักสูตรให้เหมำะสม 
 8.  นิเทศกำรใช้หลักสูตร 
 9.  ติดตำมและประเมินผลกำรใช้หลักสูตร 
 10. ปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรตำมควำมเหมำะสม 
 

การพัฒนาการะบวนการเรียนรู้ 
 1.  ส่งเสริมให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมสำระและหน่วยกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ 
 2.  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจ 

ควำมถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ปัญหำ กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง และกำรปฏิบัติจริง กำรส่งเสริมให้รักกำรอ่ำน และใฝ่รู้
อย่ำงต่อเนื่อง กำรผสมผสำนควำมรู้ต่ำงๆให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหำสำระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อ
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นหรือเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมำมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมควำมเหมำะสม 
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 3.  จัดให้มีกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนแก่ครูในกลุ่มสำระต่ำงๆ โดยเน้นกำรนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือ
กันแบบกัลยำณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนร่วมกันหรือแบบอ่ืนๆ ตำม
ควำมเหมำะสม 

 4.  ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำครู เพ่ือพัฒนำกำระบวนกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม 
 5.  กำรคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถำนศึกษำ 
 6.  จัดสอนซ่อมเสริม จัดท ำแนวปฏิบัติกำรสอนซ่อมเสริม 
 7.  ประเมินผลในด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 

หลักสูตรท้องถิ่น (ว่าที่ร.ต.หญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธ) 
1. กำรจัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือพัฒนำหลักสูตรระดับท้องถิ่น         
2. ประสำนงำนกับหัวหน้ำสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   เพ่ือรวบรวมหลักสูตรท้องถิ่น

ทั้ง  8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3. จัดท ำหลักสูตรท้องถิ่น 
4. ประสำนงำนกลับครูผู้สอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5. ประสำนงำนกับภูมิปัญญำท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อพำนักเรียนไปศึกษำแหล่งรู้ใน

ท้องถิ่นและเป็นวิทยำกรท้องถิ่น 
6. ปรับปรุง  ประเมินผล และพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นทั้ง  8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
3. งานทะเบียนนักเรียน (นำยมนัส ตันมูล , นำยพงศ์พิสิฐ สิงหประเสริฐ  และนำงสำวสุชำดำ  หำญป่ำ) 

1. จัดท ำแผนงำน โครงกำร กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำนทะเบียนนักเรียน 
2. ก ำหนดแผนกำรรับนักเรียนของสถำนศึกษำ โดยประสำนงำนกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3. ประสำนงำนกับชุมชนและท้องถิ่นในกำรส ำรวจข้อมูล จ ำนวนนักเรียนที่จะเข้ำรับบริกำรทำง

กำรศึกษำในเขตบริกำรของสถำนศึกษำ 
4. จัดท ำส ำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
5. จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศจำกกำรส ำมะโนผู้เรียน เพื่อให้สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
6. เสนอข้อมูลสำรสนเทศกำรส ำมะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำรับทรำบ 
7. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรรับเด็กเข้ำเรียนให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำรับทรำบ 
8. ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำร และรับมอบตัวนักเรียนใหม่ 
9. จัดท ำสถิติจ ำนวนนักเรียนและกำรจ ำหน่ำยนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
10. จัดท ำทะเบียนรำยชื่อนักเรียนตำมชั้นเรียน ส ำหรับกำรใช้งำนและบริกำรแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
11. จัดท ำแบบฟอร์มและใบค ำร้องในกำรด ำเนินงำนทุกประเภทของงำนทะเบียนนักเรียน   
12. จัดท ำเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ  ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1)  ประกำศนียบัตร 

ของนักเรียนที่จบกำรศึกษำ (ปพ. 2)  แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) ใบรับรองผล  กำรศึกษำ (ปพ.7) 
ระเบียนแสดงผลกำรเรียนฉบับภำษำอังกฤษ (Transcript) และ เอกสำรแสดงผลกำรเรียนอื่นๆ 

13. ตรวจสอบ/รับรองวุฒิกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตร หรือออกจำกสถำนศึกษำแล้ว 
14. ด ำเนินกำรส่งต่อนักเรียนที่ขอย้ำยสถำนศึกษำ ขอลำออก และขอพักกำรเรียน 
15. ด ำเนินกำรส่งต่อข้อมูลสำรสนเทศตำมปฏิทินปฏิบัติงำนของศูนย์ปฏิบัติกำร GPA ส ำนักงำน หรือ/

และคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยเคร่งครัด  
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16. ติดตำมประเมินผล  และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของงำนทะเบียนเสนอต่อฝ่ำยบริหำร    
17. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกฝ่ำยบริหำร 

 

งานรับนักเรียน 
1. จัดท ำแผนงำน / โครงกำรและปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนรับนักเรียน 
2. ก ำหนดเขตพ้ืนที่บริกำร โครงสร้ำง แผนกำร รับนักเรียน  
3. ก ำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีกำรรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรรับ

นักเรียนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
4. จัดท ำคู่มือกำรรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจ ำตัวผู้สมัคร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักเรียนและ

ผู้ปกครองที่สนใจ 
5. จัดนักเรียนเข้ำชั้นเรียนตำมศักยภำพของนักเรียนและตำมควำมเหมำะสม 
6. รำยงำนผลกำรรับนักเรียนต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
7. ประเมินผลและสรุปผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อปรับปรุง พัฒนำงำนให้ดีขึ้น 

 
4. งานห้องเรียนพิเศษ (นางสาวศิวิไล   โนจ๊ะ และนำยอภิวิชญ์ ศกุนต์อนำวิล) 

(ห้องเรียนคิดวิเคราะห์,ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 
1. จัดท ำ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำน 
2. ศึกษำ  กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพงำนของห้องเรียนพิเศษให้มีประสิทธิภำพ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรผลิต พัฒนำสื่อนวัตกรรมส ำหรับกำรเรียนกำรสอน ให้ห้องเรียนพิเศษ   
4. ประสำนงำนกับทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบหลำกหลำยและ

เหมำะสมกับสถำนศึกษำ  
5. สนับสนุนและเป็นแกนหลักในกำรด ำเนินจัดกำรเรียนกำรสอนห้องเรียนพิเศษให้มีประสิทธิภำพ 
6. นิเทศกำรใช้หลักสูตรและให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือด้ำนกำรเรียนกำรสอนแก่ครูผู้สอน 
7. ให้บริกำรข่ำวสำรด้ำนวิชำกำรแก่ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป 
8. สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ  
9. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
5. งานวัดและประเมินผล (นางสาวมลิวัลย์  โบแบน และนางสาววิลัยวรรณ จิตรตั้ง) 

1. จัดท ำแผนงำน  โครงกำร   กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนวัดผลและประเมินผล
ทำง กำรศึกษำ  

2. ก ำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลของสถำนศึกษำ  
3. ให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียนแก่ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง  
4. พัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มำตรฐำน  
5. ประสำนงำนจัดท ำ จัดเก็บข้อสอบ และด ำเนินกำรในกำรจัดสอบให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำร

วัดผลและประเมินผลทำงกำรศึกษำ  
6.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียนตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผลประเมินผล กำร

เรียนและตำมแนวปฏิบัติของสถำนศึกษำ  
7.  จัดท ำตำรำงสอบระหว่ำงภำค  ปลำยภำคเรียนและตำรำงกำรสอบแก้ตัว  
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8.  ส ำรวจรำยชื่อนักเรียนที่มีเวลำเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ และประกำศรำยชื่อ
นักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ  

9.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลกำรเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์  
10. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลกำรวัดผลประเมินผลทำงกำรเรียน  
11. รวบรวมผลกำรเรียนทุกรำยวิชำของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล (ปพ.6)  
12. ด ำเนินกำรประกำศผลกำรสอบปลำยภำคและกำรสอบแก้ตัว 
13.  ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกำรรำยงำนผลกำรเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทรำบ 
14. จัดท ำข้อมูลสถิติผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนแยกตำมระดับชั้นและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรประชำสัมพันธ์และกำรพัฒนำ  
16.  ดูแลและประสำนงำนกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษำในกำรสรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์  กำรประเมินกำรอ่ำน  กำรคิดวิเครำะห์และเขียนสื่อควำม  กำรประเมินกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 
ของนักเรียน  

17. จัดท ำหลักฐำนผลกำรเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรำยงำนผลกำรเรียนของนักเรียน 
18. จัดเทียบโอนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และผลกำรเรียนจำกสถำนศึกษำอ่ืน ตำมแนวทำงท่ี  
หน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด  
19. ด ำเนินกำรจัดสอบระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับประเทศ ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรวัดและ

ประเมินผล 
20. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 
6. งานจัดตารางสอน (นางสาวศิวิไล   โนจ๊ะ) 

1. ศึกษำหลักสูตรสถำนศึกษำ  โรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม  หลักสูตรทวิศึกษำ  หลักสูตรบูรณำกำร
รวบรวมข้อมูลเพื่อวำงแผนจัดตำรำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

2. จัดตำรำงสอนรวม รำยบุคลคล และตำรำงกำรใช้ห้องเรียน   
3. ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมตำรำง 
4. จัดครูเข้ำสอนตำมตำรำงสอน โดยค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมถนัด หรือกำรใช้สื่อ

อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 
5. จัดครูสอนแทนโดยโดยค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมถนัด หรือกำรใช้สื่ออุปกรณ์กำรเรียน

กำรสอน  
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
7. งานพัฒนาผู้เรียน (นายเจนณรงค์ แก้วซาว , ว่าที่ร.ต.หญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธ และ  
นำยจีระศักดิ์  สติแน่) 

- ลูกเสือ 

- นักศึกษาวิชาทหาร 

- งานกิจกรรมชุมนุม 

- งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
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1. ด ำเนินกำรข้อมูลควำมพร้อม ควำมต้องกำรในกำรจัดกิจกรรมของนักเรียนและครู 
2. จัดประชุมครูที่ปรึกษำกิจกรรม 

3. จัดท ำแผน โครงกำร และปฏิทินปฏิบัติงำนกิจกรรม 

4. ให้ค ำแนะน ำแก่ครูที่ปรึกษำกิจกรรมและนักเรียนตำมควำมเหมำะสม 

5. ก ำกับ  ติดตำม และประสำนงำนด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของสถำนศึกษำ 

6. รวบรวมผลกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมนักเรียนเสนอต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

7. จัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

8. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
8. งานทะเบียนวัดผล (นายมนัส ตันมูล , นางสาวมลิวัลย์  โบแบน และ นางสาวศิวพร  อินทะจักร)  

1. จัดท ำส ำมะโนลงทะเบียนนักเรียนลงในโปรแกรม  SGS 
2. ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำพ้ืนฐำนและในรำยวิชำเพ่ิมเติม โปรแกรม  SGS 
3. ให้ค ำแนะน ำบุคลำกรเก่ียวกับกำรใช้โปรแกรม  SGS 
4. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
9. งานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 (ว่ำที่ร.ต.หญิงเอ้ือมพร หำญสนำมยุทธ ,นำงสำวพิชำมญชุ์ ปนิตำเสน ) 
    9.1 งานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 

การส ารวจความต้องการของถิ่นฐานในระดับท้องถิ่น 
1.  กำรจัดท ำคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้และกำรใช้สื่อและเทคโนโลยี 
2.  จัดท ำคลังทะเบียนให้ควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะอำชีพและพ้ืนฐำนควำมรู้ในแต่ละประเภทอำชีพ 
 

การจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับช้ัน 
1.  จัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรระดับชั้น และกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 
2.  จัดท ำระเบียบ หลักเกณฑ์กำรเทียบโอนเวลำกำรฝึกทักษะประสบกำรณ์ และผลประเมินผลกำร

เรียนรู้เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของกำรคิดหน่วยกิต และท ำบันทึกควำมร่วมมือกับวิทยำลัยเทคนิคสำรภี จังหวัด
เชียงใหม่  

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 
1. ออกแบบรูปแบบกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงกลยุทธ์  
2. ออกแบบรูปแบบกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ออกแบบรูปแบบกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรสวนพฤกษศำสตร์ 
4. ออกแบบรูปแบบกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร Classroom 4.0 
การจัดกิจกรรมความถนัดและความสนใจเฉพาะทาง 
1.  จัดท ำโครงกำร 1 นักเรียน 1 พรสวรรค์  
2.  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประเภทอุตสำหกรรม สำขำวิชำช่ำง

เชื่อมโลหะร่วมกับวิทยำลัยเทคนิคล ำพูน จังหวัดล ำพูน 
3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  ประเภทพำณิชยกรรม สำขำ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับวิทยำลัยเทคนิคสำรภี จังหวัดเชียงใหม่ 
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การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
1.  ส่งเสริมให้มีเครื่องมือวัดผลที่วัดผลที่วัดผลคุณภำพสูงด้ำนควำมรู้ ทักษะ และบุคลิกภำพ ตำมระดับ

ขั้นพฤติกรรมที่ระบุในตัวชี้วัดมำตรฐำนรำยวิชำครบทุกตัวชี้วัด  
2.  จัดระบบให้หัวหน้ำกลุ่มสำระรำยวิชำนิเทศกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมแผนกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้ และนิเทศกำรวัดผลที่สอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
การพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและจัดท า Career Path 
1.  ศึกษำ ส ำรวจสภำพปัจจุบัน ปัญหำ ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรเปิดสอนระดับประกำศนียบัตร

วิชำชีพ (ปวช.)  
2.  ประสำนงำนกับสถำนประกอบกำรในชุมชนและท้องถิ่นในกำรน ำข้อมูลควำมต้องกำรด้ำนแรงงำน

และอำชีพ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนกำรจัดกำรสอนในสำขำวิชำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.)  

3.  ก ำหนดนโยบำยและแผนกำรด ำเนินกำรในจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) พุทธศักรำช 2556 ประเภท
อุตสำหกรรม สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ และประเภทพำณิชยกรรม สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

4.  ประสำนงำนและจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) วิทยำลัยเทคนิคล ำพูน จังหวัดล ำพูน ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประเภทอุตสำหกรรม สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ และ
วิทยำลัยเทคนิคสำรภี จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทพำณิชยกรรม สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

5.  จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ หลักเกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) พุทธศักรำช 2556  

6.  ส ำรวจและเตรียมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำด้ำนงบประมำณ วิชำกำร บุคลำกร วัสดุ ครุภัณฑ์ อำคำร
สถำนที่ และสิ่งส ำคัญจ ำเป็นให้พร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
ประเภทอุตสำหกรรม สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ และประเภทพำณิชยกรรม สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ 
1.  ปรับปรุงและจัดระเบียบกำรใช้อินเตอร์เน็ทของโรงเรียนให้รองรับควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี

ในกำรเรียนรู้ของนักเรียนมำกขึ้น 
2.  เตรียมอุปกรณ์ ระบบ สถำนที่ รองรับกำรใช้เทคโนโลยีและ ICT มีกำรจัดและอ ำนวยควำมสะดวก

กำรใช้เทคโนโลยีกับนักเรียนที่ขำดแคลน 
3.  ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยในกำรออกแบบกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  

 
 

11. งานทวิศึกษา (ว่ำที่ร.ต.หญิงเอื้อมพร หำญสนำมยุทธ , นำงสำวพิชำมญช์ ปินตำเสน ,  
นำยนิรันดร์ ฝั้นศรี และนำยสิทธิชำติ ปำนำม) 

1. กำรประชำสัมพันธ์และรับสมัครผู้เรียนในโครงกำร 
2. กำรรวบรวมข้อมูลกำรรับสมัครนักเรียนจัดท ำแฟ้มข้อมูลนักเรียนทวิศึกษำ ให้เป็นระบบและน ำเสนอ

เก็บไว้ที่ โรงเรียน 1  ชุด  และน ำเสนอวิทยำลัยเทคนิคสำรภี 1 ชุด 
3. กำรปฐมนิเทศและกำรแนะแนวนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษำ 
4. กรอกข้อมูลรำยชื่อนักเรียนลงในโปรแกรม 
5. จัดท ำ พัฒนำ ปรับปรุง หลักสูตรทวิศึกษำ  
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6. ประสำนงำนกับวิทยำลัยเทคนิคสำรภีในกำรนิเทศครูผู้สอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
7. ประสำนงำนกับวิทยำลัยเทคนิคสำรภีในเรื่องเกี่ยวกับกำรฝึกทักษะกระบวนกำรในวิชำชีพเฉพำะของ

นักเรียนที่หลักสูตรทวิศึกษำ  สำขำวิชำ ช่ำงเชื่อมโลหะ  และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
8. รำยงำนผลข้อมูลต่ำงๆของหลักสูตรทวิศึกษำ  สำขำวิชำ ช่ำงเชื่อมโลหะ  และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

แก่วิทยำลัยเทคนิคสำรภี 
9. รวบรวมข้อมูล กำรวัดและประเมินผลจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้น ำเสนอต่อวิทยำลัยเทคนิค

สำรภี 
10.  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษำ  สำขำวิชำ ช่ำงเชื่อมโลหะ  และ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
11. ประสำนงำนและจัดหำแหล่งเรียนรู้ในกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพให้แก่นักเรียนหลักสูตรทวิ

ศึกษำ  สำขำวิชำ ช่ำงเชื่อมโลหะ  และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
12. ประสำนงำนกับวิทยำลัยเทคนิคสำรภีในกำรนิเทศกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพของนักเรียน 
13.  ประสำนงำนกับวิทยำลัยเทคนิคสำรภีในกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ   
14. ประสำนงำน ร่วมวำงแผน กำรอนุมัติผลกำรเรียน  กำรออกหลักฐำนกำรศึกษำ กำรรำยงำนผู้จบ

กำรศึกษำ ระหว่ำงกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรและ วิทยำลัยเทคนิคสำรภี 
 

12. งานโรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ   (นำงสำวพิชำมญช์ ปินตำเสน และ นำยอภิวิชญ์ ศกุนต์อนำวิล) 
1. จัดท ำแผนงำนโครงกำร/กิจกรรมโรงเรียนคุณภำพประจ ำอ ำเภอ 
2. รวบรวมและจัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภำพประจ ำอ ำเภอ 
3. ประสำนงำนกับงำนหลักสูตรในกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพประจ ำอ ำเภอ 
4. สนับสนุนโครงกำร/กิจกรรมโรงเรียนคุณภำพประจ ำอ ำเภอ 
5. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนต่อสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด 
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
13. งานส่งเสริมอาชีพ  (ว่ำที่ร.ต.หญิงเอื้อมพร หำญสนำมยุทธ และ นำงวิยะดำ  หนูคง) 

1. จัดท ำแผนงำนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมด้ำนอำชีพ 
2. พัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมด้ำนอำชีพ 
3. ขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมด้ำนอำชีพของสถำนศึกษำ 
4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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14. การจัดการเรียนร่วม (นำยสิริชัย  แจ่มสกุลไพร) 
บทบาทหน้าที่ 

1. เป็นหัวหน้ำงำนนักเรียนเรียนร่วม 
2. เป็นคณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
3. ดูแลนักเรียนพิกำร 
4. จัดท ำและพัฒนำงำนนักเรียนเรียนร่วม 
5. อ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักเรียน 
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

ความรับผิดชอบ 
1. ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนพิกำร 
2. คัดกรองนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
3. สนับสนุนจัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักเรียนพิกำร 
4. ติดต่อประสำนงำนกับผู้ปกครองที่มีควำมบกพร่องด้ำนต่ำงๆ 
5. จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
6. ประเมินผลและสรุปผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อปรับปรุง พัฒนำงำนให้ดีขึ้น 

 
กลุ่มงานสนับสนุนทางวิชาการ (นางสาวศิวิไล  โนจ๊ะ) 

 หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนทางวิชาการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.  รับแนวปฏิบัติจำกผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร เพ่ือก ำกับ  ดูแล  ติดตำมในสำยงำนที่

รับผิดชอบ 
2.  บริหำรงำนวิชำกำร ให้เป็นไปตำมโครงสร้ำง ดังนี้ 
 งำนแนะแนว 
 งำน PLC พัฒนำสื่อและเทคโนโลย ี
 งำนศำสตร์พระรำชำและเศรษฐกิจพอเพียง 
 งำนห้องสมุด 
 งำนสวนพฤกษศำสตร์ 
 งำนศูนย์อำเซียน 
 งำนทุนกำรศึกษำ/กยศ. 
 งำน STEM ศึกษำ 
 งำนสิ่งแวดล้อม 
 งำนจิตสำธำรณะ 

3.  ก ำหนด บทบำทหน้ำที่รับผิดชอบของบุคลำกรในกลุ่มงำนที่รับผิดชอบ   
4.  จัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพครูเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 

  5.  ประสำนงำนกับทุกกลุ่มบริหำรและครูผู้สอนให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงคล่องตัว มีประสิทธิภำพ 
6.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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1. งานแนะแนว (นางคุณาลักษณ์ ตรีวงศ์ และ นางสาวจันจิรา บุญยัง) 
กำรรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ (ฉบับร่ำง : อ้ำงอิงปีกำรศึกษำ 2558) 

โควตำโครงกำรพิเศษมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ( พ.ค – ธ.ค. ) คือ มหำวิทยำลัยนเรศวร มหำวิทยำลัย
พะเยำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ศูนย์ล ำปำง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลลำนนำฯลฯ 

หน้าที่รับผิดชอบ 
1. ติดตำมข่ำวกำรรับสมัครจำกสถำบันอุดมศึกษำต่ำงๆ (สืบค้นจำกอินเตอร์เน็ต และกลุ่มครู

แนะแนว) 
2. ตรวจสอบข่ำวกำรรับสมัครจำกสถำบันอุดมศึกษำต่ำงๆและสรุปข้อมูล 
3. ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครให้แก่นักเรียน 
4. ด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนตำมคุณสมบัติที่ก ำหนด 
5. ด ำเนินกำรสมัคร  
 ช่วยเหลือนักเรียนด้ำนกำรกรอกข้อมูลกำรสมัคร  
 พิมพ์เอกสำรกำรสมัคร  
 ตรวจเอกสำรกำรสมัคร 
 ช ำระเงินค่ำสมัครให้แก่นักเรียนที่ไม่สะดวกในกำรเดินทำงไปช ำระค่ำธรรมเนียม 
 ส่งเอกสำรให้สถำบันอุดมศึกษำ 

โควตาภาคเหนือ ( ก.ค. – ก.ย. ) 
 โควตำโครงกำรกระจำยแพทย์หนึ่งอ ำเภอหนึ่งทุน (ODOD)/แพทย์เพ่ิมเพ่ือชำว

ชนบท (CPIRD)  ( ก.ค. – ส.ค. ) 
  โควตำโครงกำรชำวไทยภูเขำ ( ก.ย. – ต.ค. ) 

หน้าที่รับผิดชอบ 
1. เข้ำร่วมประชุมเพ่ือรับฟังข้อมูลกำรรับสมัครนักเรียน 
2. เข้ำสู่ระบบเพ่ือตรวจสอบข้อมูลให้แก่นักเรียน 
3. สรุปข้อมูลเพ่ือประชำสัมพันธ์ 
4. ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครให้แก่นักเรียน 
5. ด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนตำมคุณสมบัติที่ก ำหนด 
6. ด ำเนินกำรสมัคร  

 ช่วยเหลือนักเรียนด้ำนกำรกรอกข้อมูลกำรสมัคร  
 พิมพ์เอกสำรกำรสมัคร  
 ตวรจเอกสำรกำรสมัคร 
 ช ำระเงินค่ำสมัครให้แก่นักเรียนที่ไม่สะดวกในกำรเดินทำงไปช ำระค่ำธรรมเนียม 
 ส่งเอกสำรให้สถำบันอุดมศึกษำ 

รับตรง ( ต.ค. – มี.ค. ) คือ มหำวิทยำลัยทั่วประเทศ วิทยำลัยต่ำงๆ เช่น วิทยำลัยเทคนิค
เชียงใหม่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำ วิทยำลัยกำรอำชีพต่ำงๆ และโรงเรียนพยำบำลอ่ืนๆ 
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หน้าที่รับผิดชอบ 
1. ติดตำมข่ำวกำรรับสมัครจำกสถำบันอุดมศึกษำต่ำงๆ (สืบค้นจำกอินเตอร์เน็ต และกลุ่มครู

แนะแนว) 
2. ตรวจสอบข่ำวกำรรับสมัครจำกสถำบันอุดมศึกษำต่ำงๆและสรุปข้อมูล 
3. ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครให้แก่นักเรียน 
4. ด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนตำมคุณสมบัติที่ก ำหนด 
5. ด ำเนินกำรสมัคร  

 ช่วยเหลือนักเรียนด้ำนกำรกรอกข้อมูลกำรสมัคร  
 พิมพ์เอกสำรกำรสมัคร  
 ตรวจเอกสำรกำรสมัคร 
 ช ำระเงินค่ำสมัครให้แก่นักเรียนที่ไม่สะดวกในกำรเดินทำงไปช ำระค่ำธรรมเนียม 
 ส่งเอกสำรให้สถำบันอุดมศึกษำ 

โครงกำรสำธำรณสุขและพยำบำล (วิทยำลัยสำธำณสุขสิรินธรและวิทยำลัยพยำบำล                
บรมรำชชนนี  ( พ.ย. – ก.พ. ) 

หน้าที่รับผิดชอบ 
1. ติดตำมข่ำวกำรรับสมัคร (สืบค้นจำกอินเตอร์เน็ต และกลุ่มครูแนะแนว) 
2. ตรวจสอบข่ำวกำรรับสมัครและสรุปข้อมูล 
3. ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครให้แก่นักเรียน 
4. ด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนตำมคุณสมบัติที่ก ำหนด 
5. ด ำเนินกำรสมัคร  

 ช่วยเหลือนักเรียนด้ำนกำรกรอกข้อมูลกำรสมัคร  
 พิมพ์เอกสำรกำรสมัคร  
 ตรวจเอกสำรกำรสมัคร 
 ช ำระเงินค่ำสมัครให้แก่นักเรียนที่ไม่สะดวกในกำรเดินทำงไปช ำระค่ำธรรมเนียม 
 ส่งเอกสำรให้สถำบันอุดมศึกษำ 

หน้าที่อ่ืนๆ 
 เข้ำร่วมประชุมเพ่ือรับฟังข้อมูลกำรแนะแนวและกำรศึกษำต่อ ( ตลอดทั้งปี ) 
 งำนวันแนะแนวกำรศึกษำ ( ม.ค. – ก.พ. ) 

 เขียนโครงกำร 
 จัดท ำหนังสือเชิญเข้ำแนะแนวกำรศึกษำ 
 ติดต่อประสำนงำนสถำบันอุดมศึกษำ 
 รวบรวมข้อมูลกำรตอบเข้ำร่วมกำรเข้ำแนะแนวกำรศึกษำ 
 จัดเตรียมสถำนที่ ป้ำย เอกสำร 
 เขียนค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ประเมินผลโครงกำรและท ำรำยงำนผลกิจกรรม 
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 งำนออกแนะแนวเคลื่อนที่ ( ตลอดเดือนก.พ. ) 
 ท ำโบรชัวร์สรุปกำรรับสมัครและกิจกรรมโรงเรียน 
 ท ำสื่อประกอบกำรออกแนะแนว 
 ออกแนะแนวพบปะนักเรียนโรงเรียนต่ำงๆในเขตพ้ืนที่บริกำร 
 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท ำสรุปจ ำนวนนักเรียนเข้ำศึกษำต่อ ( ฉบับร่ำง ) 
 ท ำรำยงำนผลและเสนอต่อผู้บริหำร 

 ดูแลโครงกำร YC และจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน YC  ( ตลอดทั้งปี ) 
 ประชุมนักเรียน 
 วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 ด ำเนินงำนตำมแผนกิจกรรม 

 น ำนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรวันวิชำกำรของสถำบันอุดมศึกษำ ( ตลอดทั้งปี ) 
 ประชำสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่นักเรียน 
 น ำนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
 สรุปผลกิจกรรม 

 ดูแลกำรเข้ำฝึกประสบกำรณ์ให้แก่นักเรียน ( ม.ค. – มี.ค. ) 
 สอบถำมข้อมูลสถำนที่ฝึกประสบกำรณ์ 
 ออกหนังสือเพ่ือขอเข้ำฝึกประสบกำรณ์ 
 ท ำแบบบันทึกกำรฝึกประสบกำรณ์ 
 สรุปผลกำรฝึกประสบกำรณ์ 

 ดูแลกำรท ำแฟ้มสะสมผลงำนของนักเรียน ( ตลอดทั้งปี ) 
 ดูแบบฟอร์มกำรท ำแฟ้มให้แก่นักเรียน 

 จัดท ำข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล ( พ.ค. – ก.ค. ) 
 ท ำแบบฟอร์มส ำรวจข้อมูลนักเรียน 
 ประมวลผลผู้เรียนแบ่งตำมระดับควำมเสี่ยง 
 แยกกลุ่มนักเรียนตำมปัญหำ 
 ให้ค ำปรึกษำนักเรียนเป็นรำยบุคคล 

 ให้ค ำปรึกษำ  ( ตลอดทั้งปี ) 
 ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรศึกษำต่อแก่นักเรียน ( ตลอดทั้งปี ) คือ ให้ค ำปรึกษำนักเรียน

ว่ำนักเรียนควรเข้ำศึกษำต่อในด้ำนใด 
 ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรท ำงำน ( ตลอดทั้งปี ) คือ หำสถำนที่ที่เหมำะสมในกำร

ท ำงำนพิเศษให้แก่นักเรียน ให้ค ำแนะน ำเพ่ือแก้ปัญหำที่เกิดจำกกำรท ำงำนให้แก่นักเรียน 
 ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรใช้ชีวิต ( ตลอดทั้งปี ) คือ ให้ค ำปรึกษำเรื่องเพ่ือน ครอบครัว 

และเรื่องอ่ืนๆ 
 ดูแลกลุ่มไลน์นักเรียน (กลุ่ม ม.4 กลุ่ม ม.5 และ กลุ่ม ม.6 ) 

 ตอบค ำถำมนักเรียน ( ช่วงเวลำ 06.00 – 23.00 น. ) เนื่องจำกนักเรียนต้องกำร
สอบถำมเรื่องต่ำงๆตลอดเวลำ ท ำให้ต้องตอบค ำถำมนักเรียนเกือบตลอดเวลำ 
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 แจ้งข้อมูลข่ำวสำรเรื่องต่ำงๆแก่นักเรียน ทั้งเรื่องกำรแก้ 0 ร มส                                              
( ตลอด 24 ชั่วโมง ) 

 สอบถำมนักเรียนเรื่องต่ำงๆ เพ่ือรับทรำบข้อมูลนักเรียน ( ตลอด 24 ชั่วโมง ) 
 Facebook  ( ตลอดทั้งปี ) 

 อัพเดตลิ้งค์ข่ำวกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อให้แก่นักเรียน ( ตลอด 24 ชั่วโมง ) 
 อัพเดตควำมรู้ใหม่ๆด้ำนกำรศึกษำให้แก่นักเรียน ( ตลอด 24 ชั่วโมง ) 
 สอดส่องข้อมูลจำกเฟสบุ๊คนักเรียนเพ่ือรับทรำบปัญหำของนักเรียน                                  

( ตลอด 24 ชั่วโมง ) 
 ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนที่ค้นพบปัญหำเป็นรำยบุคคล ( 08.00 – 17.00 น. ) 

 
2. งาน PLC พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี (นำยอภิวิชญ์ ศกุนต์อนำวิล,นำงสำวนงครำญ แก้วจำ และ  
นำงสำวสร้อยฟ้ำ ใจสงค)์ 
     งาน PLC 

1. จัดท ำแผนกำรขับเคลื่อน PLC ในสถำนศึกษำ 
2. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
3. ขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ในสถำนศึกษำ 
4. ติดตำมกำรจัดท ำ  Logbook  
5. มีกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  
6. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
7. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 
1. ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมจ ำเป็นในกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำร

บริหำรงำนวิชำกำร 
2. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน  
3. จัดหำสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร 
4. ประสำนควำมร่วมมือในกำรผลิต จัดหำ พัฒนำและกำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำงำนวิชำกำรกับสถำนศึกษำ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนและ
สถำบันอื่น 

5. กำรประเมินผลกำรพัฒนำกำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
1. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมให้ใช้คลังสื่อประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำน 
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำวิชำชีพครู เครื่องมือในกำรสร้ำงและพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู 

พร้อมพ้ืนที่แห่งกำรแบ่งปันและเรียนรู้หรือ Share and Learn 
4. ส่งเสริมกำรใช้คลังข้อสอบจำก DLIT ในกำรวัดและประเมินผล 
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3. งานศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง (นายเฉลิมพล พาตา ,นายประวิทย ์ เสาร์นุ , นางชลธิดา  ตาติ๊บ ,
นายนิรันดร์  ฝั้นศรี และนายสิริชัย แจ่มสกุลไพร) 

1. มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมงำนเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียนมีส่วนร่วมคิด วำงแผนปฏิบัติ และ
แก้ปัญหำ 

2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง 2 แผนต่อปี 
3. จัดท ำหลักสูตรบูรณำกำรกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เหมำะสมกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน 
5. จัดบรรยำกำศในโรงเรียน โดยนักเรียนมีส่วนร่วม 
6. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
4. งานห้องสมุด (นำงสำววรำภรณ์  ขัดสำร, นำงสำวศุภลักษณ์  ศรีต่ำงวงศ์) 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะท ำงำนส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรพัฒนำห้องสมุด 
๒. จัดท ำแผนงำน โครงกำร กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรพัฒนำห้องสมุด  

รวมถึงปฏิทินกำรปฏิบัติงำนของงำนห้องสมุด 
๓. ด ำเนินกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด 3 ดี  
(1. หนังสือสื่อกำรเรียนรู้ดี  2. บรรยำกำศดี 3. บรรณำรักษ์ดี) 
๔. ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร  
๕. จัดซื้อ/หำหนังสือ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนที่มีคุณภำพและ

หลำกหลำยตรงตำมควำมต้องกำรของผู้อ่ำน 
๖. จัดท ำระเบียบและข้อปฏิบัติในกำรใช้ห้องสมุดส ำหรับครูและนักเรียน 
๗. ให้บริกำรข่ำวสำร ข้อมูล และแหล่งเรียนรู้เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำแก่นักเรียน ครู  อำจำรย์  ผู้ปกครอง 

ตลอดจนชุมชนที่สนใจ 
๘. จัดท ำสถิติกำรให้บริกำรงำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
๙. ให้บริกำรสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี 
๑๐. จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียนเกี่ยวกับนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุด 
๑๑. บ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมหนังสือที่ช ำรุด และวัสดุอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
๑๒. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรใช้หนังสือของครู และนักเรียนเพ่ือกำรเรียนกำรสอน และกำรค้นคว้ำ 
๑๓. ศึกษำ วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน 
๑๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและจิตอำสำพัฒนำห้องสมุด 
๑๕. จัดหมวดหมู่หนังสือและด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบงำนห้องสมุด 
๑๖. ให้ควำมรู้/ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรบริกำร และกำรใช้ห้องสมุดแก่ครูและนักเรียน 
๑๗. จัดท ำกฤตภำค วำรสำรล่วงเวลำให้เป็นหมวดหมู่ 
๑๘. พัฒนำห้องสมุดให้มีสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ 
๑๙.  พัฒนำห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด 3 ดี ที่ทันสมัยและมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุด

โรงเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๒๐. พัฒนำห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส ำคัญของโรงเรียนและให้บริกำรแก่นักเรียน ครู ผู้บริหำร 

บุคลำกร ผู้ปกครอง และชุมชนในท้องถิ่น 
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๒๑. ส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักกำรอ่ำนอย่ำงยั่งยืนและเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้  
๒๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรประเมิน เลือกรับ และใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพและมีจริยธรรม 
๒๓. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส ำนึกและเห็นคุณค่ำของกำรใช้ห้องสมุด และทรัพยำกรสำรสนเทศ 
๒๔. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเป้ำหมำยในกำรอ่ำน สำมำรถคิดรูปแบบ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนด้วย

ตนเอง 
๒๕. ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกอ่ำนหนังสือนอกจำกหนังสือแบบเรียนเฉลี่ยตำมเกณฑ์กำรอ่ำนขั้นต่ ำของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๒๖. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒๗. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ห้องสมุดเพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 10 ต่อปี และร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก

กำรอ่ำนด้วยควำมเต็มใจอย่ำงสม่ ำเสมอ 
๒๘. ให้ขวัญ ก ำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน ครู บุคลำกร ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องที่รักกำรอ่ำน 

และมีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดสู่เป้ำหมำย 
๒๙. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ตำมทฤษฎีกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
๓๐. สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๓๑. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนบูรณำกำรกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุดในสำระกำรเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบ 
๓๒. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนประสำนงำนกับครูหรือบุคลำกรท ำหน้ำที่บรรณำรักษ์ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม

นิสัยรักกำรอ่ำนในสำระกำรเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบ 
๓๓. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง

เรียนรู้ 
๓๔. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีกำรบูรณำกำรกำรอ่ำนอย่ำงต่อเนื่องโดยใช้แหล่งเรียนรู้

ทั้งในและนอกห้องเรียน 
๓๕. ส่งเสริมให้ครูหรือบุคลำกรท ำหน้ำที่บรรณำรักษ์ทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน

กำรด ำเนินงำนห้องสมุดและกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
๓๖. ประสำนภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนเพื่อร่วมสนับสนุนกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรพัฒนำ

ห้องสมุด 
๓๗. ส่งเสริมภำคีเครือข่ำยให้มีควำมเข้มแข็งในกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน และกำรพัฒนำห้องสมุด 
๓๘. บริหำรงำนห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิด

ประสิทธิผล 
๓๙. จัดท ำสรุปและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรพัฒนำห้องสมุดอย่ำง

ต่อเนื่อง 
๔๐. จัดท ำเอกสำรและผลงำนให้เป็นระบบเตรียมพร้อมส ำหรับกำรประเมิน 
๔๑. ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนของห้องสมุดอย่ำงต่อเนื่อง ในรูปแบบที่หลำกหลำย 
๔๒. นิเทศ ก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของห้องสมุด 
๔๓. ท ำ PDCA งำนห้องสมุดในปีกำรศึกษำต่อไป 
๔๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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5. งานสวนพฤกษศาสตร์ (นำงสำววิลัยวรรณ จิตรตั้ง , นำงสำวศิวพร  อินทะจักร) 
1. วำงแผน (Plan) วิเครำะห์ SWOT เพ่ือทรำบโอกำส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน ควำมต้องกำรของ

โรงเรียนเพ่ือให้ทรำบทิศทำงในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรของโรงเรียน โดยกำรกำรจัดท ำโครงกำรสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนประสำนงำนกับกลุ่มบริหำร / กลุ่มสำระ / งำน เพ่ือ โครงกำร ให้สอดคล้องกับนโยบำย
ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพของโรงเรียน 

2. ปฏิบัติงำน (Do) 
2.1 จัดท ำโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนระยะ 1 ปี 
2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนพฤกษศำสตร์ 
2.3 จัดท ำสวนสวนพฤกษศำสตร์ 
2.4 จัดท ำป้ำย และเอกสำรประกอบงำน 

3. กำรก ำกับ ติดตำม นิเทศ ตรวจสอบ (Check) โดยดูจำกโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
ด ำเนินงำนตำมแผน เป็นไปตำมปฏิทินที่ก ำหนด และมีโอกำส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนให้เหมำะสมสอดคล้อง
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และ หลักสูตรมำตรฐำนสำกล 

4. จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนระยะ 1 ปี  
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
6. งานศูนย์อาเซียน (นำงสำวช่อผกำ ชัยชำญ และครูภำษำอังกฤษ) 

1. เป็นผู้รับผิดชอบงำนศูนย์อำเซียน 
2. ประสำนงำนด้ำนห้องศูนย์อำเซียนกับหน่วยงำนอื่นๆ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
3. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระฯ อื่น ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงำนอำเซียน 
4. ให้บริกำรห้องศูนย์อำเซียนเพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำควำมรู้เกี่ยวกับประเทศสมำชิกอำเซียน 
5. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร ปฏิทินปฏิบัติงำน และติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติงำนตำมแผนที่

วำงไว้เกี่ยวกับศูนย์อำเซียน 
6. ด ำเนินกำรจัดห้องศูนย์อำเซียนให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ หนังสือ วำรสำร และสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ เพียงพอแก่

กำรบริกำรครูและนักเรียน 
7. ด ำเนินกำรและหำวิธีส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์อำเซียนพัฒนำก้ำวหน้ำเป็นแหล่งเรียนรู้ 
8. ติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระเบียบกำรใช้ห้องศูนย์อำเซียน 
9. ติดตำมดูแลกำรจัดห้องศูนย์อำเซียนให้มีควำมสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงำม มีบรรยำกำศ

ของห้องที่ดี 
10. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนห้องศูนย์อำเซียน เพ่ือปรับปรุง พัฒนำงำนให้ดีขึ้น 
11. สรุปรำยงำนกำรปฏิบัติงำนศูนย์อำเซียนให้ผู้บริหำรทรำบตำมล ำดับขั้นตอน 
12. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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7. งานทุนการศึกษา / กยศ. (นางชลธิดา  ตาติ๊บ และ นางสาวจันจิรา บุญยัง) 
งานทุนการศึกษา 
1. จัดระบบทุนกำรศึกษำที่ได้รับจัดสรรจำกต้นสังกัดและหน่วยงำนภำยนอก 
2. จัดตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำมอบทุนครอบคลุมทุกระดับชั้น 
3. ด ำเนินกำรจัดสรรให้เป็นไปตำมระเบียบ 
4. ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
5. ปฏิบัติงำนอื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
1. ผู้กู้ยืมยืนยันกำรลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบ e-studentloan 
2. สถำนศึกษำบันทึกกรอบวงเงิน ประกำศรำยชื่อ 
3. สถำนศึกษำตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนผู้กู้ยืม 
4. สถำนศึกษำส่งเอกสำรใบลงทะเบียนให้ บมจ. ธนำคำรกรุงไทย 
5. สร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้กู้ยืม 
6. ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
7. ปฏิบัติงำนอื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 

 

8. งาน STEM ศึกษา (นำยอภิวิชญ์  ศกุนต์อนำวิล และนำงสำววิลัยวรรณ จิตรตั้ง) 
1. จัดท ำแผนหรือโครงกำรส ำหรับงำนสะเต็มศึกษำ 
2. ประสำนงำน ก ำกับ ติดตำมงำนสะเต็มศึกษำภำยในและภำยนอกโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล  
3. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องเห็นควำมส ำคัญของงำนสะเต็มศึกษำ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงของสะเต็มศึกษำ 
5. ติดตำมรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำนผลงำนประจ ำปี  
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

9. งานสิ่งแวดล้อม (นำยเฉลิมพล  พำตำ , นำยประวิทย์  เสำร์นุ และ นำยกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูล) 
1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลำกรในโรงเรียน นักเรียนและชุมชน 
3. ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลำกรในโรงเรียน นักเรียนและชุมชน 
4. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม 
5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนปัญหำอุปสรรคในกำรท ำงำนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

10. งานจิตสาธารณะ (นำยเจนณรงค์ แก้วซำว และนำงสำวสุชำดำ  หำญป่ำ) 
1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรด้ำนจิตสำธำรณะ 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนด้ำนจิตสำธำรณะ 
3. ติดตำมผลระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 
4. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม 
5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนปัญหำอุปสรรคในกำรท ำงำนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
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6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

 

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ  (นางสาวพิชามญชุ์ ปินตาเสน) 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.  รับแนวปฏิบัติจำกผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร เพ่ือก ำกับ  ดูแล  ติดตำมในสำยงำนที่

รับผิดชอบ 
2.  บริหำรงำนวิชำกำร ให้เป็นไปตำมโครงสร้ำง ดังนี้ 
 งำนนิเทศและติดตำม 
 งำนวิจัยและพัฒนำ 
 งำนพัฒนำศักยภำพผู้เรียน 

3.  ก ำหนด บทบำทหน้ำที่รับผิดชอบของบุคลำกรในกลุ่มงำนที่รับผิดชอบ   
4.  จัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพครูเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 

  5.  ประสำนงำนกับทุกกลุ่มบริหำรและครูผู้สอนให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงคล่องตัว มีประสิทธิภำพ 
6.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

1. งานนิเทศและติดตาม (นำงสำวศิวิไล  โนจ๊ะ) 
1.  จัดท ำ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำน  
2.  จัดระบบกำรนิเทศงำนวิชำกำร และกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำ  
3.  ประสำนงำนกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบหลำกหลำยและเหมำะสมกับ  

สถำนศึกษำ  
4.  ประสำนงำนให้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีกำรนิเทศกำรสอนแบบกัลยำณมิตร  
5.  ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำน  
6.  ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในกำรพัฒนำงำนของสถำนศึกษำ  
7.  นิเทศ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเมื่อสิ้นภำคเรียนและสิ้นปีกำรศึกษำ  
8. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 
2. งานวิจัยและพัฒนา  (นางสาวพิชามญชุ์  ปินตาเสน และนางสาวศิวพร  อินทะจักร) 

การวิจัยและพัฒนา 
1. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำร กำรจัดกำรและกำรพัฒนำคุณภำพงำนวิชำกำรในภำพรวมของ

สถำนศึกษำ 
2. ส่งเสริมให้ครูศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3. ประสำนควำมร่วมมือในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ตลอดจนกำรเผยแพร่ผลงำนกำรวิจัยหรือพัฒนำ

คุณภำพกำรเรียนกำรสอน และงำนวิชำกำรกับสถำนศึกษำ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนและสถำบันอื่น 
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3. งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (นำยอภิวิชญ์  ศกุนต์อนำวิล และ นำงสำววิลัยวรรณ จิตรตั้ง) 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ( ตลอดทั้งปี ) 

๑. รับหนังสือเรื่องกำรเข้ำร่วมแข่งขันทักษะของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่ม 
๒. แจ้งครูแต่ละกลุ่มสำระฯ ตำมหนังสือเชิญเข้ำร่วมกำรแข่งขัน คือ รำยละเอียดกำรแข่งขัน 

ก ำหนดกำรแข่งขัน สถำนที่กำรแข่งขัน ฯลฯ 
๓. จัดเตรียมเอกสำรกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
๔. ส่งเอกสำร 
๕. จัดท ำเอกสำรเบิกเงินเพ่ือเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
๖. เก็บข้อมูลกำรแข่งขัน 
๗. สรุปและรำยงำนผลกำรแข่งขัน 

งานศิลปหัตถกรรม  ( ระดับเขต ก.ย. – พ.ย. ระดับภาค พ.ย. ธ.ค. ระดับประเทศ ม.ค. – ก.พ. ) 
๑. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เช่น ฝ่ำยอ ำนวยกำรแข่งขันและบุคคลต่ำงๆที่รับผิดชอบ เพื่อสอบถำม

ข้อมูล สิทธิและรำยละเอียดของกำรแข่งขัน 
๒. แจ้งข้อมูลกำรแข่งขันรำยกำรต่ำงๆให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง 
๓. เข้ำสู่ระบบเพ่ือลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันให้แก่โรงเรียน ครูและนักเรียน 
๔. จัดสรรงบประมำณ 

 กำรจัดซื้ออำหำรให้นักเรียนและครูระหว่ำงฝึกทักษะ 
 จัดท ำเอกสำรเบิกเบี้ยเลี้ยงให้แก่ครูและนักเรียนระหว่ำงด ำเนินกำรแข่งขัน 
 จัดจ้ำงรถโดยสำร 
 จัดท ำเอกสำรตั้งเบิกเพ่ือจ่ำยค่ำท่ีพัก 
 จัดซื้ออุปกรณ์ท ำป้ำยชื่อ 
 จัดซื้ออุปกรณ์ท ำเกียรติบัตร 

๕. ติดต่อสถำนที่พัก 
๖. ติดต่อสอบถำมข้อมูลเรื่องสถำนที่แข่งขัน 
๗. ติดต่อรถโดยสำรประจ ำทำง 
๘. ติดต่อบริษัทประกันอุบัติเหตุ เพ่ือสอบถำมข้อมูลเรื่องกำรท ำประกันชีวิตแบบหมู่ให้แก่ครูและ

นักเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน ( ควำมปลอดภัย ) 
๙. ท ำหนังสือแจ้งเขตเพ่ือน ำนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ( กรณีต่ำงจังหวัดค้ำงคืน ) 
๑๐. ท ำหนังสือแจ้งผู้ปกครองเพ่ือขออนุญำตน ำนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
๑๑. จัดท ำป้ำยชื่อเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
๑๒. เก็บข้อมูลเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
๑๓. ประสำนงำนทุกด้ำนระหว่ำงกำรแข่งขัน ( จำกปัญหำด้ำนกำรร้องเรียนผลกำรแข่งขัน ปัญหำ

เกี่ยวกับครูและนักเรียน ) 
๑๔. สรุปผลกำรแข่งขัน 
๑๕. ประเมินผลกำรแข่งขัน 
๑๖. สรุปกำรแข่งขันและรำยงำนผล 
๑๗. จัดท ำเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียน 
๑๘. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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งานส านักงานบริหารงานวิชาการ (นำยศิริศักดิ์  จันทร์อ้ำย) 
1. ส ำรวจและวำงแผนกำรใช้วัสดุส ำนักงำนให้เพียงพอ 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน 
3. เบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองจำกพัสดุ 
4. จัดท ำเอกสำร/แบบฟอร์ม ขอหลักฐำนทำงกำรศึกษำ 
5. จัดท ำแบบบันทึกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
6. จัดท ำโครงสร้ำงกำรติดต่องำนฝ่ำยวิชำกำร 
7. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
งานสารสนเทศ / ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการ (นำยศิริศักดิ์  จันทร์อ้ำย) 

1. ลงทะเบียนรับหนังสือ และน ำเสนอหัวหน้ำฝ่ำย เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำร 
2. ด ำเนินกำรประสำนงำน / จัดเก็บ หนังสือรำชกำรเป็นหลักฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรและจัดเก็บเป็น

หมวดหมู่ 
3. ติดตำมผู้เกี่ยวข้องในสำยงำน หำกมีกำรรำยงำนข้อมูลต่ำงๆ ตำมวันเวลำที่ก ำหนด เพ่ือให้กลุ่มงำน

อ ำนวยกำรส่งต่อ 
4. ประสำนงำนผู้ที่เกี่ยวข้องในฝ่ำยเพื่อที่จัดเตรียม กำรออกค ำสั่งปฏิบัติงำนในกิจกรรมต่ำงๆของฝ่ำย 
5. จัดท ำวำระกำรประชุมของฝ่ำย เพื่อแจ้งในกำรประชุมบุคลำกรประจ ำเดือน 
6. เมื่อมีกำรประชุมของฝ่ำย ต้องท ำหนังสือผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม และท ำหน้ำที่บันทึกกำรประชุม

ทุกครั้ง 
7. ปรับปรุงพัฒนำข้อมูลของฝ่ำย ให้เป็นปัจจุบัน 
8. ประชำสัมพันธ์งำนของฝ่ำยตำมควำมเหมำะสม 
9. ประสำนงำนผู้เกี่ยวข้องในกำรเก็บรวบรวม สรุปผลกำรด ำเนินงำนทุกกิจกรรมของฝ่ำย  
10. รวบรวมสรุปกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมของฝ่ำย  
11. ประสำนงำนกำรเก็บข้อมูลสำรสนเทศของฝ่ำย 
12. ปฏิบัติงำนอื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 



พรรณนางานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
งำนผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและวินัยจราจร 
1. งำนรักษำควำมปลอดภัยนักเรียน 
2. งำนจรำจร 

กลุ่มงานส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิต 
1. งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
2. งำนป้องกันยำเสพติด 
3. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. งำนระเบียบวินัยนักเรียน 
5. งำนส่งเสริมประชำธิปไตยและสภำนักเรียน 
6. งำนกิจกรรมนอกหลักสูตร 
7. งำน To be Number One 
8. งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
9. งำนป้องกันภัยคุกคำมจำกรูปแบบต่ำง ๆ 
10. งำนควบคุมดูแลโรคติดต่อ 

กลุ่มงานบริการชุมชน 
1. งำนจิตอำสำบริกำรชุมชน 
2. งำนโสตทัศนูปกรณ์และระบบไอซีที 
3. งำนดนตรีและนำฏศิลป์เพ่ือบริกำรชุมชน 
 

งานส านักงานบริหารงานกิจการนักเรียน 
งำนสำรสนเทศ/งำนประชำสัมพันธ์ 

 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
   1. เป็นที่ปรึกษำของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเกี่ยวกับงำนในกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
    2. รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เมื่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ได้ 
    3. กำรจัดท ำนโยบำยและแผน 
        3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนและงำนบริหำรกิจกำร
นักเรียน 
        3.2 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี แผนงำนฝ่ำยบริหำรกิจกำร
นักเรียนและปฏิทินปฏิบัติงำน 
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        3.3 กำรจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงำนด้ำนงำนบริหำรกิจกำรนักเรียนของโรงเรียน 
   4. ปฏิบัติหน้ำที่บริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
   5. ก ำกับ ติดตำม ดูแลและแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน 
   6. ก ำกับ ติดตำม ดูแล ประสำนงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนและกลุ่มบริหำรระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
   7. วำงแผนกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวกับกิจกำรนักเรียนและกำรปกครองนักเรียน 
   8. จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียนประจ ำสัปดำห์ เพ่ือติดตำม รับทรำบ
ปัญหำ สรุปงำนประจ ำสัปดำห์ และข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำของงำนในฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน 
   9. ประสำนงำนกับผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหำพฤติกรรมของนักเรียน 
  10. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับฝ่ำยบริหำรทุกฝ่ำยของโรงเรียนและหน่วยงำนภำยนอกโรงเรียน
ทั้งรำชกำร เอกชน มูลนิธิ สมำคมและชุมชน 
  11. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

งานผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  (นำยนพดล  เครือแก้ว) 

๑. เป็นคณะกรรมกำรบริหำรของโรงเรียน ในกำรวำงแผนแก้ปัญหำและพัฒนำงำนของโรงเรียน 
๒. บริหำรและพัฒนำงำนกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนในทุกๆ ด้ำนให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยของ

โรงเรียน 
๓. วำงแผน ก ำกับ นิเทศ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยให้สอดคล้องกับนโยบำยและวิสัยทัศน์ของ

โรงเรียน 
๔. วินิจฉัย ตัดสินใจ และสั่งกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
๕. ร่วมประสำนงำน แก้ไขปัญหำกับหน่วยงำนภำยนอกกรณีเกิดปัญหำกับนักเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับทำงโรงเรียน 
๖. เป็นที่ปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวกให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำย 

เพ่ือให้งำนส ำเร็จเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
๗. สรุปผลและประเมินผลกำรกำรด ำเนินงำนฝ่ำย เสนอผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมล ำดับ 
๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและวินัยจราจร  (นำยจีระศักดิ์  สติแน่) 

  หัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและวินัยจราจร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ศึกษำวิเครำะห์สภำพงำนด้ำนควำมปลอดภัยและวินัยจรำจร 
2. วำงแผนออกแบบระบบงำนรักษำควำมปลอดภัยและวินัยจรำจร ลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนให้มี

ประสิทธิภำพ  
3. จัดบุคลำกรรับผิดชอบและพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำน 
4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรรักษำควำมปลอดภัยและวินัยจรำจร 
5. สรุปประเมินผลและรำยงำนกำรรักษำควำมปลอดภัยและวินัยจรำจรของนักเรียนเป็นระยะๆ 
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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1. งานรักษาความปลอดภัยนักเรียน  (นำยจีระศักดิ์  สติแน่) 
1. ประชุม  วำงแผน  กำรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
2. ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม  ป้องกันและแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรบรรเทำสำธำรณะภัย

อย่ำงต่อเนื่องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  และหน่วยงำนต่ำง ๆ ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย 
3. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล  และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  รำยงำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  แจ้งหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน 
4. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
2. งานจราจร  (นำยประกฤษฎิ์  คล่องแคล่ว) 

จราจร 
1. ประชุม  วำงแผน  กำรจรำจรในสถำนศึกษำ 
2. จัดระบบกำรจรำจรในสถำนศึกษำให้เป็นระบบเพ่ือควำมคล่องตัวเป็นระเบียบและถูกต้องตำม

มำตรฐำนสำกล 
3. เขตควบคุมวินัยจรำจรภำยในโรงเรียน 
4. มีเครื่องหมำยจรำจรตำมจุดต่ำงๆ 
5. จัดท ำบัตรอนุญำตเข้ำ-ออก สถำนศึกษำ 
6. ติดต่อประสำนงำนกับต ำรวจจรำจรจัดระบบจรำจรภำยนอกสถำนศึกษำ 
7. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล  และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  รำยงำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  แจ้งหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน 
8. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ระบบส่ือสาร   
1. ประชุม  วำงแผน  ระบบกำรสื่อสำรในสถำนศึกษำ 
2. ควบคุมดูแลกำรใช้เครื่องมือสื่อสำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบทำงโรงเรียนและกฎหมำย 
3. สอดส่องดูแลกำรใช้ Internet ในกำรสื่อสำรให้เกิดประโยชน์ทำงกำรศึกษำและวินัยกำรใช้สื่อ

เทคโนโลยี 
4. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล  และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  รำยงำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  แจ้งหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน 
5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
กลุ่มงานส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิต  (นำยนพดล  เครือแก้ว) 

  หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. วำงแผนก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมนักเรียนของสถำนศึกษำ โดยสนับสนุนให้

นักเรียนด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข และให้สถำนศึกษำมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำใน
สถำนศึกษำ 

2. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม
อย่ำงหลำกหลำยตำมควำมถนัดและควำมสนใจของนักเรียน 
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3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติให้ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็น รักกำร
อ่ำน และเกิดกำรใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 

4. สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข กำรส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะกำรด ำรงชีวิต เพ่ือให้
กำรจัดกิจกรรมเกิดคุณค่ำและประโยชน์ต่อนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

5. ควบคุม ดูแล ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริหำรกิจกำรนักเรียน 
6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

1. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  (นำงสำวอำรยำ  จันทร์ตำ และนำยประวิทย ์ เสำร์นุ) 
๑. วำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
๒. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำควำมประพฤติและระเบียบวินัย ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 
๓. ยกย่องให้ก ำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 
๔. ประเมินผล  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
2. งานป้องกันยาเสพติด  (นำยนพดล  เครือแก้ว และนำยณัฐพันธ์ อัฎฐสิริ) 

๑. ประชุม  วำงแผน  ป้องกันและแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ยำเสพติด  ในสถำนศึกษำ 
๒. ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม  ป้องกันและแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด  อย่ำงต่อเนื่องกับ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และหน่วยงำนต่ำง ๆ ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย 
๓. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล  และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  รำยงำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  แจ้งหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน 
๔. จัดเตรียมเอกสำร/หลักฐำนในกำรด ำเนินกำรช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง / กลุ่มมีปัญหำอย่ำงเป็น

ระบบ 
๕. ประชุมก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของศูนย์จิตสังคมบ ำบัด  และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
๖. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (นำงสำวสร้อยฟ้ำ  ใจสงค์ , นำงสำวอำรยำ  จันทร์ตำ  
และนำยสิริชัย แจ่มสกุลไพร) 

1. ประสำนงำนด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติของต้นสังกัด 
2. จัดเตรียมเอกสำรที่เก่ียวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสนับสนุนบุคลำกรโรงเรียน 
3. กำรคัดกรองนักเรียน โดยรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
4. สรุปรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และรำยงำนข้อมูลแจ้งต้นสังกัด / หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้

อย่ำงเป็นปัจจุบัน 
5. ประสำนกำรส่งมอบข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน  เมื่อมีกำรเปลี่ยนกำรรับผิดชอบของผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
6.  ประสำนและรวบรวมสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละระดับชั้น  เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 
7. ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
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8.  วำงแผนร่วมกับอำจำรย์ที่ปรึกษำในระดับชั้น ในกำรปกครองดูแลนักเรียน ให้เป็นไปตำมระเบียบ
ของโรงเรียน และกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ควรมีกำรประชุมกันในระดับชั้น
อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

9. กวดขันนักเรียนในระดับชั้นที่ขำดเรียนติดต่อกัน 3 วัน หรอืตำมเห็นสมควรและรำยงำนให้
ผู้เกี่ยวข้องทรำบถึงผลกำรติดตำม 

10. วำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับหัวหน้ำระดับและด ำเนินตำม
แผนที่ก ำหนด 

11. เยี่ยมบ้ำนนักเรียนที่รับผิดชอบ   จัดประชุมผู้ปกครอง Classroom  meeting และจัดท ำข้อมูล
กรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองระดับห้องเรียน 

12. ติดตำมแก้ไขปัญหำนักเรียนร่วมกับหัวหน้ำระดับ / คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 
13. ประสำนงำนกับหัวหน้ำระดับ  หัวหน้ำงำนในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อส่งเสริมส่งต่อ

นักเรียน  เพื่อให้ได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
14. ดูแล  ติดตำม  ประสำนงำน  ขอควำมช่วยเหลือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ปัญหำนักเรียน 
15. กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพนักเรียน 
16. กำรส่งต่อนักเรียน 
17. สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  ตำมมำตรฐำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
18. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
4. งานระเบียบวินัยนักเรียน (นำยณัฐพันธ์ อัฎฐสิริ , นำยจีระศักดิ์  สติแน่ และนำงสำวช่อผกำ ชัยชำญ) 

1. วำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนส่งเสริมระเบียบ วินัยนักเรียน 
2. ด ำเนินกำรกิจกรรมด้ำนส่งเสริมระเบียบ วินัยนักเรียน 
3. ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 
4. ร่วมมือกับครูที่ปรึกษำแก้ไขปัญหำนักเรียนในแต่ละระดับชั้น  
5. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนส่งเสริมระเบียบ วินัยนักเรียน 
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
5. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน  (นำงวิยะดำ หนูคง และนำยจีระศักดิ์  สติแน่) 

๑. ส่งเสริมระบอบประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ 
๒. ประสำนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมนักเรียน ตำมแนวนโยบำยฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
๓. ก ำหนดแผนงำน  โครงกำร  ร่วมกับคณะกรรมกำรสภำนักเรียน รวบรวมเสนอฝ่ำยในแต่ละปี

กำรศึกษำ 
๔. ควบคุมดูแลคณะกรรมกำรสภำนักเรียนด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ทั้งนอกและในสถำนศึกษำ 
๕. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 
๖. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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6. งานกิจกรรมนอกหลักสูตร  (นำยวำณิช  ผัดมอย และนำยธนู  ปู่หมื่น) 
๑. จัดให้มีแผนปฏิบัติกำร ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำร/กิจกรรม ของกิจกรรมนอกหลักสูตร 
๒. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หน่วยงำน หรือองค์กรที่เก่ียวข้อง ในกำรด ำเนินกำรงำน

กิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตำมรูปแบบธรรมเนียมสำกล 
๓. รวบรวม สรุปผลกำรด ำเนินงำน และประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน 
๔. นิเทศ ก ำกับ ดูแล ติดตำม งำนกิจกรรมนอกหลักสูตร 
๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

7. งาน To be Number One  (นำยธนู  ปู่หมื่น , นำยประกฤษฎิ์ คล่องแคล่ว) 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรงาน To be Number One 
๒. จัดกิจกรรมเพ่ือให้เยำวชนได้มีโอกำสแสดงควำมสำมำรถของตนเอง  ได้ร่วมกิจกรรมที่นักเรียน

สนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นคนกล้ำคิด  กล้ำท ำ  และกล้ำตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องและเป็น 
ประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นคนคิดเป็น  ท ำเป็น  และสำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันได ้

๓. ด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมเยำวชน 
๔. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้เกี่ยวข้องและ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

8. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  (นำงช่อผกำ ชัยชำญ , นำงสำวอำรยำ  จันทร์ตำ ) 
๑. มีแผนกำรจัดกิจรรมส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
๒. งำนปฐมพยำบำล 

 2.1 เตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทำงกำรปฐมพยำบำล 
 2.2 จัดท ำทะเบียนผู้ป่วย 
  ๒.๓ ให้กำรพยำบำลและค ำปรึกษำแก่ผู้มำใช้บริกำร 
  ๒.๔ จัดน ำส่งโรงพยำบำลในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยร้ำยแรง ติดต่อผู้ปกครองมำรับกลับ
บ้ำนหรือน ำส่งบ้ำนในกรณีท่ีติดต่อผู้ปกครองไม่ได้ 
  ๒.๕ จัดบริกำรยำให้แก่บุคลำกรของโรงเรียนในกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรทัศนศึกษำ อยู่เวร
โรงเรียน และเป็นหน่วยปฐมพยำบำลในกำรเข้ำค่ำย 
  ๒.๖ บันทึกข้อมูลสถิติกำรเจ็บป่วยประจ ำวัน อุบัติเหตุในโรงเรียน 
  ๒.๗ ดูแลรักษำห้องพยำบำลให้สะอำดและปลอดภัยอยู่เสมอ 

๓. ส่งเสริมนักเรียนและบุคลำกรได้รับกำรตรวจสุขภำพอนำมัยประจ ำปี 
  ๓.๑ ท ำบัตรบันทึกสุขภำพนักเรียน 
  ๓.๒ ชั่งน้ ำหนัก ส่วนสูงและปริมำณภำวะโภชนำกำรของนักเรียนทุกคน 
  ๓.๓ ตรวจสุขภำพของนักเรียนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ตรวจสุขภำพฟัน สุขภำพทั่วไป เป็นต้น 
  ๓.๔ ตรวจสุขภำพครู อำจำรย์ นักกำรภำรโรง  
  ๓.๕ ประสำนงำนกับแพทย์เพ่ือส่งต่อผู้ป่วยรับกำรรักษำเฉพำะโรคที่โรงพยำบำล 
  ๓.๖ จัดพิมพ์เอกสำรข้อมูลต่ำง ๆ ของงำนอนำมัยโรงเรียน โดยจัดเก็บระบบสำรสนเทศ 
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๔. งำนสวัสดิภำพนักเรียน 
  ๔.๑ ติดต่อสถำนีอนำมัย โรงพยำบำล มำให้ควำมรู้แก่นักเรียนตำมควำมเหมำะสม 
  ๔.๒ จัดป้ำยนิเทศเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ 
  ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนสำธำรณสุข 

๕. งำนควบคุมโรคติดต่อ 
  ๕.๑ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ 
  ๕.๒ ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๖. งำนติดตำมและประเมินผล 
  ๖.๑ ติดตำมผลกำรรักษำกำรเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 
  ๖.๒ สวัสดิกำรใช้บริกำร กำรเจ็บป่วย กำรตรวจรักษำ โรคติดต่อรำยเดือน/ปี 
  ๖.๓ รำยงำนอุบัติเหตุ/อุบัติภัย รำยเดือน/เทอม/ปี 
  ๖.๔ รำยงำนสถิติส่งนักเรียนป่วยไปโรงพยำบำล ส่งกลับบ้ำน ติดต่อผู้ปกครองรับกลับบ้ำน   

๗.  งำนส่งเสริมสุขภำพ 
  ๗.๑ กำรบริจำคโลหิต 

๘. งำนประกันอุบัติเหตุ 
 ๘.๑ ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ประกันอุบัติเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 ๘.๒ ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

๙. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
๑๐. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

9. งานป้องกันภัยคุกคามจากรูปแบบต่าง ๆ  (นำงสำวสร้อยฟ้ำ  ใจสงค์ ) 
๑. มีแผนกำรจัดกิจรรมด้ำนกำรป้องกันภัยคุกคำมจำกรูปแบบต่ำง ๆ  เช่น อำชญำกรรม และควำม

รุนแรงในรูปแบบต่ำงๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร ์ฯลฯ 
๒. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบถ้วน 
๓. จัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักกำรมีภูมิคุ้มกันจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ เน้นกิจกรรมกำร

เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหำข้อมูล ข่ำวสำร ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำม

รูปแบบใหม่อยู่เสมอ 
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะนักเรียนในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
๖. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
๗. สรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 
๘. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
10. งานควบคุมดูแลโรคติดต่อ (นำงช่อผกำ ชัยชำญ , นำยณัฐพันธ์ อัฎฐสิริ ) 

๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรงำนควบคุมดูแลโรคติดต่อ 
๒. ศึกษำ ออกแบบ วิเครำะห์ โรคติดต่อต่ำง ๆ เพ่ือประกอบเป็นข้อมูลภำพรวมเพ่ือกำรปฏิบัติ 
๓. ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรควบคุมโรคติดต่อต่ำง ๆ 
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๔. วิเครำะห์ ประสำน ติดตำม กำรพัฒนำนโยบำยควบคุมโรคติดต่อภำพรวมและนโยบำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมโรค 

๕. ประสำน กำรวิเครำะห์ ติดตำมประเมินผลภำพรวมกำรควบคุมโรคติดต่อ 
๖. เป็นผู้ประสำนงำนและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และเทคโนโลยีด้ำนข้อมูลควบคุมโรคติดต่อและ

นโยบำยภำพรวมเพ่ือกำรปฏิบัติ 
๗. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๘. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้เกี่ยวข้อง

และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
๙. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

กลุ่มงานบริการชุมชน   (นำงสำวสร้อยฟ้ำ  ใจสงค์) 

  หัวหน้ากลุ่มงานบริการชุมชน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ศึกษำวิเครำะห์สภำพงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรชุมชน 
2. วำงแผนออกแบบกำรบริกำรชุมชน  
3. จัดบุคลำกรรับผิดชอบและพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำน 
4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้งร่วมแก้ไขปัญหำ 
5. สรุปประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
1. งานจิตอาสาบริการชุมชน (นำยจีระศักดิ์  สติแน่ , นำยวำณิช  ผัดมอย) 

1. จัดให้มีแผนปฏิบัติกำร ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน เสนอโครงกำร/กิจกรรม ของกิจกรรมบริกำรชุมชน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
3. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมบริกำรชุมชน 
4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
5. สรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 
6. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
2. งานโสตทัศนูปกรณ์และระบบ ICT  (นำงสำวสร้อยฟ้ำ  ใจสงค์ , นำยประกฤษฎิ์  คล่องแคล่ว ,  
และนำงสำวจุรีรัตน์  โปธิยำ) 

๑. จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนของงำนโสตทัศนูปกรณ์และระบบไอซีที 
๒. จัดท ำบัญชี รำยกำรวัสดุ ครุภัณฑ์ งำนโสตทัศนูปกรณ์ 
๓. สนับสนุน ส่งเสริม บริกำร โสตทัศนูปกรณ์และระบบไอซีที แก่บุคลำกรในโรงเรียน 
๔. บริกำรงำนโสตทัศนูปกรณ์และระบบไอซีทีแก่บุคลำกรในโรงเรียน และหน่วยงำนภำยนอก 
๕. ดูแลรักษำ ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ งำนโสตทัศนูปกรณ์และระบบไอซีที 
๖. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโสตทัศนูปกรณ์และระบบไอซีที 
๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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3. งานดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อบริการชุมชน  (นำงนวลฉวี ยำรังกำ และนำยประกฤษฎิ์  คล่องแคล่ว) 
๑. จัดท ำแผน โครงกำร ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน และสำรสนเทศที่จ ำเป็น และเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ

บทบำทของสถำนศึกษำ นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จุดเน้นและนโยบำย
ของโรงเรียน  

๒. จัดกิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนไปยังชุมชน 
๓. ให้กำรบริกำรชุมชน จัดกิจกรรมรับบริกำร ส่งเสริมให้งำนต่ำงๆ ของโรงเรียน 
๔. ประสำนงำนกับชุมชน ฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระ ที่เกี่ยวข้องภำยในโรงเรียน เพื่อให้บริกำรชุมชนใน 

ทุก ๆ ด้ำนตำมควำมจ ำเป็น 
๕. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
งานส านักงานบริหารงานกิจการนักเรียน  (นำงปำริฉัตร  พนมกำร) 

๑. จัดเก็บหนังสือที่ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว เข้ำแฟ้มโดยแยกตำมหมวดหมู่เอกสำร 
๒. จัดท ำเอกสำร และแบบฟอร์มค ำร้องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับงำนกิจกำรนักเรียน 
๓. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสำรและหนังสือรำชกำร 
๔. เสนอหนังสือผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรเพ่ือวินิจฉัยสั่งกำร โดยผ่ำนสำรบรรณฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
๕. ส่งเอกสำรตำมงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อถือปฏิบัติ จัดท ำรำยงำนข้อมูล 
๖. ติดตำมงำน จำกผู้รับผิดชอบเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
๗. จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน บริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
๘. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์   (นำงปำริฉัตร  พนมกำร) 

1. จัดเก็บรวบรวมเอกสำรงำนงำนกิจกำรนักเรียนเป็นรูปเล่ม เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 
2. ประชำสัมพันธ์งำนต่ำง ๆ ของงำนกิจกำรนักเรียนทั้งหมด 
3. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 

 



 พรรณนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย ์

  

ขอบข่าย/ภารกิจ 
รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์ 
งำนผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มการนโยบายและแผนงาน 
1. งำนแผนงำน 
2. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
3. งำนสำรสนเทศ 
4. งำนตรวจสอบและควบคุมภำยใน 
5. งำนตรวจสอบและติดตำมกำรใช้เงิน 

กลุ่มงานการเงิน 
งำนบริหำรกำรเงินและบัญชี 

กลุ่มงานพัสด ุ
งำนบริหำรพัสดุ 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
1. งำนพัฒนำบุคลำกร 
2. งำนบุคลำกร 
3. งำนสวัสดิกำรครู 
4. งำนสำรบรรณ 

 

งานส านักงานบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์ 
งำนสำรสนเทศ/งำนประชำสัมพันธ์ฝ่ำย 

 
 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์  
1. เป็นที่ปรึกษำของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเกี่ยวกับงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์ 
2. รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เมื่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
3. ควบคุม ดูแล ติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์     
4. ควบคุมดูแลกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
5. ส่งเสริมกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำนต่ำงๆ ของกลุ่มบริหำร 
6. ควบคุมดูแลกำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 
7. วำงแผนด ำเนินงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณก ำหนดวิธีกำรและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลดีต่อ

ส่วนรวม 
8. ให้ค ำปรึกษำ ช่วยแก้ปัญหำในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงบประมำณจนเกิดผลดีต่อส่วนรวม และ

สร้ำงขวัญก ำลังใจแก่บุคลำกรในฝ่ำย 
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9. วำงแผนและจัดให้มีกำรรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับงำนบริหำรงบประมำณและสินทรัพย์ ป้องกัน
แก้ปัญหำและน ำข้อมูลไปใช้ในกำรพัฒนำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

10. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

งานผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ (นำงคุณำลักษณ์  ตรีวงค์) 

๑. เป็นคณะกรรมกำรบริหำรของโรงเรียน ในกำรวำงแผนแก้ปัญหำและพัฒนำงำนของโรงเรียน 
๒. บริหำรและพัฒนำงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์ในทุกๆ ด้ำนให้สอดคล้องกับ

แนวนโยบำยของโรงเรียน 
๓. วำงแผน ก ำกับ นิเทศ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยให้สอดคล้องกับนโยบำยและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
๔. วินิจฉัย ตัดสินใจ และสั่งกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
๕. ร่วมประสำนงำน แก้ไขปัญหำกับหน่วยงำนภำยนอกกรณีเกิดปัญหำกับนักเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ทำงโรงเรียน 
๖. เป็นที่ปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวกให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำย 

เพ่ือให้งำนส ำเร็จเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
๗. สรุปผลและประเมินผลกำรกำรด ำเนินงำนฝ่ำย เสนอผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมล ำดับ 
๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน  (นำงสำวสุวิมล  ด้วงยศ) 

  หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ก ำกับดูแล และรับผิดชอบงำนนโยบำยและแผนงำน 
2. บริหำรงำนนโยบำยและแผนงำน 
3. จัดท ำและพัฒนำงำนนโยบำยและแผนงำน 
4. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
1. งานแผนงาน  (นำงสำวสุวิมล  ด้วงยศ) 

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ซึ่งประกอบด้วย คณะครูและบุคลำกรกำรศึกษำของโรงเรียนดอย

เต่ำวิทยำคม ตัวแทนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและตัวแทนนักเรียน 
๒. ศึกษำวิเครำะห์นโยบำย ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 
๓. รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับสภำพภำยในและสภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ ได้แก่ ข้อมูล

ด้ำนกฎหมำย นโยบำยต่ำงๆ และ ข้อมูลของสถำนศึกษำ  
๔. วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพภำยในและภำยนอกของสถำนศึกษำ โดยวิเครำะห์ตำมทำง SWOT 

Analysis  
๕. ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 
๖. ก ำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
๗. ประชำพิจำรณ์ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย 



54 
 

๘. เสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
๙. จัดท ำรูปเล่ม และประกำศใช้ ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบอย่ำงทั่วถึง 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ซึ่งประกอบด้วย คณะครูและบุคลำกรกำรศึกษำของโรงเรียนดอย

เต่ำวิทยำคม ตัวแทนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและตัวแทนนักเรียน 
๒. ศึกษำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
๓. วิเครำะห์จัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม  
๔. คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้แต่ละกลุ่มงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมควำม

ต้องกำรจ ำเป็น 
๕. เสนอโครงกำร/กิจกรรม และผลกำรจัดสรรงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ต่อ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
๖. จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และ โครงกำรกิจกรรม แล้วประกำศใช้แผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
๗. ก ำกับ/ติดตำม/ควบคุมกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร โดยจัดท ำแบบ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม 
๘. รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร 
๙. แต่ละกลุ่มงำน/งำน/กลุ่มสำระ รำยงำนติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม ทุก 2 เดือน 
๑๐. สรุปรำยงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ เพ่ือน ำเสนอต่อฝ่ำยบริหำร

หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง 
การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ซึ่งประกอบด้วย คณะครูและบุคลำกรกำรศึกษำของโรงเรียนดอย
เต่ำวิทยำคม ตัวแทนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและตัวแทนนักเรียน 

๒. ทบทวนมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน 
๓. เสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
๔. จัดท ำรูปเล่มและประกำศใช้ ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบอย่ำงทั่วถึง 
๕. จัดท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน 
๖. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
๗. ทบทวนโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน 
๘. เสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
๙. จัดท ำรูปเล่มและประกำศใช้ ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบอย่ำงทั่วถึง 
๑๐. จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของโรงเรียน 
๑๑. จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของโรงเรียน 
๑๒. จัดท ำรูปเล่มและประชำสัมพันธ์ให้ทรำบอย่ำงทั่วถึง 

ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
๑.  จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจ ของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ในกำรจัด

กำรศึกษำ 
๒. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๓. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
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พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยใช้ E-School 
1. ส ำรวจข้อมูลครูใหม่เพ่ือเพ่ิมสิทธิ์เข้ำใช้ในระบบ E-school 
2. ทบทวนกำรใช้ระบบบริหำรสถำนศึกษำโดยใช้ E-School 
3. บันทึกโครงกำร/กิจกรรม ในปีกำรศึกษำ 2561  โดยใช้ E-School 
4. ติดตำมกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงตำมโครงกำร/กิจกรรม ในปีกำรศึกษำ 2561  โดยใช้ E-School 
5. นิเทศ ติดตำมกำรใช้ระบบบริหำรสถำนศึกษำโดยใช้ E-School 
6. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา (นำงกำระเกศ  ปัญญำวงค์) 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
๒. ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และตัวชี้วัด

ของกระทรวง เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินของส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

๓. วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุผลตำม
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 

๔. ด ำเนินกำรพัฒนำงำนตำมแผนและติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยใน เพ่ือปรับปรุง
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

๕. ประสำนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำและหน่วยงำนอ่ืน ในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยใน และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

๖. ประสำนงำนกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๗. ประสำนงำนกับส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำและประเมินคุณภำพกำรศึกษำในกำรประเมิน
สถำนศึกษำเพ่ือเป็นฐำนในกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๘. มีกำรน ำผลกำรประเมินภำยนอกไปใช้ในกำรวำงแผนและพัฒนำคุณภำพของโรงเรียน 
๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
3. งานสารสนเทศโรงเรียน (นำงศิวพร  วงค์กันยำ) 

๑. วำงแผนก ำหนดแนวทำงจัดท ำโครงกำร / กิจกรรม พัฒนำงำนสำรสนเทศ 
๒. จัดเกบ็ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำให้เป็นปัจจุบัน 
๓. จัดระบบฐำนข้อมูลของสถำนศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ

ระบบฐำนข้อมูลของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๔. จัดระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศเชื่อมโยงกับสถำนศึกษำอ่ืน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส่วนกลำง 
๕. กรอกข้อมูล รำยงำนข้อมูลในโปรแกรมต่ำง ๆ ให้หน่วยงำนต้นสังกัด 
๖. จัดท ำ น ำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร กำรบริกำรและประชำสัมพันธ์ 
๗. พัฒนำบุคลำกรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะใน

กำรปฏิบัติภำรกิจ 
๘. ประเมินและประสำนงำนระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ และปรับปรุงพัฒนำเป็นระยะ ๆ 
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๙. ประเมินและรำยงำนสรุปควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
๑๐. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

4. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน  (นำงกำระเกศ  ปัญญำวงค์) 
๑. วิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำตำมโครงสร้ำงและภำรกิจสถำนศึกษำ 
๒. วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน ก ำหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
๓. ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
๔. วำงแผนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
๕. ให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยน ำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ 
๖. ด ำเนินกำรควบคุมตำมหลักเกณฑ์มำตรกำรและวิธีกำรที่ส ำนักงำนตรวจแผ่นดินก ำหนด 
๗. ประเมินผลกำรด ำเนินกำรควบคุมภำยใน ตำมมำตรกำรที่ก ำหนดและปรับปรุงให้เหมำะสม 
๘. รำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 
๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
5. งานตรวจสอบและติดตามการใช้เงิน (นำงสำวสุวิมล  ด้วงยศ) 

๑. โรงเรียนก ำหนดปฏิทินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม โดยก ำหนดให้
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทุกๆ 2 เดือน 

๒. หัวหน้ำกลุ่มสำระ หัวหน้ำงำนและฝ่ำยบริหำรก ำกับติดตำม โดยกำรประชุมสัมมนำ  
กำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรตำมก ำหนดปฏิทินของโรงเรียน 

๓. ปรับปรุงแก้ไขปัญหำเมื่อพบข้อบกพร่อง โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มงำน/กลุ่มสำระ/ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กิจกรรม นั้นๆ ด ำเนินกำรด้วยตนเองและฝ่ำยบริหำรเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำและอ ำนวยควำมสะดวก 

๔. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรตำมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/
กิจกรรม 

๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

กลุ่มงานการเงิน   (นางสาวนงคราญ  แก้วจา) 

   หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     1.   ก ำกับดูแล และรับผิดชอบงำนกำรเงิน 
     2.   บริหำรงำนกำรเงิน 
     3.   จัดท ำและพัฒนำงำนกำรเงิน 
     4.   เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน 
     5.   ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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1. งานการเงินและบัญชี  (นางสาวนงคราญ  แก้วจา , นางสาวประภาศรี  ปาลี  
และนายวีระพงศ์ คันทะเนตร) 

การรับเงิน 
๑. รับและออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท 
๒. เก็บรักษำใบเสร็จรับเงิน จัดท ำบัญชีคุมกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน 
๓. รำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมำณ 
๔. รวบรวมเงิน แยกประเภท น ำส่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
๕. ติดตำมนักเรียนค้ำงจ่ำย  
๖. สรุปและรำยงำนผลกำรจัดเก็บเงินแต่ละประเภท 
๗. รับ - จ่ำยเงินชมรมผู้ปกครอง 
๘. ท ำบัญชีรับ – จ่ำยเงินชมรมผู้ปกครอง 
๙. จัดเก็บหลักฐำนกำรจ่ำยเงินชมรมผู้ปกครอง 
๑๐. รับ – จ่ำยเงินรำยได้(นอกระบบและเงินส่วนลดต่ำงๆ) 
๑๑. จัดท ำบัญชีรับ-จ่ำยเงินนอกระบบ 
๑๒. จัดเก็บหลักฐำนกำรจ่ำยเงินนอกระบบ 
๑๓. ท ำทะเบียนคุมเงินนอกระบบ 
 

การจ่ายเงิน 
๑. ตรวจสอบหลักฐำนรำยงำนขอซื้อ ขอจ้ำง แบบรำยงำนกำรเดินทำงไปรำชกำร ใบเสร็จรับเงิน สัญญำ

ยืมเงิน 
๒. ขออนุมัติแล้วเบิก-จ่ำยเงินตำมหลักฐำน 
๓. ท ำขออนุมัติจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค 
๔. น ำเงินฝำกธนำคำร 
๕. จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
๖. น ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน 
๗. จัดท ำหนังสือรับรอง กำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย 
๘. น ำส่งภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ต่อสรรพำกร 
๙. รำยงำนกำรใช้พลังงำนไปเขต 
๑๐. ท ำทะเบียนคุมและรำยงำนค่ำสำธำรณูปโภค 
๑๑. น ำส่งเงินค่ำบ ำรุงลูกเสือ-เนตรนำรี  
๑๒. เขียนและจัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้เช็ค 
๑๓. น ำส่งเงินประกันสังคม 
๑๔. จัดท ำทะเบียนเอกสำรแทนตัวเงิน 
๑๕. ติดต่อประสำนงำนบุคลำกรกับส ำนักงำนประกันสังคม 
๑๖. ท ำทะเบียนคุมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
๑๗. เป็นที่ปรึกษำด้ำนกำรเบิก-จ่ำยเงิน 
๑๘. ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
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การบัญชี 
๑. ตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำย 
๒. ท ำทะเบียนคุมใบส ำคัญคู่จ่ำย 
๓. จัดเก็บหลักฐำนกำรจ่ำยเงินทั้งหมด 
๔. จัดท ำบัญชีเงินสด 
๕. จัดท ำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณทุกประเภท 
๖. จัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยได้แผ่นดิน 
๗. จัดท ำรำยงำนกำรรับ – จ่ำย ประจ ำเดือน 
๘. จัดท ำรำยงำนประเภทเงินคงเหลือ 
๙. ดูแลกำรประสำนงำนและรวบรวมผลกำรตรวจสอบภำยใน กำรเงินและบัญชี 

 
กลุ่มงานพัสด ุ  (นางนวลฉวี  ยารังกา) 

   หัวหน้ากลุ่มงานพัสด ุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     1.   ก ำกับดูแล และรับผิดชอบงำนพัสดุ 
     2.   บริหำรงำนพัสดุ 
     3.   จัดท ำและพัฒนำงำนพัสดุ 
     4.   เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 
     5.   ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

2. งานบริหารพัสดุ   (นางนวลฉวี  ยารังกา, นายอนุรักข์  ขันใจ ,นางสาวยุวรัตน์  ไชยวรรณ์  และ 
ว่าที่ร.ต.หญิงพรพรรณ เปี้ยปาละ) 

งานบริหารพัสดุ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้  
1. การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา แนวทำงกำรปฏิบัติ  

๑. ตั้งคณะกรรมกำรหรือบุคลำกรขึ้นส ำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อำคำร และสิ่งก่อสร้ำงทั้งหมดเพ่ือ
ทรำบสภำพกำรใช้งำน 

๒. จ ำหน่ำย บริจำค หรือขำยทอดตลำดให้เป็นไปตำมระเบียบในกรณีที่หมดสภำพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์  

๓. จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหำจำกเงินงบประมำณ 
และเงินนอกงบประมำณ ตลอดจนที่ได้จำกกำรบริจำคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุมรำคำ  วัน
เวลำที่ได้รับสินทรัพย์  

๔. จดทะเบียนเป็นที่รำชพัสดุส ำหรับที่ดิน อำคำร และสิ่งก่อสร้ำงในกรณีที่ยังไม่ด ำเนินกำร และที่ยังไม่
สมบูรณ์ให้ประสำนกับกรมธนำรักษ์ หรือส ำนักงำนธนำรักษ์จังหวัดเพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นปัจจุบัน และให้ 
จัดท ำทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
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2. การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการปฏิบัติดังนี้  
๑. จัดท ำเอกสำรแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงในกรณีที่เป็นแบบ

มำตรฐำน  
๒. ตั้งคณะกรรมกำรขึ้นก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะหรือแบบรูปรำยกำรในกรณีที่ไม่เป็นแบบมำตรฐำน

โดยด ำเนินกำรไปตำมระเบียบ  
๓. จัดซื้อจัดจ้ำง โดยตรวจสอบงบประมำณรำยละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพำะ ประกำศ  จ่ำย/ขำย

แบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะ พิจำรณำซองโดยคณะกรรมกำร จัดท ำสัญญำและเมื่อตรวจรับงำนให้ 
มอบเรื่องแก่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินฎีกำเบิกเงินเพ่ือจ่ำยแก่ผู้ขำย/ผู้จ้ำง  

3. การควบคุม บ ารุงรักษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวทางการปฏิบัติ  
๑. จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน  
๒. ก ำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สิน  
๓. ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมระบบและ  แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีอย่ำงสม่ ำเสมอทุกปี  
๔. ตรวจสอบสภำพและบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังกำรใช้งำนส ำหรับทรัพย์สินที่มีสภำพ

ไม่สำมำรถใช้งำนได้ให้ตั้งคณะกรรมกำรขึ้นพิจำรณำและท ำจ ำหน่ำย หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้ำง ทั้งนี้
ให้ เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ .ศ. 2543 และแก้ ไขเพ่ิมเติม และ
พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518 อย่ำงเคร่งครัด  

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. จัดท ำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน  
2. ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน  
3. ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง จัดซ่อม พัสดุครุภัณฑ์  
4. ด ำเนินกำรเบิก - จ่ำยวัสดุส ำนักงำนให้หน่วยงำนต่ำงๆ  
5. ด ำเนินกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี  
6. บ ำรุง รักษำ พัสดุ ครุภัณฑ์  
7. ด ำเนินกำรรำยงำนพัสดุคงเหลือประจ ำปีตำมระเบียบ  
8. ด ำเนินกำรของอนุญำตจ ำหน่ำยพัสดุ ครุภัณฑ์  
9. ติดต่อประสำนงำนกับทำงร้ำน และจัดท ำใบเสร็จล้ำงหนี้ให้เป็นปัจจุบัน 
10. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

4. หัวหน้างานพัสดุเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณทุกครั้ง 
5. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประจ าทุกปี 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานยานพาหนะ  (นางนวลฉวี  ยารังกา, นายอนุรักข์  ขันใจ ,ว่าที่ร.ต.หญิงพรพรรณ เปี้ยปาละ) 

๑. จัดตำรำงกำรใช้ยำนพำหนะ 
๒. บ ำรุง ซ่อมแซมยำนพำหนะให้ใช้กำรได้ 
๓. ให้บริกำรยำนพำหนะแก่บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ   
๔. สรุปและรำยงำนผลกำรให้บริกำรพำหนะ 
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร   (นางสกาวเดือน  วังป่าตาล) 

   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     1.   ก ำกับดูแล และรับผิดชอบงำนพัฒนำบุคลำกร งำนสำรบรรณและงำนบริหำรบุคคล 
     2.   บริหำรงำนธุรกำรงำนพัฒนำบุคลำกร งำนสำรบรรณและงำนบริหำรบุคคล 
     3.   จัดท ำและพัฒนำงำนพัฒนำบุคลำกร งำนสำรบรรณและงำนบริหำรบุคคล 
     4.   เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำบุคลำกร งำนสำรบรรณและงำนบริหำรบุคคล 
     5.   ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
1. งานพัฒนาบุคลากร  (นางสกาวเดือน  วังป่าตาล)  

๑.  แจ้งภำระงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน มำตรฐำนวิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพ เกณฑ์กำรประเมินผลงำน 
ฯลฯ แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนก่อนมีกำรมอบหมำยหน้ำที'ให้ ปฏิบัติงำน 

๒. ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผล และจัดให้มีกำรพัฒนำตำมควำมเหมำะสมและต่อเนื่อง 
๓. ศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเองของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

และโรงเรียน 
๔. ก ำหนดหลักสูตรกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเองของ ข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและโรงเรียน  
- ด ำเนินกำรพัฒนำตำมหลักสูตร  
- ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำ  
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปยังส ำนักงำนเขตท่ีกำรศึกษำ กำรพัฒนำก่อนเลื่อนต ำแหน่ง ตำมแนวทำง

กำรปฏิบัติดังนี้ 
 1. ศึกษำวิเครำะห์คุณลักษณะเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ลักษณะงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่ที่ได้รับกำร

ปรับปรุงต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน 
2. ด ำเนินกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยำบรรณ

วิชำชีพที่เหมำะสม  
3. ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำ  
4. กำรพัฒนำกรณีไม่ผ่ำนกำรประเมินวิทยฐำนะ ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติดังนี้ 
5. ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที' ก.ค.ศ. ก ำหนด 
6. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

2. งานบุคลากร  (นางสาวฐิตาภา  สัญเพ็ญ)  
๑. งำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 

1.1 งำนกำรวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลัง ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1.2 งำนกำรก ำหนดต ำแหน่ง ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1.3 งำนกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน (ควำมดีควำมชอบของบุคลำกรในสถำนศึกษำ) 

๒. งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
2.1 งำนกำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและชั่วครำว 
2.2 งำนกำรแต่งตั้ง ย้ำย โอนข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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๓. งำนทะเบียนประวัติ ( กพ. ) ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๔. งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๕. งำนกำรขอมีบัตรประจ ำตัว ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๖. งำนกำรต่อใบประกอบวิชำชีพ ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๗. งำนวินัยและกำรรักษำวินัย ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๘. งำนออกจำกรำชกำร ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๙. งำนรำยงำนวันลำ ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๑๐. กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

10.1 กำรเดินทำงไปรำชกำร 
10.2 กำรศึกษำดูงำน 
10.3 กำรขอเลื่อนต ำแหน่ง (วิทยฐำนะ) ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

๑๑. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฐมนิเทศครูใหม่ ตลอดจนลูกจ้ำงชั่วครำว 
ลูกจ้ำงประจ ำ และนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 

๑๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
3. งานสวัสดิการครู  (นางสกาวเดือน  วังป่าตาล , นางสาวฐติาภา  สัญเพ็ญ) 

๑.  ส่งเสริมสนับสนุน สวัสดิกำร ขวัญ ก ำลังใจ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๒.  ส่งเสริมสนับสนุน งำนปฏิคมให้กำรบริกำรกับผู้ที่เข้ำมำติดต่อกับทำงโรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม ให้เกิด

ควำมรู้สึกพึงพอใจและมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
4. งานสารบรรณ  (นำงสำวทัชชำ  พรมสีดำ) 

๑. จัดเก็บหนังสือที่ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว เข้ำแฟ้มโดยแยกตำมหมวดหมู่เอกสำร  
๒. จัดท ำเอกสำร และแบบฟอร์มค ำร้องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนสำรบรรณ 
๓. ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสำรและหนังสือรำชกำร 
๔. เสนอหนังสือผู้อ ำนวยกำรเพ่ือวินิจฉัยสั่งกำร โดยผ่ำนผู้ช่วยฝ่ำยธุรกำร 
๕. แจกจ่ำยหนังสือ เอกสำรตำมฝ่ำยงำนที่เก่ียวข้อง เพ่ือถือปฏิบัติ จัดท ำรำยงำนข้อมูล และตอบ

แบบสอบถำม 
๖. ลงทะเบียนส่งหนังสือ 
๗. ติดตำมงำนจำกกลุ่มสำระ / ฝำ่ย ที่รับผิดชอบเพื่อน ำส่ง 
๘. ควบคุมกำรใช้แสตมป์ 
๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานส านักงานบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์  (นางสาวฐิตาภา  สัญเพ็ญ) 
๑. ลงทะเบียนรับหนังสือและน ำเสนอหัวหน้ำฝ่ำย เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำร 
๒. ด ำเนินกำรประสำนงำน / จัดเก็บ หนังสือรำชกำรเป็นหลักฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรและจัดเก็บเป็น

หมวดหมู่ 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
งานสารสนเทศฝ่าย/งานประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงาน  (นางสาวฐิตาภา  สัญเพ็ญ ) 

๑. ประสำนงำนผู้ที่เกี่ยวข้องในฝ่ำยเพื่อจัดเตรียม กำรออกค ำสั่งปฏิบัติงำนในกิจกรรมต่ำง ๆ ของฝ่ำย 
๒. จัดท ำวำระกำรประชุมของฝ่ำย  เพ่ือแจ้งในกำรประชุมบุคลำกรประจ ำเดือน 
๓. เมื่อมีกำรประชุมของฝ่ำย ต้องท ำหนังสือผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม  และท ำหน้ำที่บันทึก 

กำรประชุมทุกครั้ง 
๔. ส ำรวจและวำงแผนกำรใช้วัสดุส ำนักงำนให้เพียงพอ   
๕. ปรับปรุงพัฒนำข้อมูลของฝ่ำย ให้เป็นปัจจุบัน 
๖. ประสำนงำนและรวบรวมจัดท ำแผนงำน / โครงกำรของฝ่ำย 
๗. ประสำนงำนผู้เกี่ยวข้องในกำรเก็บรวบรวม  สรุปผลกำรด ำเนินงำนทุกกิจกรรมของฝ่ำย เพื่อจัดเก็บเข้ำ

แฟ้ม จัดท ำรูปเล่มและสรุปรำยงำนเสนอผู้บริหำรทรำบในทุกกิจกรรม / สิ้นภำคเรียน / สิ้นปีกำรศึกษำ 
๘. รวบรวมสรุปกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมของฝ่ำย  เพ่ือวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำในกำร

ด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
๙. ประสำนงำนกำรเก็บข้อมูลแผนงำน / สำรสนเทศของโรงเรียน 
๑๐. น ำข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มงำนน ำเสนอบนเว็บไซต์ของโรงเรียน 

ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 
 



พรรณนางานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป  
 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
งำนผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
1. งำนบริกำรอำคำรสถำนที่และภูมิทัศน์ 
2. งำนสำธำรณูปโภค 
3. งำนนักกำร แม่บ้ำนและลูกจ้ำง 
4. งำนจัดตกแต่งสถำนที่ 
5. งำนบ้ำนพักครู 

กลุ่มงานสวัสดิการและบริการ 
1. งำนประชำสัมพันธ์ 
2. งำนชุมชนสัมพันธ์ 
3. งำนธนำคำรโรงเรียน 
4. งำนน  ำดื่มโรงเรียน 
5. งำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำและโภชนำกำร 
6. งำนสวัสดิกำรนักเรียนและชุมชน 

งานส านักงานบริหารทั่วไป 
งำนสำรสนเทศ/งำนประชำสัมพันธ์ 

 

รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป   
๑. เป็นที่ปรึกษำของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเกี่ยวกับกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปของสถำนศึกษำ 
๒. เป็นที่ปรึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือ ในกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
๓. วำงแผนงำนด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

งานผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป (นำยขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์) 
๑. ศึกษำวิเครำะห์สภำพงำนบริหำรทั่วไปของสถำนศึกษำและระเบียบ กฎหมำย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
๒. วำงแผนออกแบบระบบงำนบริหำรทั่วไป ลดขั นตอนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ  
๓. จัดบุคลำกรรับผิดชอบและพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำนบริหำรทั่วไปตำมระบบที่

ก ำหนดไว้ 
๔. จัดหำวัสดุ อุปกรณ์  ให้สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรทั่วไปได้ตำมระบบที่ก ำหนด 
๕. ด ำเนินงำนด้ำนบริหำรทั่วไปตำมระบบที่ก ำหนดไว้ โดยยึดหลักควำมถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดและ

คุ้มค่ำ 
๖. ติดตำม ประเมินผล และปรับปรุงงำนบริหำรทั่วไปให้มีประสิทธิภำพ 
๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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กลุ่มงานอาคารสถานที่   (นายขจรศักดิ์  ไชยประสิทธิ์) 

   หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. รับแนวปฏิบัติจำกผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร เพื่อก ำกับ  ดูแล  ติดตำมในสำยงำนที่

รับผิดชอบ 
2. ดูแลปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บ ำรุงรักษำอำคำรเรียน อยู่ในสภำพเรียบร้อยและใช้กำรได้ดี ให้มีกำรใช้

งำนอย่ำงปลอดภัยและคุ้มค่ำ 
3. ควบคุม ดูแลและก ำหนดบทบำทหน้ำที่นักกำรภำรโรงในกำรปรับปรุง พัฒนำอำคำรเรียน จัด

บรรยำกำศภำยในและภำยนอกห้องเรียน ให้เกิดควำมร่มรื่นเป็นสัดส่วนสวยงำมเอื อต่อกำร จัดกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

4. ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่แต่ละงำน และกำรปฏิบัติงำนนักกำร ประจ ำอำคำร 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
1. งานบริการอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 

1.1 งานบริการอาคารสถานที่  (นายนิรันดร์ ฝั้นศรี, นายเฉลิมพล  พาตา , นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูล , 
นายสิทธิชาติ ปานาม และนายประวิทย์  เสาร์นุ) 

1. ศึกษำควำมต้องกำรดูแลรักษำ ปรับปรุงซ่อมแซมและให้บริกำรอำคำรสถำนที่ในโรงเรียนดอยเต่ำ
วิทยำคม ด้วยกำรส ำรวจควำมต้องกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสถำนที่จำกเจ้ำหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบอำคำร
สถำนที่ 

2. ก ำหนดแผนงำน จัดท ำโครงกำร ดูแลรักษำ ปรับปรุงซ่อมแซมและให้บริกำรอำคำรสถำนที่แก่
ชุมชนและหน่วยงำนอื่น ๆ ทั งระยะสั นและระยะยำวสอดคล้องกับนโยบำยของกลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไป 
และควำมต้องกำรของนักเรียน ผู้ปกครอง โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำนศึกษำ ชุมชน องค์กร 
สถำบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น ได้แก่ 

1) อำคำรเรียน (อำคำร 216ก ล , อำคำรวิทยำศำสตร์ , อำคำรกำญจนำนุสรณ์ 
2) อำคำรโรงฝึกงำน (อุตสำหำกรรม , คหกรรม , ดนตรี , ศูนย์กำรเรียนรู้สุ่อำชีพ 
3) อำคำรโรงอำหำร 
4) อำหำรหอประชุม 
5) โดมพลศึกษำ 
6) อำหำรห้องน  ำ-ห้องส้วม 

3. ด ำเนินงำนดูแลรักษำ ปรับปรุงซ่อมแซมและให้บริกำรอำคำรสถำนที่แก่ชุมชนและหน่วยงำนอื่น 
ๆ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ น ดังนี  

1) กำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ 
2) กำรดูแลรักษำอำคำรเรียน 
3) กำรรักษำควำมปลอดภัยในอำคำรเรียน 
4) กำรบริกำรอำคำรสถำนที่ให้ชุมชนและหน่วยงำนอื่น ๆ 
5) จัดเก็บข้อมูลกำรปรับปรุงซ่อมแซม กำรดูแลบ ำรุงรักษำ และกำรให้บริกำรชุมชนอย่ำงเป็น

ระบบ 
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4. ติดตำมประเมินผลและสรุปผลกำรบริกำรอำคำรสถำนที่ เพ่ือให้ทรำบถึงผลที่ได้รับและน ำไป
ด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขพัฒนำให้เหมำะสมต่อไป 
 

1.2 งานปรับภูมิทัศน์  (นายนิรันดร์ ฝั้นศรี, นายเฉลิมพล  พาตา , นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูล ,  
นายสิทธิชาติ ปานาม และนายประวิทย์  เสาร์นุ) 

1. ศึกษำควำมต้องกำรปรับปรุง พัฒนำภูมิทัศน์ภำยโรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม ด้วยกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรปรับปรุง พัฒนำภูมิทัศน์จำกเจ้ำหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบบริเวณในโรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม 

2. ก ำหนดแผนงำน จัดท ำโครงกำร ดูแลรักษำ ปรับปรุง พัฒนำภูมิทัศน์ภำยในโรงเรียนดอยเต่ำ
วิทยำคม ทั งระยะสั นและระยะยำวสอดคล้องกับนโยบำยของกลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไปและควำมต้องกำร
ของนักเรียน ผู้ปกครอง โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำนศึกษำ ชุมชน องค์กร สถำบันและสื่อมวลชนใน
ท้องถิ่น 

3. ด ำเนินงำนดูแลรักษำ ปรับปรุง พัฒนำภูมิทัศน์ภำยในโรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม ให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ น ดังนี  

1) กำรดูแลบ ำรุงรักษำภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
2) กำรปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จัดบรรยำกำศให้เอื อต่อกำรเรียนรู้

ของนักเรียน 
3) กำรรักษำควำมปลอดภัยภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
4) จัดเก็บข้อมูลกำรปรับซ่อมแซมภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

4. ติดตำมประเมินผลและสรุปผลกำรปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือให้ทรำบถึงผลที่
ได้รับและน ำไปด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำให้เหมำะสมต่อไป 

 
๒. งานสาธารณูปโภค  (นายนิรันดร์  ฝั้นศรี , นายเฉลิมพล  พาตา และนายประวิทย์  เสาร์นุ) 

๑. ศึกษำควำมต้องกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบสำธำรณูปโภค (น  ำดื่มและไฟฟ้ำ) ภำยในโรงเรียนดอยเต่ำ
วิทยำคม จำกคณะครู บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบบริเวณในโรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม 

๒. ก ำหนดแผนงำน จัดท ำโครงกำร จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำระบบ
สำธำรณูปโภค (น  ำดื่มและไฟฟ้ำ) และกำรจัดจ ำหน่ำยสวัสดิกำรน  ำดื่มโรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม 

๓. ด ำเนินกำรควบคุม ดูแลรักษำ และซ่อมแซมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ซึ่งถือเป็นสำธำรณูปโภค (น  ำดื่ม
และไฟฟ้ำ) ในโรงเรียน ให้มีเพียงพอกับควำมต้องกำรจ ำเป็น สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลำ และเป็นไป
โดยประหยัด และจ ำหน่ำยสวัสดิกำรน  ำดื่มโรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคมทั งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 

๔. ติดตำมและประเมินผลและสรุปผลกำรใช้สำธำรณูปโภค และจ ำหน่ำยสวัสดิกำรน  ำดื่มโรงเรียนดอยเต่ำ
วิทยำคม เพื่อให้ทรำบถึงผลที่ได้รับและน ำไปด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำให้เหมำะสมต่อไป 

 
๓. งานนักการ แม่บ้านและลูกจ้าง  (นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์ และนายนิรันดร์  ฝั้นศรี) 

๑. ศึกษำควำมจ ำเป็นในกำรท ำงำนของนักกำร แม่บ้ำน ลูกจ้ำงโรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม จำกเจ้ำหน้ำที่
ดูแลรับผิดชอบบริเวณในโรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม 

๒. ก ำหนดแผนงำน จัดท ำโครงกำร นักกำร แม่บ้ำน ลูกจ้ำงโรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม ทั งระยะสั นและ
ระยะยำวสอดคล้องกับนโยบำยของกลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไปและควำมต้องกำรของนักเรียน ผู้ปกครอง โดย
กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำนศึกษำ ชุมชน องค์กร สถำบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น 
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1) ก ำหนดระเบียบวินัยในกำรประพฤติตนให้เหมำะสมกับสังคมภำยในโรงเรียน 
 หนังสือสัญญำ กำรจ้ำงนักกำร แม่บ้ำนและลูกจ้ำง 
 หนังสือค  ำประกัน กำรท ำงำนนักกำร แม่บ้ำนและลูกจ้ำง 

2) ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดูแล รักษำพื นที่อำคำรสถำนที่ ของนักกำร แม่บ้ำนและ
ลูกจ้ำง 

3) จัดท ำสมุดบันทึกกำรท ำงำนของนักกำร แม่บ้ำนและลูกจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ 
4) จัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนักกำร แม่บ้ำนและลูกจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ 

๓. ด ำเนินกำรควบคุมดูแลกำรท ำงำนของนักกำร แม่บ้ำน ลูกจ้ำงโรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม ให้มีประสิทธ
ภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ น ดังนี  

1) ดูแลบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
2) ปรับปรุงซ่อมแซม อำคำรสถำนที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จัดบรรยำกำศให้เอื อต่อกำร

เรียนรู้ของนักเรียน  
3) กำรรักษำควำมปลอดภัย อำคำรสถำนที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
4) บันทึกกำรดูแลบ ำรุงรักษำ ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ลง

ในสมุดบันทึกกำรท ำงำนของนักกำร แม่บ้ำนและลูกจ้ำงประจ ำ และน ำส่งผู้ดูแลต่อไปตำมล ำดับ 
5) ติดตำมประเมินผลและสรุปผลกำรควบคุมกำรท ำงำนของนักกำร แม่บ้ำนและลูกจ้ำงในโรงเรียน 

เพ่ือให้ทรำบถึงผลที่ได้รับและน ำไปด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำให้เหมำะสมต่อไป 
 
๔. งานจัดตกแต่งสถานที่  (นายเฉลิมพล  พาตา , นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูล ,  
นายสิทธิชาติ ปานาม และนายสิริชัย แจ่มสกุลไพร) 

๑. ส ำรวจควำมจ ำเป็นกำรตกแต่งสถำนที่ในวันส ำคัญต่ำง ๆ และส ำรวจควำมต้องกำรตกแต่งสถำนที่ส ำคัญ 
๒. ก ำหนดแผนงำน จัดท ำโครงกำร ดูแลรักษำ ปรับปรุงตกแต่งสถำนที่ภำยในโรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม ทั ง

ระยะสั น และระยะยำวสอดคล้องกับนโยบำยของกลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไป และควำมต้องกำรของนักเรียน 
ผู้ปกครอง โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำนศึกษำ ชุมชน องค์กร สถำบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น 

๓. ด ำเนินงำนดูแลรักษำ ปรับปรุง ตกแต่งสถำนที่ภำยในโรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม ให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ น ดังนี  

1) กำรดูแลบ ำรุงรักษำวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ท่ีตกแต่งในโรงเรียน 
2) กำรด ำเนินงำนตกแต่งสถำนที่ในโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบ 
3) จัดเก็บข้อมูลกำรตกแต่งสถำนที่ในโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบ 

๔. ติดตำมประเมินผลและสรุปผลกำรตกแต่งสถำนที่ในโรงเรียนเพ่ือให้ทรำบถึงผลที่ได้รับและน ำไป
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำให้เหมำะสมต่อไป 
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๕. งานบ้านพักครู  (นายนิรันดร์  ฝั้นศรี และนายเฉลิมพล  พาตา) 
๑. ส ำรวจควำมจ ำเป็นกำรให้สวัสดิกำรบ้ำนพักครูโรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม 
๒. ก ำหนดแผนงำน จัดท ำโครงกำร สวัสดิกำรบ้ำนพักครู ทั งระยะสั น และระยะยำวสอดคล้องกับนโยบำย

ของกลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไป และควำมต้องกำรของนักเรียน ผู้ปกครอง โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ ชุมชน องค์กร สถำบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น 
 
 

1) ก ำหนดระเบียบวินัยในกำรประพฤติตนให้เหมำะสมกับสังคมภำยในโรงเรียน 
 แบบบันทึกขออนุญำตเข้ำพักในบ้ำนพักครูโรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม 
 แบบบันทึกขออนุญำตย้ำยออกบ้ำนพักครูโรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม 

2) ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดูแล รักษำบ้ำนพักครู 
3) จัดเก็บข้อมูลกำรย้ำยเข้ำ และย้ำยออกของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม

อย่ำงเป็นระบบ 
๓. ด ำเนินงำนควบคุมดูแลย้ำยเข้ำ และย้ำยออกของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนดอยเต่ำ

วิทยำคม ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ น 
๔. ติดตำมประเมินผลและสรุปผลกำรควบคุมกำรย้ำยเข้ำ และย้ำยออกของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ในโรงเรียน เพ่ือให้ทรำบถึงผลที่ได้รับและน ำไปด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำให้เหมำะสมต่อไป 
 
กลุ่มงานสวัสดิการและบริการ  (นายขจรศักดิ์  ไชยประสิทธิ์) 

   หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและบริการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. รับแนวปฏิบัติจำกผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร เพื่อก ำกับ  ดูแล  ติดตำมในสำยงำนที่

รับผิดชอบ 
2. วำงแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนสวัสดิกำรและบริกำร 
3. ควบคุม ดูแลและก ำหนดบทบำทหน้ำที่งำนด้ำนสวัสดิกำรและบริกำร 
4. ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนงำนด้ำนสวัสดิกำรและบริกำร 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

๑. งานประชาสัมพันธ์  (นำยศรำวุฒิ  เพำะเจำะ) 
๑. ศึกษำควำมต้องกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของสถำนศึกษำ ทั งภำยในและนอกสถำนศึกษำ 
๒. ก ำหนดแผนงำนประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำทั งระยะสั นและระยะยำวสอดคล้องกับนโยบำยของ 

ฝ่ำยบริหำรและควำมต้องกำรของประชำชน โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำนศึกษำ ชุมชน องค์กร 
สถำบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น 

๓. จัดให้มีเครือข่ำยกำรประสำนงำนประชำสัมพันธ์ 
๔. พัฒนำบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำร

ประชำสัมพันธ์ผลงำนของสถำนศึกษำ 
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๕. ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำหลำกหลำยรูปแบบ ทั งในและนอกสถำนศึกษำ โดยยึด
หลักกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ และใช้เครื่องมือสื่อสำรเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภำพของกำร
ด ำเนินงำนให้ประสบผลส ำเร็จยิ่งขึ น  ดังนี  

1) จัดท ำวำรสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำให้ประชำชนหรือหน่วยงำนอ่ืนได้รับทรำบ 
2) จัดท ำเว็บไซต์ของสถำนศึกษำเพ่ือประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำทำงเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
3) จัดเก็บรวบรวมรูปภำพเป็นหมวดหมู่เพ่ือใช้ในกำรประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำ  
4) จัดท ำแผนพับประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำ 
5) จัดท ำเสียงตำมสำยโดยชมรมนักประชำสัมพันธ์น้อยเพ่ือประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรใน

สถำนศึกษำ 
6) จัดท ำป้ำยนิเทศเพ่ือประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรในสถำนศึกษำ 
7) จัดท ำวีดิทัศน์หรือแนวทำงกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
8) ติดตำมข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวและควำมก้ำวหน้ำของโรงเรียนเพื่อตอบข้อสงสัยของ

ผู้เกี่ยวข้อง 
9) เป็นตัวแทนโรงเรียนในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยข้องกับชุมชน 

๖. ติดตำมประเมินผลและสรุปผลกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อให้ทรำบถึงผลที่ได้รับและน ำไปด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนำให้เหมำะสมต่อไป 

 
๒. งานชุมชนสัมพันธ์  (นางสาวจินตนา   พรสกุลไพศาล , นายสิริชัย แจ่มสกุลไพร และครูภาษาอังกฤษ) 

๑. ศึกษำควำมจ ำเป็นในกำรบริกำรชุมชนสัมพันธ์ต่อกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ ทั งภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ 

๒. ก ำหนดแผนงำน โครงกำร งำนชุมชนสัมพันธ์ทั งระยะสั นและระยะยำวสอดคล้องกับนโยบำยของ 
ฝ่ำยบริหำรและควำมต้องกำรของประชำชน โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำนศึกษำ ชุมชน องค์กร 
สถำบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น ซึ่งมีขอบข่ำยงำนดังต่อไปนี  

1) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั นพื นฐำน 
2) ชมรมผู้ปกครองและครู 
3) ชมรมศิษย์เก่ำ 

๓. ด ำเนินงำนชุมชนสัมพันธ์ทั งในและนอกสถำนศึกษำ โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนให้ประสบผลส ำเร็จยิ่งขึ น ดังนี  

2.1  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1) แต่งตั งคณะกรรมกำรสรรหำคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
2) ประชุมสรรหำคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนในโรงเรียน 
3) แต่งตั งคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำนในโรงเรียน 
4) ประชุม วำงแผน ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เก่ียวกับกำรก ำกับด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ

ให้สอดคล้องกับกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั นพื นฐำน 

5) จัดเก็บข้อมูลบันทึกผลกำรประชุม กำรด ำเนินงำน 
6) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
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2.2  ชมรมผู้ปกครองและครู  
1) แต่งตั งคณะกรรมกำรชมรมผู้ปกครองและครู 
2) ประชุม วำงแผน ด ำเนินกำรสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน รวมทั งสร้ำงเสริมควำมเข้ำใจ

แลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็น ให้ควำมร่วมมือและช่วยแก้ปัญหำกำรอบรมสั่งสอนนักเรียน 
3) ประชำสัมพันธ์และเป็นสื่อกลำงระหว่ำงผู้ปกครอง ครู และผู้มีอุปกำระของโรงเรียนใน 

กำรส่งเสริมของโรงเรียน 
4) จัดเก็บข้อมูลบันทึกผลกำรประชุม กำรด ำเนินงำน 
5) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรชมรมผู้ปกครองและครู 

2.3  งานชมรมศิษย์เก่า  
1) แต่งตั งคณะกรรมกำรชมรมศิษย์เก่ำ 
2) ประชุม วำงแผน ด ำเนินกำรสนับสนุนและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของ

โรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม และศิษย์เก่ำ 
3) ประชำสัมพันธ์และเป็นศูนย์กลำงในกำรติดต่อ ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงสมำชิก

ประสำนงำนกิจกรรมของศิษย์เก่ำกับหน่วยงำนต่ำง ๆ 
4) จัดเก็บข้อมูลบันทึกผลกำรประชุม กำรด ำเนินงำน 
5) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรชมรมศิษย์เก่ำ 

๔. ติดตำมประเมินผลและสรุปผลงำนชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือให้ทรำบถึงผลที่ได้รับและน ำไปด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนำให้เหมำะสมต่อไป 

 
๓. งานธนาคารโรงเรียน  (นางสาวขวัญชีวา ใจเฉียง) 

๑. ศึกษำควำมต้องกำรในกำรบริกำรธนำคำรโรงเรียน จำกนโยบำยกำรบริหำรงำนฝ่ำยบริหำรโรงเรียน 
นักเรียน ผู้ปกครอง 

๒. ประชุมวำงแผน จัดท ำโครงกำร งำนธนำคำรโรงเรียน ทั งระยะสั นและระยะยำวสอดคล้องกับนโยบำย
ของฝ่ำยบริหำรและควำมต้องกำรของประชำชน โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำนศึกษำ ชุมชน องค์กร 
สถำบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น ซึ่งมีขอบข่ำยงำนดังต่อไปนี  

1) กำรบริกำรฝำกเงิน 
2) กำรบริกำรถอนเงิน 
3) กำรฝึกเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรโรงเรียน 

๓. ด ำเนินงำนธนำคำรโรงเรียน ยืดหลักกำรมีส่วนร่วมของชุมชน โดยได้รับควำมร่วมมือกับธนำคำรออม
สิน เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนให้ประสบผลส ำเร็จยิ่งขึ น ดังนี  

1) จัดตั งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนธนำคำรโรงเรียน มีคณะครูที่ปรึกษำ คณะนักเรียน เจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินงำน 

2) ให้บริกำรฝำกเงิน ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลำ 12.10 น. 13.00 น.  
3) ให้บริกำรถอนเงิน เฉพำะนักเรียน ม.3 และ ม.6 ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ทุกปี 
4) จัดเก็บข้อมูลกำรฝำก กำรถอนอย่ำงเป็นระบบ ระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
5) ดูแล บ ำรุง รักษำวัสดุ อุปกรณ์ ห้องธนำคำรโรงเรียนให้สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้

งำนอยู่เสมอ 
6) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนธนำคำรโรงเรียน 
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๔. ติดตำมประเมินผลและสรุปผลงำนธนำคำรโรงเรียน เพื่อให้ทรำบถึงผลที่ได้รับและน ำไปด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนำให้เหมำะสมต่อไป 

 
๔. งานน้ าดื่มโรงเรียน  (นางวิยะดา  หนูคง) 

๑. ศึกษำควำมต้องกำรปรับปรุงพัฒนำงำนน  ำดื่มโรงเรียน 
๒. ก ำหนดแผนงำน จัดท ำโครงกำร ดูแลรักษำ ปรับปรุง พัฒนำงำนน  ำดื่มโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบำย

ของกลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไปและควำมต้องกำรของนักเรียน ผู้ปกครอง โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ ชุมชน องค์กร สถำบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น 

๓. ด ำเนินงำนดูแลรักษำ ปรับปรุง จ ำหน่ำยน  ำดื่มเพื่อจ ำหน่ำยให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ น
ดังนี  

1) กำรดูแล บ ำรุงรักษำวัสดุ ครุภัณฑ์ งำนน  ำดื่มโรงเรียน 
2) จัดตั งชมรมจ ำหน่ำยน  ำดื่มส่งเสริมทักษะอำชีพ เพื่อจัดจ ำหน่ำยงำนน  ำดื่มโรงเรียน แก่บุคลำกรใน

โรงเรียนและหน่วยงำนภำยนอก 
3) จัดเก็บข้อมูลกำรปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และกำรจัดจ ำหน่วยน  ำดื่มอย่ำงเป็นระบบ 

๔. ติดตำมประเมินผลและสรุปผลงำนน  ำดื่มโรงเรียน เพ่ือให้ทรำบถึงผลที่ได้รับและน ำไปด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนำให้เหมำะสมต่อไป 
 
๕. งานสวัสดิการร้านค้าและโภชนาการ   (นางสาวขวัญชีวา ใจเฉียง และนายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูล) 

๑. ศึกษำควำมต้องกำรงำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำและโภชนำกำรจำกนักเรียน ครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
๒. ประชุมวำงแผน จัดท ำโครงกำร งำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำและโภชนำกำรทั งระยะสั นและระยะยำว

สอดคล้องกับนโยบำยของฝ่ำยบริหำรและควำมต้องกำรของประชำชน โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ ชุมชน องค์กร สถำบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น ซึ่งมีขอบข่ำยงำนดังต่อไปนี  

1) ระเบียบข้อบังคับ แม่ค้ำโรงอำหำร 
 หนังสือสัญญำ แม่ค้ำโรงอำหำร 
 หนังสือค  ำประกัน แม่ค้ำโรงอำหำร 

2) กำรจ ำหน่ำยอำหำรในโรงอำหำร 
3) กำรตรวจสอบ ส่งเสริมโภชนำกรในโรงอำหำร 

๓. ด ำเนินงำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำและโภชนำกำรในโรงเรียน ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของชุมชน โดยได้รับ
ควำมร่วมมือกับโรงพยำบำลดอยเต่ำตรวจสอบสำรอำหำร เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนให้
ประสบผลส ำเร็จยิ่งขึ น ดังนี  

1) จัดตั งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำและโภชนำกำรในโรงเรียน มีคณะครูที่ปรึกษำ 
รับผิดชอบด ำเนินงำน 

2) จ ำหน่ำยอำหำรทุกวัน ได้แก่ 
 ตอนเช้ำ  ก่อนเวลำ 07.45  น. 
 ตอนพัก  เวลำ 10.00 น. - 10.30 น. 
 ตอนพักเท่ียง เวลำ 12.10 น. - 13.00 น. 
 ตอนพัก  เวลำ 14.30 น. เป็นต้นไป 

3) ให้สวัสดิกำรร้ำนค้ำเก่ียวกับบริกำรล้ำงจำน 
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4) จัดเก็บข้อมูลกำรมำปฏิบัติงำนของแม่ค้ำอย่ำงเป็นระบบ ระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
5) ดูแล บ ำรุง รักษำ วัสดุ อุปกรณ์ ในโรงอำหำรให้สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งำนอยู่

เสมอ 
6) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำในโรงเรียน 

๔. ติดตำมประเมินผลและสรุปผลงำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำในโรงเรียน เพื่อให้ทรำบถึงผลที่ได้รับและน ำไป
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำให้เหมำะสมต่อไป 
 
๖. งานสวัสดิการนักเรียน  (นางสาวจินตนา   พรสกุลไพศาล และครูภาษาอังกฤษ) 

๑. ศึกษำควำมต้องกำรงำนสวัสดิกำรนักเรียน ครูและบุคลำกรในโรงเรียนดอยเต่ำวิทยำคม  
๒. ประชุมวำงแผน จัดท ำโครงกำร งำนสวัสดิกำรนักเรียนและครู ทั งระยะสั นและระยะยำวสอดคล้องกับ

นโยบำยของฝ่ำยบริหำรและควำมต้องกำรของประชำชน โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำนศึกษำ ชุมชน 
องค์กร สถำบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น ซึ่งมีขอบข่ำยงำนดังต่อไปนี  

1) งำนกำรกุศล 
2) งำนศพ (บิดำ มำรดำ และผู้ปกครองของนักเรียน ชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง) 

๓. ด ำเนินงำนสวัสดิกำรนักเรียน ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภำพของกำร
ด ำเนินงำนให้ประสบผลส ำเร็จยิ่งขึ น ดังนี  

1) จัดตั งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสวัสดิกำรนักเรียนและคร ูมีคณะครูที่ปรึกษำ เจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินงำน 

2) ครูที่ปรึกษำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กลุ่มงำน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกรอก
ข้อมูลบันทึกข้อควำมกำรเสียชีวิต ให้งำนสวัสดิกำรนักเรียนและครู กลุ่มบริหำรงำนบริหำรทั่วไปรับทรำบ 

3) ครูที่ปรึกษำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กลุ่มงำน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมงำน 

4) จัดเก็บข้อมูลกำรเข้ำร่วมงำนกำรกุศลอย่ำงเป็นระบบ ระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
5) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสวัสดิกำรนักเรียน 

๔. ติดตำมประเมินผลและสรุปผลงำนสวัสดิกำรนักเรียน เพื่อให้ทรำบถึงผลที่ได้รับและน ำไปด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนำให้เหมำะสมต่อไป 
 
๗. งานส านักงานบริหารงานทั่วไป   (นำยศรำวุฒิ  เพำะเจำะ และครูภำษำอังกฤษ) 

๑. จัดเก็บหนังสือที่ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วเข้ำแฟ้มโดยแยกตำมหมวดหมู่เอกสำร 
๒. จัดท ำเอกสำร และแบบฟอร์มค ำร้องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนสำรบรรณ 
๓. ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสำรและหนังสือรำชกำร 
๔. เสนอหนังสือผู้อ ำนวยกำรเพ่ือวินิจฉัยสั่งกำร โดยผ่ำนผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

กำรเงินและสินทรัพย์ 
๕. แจกจ่ำยหนังสือเอกสำรตำมงำนที่เก่ียวข้อง เพื่อถือปฏิบัติ จัดท ำรำยกำรข้อมูล และตอบแบบสอบถำม 
๖. ติดตำมงำนจำกฝ่ำยที่รับผิดชอบเพื่อน ำส่ง 
๗. เก็บรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศงำนธุรกำร 
๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
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งานสารสนเทศ/ งานประชาสัมพันธ์  (นำยศรำวุฒิ  เพำะเจำะ และครูภำษำอังกฤษ) 
๑. ลงทะเบียนรับหนังสือ  และน ำเสนอหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร 
๒. ด ำเนินกำรประสำนงำน / จัดเก็บ หนังสือรำชกำรเป็นหลักฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรและจัดเก็บเป็น

หมวดหมู่ 
๓. ติดตำมผู้เกี่ยวข้องในสำยงำน หำกมีกำรรำยงำนข้อมูลต่ำงๆ ตำมวันเวลำที่ก ำหนด  
๔. ประสำนงำนผู้ที่เกี่ยวข้องในฝ่ำยเพื่อจัดเตรียม กำรออกค ำสั่งปฏิบัติงำนในกิจกรรมต่ำง ๆ ของกลุ่ม

บริหำรงำน 
๕. จัดท ำวำระกำรประชุมของกลุ่มบริหำรงำน  เพ่ือแจ้งในกำรประชุมบุคลำกรประจ ำเดือน 
๖. เมื่อมีกำรประชุมของกลุ่มบริหำรงำน ต้องท ำหนังสือผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม  และท ำหน้ำที่บันทึก 

กำรประชุมทุกครั ง 
๗. ส ำรวจและวำงแผนกำรใช้วัสดุส ำนักงำนให้เพียงพอ   
๘. ประสำนงำนผู้เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมมือด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำน 
๙. ปรับปรุงพัฒนำข้อมูลของฝ่ำย ให้เป็นปัจจุบัน 
๑๐. ประสำนงำนและรวบรวมจัดท ำแผนงำน / โครงกำรของกลุ่มบริหำรงำน 
๑๑. จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำน 
๑๒. ประชำสัมพันธ์งำนของกลุ่มบริหำรงำนในวำรสำร/เอกสำร 
๑๓. ประสำนงำนผู้เกี่ยวข้องในกำรเก็บรวบรวม  สรุปผลกำรด ำเนินงำนทุกกิจกรรมของฝ่ำย เพ่ือจัดเก็บ

เข้ำแฟ้ม  และสรุปรำยงำนเสนอผู้บริหำรทรำบในทุกกิจกรรม / สิ นภำคเรียน / สิ นปีกำรศึกษำ 
๑๔. รวบรวมสรุปกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมของฝ่ำย  เพ่ือวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำในกำร

ด ำเนินงำนครั งต่อไป 
๑๕. ประสำนงำนกำรเก็บข้อมูลแผนงำน / สำรสนเทศของโรงเรียน 
๑๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ  ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
 

 



 
 

คำสั่งโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
ที่    116  /  2563 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 
----------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้จัดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน เพ่ือการบริหารงานโรงเรียน
อย่างมีคุณภาพทั้งองค์การ รองรับการพัฒนาการจัดการบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและปรับเปลี่ยนการบริหารงานในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการแบบนิติบุคคล และ
ตามบริบทของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2563 ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมจึงขอแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามฝ่ายงาน ดังนี้ 
 

1. ฝ่ายบริหารงานโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ประกอบด้วย 
1.1 นายวิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
1.2 นางคุณาลักษณ์   ตรีวงศ์  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงิน  

 และสินทรัพย์ 
1.3 นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
1.4 นางสาวศิวิไล โนจ๊ะ  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
1.5 นายนพดล เครือแก้ว ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

      มีหน้าที่   เป็นคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
 

2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ประกอบด้วย 
2.1 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาวศิวิไล   โนจ๊ะ 
2.2 หัวหน้ากลุ่มการจัดการศึกษา นายมนัส  ตันมูล 

2.3.1 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
4) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 
5) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
6) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา 
7) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพ 
8) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นางสาวศิวิไล   โนจ๊ะ 
นางสาวพิชามญชุ์  ปินตาเสน 
 
นางสาวประภาศรี  ปาลี 
นางชลธิดา  ตาติ๊บ 
นางสกาวเดือน  วังป่าตาล 
 
นางสาวจินตนา พรสกุลไพศาล 
 
นายณัฐพันธ์  อัฏฐะสิริ 
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอ้ือมพร หาญสนามยุทธ 
 
นางนวลฉวี  ยารังกา 

…………………/2.3.2  งานพัฒนาหลักสูตร 
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2.3.2 งานพัฒนาหลักสูตร 
 

2.3.3 งานทะเบียนนักเรียน 
 
 

2.3.4 งานห้องเรียนพิเศษ 
 
2.3.5 งานวัดและประเมินผล 
 
2.3.6 งานจัดตารางสอน 
2.3.7 งานพัฒนาผู้เรียน 

 
 

2.3.8 งานทะเบียนวัดผล 
 
 

2.3.9 งานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

2.3.10 งานโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ 
 

2.3.11 งานทวิศึกษา 
 
 
 

2.3.12 งานส่งเสริมอาชีพ 
 

2.3.13 งานการจัดการเรียนร่วม 
2.4 หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนทางวิชาการ   

2.4.1 งานแนะแนว 
 

2.4.2 งานPLC พัฒนาสื่อและเทคโนโลย ี
 
 

2.4.3 งานศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

นางสาวพิชามญชุ์  ปินตาเสน 
นางสาวศิวพร  อินทะจักร 
นายมนัส  ตันมูล 
นางสาวสุชาดา  หาญป่า 
นายพงศ์พิสิฐ  สิงหประเสริฐ 
นางสาวศิวิไล   โนจ๊ะ 
นายอภิวิชญ์  ศกุนต์อนาวิล 
นางสาวมลิวัลย์  โบแบน 
นางสาววิลัยวรรณ จิตรตั้ง 
นางสาวศิวิไล   โนจ๊ะ 
นายเจนณรงค์  แก้วซาว 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอ้ือมพร หาญสนามยุทธ 
นายจีระศักดิ์  สติแน่ 
นายมนัส  ตันมูล 
นางสาวมลิวัลย์  โบแบน 
นางสาวศิวพร  อินทะจักร 
ว่าที่ร.ต.หญิงเอื้อมพร   หาญสนามยุทธ 
นางสาวพิชามญชุ์  ปินตาเสน 
นางสาวพิชามญชุ์  ปินตาเสน 
นายอภิวิชญ์  ศกุนต์อนาวิล 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอ้ือมพร หาญสนามยุทธ 
นางสาวพิชามญชุ์  ปินตาเสน 
นายนิรันดร์  ฝั้นศรี 
นายสิทธิชาติ  ปานาม 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอ้ือมพร หาญสนามยุทธ 
นางวิยะดา  หนูคง 
นายสิริชัย  แจ่มสกุลไพร 
นางสาวศิวิไล   โนจ๊ะ 
นางคุณาลักษณ์  ตรีวงศ์ 
นางสาวจันทร์จิรา  บุญยัง 
นายอภิวิชญ์  ศกุนต์อนาวิล 
นางสาวนงคราญ แก้วจา 
นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์ 
นายเฉลิมพล  พาตา 
นายประวิทย ์ เสาร์นุ 
นางชลธิดา  ตาติ๊บ 
นายนิรันดร์  ฝั้นศร ี
นายสิริชัย  แจ่มสกุลไพร 
 
…………………/2.4.4  งานห้องสมุด 
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…………………/3.2.3 งานป้องกันยาเสพติด 

 

      

มีหน้าที่      1.  เป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   2.  ปฏิบัติหน้าที่ตามงานที่รบัผิดชอบ 
   3.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
3.1 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียน 
3.2 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต 

3.2.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
3.2.2 งานระเบียบวินัยนักเรียน 
 
  
 

นายนพดล  เครือแก้ว 
 
นายนพดล  เครือแก้ว 
นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์ 
นายสิริชัย  แจ่มสกุลไพร 
นางสาวอารยา  จันทร์ตา 
นายณัฐพันธ์  อัฏฐะสิริ 
นายจีระศักดิ์  สติแน่ 
นางสาวช่อผกา  ชัยชาญ 
 

2.4.4 งานห้องสมุด 
 

2.4.5 งานสวนพฤกษศาสตร์ 
 

2.4.6 งานศูนย์อาเซียน 
 

2.4.7 งานทุนการศึกษา/กยศ. 
 

2.4.8 งาน STEM ศึกษา 
 

2.4.9 งานสิ่งแวดล้อม 
 
 

2.4.10 งานจิตสาธารณะ 
 

2.5 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 
2.5.1 งานนิเทศและติดตาม 
2.5.2 งานวิจัยและพัฒนา 

 
2.5.3 งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

 
2.6 งานสำนักงานบริหารงานวิชาการ 

2.6.1 งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์ฝ่าย 

นางสาววราภรณ์  ขัดสาร 
นางสาวศุภลักษณ์  ศรีต่างวงศ์ 
นางสาวศิวพร  อินทะจักร 
นางสาววิลัยวรรณ  จิตรตั้ง 
นางสาวช่อผกา  ชัยชาญ 
ครูภาษาอังกฤษ 
นางชลธิดา  ตาติ๊บ 
นางสาวจันทร์จิรา  บุญยัง 
นายอภิวิชญ์  ศกุนต์อนาวิล 
นางสาววิลัยวรรณ  จิตรตั้ง 
นายเฉลิมพล  พาตา 
นายประวิทย์  เสาร์นุ 
นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูล 
นายเจนณรงค์  แก้วซาว 
นางสาวสุชาดา  หาญป่า 
นางสาวพิชามญชุ์  ปินตาเสน 
นางสาวศิวิไล   โนจ๊ะ 
นางสาวพิชามญชุ์  ปินตาเสน 
นางสาวศิวพร  อินทะจักร 
นายอภิวิชญ์  ศกุนต์อนาวิล 
นางสาววิลัยวรรณ  จิตรตั้ง 
นายศิริศักดิ์  จันทร์อ้าย 
นายศิริศักดิ์  จันทร์อ้าย 
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…………………/4.2.2 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 

3.2.3 งานป้องกันยาเสพติด 
 

3.2.4 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 

3.2.5 งาน To be Number One 
 

3.2.6 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 

3.2.7 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและ 
สภานักเรียน 

3.2.8 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร 
 

3.2.9 งานป้องกันภัยคุกคามจากรูปแบบต่าง ๆ 
3.3 หัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและวินัย

จราจร 
3.3.1 งานรักษาความปลอดภัยนักเรียน 
3.3.2 งานจราจร 

3.4 หัวหน้ากลุ่มงานบริการชุมชน 
3.4.1 งานโสตทัศนูปกรณ์และระบบไอซีที 

 
 

3.4.2 งานจิตอาสาบริการชุมชน 
 

3.4.3 งานดนตรีและนาฎศิลป์เพ่ือบริการชุมชน 
 
3.5 งานสำนักงานบริหารงานกิจการนักเรียน 

3.5.1 งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์ฝ่าย 
 

นายนพดล  เครือแก้ว 
นายณัฐพันธ์  อัฏฐะสิริ 
นางสาวอารยา  จันทร์ตา 
นายประวิทย ์ เสาร์นุ 
นายธนู  ปู่หมื่น 
นายประกฤษฎิ์  คล่องแคล่ว 
นางสาวช่อผกา  ชัยชาญ 
นายณัฐพันธ์  อัฏฐะสิริ 
นางวิยะดา  หนูคง 
นายธนู  ปู่หมื่น 
นายวาณิช  ผัดมอย 
นายธนู  ปู่หมื่น 
นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์ 
นายจีระศักดิ์  สติแน่ 
 
นายประกฤษฎิ์  คล่องแคล่ว 
นายจีระศักดิ์  สติแน่ 
นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์ 
นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์ 
นางสาวช่อผกา  ชัยชาญ 
นายประกฤษฎิ์  คล่องแคล่ว 
นายจีระศักดิ์  สติแน่ 
นายวาณิช  ผัดมอย 
นางนวลฉวี  ยารังกา 
นายประกฤษฎิ์  คล่องแคล่ว 
นางปาริฉัตร   พนมการ 
นางปาริฉัตร   พนมการ 
 

มีหน้าที่       1.  เป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
   2.  ปฏิบัติหน้าที่ตามงานที่รับผิดชอบ 
   3.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

4. กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์  ประกอบด้วย 
4.1 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์ 
4.2 หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 

4.2.1 งานแผนงาน 
4.2.2 งานตรวจสอบติดตามการใช้เงิน 
4.2.3 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

นางคุณาลักษณ์  ตรีวงศ์ 
 
นางสาวสุวิมล   ด้วงยศ 
นางสาวสุวิมล   ด้วงยศ 
นางสาวสุวิมล   ด้วงยศ 
นางการะเกศ   ปัญญาวงค์ 
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…………………/5.2.4 งานจัดตกแต่งสถานที่ 

4.2.4 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
4.2.5 งานสารสนเทศ 

4.3 หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
4.3.1 งานบริหารการเงินและบัญชี 

 
 
4.4 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 

4.4.1 งานบริหารพัสดุ 
 
 
 
4.5 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 

4.5.1 งานพัฒนาบุคลากร 
4.5.2 งานบุคลากร 
4.5.3 งานสวัสดิการครู 

 
4.5.4 งานสารบรรณ 

4.6 งานสำนักงานบริหารงานบุคคลการเงินและ
สินทรัพย์ 
4.6.1 งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์ฝ่าย 

 

นางการะเกศ   ปัญญาวงค์ 
นางศิวพร  วงค์กันยา 
นางสาวนงคราญ  แก้วจา 
นางสาวนงคราญ  แก้วจา 
นางสาวประภาศรี  ปาลี 
นายวีระพงศ์  คันทะเนตร 
นางนวลฉวี  ยารังกา 
นางนวลฉวี  ยารังกา 
นายอนุรักข์  ขันใจ 
นางสาวยุวรัตน์  ไชยวรรณ์ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงพรพรรณ  เปี้ยปาละ 
นางสกาวเดือน  วังป่าตาล 
นางสกาวเดือน  วังป่าตาล 
นางสาวฐิตาภา สัญเพ็ญ 
นางสกาวเดือน  วังป่าตาล 
นางสาวฐิตาภา สัญเพ็ญ 
นางสาวณัชชา   พรมสีดา 
นางสาวฐิตาภา สัญเพ็ญ 
 
นางสาวฐิตาภา สัญเพ็ญ 

      มีหน้าที่        1.  เป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์ 
   2.  ปฏิบัติหน้าที่ตามงานที่รับผิดชอบ 
   3.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

 
 
 

5. กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 
5.1  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 
5.2  หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่ 

5.2.1 งานบริการอาคารสถานที่และ 
ปรับภูมิทัศน์ 
 

 
 

5.2.2 งานสาธารณูปโภค 
 
 

5.2.3 งานนักการ แม่บ้านและลูกจ้าง 
 
 
 

นายขจรศักดิ์  ไชยประสิทธิ์ 
นายขจรศักดิ์  ไชยประสิทธิ์ 
นายนิรันดร์  ฝั้นศรี 
นายเฉลิมพล  พาตา 
นายสิทธิชาติ  ปานาม 
นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูล 
นายประวิทย์ เสาร์นุ 
นายเฉลิมพล  พาตา 
นายนิรันดร์  ฝั้นศร ี
นายประวิทย์ เสาร์นุ 
นายขจรศักดิ์  ไชยประสิทธิ์ 
นายนิรันดร์  ฝั้นศรี 
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5.2.4 งานจัดตกแต่งสถานที่ 
 

 
 
5.2.5 งานบ้านพักครู 

 
5.3 หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและบริการ 

5.3.1 งานประชาสัมพันธ์ 
5.3.2 งานชุมชนสัมพันธ์ 

 
 

5.3.3 งานธนาคารโรงเรียน 
5.3.4 งานสวัสดิการร้านค้าและโภชนาการ 

 
5.3.5 งานสวัสดิการนักเรียนและชุมชน 

 
5.3.6 งานน้ำดื่มโรงเรียน 

นายเฉลิมพล  พาตา 
นายสิทธิชาติ  ปานาม 
นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูล 
นายสิริชัย  แจ่มสกุลไพร 
นายนิรันดร์  ฝั้นศร ี
นายเฉลิมพล  พาตา 
นายขจรศักดิ์  ไชยประสิทธิ์ 
นายศราวุฒิ  เพาะเจาะ 
นางสาวจินตนา พรสกุลไพศาล 
นายสิริชัย  แจ่มสกุลไพร 
ครูภาษาอังกฤษ 
นางสาวขวัญชีวา ใจเฉียง 
นางสาวขวัญชีวา ใจเฉียง 
นายกฤษณะพงษ์ ธีรตระกูล 
นางสาวจินตนา พรสกุลไพศาล 
ครูภาษาอังกฤษ 
นางวิยะดา  หนูคง 

5.4 งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
5.4.1 งานสารสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์ 

นายศราวุฒิ  เพาะเจาะ 
ครูภาษาอังกฤษ 
นายศราวุฒิ  เพาะเจาะ 
ครูภาษาอังกฤษ 

      
 มีหน้าที่          1.  เป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

   2.  ปฏิบัติหน้าที่ตามงานที่รับผิดชอบ 
   3.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   25  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 
 
    สั่ง  ณ  วันที่   25  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 (นายวิทยา  พัฒนเมธาดา) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 


