
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 
ที ่108/๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารราชการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 

 

 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา เป็นไปตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามประกาศโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
พ.ศ.๒๕๕๓ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารราชการโรงเรียนคีรีราษฎร์
พัฒนา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้.- 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 
นายสมศักดิ์ คงแป้น 

 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 

นางสาวกัลยรัตน์ จิตต์ส ารวย 
 

กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
นายไกรทิพย์ จิตอารีย์  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

๑. งำนบริหำรส ำนักงำนกิจกำรนักเรียน 
 นายไกรทิพย์ จิตอารีย์      หัวหน้างาน 
 นางสาวเฉลิมขวัญ กุศลสุข     ผู้ช่วย 
 นางสาวดวงหทัย ประทุมชาติภักดี     ผู้ช่วย 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
 ๑.๑ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป 
 ๑.๒ ดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณ 
 ๑.๓ ดูแลรับผิดชอบการท าแผนปฏิบัติการและการใช้งบประมาณ 
 ๑.๔ ดูแลรับผิดชอบงานพัสดุและการเงิน 
 ๑.๕ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 ๑.๖ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒. งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 นางสาวดวงหทัย  ประทุมชาติภักดี     หวัหน้างาน 
 นางสาวพิชญสุดา  ทองค า      ผู้ช่วย 



๒ 
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ๒.๑ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒.๒ จัดท าคู่มือ เอกสาร ในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒.๓ ก ากับ ดูแล ติดตาม ให้ครูที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒.๔ ก าหนดวิธีการด าเนินการให้มีการประสานงานระหว่างทีมน า ทีมท า ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๕ จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามวาระและโอกาส 
 ๒.๖ จัดท าระบบการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยให้ครูที่ปรึกษาด าเนินการ  
 ๒.๗ จัดให้ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียน และลงข้อมูลในระบบเพ่ือขอรับทุนปัจจัยพ้ืนฐาน     
 ๒.๘ จัดกิจกรรมร่วมกับครูที่ปรึกษาให้นักเรียนกลุ่มมีปัญหา กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปกติ 
 ๒.๙ ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา และเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 ๒.๑๐ ด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ครูที่ปรึกษาส่งต่อ 
 ๒.๑๑ ประสานงานกับครูที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหา แนวทางการส่งต่อทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเพ่ือเสนอผู้อ านวยการและผู้ปกครอง 
 ๒.๑๒ ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๒.๑๓ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. งำนกิจกำรนักเรียน 
 นายไกรทิพย์ จิตอารีย์      หัวหน้างาน 
 นางสาวเฉลิมขวัญ กุศลสุข     ผู้ช่วย 
 ครูที่ปรึกษา       ผู้ช่วย 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ๓.๑ วางแผน ก าหนด ระเบียบ การปฏิบัติ การประพฤติ แจ้งให้ครูที่ปรึกษาและนักเรียนทราบ 
 ๓.๒ ควบคุมดูแล ให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย ประพฤติตนให้เหมาะสม ตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน 
 ๓.๓ ติดต่อประสานงานกับครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขในส่วนของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  
 ๓.๔ ตรวจเช็คข้อมูลนักเรียน ในการร่วมกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากหลักสูตร เพ่ือน า
ประเมินผลในรายงานที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๕ พิจารณาความผิด พิจารณาโทษ นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และแจ้งผู้อ านวยการทราบ 
 ๓.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

๔. งำนส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเนื่องในวันส ำคัญต่ำง ๆ 
 นางสาวเฉลิมขวัญ กศุลสุข     หัวหน้างาน 
 นายสามารถ กาญจนะแก้ว     ผู้ช่วย 
 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล     ผู้ช่วย 
 นางสาวดวงหทัย  ประทุมชาติภักดี     ผู้ช่วย 

 
 



๓ 
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ๔.๑ เขียนโครงการกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
 ๔.๒ วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 
 ๔.๓ จัดกจิกรรมวันส าคัญท่ีเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคมและชุมชน 
 ๔.๔ จัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
 ๔.๕ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 ๔.๖ สรุปผลการด าเนินงานและรายงานเป็นล าดับขั้นตอน  
 ๔.๗ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
 นายสามารถ กาญจนะแก้ว      หัวหน้างาน 
 นางสาวเฉลิมขวัญ กุศลสุข     ผู้ช่วย 
 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล     ผู้ช่วย  
 นางสาวดวงหทัย  ประทุมชาติภักดี     ผู้ช่วย 
 นางสาวพิชญสุดา  ทองค า      ผู้ช่วย 
 นางสาวมาฆมาส  จันทร์วิเชียร     ผู้ช่วย 
 นางสาวกาญจนา  ชุมเปีย      ผู้ช่วย 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
 ๕.๑ ควบคุมดูแล ให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  
 ๕.๒ จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
 ๕.๓ จัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 ๕.๔ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแผนงาน/โครงการ 
 ๕.๕ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนด 
 ๕.๖ ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนท าความดี เสนอชื่อเพ่ือรับมอบเกียรติบัตร 
 ๕.๗ จัดท าก าหนดการอบรมนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามระดับชั้น 
 ๕.๘ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

๖. งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 
 นายไกรทิพย์  จิตอารีย์      หัวหน้างาน 
 นางสาวเฉลิมขวัญ กุศลสุข     ผู้ช่วย 
 นางสาวดวงหทัย ประทุมชาติภักดี     ผู้ช่วย 
 นางสาวกาญจนา  ชุมเปีย      ผู้ช่วย 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ๖.๑ เขียนโครงการเพื่อด าเนินกิจกรรม 
 ๖.๒ จัดกิจกรรมกีฬาภายในร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน 
 ๖.๓ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือขอความร่วมมือเรื่องกีฬา 
 ๖.๔ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



๔ 
 

๗. งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ปัญหำกำรพนันและปัญหำทำงเพศ 
 นายไกรทิพย์ จิตอารีย์      หัวหน้างาน 
 นางสาวดวงหทัย  ประทุมชาติภักดี     ผู้ช่วย 
 นายสามารถ กาญจนะแก้ว     ผู้ช่วย 
 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ บุญกุศล     ผู้ช่วย 
 นายภานุวัฒน์ ชะตาเลิศ      ผู้ช่วย 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ๗.๑ จัดท าแผนงาน/โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนันและปัญหาทางเพศ  
 ๗.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เพ่ือร่วมด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพ่ือส่งต่อ
นักเรียน 
 ๗.๓ ประสานผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการใช้สารเสพติด 
 ๗.๔ เฝ้าระวังการใช้สารเสพติด การเล่นการพนัน และเรื่องชู้สาวในหมู่นักเรียน โดยร่วมมือกับครู         
ที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น คณะกรรมการสภานักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน  
 ๗.๕ วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน 
 ๗.๖ ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและวัฒนธรรมไทย 
 ๗.๗ กวดขันป้องกันไม่ให้นักเรียนน าสื่อลามกอนาจารมาเผยแพร่ในโรงเรียน 
 ๗.๘ เฝ้าระวังไม่ให้นักเรียนเล่นการพนันทุกรูปแบบในโรงเรียน 
 ๗.๙ ประสานงานกับต ารวจ สารวัตรนักเรียน ตรวจแหล่งมั่วสุมในชุมชน 
 ๗.๑๐ ติดตามตรวจสอบนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 ๗.๑๑ ประเมิน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๗.๑๒ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๘. งำนครูเวรประจ ำวัน 
 นายไกรทิพย์ จิตอารีย์      หัวหน้างาน 
 นางสาวดวงหทัย  ประทุมชาติภักดี     ผู้ช่วย 
 นายสามารถ กาญจนะแก้ว     ผู้ช่วย 
 นางวรางค์ ราชนิยม      ผู้ช่วย 
 นางทิพวรรณ สตารัตน์      ผู้ช่วย 
 นางลัดดาวัลย์ อุมา      ผู้ช่วย 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ๘.๑ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน  
 ๘.๒ จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลติดตามการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวันเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๘.๓ ควบคุมดูแลและวางแนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนที่น ารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 
 ๘.๔ วางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสอดส่องดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน 
 ๘.๕ ดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยของนักเรียน 
 ๘.๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงของนักเรียนและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 
 ๘.๗ ติดตามแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีปัญหาการทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรงอย่าสม่ าเสมอ 
 ๘.๘ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของนักเรียน 



๕ 
 

 ๘.๙ ควบคุมดูแลรถรับ-ส่งนักเรียน ประชุม อบรมคนขับรถ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงเพ่ือความปลอดภัย
ของนักเรียน 
 ๘.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

9. งำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 
นางสาวเฉลิมขวัญ  กุศลสุข      หัวหน้างาน 
นางสาวดวงหทัย  ประทุมชาติภักดี     ผู้ช่วย 
นางสาวกาญจนา  ชุมเปีย      ผู้ช่วย 
นายภานุวัฒน์ ชะตาเลิศ      ผู้ช่วย 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  9.1 ให้ความรู้แก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนว่าด้วยการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 9.2 จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
 9.3 สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านความคิดความเป็นผู้น า  โดยมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน 
หรือองค์กรอื่น ๆ ที่จัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 9.4 เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักเรียนและบุคลากรต่อผู้เกี่ยวข้องหรือเสนอต่อฝ่ายบริหาร
ของโรงเรียน เพ่ือการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
 9.5 นิเทศ ให้ค าแนะน าแก่นักเรียนและคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนเพ่ือการพัฒนา 

9.6 ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการด าเนินงานประชาธิปไตยในโรงเรียนให้มีความทันสมัยเละทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

9.7 ก ากับ ดูแล ส่งเสริม การจัดกิจกรรมของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

9.8 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม และร่วมก าหนดแนวทางการท างานและแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

9.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
 

นางสาวสาริยา ยอดวารี   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

1. งำนบริหำรส ำนักงำนวิชำกำร 
 นางสาวสาริยา ยอดวารี      หัวหน้างาน 
    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 1.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารวิชาการแก่ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป 
 1.2 ดูแลรับผิดชอบงานสารบรรณกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 1.3 ดูแลรับผิดชอบการท าปฏิทินการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 1.4 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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2. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้และกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศ 
 นางสาวสาริยา ยอดวารี      หัวหน้างาน 
    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 2.1 ก ากับติดตามและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.2 ก าหนดแผนชั้นเรียนรายปีของโรงเรียนตามความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
       ของโรงเรียน 
 2.3 ติดตามก ากับดูแลและด าเนินการจัดครูเข้าสอนแทน  
 2.4 จัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงาน 
 2.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศการแข่งขันระดับต่าง ๆ 
 2.6 ด าเนินการส ารวจและจัดซื้อหนังสือเรียน 
 2.7 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. งำนพัฒนำหลักสูตร 
 นางสาวเฉลิมขวัญ  กุศลสุข    หัวหน้างาน 
 นางลัดดาวัลย์  อุมา     ผู้ช่วย 
    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 3.1 วางแผนการด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การสอน และอ่ืน ๆ       
ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ 
 3.2 รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
 3.3 ขออนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 3.4 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 3.5 จัดให้มีการวิเคราะห์เพ่ือทบทวนการใช้หลักสูตร เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับความต้องการ 
 3.6 ประสานงานในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 3.7 นิทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและรายงานผลไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับทราบ 
 3.8 จัดท าเอกสารหลักสูตร เพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 3.9 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 3.10 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

4. งำนรับนักเรียน 
 นางสาวสาริยา ยอดวารี      หัวหน้างาน 
 นางข้องทิพย์  มีแก้ว     ผู้ช่วย 
 นางสาวดวงหทัย  ประทุมชาติภักดี    ผู้ช่วย 
 นางสาวพิชญสุดา  ทองค า     ผู้ช่วย 
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    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 4.1 วางแผนการด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ให้เป็นไปตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.2 จัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
 4.3 เตรียมเอกสารการรับสมัคร ใบสมัคร ระเบียบการ บัญชีรับสมัคร แบบรายงานการรับสมัคร
ประจ าวัน และอ่ืน ๆ ให้เสร็จก่อนวันสมัคร 
 4.4 รายงานข้อมูลการรับสมัครนักเรียนรายวันทุกวันที่มีการรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต          
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 4.5 เตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 
2563 โดยจัดเตรียมเอกสาร สื่อการสอน และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
 4.6 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. งำนทะเบียนนักเรียน 
 นางสาวพิชญสุดา  ทองค า     หัวหน้างาน 
 นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์    ผู้ช่วย 

    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 5.1 นายทะเบียนของโรงเรียน 
 5.2 จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน 
 5.3 ตรวจสอบผลการเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงการ
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องหลักฐานการประเมินผลการเรียน เพ่ือเสนอขออนุมัติ
การจบแตร่ะดับในแต่ละปีการศึกษา 
 5.4 ด าเนินการจัดท า GPA ของนักเรียนทุกระดับชั้น ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
5.5 ด าเนินการ ประสานงาน การบันทึกผลการเรียนในระบบทะเบียน-วัดผล (SGS) และรายงานผลการเรียน
ทุกภาคเรียน 
 5.6 ให้บริการเอกสารระเบียนผลการเรียน หนังสือรับรองต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่นักเรียน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 5.7 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. งำนวัดผลและประเมินผล 
 นางจินตนา  สนทะมิโน     หัวหน้างาน 
 นางลัดดาวัลย์  อุมา     ผู้ช่วย 

    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 6.1 จัดท าตารางสอบ และตารางสอบแก้ตัว 
 6.2 ด าเนินการสอบและสอบแก้ตัวทุกภาคเรียน 
 6.3 จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
วัดผลและประเมินผล 
 6.4 ท าแผนการและปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน 
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 6.5 ควบคุมการและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6.6 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและวิจัยเพื่อจัดท าข้อสอบมาตรฐาน 
 6.7 จัดท าเอกสารแบบฟอร์มใบค าร้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
 6.8 จัดท ารายงานสรุปประเมินผลการด าเนินงาน รวมถึงรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 6.9 วางแผนการเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รวมถึงการทดสอบ 
Pre O-NET จากหน่วยงานต่าง ๆ และวัดผลสัมฤทธิ์เพื่อน าไปพัฒนานักเรียนต่อไป 
 6.10 ด าเนินการจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา         
ปีที่ 3 ระดับสนามสอบ  
 6.11 บริการแบบทดสอบต่าง ๆ แก่นักเรียน 

6.12 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

7. งำนจัดตำรำงเรียนตำรำงสอน 
 นางสาวสาริยา  ยอดวารี     หัวหน้างาน 

    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 7.1 ประชุมวางแผนก าหนดปฏิทินการจัดตารางสอนประจ าภาคเรียน 
 7.2 ด าเนินการจัดตารางสอนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนถัดไป 
 7.3 จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอน 
 7.4 ส่งมอบตารางสอนแก่ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ และส่งมอบตารางเรียนแก่
นักเรียน เพ่ือทดลองใช้ 1 สัปดาห์ 
 7.5 ตรวจสอบ ติดตาม การใช้ตารางสอน และท าการแก้ไขให้แล้วเสร็จ เพ่ือจัดท าตารางสอนฉบับ
จริง พร้อมทั้งจัดท ารูปเล่มส่งมอบแก่ฝ่ายบริหาร 
 7.6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 7.7 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

8. งำนสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและ ICT 
 นางสาวพิชญสุดา  ทองค า     หัวหน้างาน 

    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 8.1 ศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยี เพ่ือจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารวิชาการ 
 8.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าสื่อ ผลิตสื่อนวัตกรรม และพัฒนาสื่อ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
 8.3 จัดเตรียมความพร้อมของห้องที่ใช้ส าหรับสื่อนวัตกรรม ดูแลและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย ระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือให้บริการส าหรับการเรียนการสอน 
 8.4 จัดอบรมครู บุคลกากรให้มีความรู้ในการใช้และผลิตสื่อ 
 8.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้ และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 8.6 จัดท าสรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
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 8.7 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

9. งำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
 นางสาวพิชญสุดา  ทองค า     หัวหน้างาน 

    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 9.1 วิเคราะห์ ติดตั้งและดูแลการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
 9.2 ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
ให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 
 9.3 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

10. งำนห้องสมุดและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
 นางข้องทิพย์  มีแก้ว     หัวหน้างาน 
 นางสาวกาญจนา  ชุมเปีย     ผู้ช่วย 
 นางสาวมาฆมาส  จันทร์วิเชียร    ผู้ช่วย 

     หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 10.1 พัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ให้สมบูรณ์แบบ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งถึง
ผลประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 
 10.2 คัดเลือกและสรรหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทโดยค านึงถึงคุณภาพความทันสมัย และ
ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือให้บริการแก่นักเรียนครู บุคลากร และชุมชน 
 10.3 ให้บริการสารสนเทศทั้งภายในห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ ในโรงเรียน เพ่ืออ านวย
ประโยชน์แก่นักเรียนครู บุคลากร และชุมชน 
 10.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ โดยร่วมมือกับกลุ่ มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อห้องสมุดและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้าของนักเรียน 
 10.5 จัดหาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักเรียน ครู และ
บุคลากร ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า เพ่ือน าความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 106 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน ครุ และบุคลากร ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน และในชุมชน เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ พร้อมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 10.7 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 10.8 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

11. งำนนิเทศภำยใน ตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 นายสมศักดิ์  คงแป้น     หัวหน้างาน 
นางสาวกัลยรัตน์ จิตต์ส ารวย    ผู้ช่วย 
 นางสาวสาริยา  ยอดวารี     ผู้ช่วย 

    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 11.1 จัดตั้งคณะกรรมการงานนิเทศภายใน 
 11.2 วางแผนและก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานนิเทศภายใน 
 11.3 ให้ความรู้ หลักการ และสร้างความตระหนักให้เข้าใจกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 
 11.4 ด าเนินการนิเทศการสอนภายใน โดยใช้ระบบการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา 



๑๐ 
 

 11.5 ก ากับ ติดตาม ผลการนิเทศ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าทุก ๆ สิ้นเดือน  
 11.6 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 11.7 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

12. งำนแนะแนว 
 นางสาวดวงหทัย  ประทุมชาติภักดี    หัวหน้างาน 
 นางข้องทิพย์  มีแก้ว     ผู้ช่วย 

      หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
12.1 บริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในด้านพฤติกรรม การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
12.2 จัดท าและให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านงานแนะแนวแก่นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน และผู้ที่มา

รับบริการจากโรงเรียน 
12.3 จัดบริการแนะแนว บริการแก่นักเรียนทุกคน พร้อมทั้งจัดท าเอกสารเผยแพร่ประกอบการแนะ

แนวศึกษาต่อ จัดท าข้อมูลนักเรียนเขตพ้ืนที่บริการ ประสานงานกับโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ และออกแนะแนว
ศึกษาต่อ 

12.4 จัดรวบรวมข้อมูลสถิติ ผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษา 
12.5 ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูล คัดเลือก ประสานงานกับมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายแนะ

แนวการศึกษาต่อ เพ่ือให้นักเรียนมีโควตาศึกษาต่อ หรือได้เข้าสอบระบบรับตรง 
12.6 รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
12.7 ด าเนินงานกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพ่ือการศึกษา ประกอบด้วย คัดเลือก บันทึกข้อมูล ตรวจสอบ

สัญญา พร้อมทั้งจัดส่งสัญญากู้ยืม และรายงานการพ้นสภาพนักเรียนต่อ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
12.8 ด าเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วย หาทุน พิจารณาคัดเลือก ประกาศ

ผล นักเรียนได้รับทุน ด าเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา 
 12.9 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 12.10 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

13. งำนวิจัยและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยใช้กระบวนกำร PLC 
 นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์    หัวหน้างาน 
 นางลัดดาวัลย์  อุมา     ผู้ช่วย 

    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 13.1 จัดเตรียมข้อมูลทางวิชาการ ให้ความรู้ หลักการ หรือจัดอบบรมบริการความรู้ให้แก่ครู เกี่ยวกับ
การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 13.2 วางแผนให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
 13.3 ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน และผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพโดยให้เสนอแนะเพ่ือพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
 13.4 จัดท าข้อมูลผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน เพ่ือเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 13.5 สนับสนุนให้ครูน าผลงานวิจัย ส่งผลงาน เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง 
 13.6 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 13.7 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



๑๑ 
 

 

14. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 นางสาวสาริยา  ยอดวารี     หัวหน้างาน 

    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 14.1 ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร และนโยบายของสถานศึกษา 
 14.2 ประสานงานในการแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และดูแลการด าเนินการ
กิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา 
 14.3 ประสานงานกับหัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ ในการด าเนิน
กิจกรรมและดแูลนักเรียน ในการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 14.4 ให้ค าปรึกษาและร่วมมือในการจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย 
 14.5 ดูแลและประสานงานในการวัดผล ประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตร 
 14.6 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 14.7 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย 
  งำนกิจกรรมลูกเสือ 

   นายไกรทิพย์  จิตอารีย์   หัวหน้างาน 
  งำนกิจกรรมชุมนุม 
   นางลัดดาวัลย์  อุมา   หัวหน้างาน 
  งำนกิจกรรมแนะแนว 
   นางสาวดวงหทัย  ประทุมชาติภักดี  หัวหน้างาน 
  งำนกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ 
   นางสาวสาริยา  ยอดวารี   หัวหน้างาน 

 
15. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

 15.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 15.2 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 15.3 ดูแลห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดหาสื่อการเรียนรู้ 
 15.4 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พร้อมทั้งน าผลไปพัฒนาผู้เรียน ไปปรับปรุงและ
พัฒนาในภาคเรียนต่อไป โดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 15.5 ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ความถนัดของผู้เรียนและตรงตามตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษา 
 15.6 ด าเนินงานด้านวิชาการ โดยจัดโครงการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สนับสนุนกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 
 15.7 วิเคราะห์หลักสูตร ตัวชี้วัด รวมไปถึงการออกข้อสอบให้เป็นไปตามจุดประสงค์ และควบคุมการ
จัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระให้เป็นไปตามหลักสูตร 
 15.8 นิเทศการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งแนะน า ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



๑๒ 
 

 15.9 จัดหาสื่อ อุปกรณ์ คู่มือ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการทดสอบ 
พัฒนาข้อสอบ และการวัดผลให้ครอบคลุมตามลักษณะของกลุ่มสาระวิชา 
 15.10 จัดให้มีการประชุมกลุ่มสาระ หรือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาพัฒนาผู้เรียนร่วมกันอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
 15.11 จัดหรือแบ่งรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนให้ครูในกลุ่มสาระ ในแต่ละภาคเรียน  
 15.12 จัดสอนแทนกรณีมีครูติดราชการหรือลา และประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการหากไม่
สามารถจัดสอนแทนได้ 
 15.13 จัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมไปถึงการวางแผน
จัดการสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน       (O-NET) 
 15.14 สนับสนุนงานอ่ืน ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนท าเนินงานตามนโยบายที่โรงเรียนก าหนด เช่น 
นโยบายการจัดการเรียนการสอน นโยบายเก็บข้อมูลเพื่องานประกันคุณภาพ เป็นต้น 

15.15 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
  1) นางสาวจิรัชญา  ปานจันทร์     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           
           2) นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
           3) นางลัดดาวัลย์  อุมา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           4) นางสาวธัญญารัตน์ นางาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
           5) นางสาวพิชญสุดา  ทองค า  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
           6) นายสามารถ  กาญจนะแก้ว    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ    

วัฒนธรรม               
           7) นายไกรทิพย์  จิตอารีย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
           8) นายภานุวัฒน์  ชะตาเลิศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 

16. งำนจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศนักเรียน (DMC) 
 นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์    หัวหน้างาน 
 นางสาวพิชญสุดา  ทองค า     ผู้ช่วย 

    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 16.1 จัดเก็บข้อมูลนักเรียนเข้าใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุกปีการศึกษาตามแบบฟอร์ม        
ที่ก าหนด 
 16.2 กรอกข้อมูลนักเรียนผ่านโปรแกรม DMC ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 
 16.3 จัดรายงานผลข้อมูลนักเรียน (10 มิถุนายน) ให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบ
แก้ไขให้เป็นไปตามปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 16.4 แก้ไข เพ่ิมเติม นักเรียนย้ายเข้า-ออก ระหว่างปีการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
 16.5 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

17. งำนโครงกำรพิเศษ กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้  
 นางลัดดาวัลย์  อุมา     หัวหน้างาน 
 นางสาวสาริยา  ยอดวารี     ผู้ช่วย 
 



๑๓ 
 

     หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 17.1 จัดท าโครงการพิเศษเกี่ยวกับงานวิชาการ และค าสั่งมอบหมายหน้าที่ ตามนโยบายทางการ
ศึกษา นโยบายของโรงเรียน และตามความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของ
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
 17.2 ส ารวจความต้องการของผู้เรียน ประชุม วางแผน ออกแบบนวัตกรรม  
 17.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพและความต้องการของตนเอง 
 17.4 ออกแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  พร้อมทั้งวางแผนให้เรียนรอบด้านและ
ครอบคลุม 
 17.5 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 17.6 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

18. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 นางจินตนา  สนทะมิโน     หัวหน้างาน 
 นางสาวสาริยา  ยอดวารี     ผู้ช่วย 

    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 18.1 วางแผนการจัดระบบและก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและข้อตกลงของโรงเรียนร่วมกับ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 18.2 ก าหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 18.3 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั้งก ากับ ติดตาม ผลการจัดการศึกษาภายใน
โรงเรียนทั้งระบบ 
 18.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน รายงานผลการประเมินตนเอง และรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือเสนอความเห็นชอบ จากผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และรายงานต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงาน
ภายนอก 
 18.5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่ระมาตรฐาน และพร้อมที่จะรับการประเมิน
จากภายนอก 
 18.6 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
 

นางข้องทิพย์  มีแก้ว  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

1. ฝ่ำยวำงแผนอัตรำก ำลัง  และก ำหนดต ำแหน่ง 

 นางข้องทิพย์  มีแก้ว     หัวหน้างาน 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

 1.1 วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 

 1.2 งานลาออกจากราชการ  และเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 

 1.3 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



๑๔ 
 

2. งำนสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ควำมดีควำมชอบ และกำรย้ำยโอน 

 นางข้องทพิย์  มีแก้ว     หัวหน้างาน 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

2.1 ออกค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง  เลื่อนขั้นเงินเดือน ครูผู้ช่วยและครู คศ. 1 

2.2 จัดท าข้อมูล  และด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและ
 บุคลากรทางการศึกษา 

2.3 งานแต่งตั้ง  โยกย้าย  โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.4 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. งำนทะเบียนและสถิติข้ำรำชกำรครู  ลูกจ้ำง  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 นางสาวจิรัชญา  ปานจันทร์    หัวหน้างาน 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

 3.1 จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู  ลูกจ้าง  และบุคลากรทางการศึกษา 

 3.2 จัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ 

 3.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 3.4 งานดูแลเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากร 

 3.5 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. งำนพัฒนำบุคลำกร 

 นางข้องทิพย์  มีแก้ว     หัวหน้างาน 

 นางวรางค์ ราชนิยม     ผู้ช่วย 
หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ 

 4.1 งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 

 4.2 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู  และจรรยาบรรณ 

 4.3 งานศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 4.4 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 4.5 งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4.6 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. งำนส ำนักงำนธุรกำรของโรงเรียน 

 นางสาวพัชรี  ทองศรีแก้ว     หัวหน้างาน 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

 5.1 งานทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร  และหนังสือราชการ 

 5.2 งานโต้ตอบหนังสือราชการ 
 5.3 งานเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 

 5.4 งานดูแลแบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ 

 5.5 งานจัดท าหนังสือเชิญประชุม 

 5.6 งานจดบันทึกการประชุม 

 5.7 งานจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม 

 5.8 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



๑๕ 
 

 
กลุ่มบริหำรทั่วไป 

 

ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 

1. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 นางสาวสุรางคนา ชัยฤกษ์     หัวหน้างาน 

นางสาวจิรัชญา  ปานจันทร์    ผู้ช่วย 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1.1  จัดดูแลและให้การบริการในห้องกลุ่มบริหารทั่วไป 
1.2  งานทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการของกลุ่ม 
1.3  จัดท าและดูแลแบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ 
1.4  จดบันทึกการประชุมของกลุ่ม 
1.5  ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. งำนอำคำรสถำนที่ สะอำด สดชื่น ร่มรื่น สวยงำม 
 นายสามารถ  กาญจนะแก้ว    หัวหน้างาน 
 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล    ผู้ช่วย 
 นายภานุวัฒน์ ชะตาเลิศ     ผู้ช่วย 
 นางวรางค์  ราชนิยม     ผู้ช่วย 
 นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์    ผู้ช่วย 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 2.1 ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน 
 2.2 ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการ 
ใช้ประโยชน์ 
 2.3 ร่วมกับฝ่ายที่เก่ียวข้องก าหนดห้องเรียน ห้องกิจกรรมทุกประเภท รวมทั้งอาคารประกอบ 
ต่าง ๆ  ในแต่ละปีการศึกษา 
 2.4 ก าหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ 
 2.5 ดูแลซ่อมบ ารุง ปรับปรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารอ่ืนตลอดจนครุภัณฑ์และสิ่ง 
ของเครื่องใช้ในโรงเรียนจัดท าสถิติการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่/ครุภัณฑ์/สาธารณูปโภค 
 2.6 ให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่หน่วยงานทั้งในและนอกโรงเรียนและบันทึกการใช้จัดท าสถิติการ
ขอใช้อาคารสถานที่ 

2.7 งานฉุกเฉิน เป็นงานเร่งด่วนไม่มีแผนงานล่วงหน้า เช่นอุบัติภัยต่างๆ 
         2.8 งานเฉพาะกิจ เป็นงานที่ท าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีค าสั่งให้ท าเป็นงาน ๆ เช่น  การ
จัดสถานที่ในงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน 
         2.9 มีการแบ่งเขตรับผิดชอบให้นักเรียนดูแล 
        2.10 ดูแลตกแต่งบ ารุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ 
        2.11 การให้บริการด้านอาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่ชุมชน 
         2.12 การซ่อมแซม บ ารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารเรียน อาคารประกอบ 
       2.13 การบริหารงานนักการภารโรง 



๑๖ 
 

         2.14 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. งำนเวรรักษำสถำนที่รำชกำรในวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 นางข้องทิพย์  มีแก้ว     หัวหน้างาน 
 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล    ผู้ช่วย 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 3.1 เสนอแต่งตั้งครู นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่เวรและเวรยาม 
 3.2 เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจเวรกลางวันและเวรยามกลางคืน 
 3.3 จัดท าแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวร 
 3.4 ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ว่าด้วยการอยู่เวรของครู/ลูกจ้าง นักการภารโรงและรายงานผู้ 
บังคบับัญชาเป็นระยะ 
 3.5 สรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เวร  
 

4. งำนประชำสัมพันธ์  
 นางสาวธัญญารัตน์  นางาม    หัวหน้างาน 
 นางสาวพิชญสุดา  ทองค า     ผู้ช่วย 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
 4.1 จัดท าแผนงาน/โครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์  
 4.2 จัดท าเอกสาร วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
 4.3 เผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายใน  
และภายนอกโรงเรียน  
 4.4 จัดท าป้ายต้อนรับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ในโอกาสต่าง ๆ 
 4.5 เป็นพิธีกรในโอกาสต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. งำนอนำมัยโรงเรียนและโภชนำกำร 
 นางสาวจิรัชญา  ปานจันทร์    หัวหน้างาน 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 5.1 จัดท าแผนงาน/โครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานของงานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 
 5.2 จัดหาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์พยาบาลที่จ าเป็น 
 5.3 บริการดูแลรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ตลอดจนน าผู้ป่วยที่ไม่สามารถท าการ 
รักษาพยาบาลได้ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่ดีกว่า 
 5.4 บริการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากร 
 5.5 จัดท าสถิติผู้รับบริการจากห้องพยาบาล 
 5.6 จัดบริการตรวจสุขภาพ และคัดกรองด้านสุขภาวะของนักเรียน 
 5.7 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องงานอนามัยโรงเรียนและงานโภชนาการ 
 5.8 บริหารจัดการผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร สวัสดิการร้านค้าและเครื่องดื่ม 
 5.9 ควบคุมดูแลคุณภาพ ปริมาณ ราคาอาหารและสินค้าจ าหน่ายแก่นักเรียน 

5.10 ดูแลสถานที่จ าหน่ายอาหาร ที่รับประทานอาหาร การแต่งกายของผู้จ าหน่ายอาหารให้ 
สะอาดและเป็นระเบียบ 

5.11 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการแก่นักเรียนผู้จ าหน่ายและแก้ปัญหานักเรียนกลุ่ม 
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เสี่ยงภาวะทางโภชนาการ 
 

6. งำนโสตทัศนศึกษำ 
 นายภานุวัฒน์ ชะตาเลิศ     หัวหน้างาน 
 นายสามารถ  กาญจนะแก้ว    ผู้ช่วย 
 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล    ผู้ช่วย 
 นางสาวพัชรี  ทองศรีแก้ว     ผู้ช่วย 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 6.1 จัดหา จัดเก็บ อุปกรณ์ทางโสตทัศนศึกษา 
 6.2 ให้บริการโสตทัศนูอุปกรณ์แก่ครู นักเรียน 
 6.3 ให้บริการแสงเสียงในงานกิจกรรมต่าง ๆ  
 6.4 ให้บริการบันทึกภาพนิ่ง ถ่ายวีดีโอในงานกิจกรรมต่าง ๆ 
 

7. งำนสัมพันธ์ชุมชน 
 นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์    หัวหน้างาน 
 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล    ผู้ช่วย 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 7.1 วางแผนงานโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 7.2 เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 
 7.3 ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ จัดท าโครงการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับชุมชน 
 

8. งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 นายสามารถ  กาญจนะแก้ว      หัวหน้างาน 
 นางสาวสุรางคนา  ชัยฤกษ์    ผู้ช่วย 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 8.1 จัดท าหนังสือเชิญประชุม 
 8.2 จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม 
 8.3 จดบันทึกและสรุปรายงานการประชุม 
 8.4 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 
นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
นางสาวธัญญารัตน์ นางาม   รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

ฝ่ำยงำนบริหำรงบประมำณ 
หน้ำที ่ 1.  ก ากับ ติดตาม ดูแลงานในฝ่ายบริหารงบประมาณ  
  2.  ประสานงานกับฝ่าย กลุ่มงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
  3.  ดูแลระบบทุนเสมอภาคทางการศึกษา 
  ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
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1. นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธัญญารัตน์ นางาม    รองประธานกรรมการ 
3. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์     กรรมการ 
4. นางทิพวรรณ  สตารัตน์     กรรมการ 
5. นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย     กรรมการ 
6. นางสาวมาฆมาส  จันทร์วิเชียร    กรรมการ 
7. นางสาวเฉลิมขวัญ  กุศลสุข    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งำนแผนงำน 
  นางจินตนา เพ็ชรคล้าย    หัวหน้างาน 
    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  

1.1  วิเคราะห์และประสานงานในการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของสถานศึกษา  
1.2  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (แผนกลยุทธ์)  
1.3  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
1.4 จัดท าปฏิทนิปฏิบัติงาน  
1.5 ก ากับ ดูแล ตรวจสอบและด าเนินงาน และการใช้วงเงินงบประมาณ  
1.6  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดในแต่ละงาน / โครงการ รวบรวมผลการ 

ประเมินประจ าภาคเรียนและประจ าปี วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการประเมินงาน / โครงการจัดท ารายงานเป็น
รูปเล่ม 
 1.๗ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครู ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าศึกษาบุตร 

2. งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 
2.1 งำนจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ  

  นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์   หัวหน้างาน 
  นางสาวธัญญารัตน์  นางาม   ผู้ช่วย 

       หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
2.1.1ควบคุมดูแลและปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี  
2.1.2 จัดหาพัสดุโดยการจัดท าเอง จัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 

งำนบริหำรงบประมำณ 

1.งำนแผนงำน 

2.งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย ์

3.งำนบริหำรกำรเงินและบัญช ี 5.งำนตรวจสอบภำยใน 

4.งำนระบบควบคุมภำยใน 
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2.1.3 ให้บริการเบิก-จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์แก่บุคลากรฝ่ายงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้             
ตามแผนปฏิบัติการ  

2.1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรเพ่ือด าเนินการส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ที่ดินอาคารและ
สิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพ่ือทราบสภาพการใช้งาน  

2.1.5 ร่างสัญญาซื้อ-สัญญาจ้าง  
2.1.6 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานใบส าคัญต่าง ๆ  
2.1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

2.2 งำนจัดท ำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 
  นางสาวเฉลิมขวัญ  กุศลสุข   หัวหน้างาน 

นางสาวมาฆมาส  จันทร์วิเชียร   ผู้ช่วย 
      หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  

2.2.1 จัดท าบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ซึ่งเป็นทะเบียนรวมของโรงเรียน  
2.2.2 เขียนเลขทะเบียนก ากับครุภัณฑ์  
2.2.3 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน  
2.2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
2.2.5 จัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
2.2.6 จ าหน่ายพัสดุ  
2.2.7 จัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุ  
2.2.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

2.3 งำนบ ำรุงรักษำและปรับซ่อมพัสดุ 
  นางสาวธัญญารัตน์  นางาม   หัวหน้างาน 

       หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
2.3.1 รับแจ้งพัสดุที่ช ารุดต้องปรับซ่อม  
2.3.2 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือปรับซ่อม  
2.3.3 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายงาน 

3. งำนบริหำรกำรเงินและบัญชี 
นางทิพวรรณ สตารัตน์     หัวหน้างาน 
นางสาวกาญจนา  ชุมเปีย     ผู้ช่วย 

     หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
3.1 การเบิก-จ่าย เงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ  
3.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบส าคัญ การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  
3.3 จัดท าหลักฐานการเงิน และเก็บรักษาเงิน  
3.4 เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่างๆให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของ

สถานศึกษา  
3.5 จัดท าบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับ-จ่าย เงินทุกประเภท และสรุปรายการบันทึกบัญชี     

ทุกวันท าการ  
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3.6 ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและ    
งบยอดเงินฝากธนาคาร  

3.7 เก็บรักษาใบเสร็จท าบัญชีควบคุมการใช้ใบเสร็จและรายงานไปตามข้ันตอน  
3.8 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4. งำนระบบควบคุมภำยใน 
 นายไกรทิพย์ จิตอารีย์     หัวหน้างาน 

     หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
4.1  วางแผนการตรวจสอบการด าเนินงาน  
4.2  ท าการประเมินความเสี่ยงความควบคุม  
4.3  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา  
4.4  วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน พร้อมก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง  
4.5  ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา  
4.6  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
4.7  ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  
4.8  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
4.9  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5. งำนตรวจสอบภำยใน 
 นางวรางค์  ราชนิยม     หัวหน้างาน 

    หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
5.1  ตรวจสอบหลักฐานการบัญชีและสรุปรายงานผลการด าเนินงานการเงินและบัญชี  
5.2  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามค าสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เสียสละและอุทิศ
เวลาให้ราชการเพ่ือก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป 
 สั่ง ณ วันที่ 25  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
       (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 

 

 


