
การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 

 
 
แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านที่ 1 
การวางแผนกาํลังคน 

วางแผนอัตรากําลัง เพื ่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษา เพื่อใช้สรรหาบุคคลให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และตรงตามความต้องการวิชาเอก 
ของสถานศึกษา ให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  
 
เอกสารร่องรอย 

- แบบรายงานข้อมูลนักเรียน  ณ 10 มิถุนายน 2565 
- แบบแสดงข้อมูลตาม จ.18 ณ 10 มิถุนายน 2565 
- ตารางแสดงขอมูลครูเกษียณอายุราชการและความตองการครูทดแทนตามมาตรฐานวิชาเอก  

ป 2564 - 2573 
 
 

แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านที่ 2 
การสรรหา 

1. กลุ ่มงานบุคคลดำเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที ่สถานศึกษามีความต้องการและ 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและอัตราตำแหน่งที่ว่างหรือขาดแคลน 

2. ดำเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการรับย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 
 
เอกสารร่องรอย 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการย้ายข้าราชการคร ู
 
 
แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านที่ 3 
การพัฒนาบคุลากร 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ 
2. มีการนิเทศภายในโดยผู้บริหารโรงเรียนนิเทศครูผูส้อนในทุกระดับชั้น  

 
เอกสารร่องรอย 

-  รายงานโครงการฝึกอบรม-พัฒนาบุคลากร 
-  ภาพถ่ายการนิเทศ 



แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านที่ 4 
ด้านการรักษาไว ้

จัดกิจกรรมสรา้งขวัญและกําลังใจ เช่น มีการต้อนรับครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ แสดงความยินดีกับ
บุคลากรที่ได้รบัการบรรจุแต่งต้ัง  จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ  
 
เอกสารร่องรอย 

- รูปภาพ 
 
 
แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านที่ 5  
ด้านการใช้ประโยชน ์

จัดระบบงานและมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคลโดย 
คำนึงถึงความสมดุลในชีวิตและการทำงานของบุคลากร 
 
เอกสารร่องรอย 

- คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

ชื่อโครงการ      ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร 
ชื่องาน/กิจกรรม   ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร 
มาตรฐานที่ 2     กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียนที่ 2  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียน 
    การสอนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กลุ่มบริหารทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน ์
ระยะเวลาที่ดำเนนิการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่
ผู้เรียน  โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และนำเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้
ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาสง ๆ  ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอด
ความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อม
เกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญกำลังใจที่ดีด้วย   

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรใน

สถานศึกษานั้นจำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการ

เปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและ

กำลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ 

2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและ   

นักเรียน 

2.3 เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ในการทำงาน 



3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  
ครูและบุคลากรโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาทุกคน ได้รับการพัฒนา 
 
3.2. เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยามีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่ตนสอน งานที่รับผิดชอบ สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมายตวัชี้วัด 
วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการ
ประเมนิ 

- การเข้าร่วมประชุม สัมมนา

ของบุคลากร 

- การเข้าร่วมประชุม 

สัมมนาของบุคลากร 

-  ผลการเข้ารว่ม 

ประชุมสัมมนา 

-  แบบรายงานผล

การเข้าร่วม

ประชุมสัมมนา 

 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องโดยเฉพาะฝึกอบรมทั ้งภายในและภายนอก        

สถานศึกษา 
5.2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถนำมาขยายผลให้กับ

ผู้อื่น 
 

6. งบประมาณโครงการ   

 จำนวนเงินโครงการ 20,000 บาท 

 ใช้ไปจำนวนเงิน  20,000 บาท 

 คงเหลือ          0 บาท 

 
 
 
 



7.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กจิกรรม  สภาพความสำเร็จ ผลการการดำเนินงาน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จาก
การฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่
รับผิดชอบ 

 

 ครูและบุคลากรได้รับความรู้จาก
การฝึกอบรมตามความถนัดและ
วิชาที่รับผิดชอบ 

2. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นำเอาความรู้ที่
ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับ
บุคลากรและนกัเรียน  

 ครูและบุคลากรได้รับความรู้จาก
การอบรมมาใช้ประโยชน์และนำ
ผลจากการอบรมมาขยายต่อให้กับ
บุคลากรและนกัเรียนในโรงเรียน 

3. เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ใน
การทำงาน  

 ครูและบุคลากรมีวิสัยทัศนใ์นการ
ทำงานและมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

 
8.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

 
ที ่ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพความสำเร็จ ผลการการดำเนินงาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1. การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา

ของบุคลากร 
 
 

 ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการ
อบรม ประชุม สัมมนา ร้อยละ 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 สรุปจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา  ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - นามสกลุ จำนวนครั้ง จำนวนวัน 
1. ว่าที่ร้อยตรี โชคดี เภรีภาศ 11 13 
2. นางดวงพร  เวชสารศรี 5 6 
3. นายเจริญ  บุษบงกรด 6 7 
4. นายเกษมสุข  ลอองศรี 7 7 
5. นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน ์ 15 16 
6. นางศิริวรรณ  รัตนพงศ์ 6 8 
7. นางสาวปริศา  นารีพล 4 4 
8. นางสาวกัญญณัช  เพชรรัตน ์ 8 8 
9. นางสาวภัคจิรา  ศรีขาว 17 17 
10. นางสาววชิรญาณ์  ยอดพิจิตร 11 11 
11. นางสาวมณฑิรา หมื่นนคร 6 6 
12. นางสาวพรกนก เกษมเรืองสกุล 5 5 

 

10.  สรุปในภาพรวม 
 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน เขา้ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ในหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่จัดการอบรม ร้อยละ 100 
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  - ครแูละบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา ควรมีการรายงานผลการเข้าร่วมการ
อบรม เพื่อรวบรวมข้อมูลและหลักฐานในการอบรมให้เป็นระบบยิ่งขึ้น 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  - ควรนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ประชุม สัมมนา มาขยายผลต่อครูและบุคลากรอื่น ๆ 
เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและสามารถพัฒนาให้ผู้อื่นมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางสาวนรีรัตน์  ศิริวฒัน์) 
         หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกแนบท้าย 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

1) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและกำหนดการ 
2) แบบสรุปการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อโครงการ   ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร 
ชื่องาน/กิจกรรม   ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองยทุธศาสตร์โรงเรียนที่ 2  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียน 

การสอนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กลุ่มบริหารทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน ์
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่
ผู้เรียน  โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนและนำเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้
ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานสอน  ด้านการถ่ายทอด
ความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อม
เกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญกำลังใจที่ดีด้วย   
 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษานั้นจำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการ
เปิดมุมมองและโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกำลังใจ
ที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อให้ครแูละบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผดิชอบ 
2.2 เพื่อให้ครแูละบุคลากรได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและ   
     นักเรียน  
2.3 เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการทำงาน 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  
ครูและบุคลากรโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาทุกคน ได้รับการพัฒนา 
3.2. เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยามีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่ตนสอน งานที่รับผิดชอบ สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



4. กิจกรรม/วิธีดำเนินการและงบประมาณ 
กิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน อื่น ๆ 
ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.กำหนดหน้าทีร่ับผิดชอบ 

  ตุลาคม 2564  นางสาวนรรีัตน์ ศิริวัฒน ์
 

ขั้นดำเนินการ  (DO) ดำเนินตามกิจกรรมดังนี ้
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา 
- งานบุคคลตรวจสอบ บันทกึ กำหนดการ
ประชุม/อบรม/สัมมนาของบุคลากรในโรงเรียน 

20,000  ตุลาคม 2564 
ถึง กันยายน 

2565 

นางสาวนรรีัตน์ ศิริวัฒน ์
 

ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
- ตรวจสอบรายงานการเข้าร่วมประชุม/อบรม/

สัมมนาของบุคลากร 

  ตุลาคม 2564 
ถึง กันยายน 

2565 

นางสาวนรรีัตน์ ศิริวัฒน ์
 

ขั้นประเมินผลและรายงาน (ACTION) 
- สรุปผลการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาของ

บุคลากร รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 

  กันยายน 2565 นางสาวนรรีัตน์ ศิริวัฒน ์
 

รวม 20,000   
 
5. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมายตวัชี้วัด วิธีการวัดและ
ประเมนิผล 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการ
ประเมนิ 

การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาของ
บุคลากร 

ร้อยละ 100 -  รายงานผลการ
เข้าร่วม ประชุม 
อบรม สัมมนา 

-  แบบรายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา 

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องโดยเฉพาะฝึกอบรมทั ้งภายในและภายนอก        
สถานศึกษา 

6.2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถนำมาขยายผลให้กับผู้อื่น 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ  ว่าที่ ร.ต.   ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์)        (โชคดี  เภรภีาศ)    
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล       ผู้อำนวยการโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา           



แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการฝึกอบรม/พัฒนาบคุลากร 
กิจกรรม ฝึกอบรม/พัฒนาบคุลากร 

 
ที่ รายการ จำนวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
ค่าวัสด ุ
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.      
     

รวมค่าวสัดุ                           
ค่าครุภัณฑ ์
     
     
รวมค่าครุภัณฑ ์  
ค่าใช้สอย (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ การรับรอง พธิีการ เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ) 
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไป

ฝึกอบรม ของบุคลากร ทุกกลุ่มสาระ 
  20,000 

     
รวมค่าใช้สอย                  ( สองหมื่นบาทถ้วน ) 20,000 
รวมทั้งสิ้น                      ( สองหมื่นบาทถ้วน) 20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีงบประมาณ 2565 

ครูผูส้อน นางสาวปริศา นารีพล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

ที ่ วัน /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จดั งบประมาณที่ใช ้ หลักฐาน 

1 31 ต.ค 64 

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน วPA “เรียนรู้ PA สู้การปฏิบัติ
จริง” 

อบรมออนไลน์ สพม.นศ - เกียรติบัตร 

2 26 พ.ย 64 

การสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
งาน และการขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม ่ 
(Performance Agreement: PA) ว
9/2564 

อบรมออนไลน์ สพม.นศ - เกียรติบัตร 



การพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีงบประมาณ 2565 

ครูผูส้อน นางสาววชิรญาณ ์ ยอดพิจิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนตรนีิมิตรวิทยา 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

ที ่ วัน /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จดั งบประมาณที่ใช ้ หลักฐาน 

1 

20 ต.ค 64 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืนและการ
พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน

การศึกษา 

อบรมออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

- 

เกียรติบัตร 

2 
2 ธ.ค 64 ทบทวนความรู้  วินัยมุข ชุดที ่2 อบรมออนไลน์ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรี

ไพบูลย์  ร่วมกบัโครงการธรรม
มะออนไลน์  เพ่ือสร้างความรู้ 

- 
เกียรติบัตร 

3 

 

 

3 ธ.ค 64 

ครูแนะแนวมืออาชีพ  สู่นักคณิตศาสตรใ์น
อนาคต 

อบรมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

- 

เกียรติบัตร 

4 
4 ธ.ค 64 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  

สำหรับเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู
อบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 
- 

เกียรติบัตร 



และบุคคลากรทางการศึกษาสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

5 
16 ธันวาคม 2564 กีฬาและสุขภาพ อบรมออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัด

จันทบุร ี
- 

เกียรติบัตร 

6 
15 กมุภาพันธ์ 

2565 
การอบรมและทดสอบการใช้งานระบบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE 

Safety Platform) 

อบรมออนไลน์ สพฐ. - 
เกียรติบัตร 

7 
18 กมุภาพันธ์ 

2565 
อบรมแกนนำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ อบรมออนไลน์ โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา - 

เกียรติบัตร 

8 
12 กรกฏาคม 

2565 
กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านเกี่ยวกับสถาบัน

ชาติ  ศาสรน์  กษัตริย์  
อบรมออนไลน์ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 

สพม.นครศรีธรรมราช 

- 
เกียรติบัตร 

9 
27 กรกฏาคม 

2565 
การแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่ลดลง อบรมออนไลน์ วิทยาลัยเทคนคิน้ำพอง 

- 
เกียรติบัตร 

10 
27 กรกฏาคม 

2565 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล 

โรงเรียนเมือง
นครศรีธรรมราช 

สพม.นครศรีธรรมราช 
- 

เกียรติบัตร 

11 
31  สิงหาคม 

2565 
การเรียน e-Learning เงินทองต้องวางแผน อบรมออนไลน์ SET 

- 
เกียรติบัตร 



ภาพถ่าย / เกียรติบัตร 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



การพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีงบประมาณ 2565 

ครูผูส้อน นางสาวภัคจิรา ศรีขาว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

ที ่ วัน /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จดั งบประมาณที่ใช ้ หลักฐาน 

1 
2 ต.ค 64 การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บน

แพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์เรียนรู ้
อบรมออนไลน์ สพฐ. และบรษิัทไม่โครซอฟท ์ - 

เกียรติบัตร 

2 
9 ต.ค 64 การจัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนการ

สอนรูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย 
อบรมออนไลน์ สพฐ. และบรษิัทไม่โครซอฟท ์ - 

เกียรติบัตร 

3 

31 ต.ค 64 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน วPA “เรียนรู้ PA สู้การปฏิบัติ
จริง” 

อบรมออนไลน์ สพม.นศ - 

เกียรติบัตร 

4 

26 พ.ย 64 การสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
งาน และการขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม ่ 
(Performance Agreement: PA) ว

9/2564 

อบรมออนไลน์ สพม.นศ - 

เกียรติบัตร 



ที่ วัน /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จดั งบประมาณที่ใช ้ หลักฐาน 

5 
3 ธันวาคม 2564 ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ใน

อนาคต 
อบรมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

- 
เกียรติบัตร 

6 28/01/65 
ผลการเรียนรู้ของเด็กไทยในสถานการณ์โค
วิด-19 

อบรมออนไลน ์
สำนักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา 
. 

เกียรติบัตร 

7 21/6/65 หลักสูตรต้นทุจริตศึกษา พ.ศ.2565 อบรมออนไลน ์ กศน.อำเภอป่าซาง - เกียรติบัตร 

8 25/6/65 พระไตรปิฎกเบือ้งต้น ครั้งที่1  อบรมออนไลน ์ มมร.นศ  

วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช 

- เกียรติบัตร 

9 13/7/65 วันอาษาฬหบูชา อบรมออนไลน ์ มมร.นศ วทิยาเขตศาสนศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ ์

- เกียรติบัตร 

10 30/8/65 เงินทองต้องวางแผน อบรมออนไลน ์ Set ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

- เกียรติบัตร 

11 31/8/65 วางแผนการเงินหลังเกษียณ สไตล์วัยเก๋า อบรมออนไลน ์ Set ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

- เกียรติบัตร 

12 31/8/65 วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม อบรมออนไลน ์ Set ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - เกียรติบัตร 



ที่ วัน /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จดั งบประมาณที่ใช ้ หลักฐาน 

13 31/8/65 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบรหิารงานของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อบรมออนไลน ์ สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก - - เกียรติบัตร 

- รูปภาพ 

 

 



ภาพถ่าย / เกียรติบัตร 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



การพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีงบประมาณ 2564 

ครูผูส้อน นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโรงเรียนตรนีิมิตรวิทยา 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565 

ที ่ วัน /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จดั งบประมาณที่ใช ้ หลักฐาน 

1 31 ต.ค. 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามข้อตกลง

ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 

“เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง” 

รูปแบบออนไลน ์ โรงเรียนชะอวด  
ร่วมกับสหวิทยาเขต 

ชะอวด 

- เกียรติบัตร 

2 9 ต.ค. 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการพัฒนา

สมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับครูผู้สอนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ

ประเมิน PISA 2022 

รูปแบบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
- เกียรติบัตร 

3 18 ธ.ค. 2564 การอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่

สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้” 

รูปแบบออนไลน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎนครศรีธรรมราช 
- เกียรติบัตร 



ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จดั งบประมาณที่ใช ้ หลักฐาน 

4 16 ม.ค. 2565 กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 

2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” 

Platform วันครู  
(วันครู.com) 

คุรุสภา - เกียรติบัตร 

5 15 ก.พ. 2565 เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบ

มาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety School 

Platform) 

รูปแบบออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- เกียรติบัตร 

6 21 ก.พ. 2565 การอบรมตามโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่
ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน 
หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

รูปแบบออนไลน์ สำนักงานศาลปกครอง

นครศรีธรรมราช 
- เกียรติบัตร 

7 24 ก.พ. 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและเพิ่มศักยภาพด้านการประเมิน

คุณภาพการศึกษา IQATC ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

อย่างยั่งยืน 

 

 

 

รูปแบบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
- วุฒิบัตร 



ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จดั งบประมาณที่ใช ้ หลักฐาน 

8 10 มี.ค. 2565 การพัฒนาอบรมสันติสนทนาวิชาการหัวข้อ เผยแพร่ให้
ความรู้ทางกฎหมายสำหรับพระสงฆ์และประชาชน เพื่อ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

รูปแบบออนไลน์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
มจร. ร่วมกับกองทุนยุติธรรม 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, สำนักงานอัยการ

คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, หลักสูตรสันติ

ศึกษา มจร. และวิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ มจร. พร้อมด้วยมูลนิธิ

โพลวพลือ (ทางสว่าง) 

- วุฒิบัตร 

9 19 มีนาคม 2565 การอบรมค่าย Reunion NBIY ๘ ภาคใต้ตอนบน 
หัวข้อ การสร้างโปรไฟล์ชีวิต  

ออนไลน์ ชมรมเยาวชนสร้างชาติ  - ประกาศนียบัตร 

10 18-19 เมษายน 2565 โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานยุโรป 
CEFE 

ออนไลน์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนทุ่ง

สง สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช 

- วุฒิบัตร 

11 28 มิถุนายน 2565 โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจาก         
คำวินิจฉัยของศาลปกครอง ให้แก่ประชาชน หน่วยงาน

ทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
เรื่องที่ ๑ ศาลปกครองกับการดำรงหลักนิติธรรม  
เรื่องที่ ๒ การอำนวยความยุติกณรมทางปกครองโดยใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ออนไลน์ สำนักงานศาลปกครองสงขลา - ใบรับรอง 



ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เรื่อง สถานที ่ หน่วยงานที่จดั งบประมาณที่ใช ้ หลักฐาน 

12 2 กรกฎาคม2565 การอบรม “STOP BULLYING จะดีกว่าไหม...ถ้าเราให้
เกียรติกัน”  

ออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน

คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

- วุฒิบัตร 

13 21 กรกฎาคม 2565 โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำ
วินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชนหน่วยงานทาง
ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ หัวข้อ “หลักกฎหมาย
และแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่” 

ออนไลน์ ศาลปกครองนครราชสีมา - วุฒิบัตร 

14 1 สิงหาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการศึกษา เรื่อง 
Learning out of the box by the use of 
metaverse “การเรียนรู้นอกห้องเรียนบนโลกเสมือน
จริง” 

ออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

- เกียรติบัตร 

15 7 สิงหาคม 2565 การสัมมนาวิชาการวันรพี เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของ
นักกฎหมายไทย 

ออนไลน์ หลักสูตรนิต-ิศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

- วุฒิบัตร 

 

 



ภาพถ่าย / เกียรติบัตร 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน 

      
 

   
 

     



ภาพถ่ายการนิเทศชั้นเรียน / การปฏิบัตงิาน 

 

- ครูได้รับการนเิทศจากผู้อำนวยการอย่างเป็นกัลยาณมิตร 

 
 

 

 

 

 



กิจกรรมสร้างขวัญและกําลังใจ 

• เลี้ยงปีใหม่บุคลากรในโรงเรียน 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



• ต้อนรับครูยา้ยมาดำรงตำแหน่งใหม ่
 

 
 

 

 

 



• กิจกรรมมุฑิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ 

 

 

 



 
 

คำสั่งโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 
ที่  ๔๗ / ๒๕๖๕ 

 
เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 
 
 

คำสั่งโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 
ที ่ ๔๗ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ปกีารศึกษา  ๒๕๖๕ 

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

 เพื่อให้การบริหารและการจัดการเรียนรู้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒          
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑)  
มาตรา ๔๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ         
มาตรา ๒๗ (๑ ) แห่ งพระราชบัญญั ติระเบียบข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗                 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการมอบอำนาจของ        
เลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการบังคับบัญชาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจำของโรงเรียน จึงขอแต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ 
ปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๕  เป็นต้นไป  ดังนี ้
 

คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา  มีหน้าทีใ่นการประชุมพิจารณา ให้ความเหน็ชอบในการบริหารคุณภาพ
ของระบบงาน ตามโครงสร้าง และนำเสนองาน ร่วมประชุมวางแผนระบบนำองค์กร ระบบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และระบบการบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานในหน้าที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย 

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธาน 
๒. หัวหน้างานบริหารวชิาการ  ผู้ช่วย 
๓. หัวหน้างานบริหารบุคคล  ผู้ช่วย 
๔. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ ผู้ช่วย 
๕. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  ผู้ช่วย 

 

 โครงสร้างการบริหาร  ให้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อำนาจการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  แบ่งงานออกเป็น  ๔  งาน  ดังนี ้

 

            ๑.  บริหารวิชาการ 
    ๒.  บริหารบุคคล 
                 ๓.  บริหารงบประมาณ  
                 ๔.  บริหารทั่วไป   

       



 

๑. บริหารวิชาการ  ให้ยึดหลักการและแนวคดิ ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง  โดยมีครู 
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ส่งเสริมให้
ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้        
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถตรวจสอบคุณภาพ การจัดการศึกษาได้ทุกช่วงชั้น มีรายละเอียด
ดังนี ้

 

       ๑.๑  คณะกรรมการงานวิชาการ หน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ           
การปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมพัฒนา เกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารวิชาการต่อรองผู้บริหารกลุ่มงานบริหารวิชาการ       
ให้การดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายและการบริหารกลุ่มงานบริหารวิชาการดำเนินไปด้วยความราบรื่น
เรียบร้อย เข้าประชุมเพื่อเสนอข้อคิด ความเห็น การแก้ไขปัญหา การปรับปรุงพัฒนางานและการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ การมีมติสรุปกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในรูปของมิติคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารวิชาการไม่ต่ำกว่า
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้บรหิารพิจารณาดำเนินการ  ประกอบด้วย 

 

-  นางศิริวรรณ รัตนพงศ ์   หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
     -  นายเจริญ  บุษบงกรด   ผู้ช่วย 
 -  นายเกษมสุข ลอองศรี   ผู้ช่วย 
 -  นางสาวนรีรัตน์ ศิริวัฒน ์  ผู้ช่วย 
 -  นางสาววชิรญาณ์  ยอดพิจิตร  ผู้ช่วย 
 -  นางสาวมณฑิรา   หมื่นนคร  ผู้ช่วย 
 -  นางสาวพรกนก   เกษมเรืองสกุล ผู้ช่วย 
 -  นางสาวชลธิชา   พลายด้วง  ผู้ช่วย 
 -  นางผุสดี   ลอองศร ี   ผู้ช่วย 
 -  นายยอดชาย โครตบรรดิษฐิ์  ผู้ช่วย 

-  นายรัฐพล พันธ์ช่วง   ผู้ช่วย 
-  นายศุภชัย กระบ่ีน้อย   ผู้ช่วย 
-  นายเมธิชัย   สิทธิชัย   ผู้ชว่ย 
-  นางสาวภัคจิรา  ศรีขาว   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 
๑.๑.๑  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  มีหน้าที่  

วางแผน จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  จัดให้มีรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มี
รายวิชาเพิ่มเติม ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ จัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ  กำกับ
ติดตามการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ และงานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

 
 



 

-  นางศิริวรรณ รัตนพงศ์  หัวหน้า 
-  นายเจรญิ   บุษบงกรด  ผู้ช่วย 
-  นางสาวนรีรตัน์   ศิริวัฒน ์       ผู้ช่วย 
-  นางสาวมณฑิรา   หมื่นนคร ผู้ช่วย 
 

         ๑.๑.๒  งานวัดผล/ประเมินผล/งานทะเบียน  หน้าที่ ดำเนินงานวัดผลประเมินผล ให้
เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล  ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียน ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนจบ
การศึกษา ในเรื่องข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  และ พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕  และระเบียบกฎหมาย  
ประกอบด้วย 

 

-  นางสาวภัคจิรา ศรีขาว  หัวหน้า 
-  นางสาววชิรญาณ์ ยอดพิจิตร ผู้ชว่ย 

 
๑.๑.๓  งานเทียบโอนผลการเรียน  หน้าที่ เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและ

อนุมัติผลการเรียน พัฒนาเครื่องมือและการจัดทำสารสนเทศเพื่อใช้ในการอ้างอิงตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเรียนการสอน ดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการวิชาการและงานอื่น ๆ  ที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วย 

 

-  นางสาวภัคจิรา ศรีขาว  หัวหน้า 
-  นางสาววชิรญาณ์ ยอดพจิิตร ผู้ช่วย 
-  นางสาวชลธิชา   พลายด้วง ผู้ช่วย 
 
๑.๑.๔  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่  กำหนดนโยบายและแนว

ทางการใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของนักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สนับสนุนให้ครู
นำผลการวิจัยมาใช้ รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และงานอื่น ๆ        
ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  

  

-  นางศิริวรรณ รัตนพงศ ์  หัวหน้า 
-  นางสาวนรีรัตน์   ศิริวัฒน์        ผู้ช่วย 
-  นางสาวมณฑิรา   หมื่นนคร ผู้ช่วย 

 
๑.๑.5  งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าที่  กำหนด

นโยบาย วางแผนและดำเนินการในเรื่องของการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
พัฒนาบุคลากร นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช้และพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศกึษาและงานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบดว้ย   

 

-  นางศิริวรรณ รัตนพงศ ์   หัวหน้า 
-  นายเจริญ  บุษบงกรด   ผู้ช่วย 
-  นางสาวนรีรัตน ์ศิริวัฒน ์  ผู้ช่วย 
-  นางสาวพรกนก   เกษมเรืองสกุล ผู้ช่วย 



 

-  นายยอดชาย โครตบรรดิษฐิ์  ผู้ช่วย 
-  นายรัฐพล พันธ์ช่วง   ผู้ช่วย 
-  นายศุภชัย กระบ่ีน้อย   ผู้ช่วย 
-  นายเมธิชยั   สิทธิชัย   ผู้ช่วย 

 
1.1.6   งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีหน้าที่ วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่ง         

การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดทำแผนงาน โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ 
จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้และการเข้าใช้ของนักเรียน และสรุปรายงานผลภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนได้ใช้แหลง่การเรียนรู้อย่างคุ้มคา่เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
    

-  นายเจริญ บุษบงกรด   หัวหน้า 
   -  นางสาววชิรญาณ์ ยอดพิจิตร  ผู้ช่วย 
   -  นางสาวพรกนก   เกษมเรืองสกุล ผู้ช่วย 
   -  นายยอดชาย โครตบรรดิษฐิ์  ผู้ช่วย 

-  นายรัฐพล พันธ์ช่วง   ผู้ช่วย 
-  นายศุภชัย กระบ่ีน้อย   ผู้ช่วย 
-  นายเมธิชัย   สิทธิชัย   ผู้ช่วย 
 
๑.๑.7 งานนิเทศภายใน  มีหน้าที่  กำหนด วางแผน จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ 

และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และส่งเสริมครู เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาและงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย  
 

-  นางศิริวรรณ รัตนพงศ ์  หัวหน้า 
-  นางสาววชิรญาณ์  ยอดพิจิตร    ผู้ช่วย 
-  นางสาวมณฑิรา   หมื่นนคร ผู้ช่วย 
 
๑.๑.8  งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน  หน้าที่  ดำเนินการวางแผนและจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนตามภาระงาน ในขอบข่ายกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

 

                      -  นางศิริวรรณ รัตนพงศ ์  หัวหน้า/กิจกรรมแนะแนว                      
                               -  นางสาววชิรญาณ์  ยอดพจิิตร งานทัศนศึกษานอกสถานที่/กิจกรรมลูกเสือ  
   -  นายเกษมสุข  ลอองศร ี กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรมลูกเสือ 
   -  นายเจริญ  บุษบงกรด  กิจกรรมวันสำคัญ 

-  นางสาวภัคจิรา  ศรีขาว  กิจกรรมชุมนุม 
 
 
 
 



 

๑.๑.9 งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน และองค์กรอื่น มีหน้าที่  ระดม
ทรัพยากร เพื่อการศึกษา เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ให้บริการด้านวิชาการ จัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า  การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  การร่วม
กิจกรรมกับสถาบนัการศึกษาอ่ืน และงานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

 

-  นางศิริวรรณ รัตนพงศ ์  หัวหนา้ 
-  นายเกษมสุข  ลอองศรี  ผู้ช่วย 
-  นางสาววชิรญาณ์ ยอดพิจิตร ผู้ช่วย 
-  นางผุสดี   ลอองศร ี  ผู้ช่วย 
-  นางสาวภัคจิรา  ศรีขาว  ผู้ช่วย 

 

๑.๑.10 งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีหน้าที่  กำหนดมาตรฐานการศึกษา 
กำหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุมชน วางแผน ดำเนินการพัฒนางานตามแผน ติดตาม 
ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี 
(SAR) และสรุปรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผนแพร่ต่อสาธารณชน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วย 

 

-  นางศิริวรรณ รัตนพงศ์  หัวหน้า 
-  นางสาวนรีรตัน์   ศิริวัฒน ์       ผู้ช่วย 
-  นางสาวมณฑิรา   หมื่นนคร ผู้ช่วย 

 

   ๑.๑.๑1 งานคัดเลือกหนังสือ  หน้าที่  ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน จัดทำ และตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด 
ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
 

-  นางศิริวรรณ รัตนพงศ ์  หัวหน้า 
-  นางสาวภัคจิรา  ศรีขาว  ผู้ช่วย  
-  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ ผู้ช่วย 
 

      ๑.๑.๑2  งานแนะแนวและรับสมัครนักเรียน  หน้าที่ ดำเนินการตามขอบข่ายภาระงาน
แนะแนว ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น  ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน  เชือ่มโยงระบบแนะแนว  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานรับนักเรียน  ประกอบด้วย 
 

-  นางสาวศิริวรรณ  มูลศร ี  หัวหน้า       
-  นางสาววชิรญาณ์ ยอดพิจิตร  ผู้ช่วย 
-  นายเกษมสขุ  ลอองศร ี  ผู้ช่วย 
-  นางสาวนรีรตัน ์ ศิริวัฒน ์  ผู้ช่วย 

-  นางสาวพรกนก   เกษมเรอืงสกุล ผู้ช่วย  

-  นางผุสด ีลอองศร ี   ผู้ช่วย 



 

-  นายยอดชาย โครตบรรดิษฐิ์  ผู้ช่วย 
-  นายรัฐพล พันธ์ช่วง   ผู้ช่วย 
-  นายศุภชัย กระบี่น้อย   ผู้ช่วย 
-  นายเมธิชัย   สิทธิชัย   ผู้ช่วย 

 
1.1.13  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หน้าที่ ดำเนินงานตามขั้นตอนของระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  
 

                  -  นางศิริวรรณ รัตนพงศ ์   หัวหน้า 
   -  นายเกษมสุข ลอองศรี   ผู้ช่วย 
   -  นางสาววชิรญาณ์ ยอดพิจิตร  ผู้ช่วย 
   -  นางสาวพรกนก   เกษมเรืองสกุล ผู้ช่วย 
   -  นางผุสดี  ลอองศร ี   ผู้ช่วย 

-  นายยอดชาย โครตบรรดิษฐิ์  ผู้ช่วย 
-  นายรัฐพล พันธ์ช่วง   ผู้ช่วย 
-  นายศุภชัย กระบ่ีน้อย   ผู้ช่วย 
-  นายเมธิชัย   สิทธิชัย   ผู้ช่วย 

                  -  ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น  ผู้ช่วย 
 

๑.๑.14  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  หน้าที่  บริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม
สาระวิชา  และจัดหา จัดทำสื่อ อุปกรณ์  หนังสือเรียน  ตามความเหมาะสม พัฒนาและ ติวเข้มนักเรียน ชั้น ม. ๓ 
และ ม.๖  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 

          โดยให้ยึดหลักแนวปฏิบัติการวัดผลตามหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ โดยเคร่งครัด และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สถานศึกษา โดยให้หัวหน้ากลุ่มวิชา รายงานผลการจัด
การศึกษาในกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบ  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง   
ประกอบด้วย          

 

-  นางศิริวรรณ รัตนพงศ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                           -  นายเจริญ  บุษบงกรด  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ 
                               -  นางสาวปริศา  นารีพล      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
                               -  นางดวงพร  เวชสารศรี      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
                               -  นางสาวนรรีัตน์ ศริิวัฒน ์     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
   -  นายเกษมสุข  ลอองศรี    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

-  นางสาววชิรญาณ์  ยอดพิจิตร    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา  
-  นางสาวภัคจิรา   ศรีขาว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 



 

๒. บริหารบุคคล   ให้ยึดหลักการและแนวคิด ความต้องการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการ
บริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ยึดหลัก
ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมาย และ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด ยึดหลักธรรมาภิบาล รายละเอียดดังนี ้
 

    ๒.๑  คณะกรรมการงานบริหารบุคคล หน้าที่ ช่วยผู้บริหารวางแผนนิเทศ  กำกับ  ติดตามงาน
ตามขอบข่ายภาระงานการบริหารงานบุคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจัดระบบประกันคุณภาพภายใน       
เพื่อรองรับการประเมินภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้อง และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

           

-  นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน ์  หัวหน้างานบริหารบุคคล  
        -  นางสาวมณฑิรา หมื่นนคร  ผู้ช่วย 
           -  นางสาวพรกนก เกษมเรืองสกุล   ผู้ช่วย     
 -  นางสาวรศัมี  ศิลปรัศมี   ผู้ช่วย 
                
   ๒.๑.๑  งานวนิัย  หน้าที ่ จัดทำบัญชีลงเวลามาปฏิบัติงาน  สรุปการมาปฏบิัติงาน  การ

ลาแบบฟอร์มใบลา บันทึกวันลา สรุปวันลา และรายงานวันลา จัดทำคำสั่งเวรรักษาการณ์ และเวรวันหยุดราชการ 
นำเสนอสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์แก่ผู้อำนวยการ  การดำเนินงานทางวินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจาก
ราชการ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย ประกอบดว้ย 
 

- นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์  หัวหน้า 
- นางสาวพรกนก  เกษมเรืองสกุล  ผู้ช่วย 
- นางสาวรัศมี  ศิลปรัศมี    ผู้ช่วย 

                         
  ๒.๑.๒  งานบุคลากร  หน้าที่ ดำเนินงานด้านบุคลากรในเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง การ

สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเปลี่ยนตำแหน่ง  การย้าย การขอเครื่องราชฯ  การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ  การ
รายงาน ข้อมูลบุคลากร  งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น การเกษียณอายุราชการ งาน
สวัสดิการของครู  การจัดทำทะเบียนไปราชการ การตอบรับหนังสือของงานบุคคล  การจัดทำคำสั่งงานโรงเรียน การ
จัดเก็บคำสั่งโรงเรียน การจัดเก็บหนังสือในงานบุคคล    ทะเบียนประวัติอีเล็กทรอนิกส์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วย 

 

- นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์  หัวหน้า 

- นางสาวมณฑิรา หมื่นนคร  ผู้ช่วย 

- นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี   ผู้ช่วย 

 
   ๒.๑.๓  งานจัดทำข้อมูลบุคลากรเพื่ อการเลื่อนขั้นเงินเดือน  หน้าที่ จัดทำแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน จัดทำบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน แบบสำรวจ การนับมีตัว การปรับ
เงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบอีเล็กทรอนิกส์  การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรที่อยู่ในอำนาจของ
โรงเรียน  และงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน   ประกอบด้วย 

 

- นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์  หัวหน้า 

- นางดวงพร  เวชสารศร ี   ผู้ช่วย 

                                                                                
       



 

๒.๑.๔ งานควบคุมภายใน  หน้าที่  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและ
ภารกิจสถานศึกษา วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง กำหนด
มาตรการในการป้องกนัความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา วางแผนจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา ให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ ดำเนินการ
ควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่กฎหมายกำหนด ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายในตาม
มาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

 

-  นางสาวนรีรตัน์  ศิริวัฒน ์  หัวหน้า 
-  นางดวงพร เวชสารศรี   ผู้ช่วย 
-  นายเกษมสขุ  ลอองศร ี  ผู้ช่วย 
-  นางศิริวรรณ  รัตนพงศ ์  ผู้ช่วย 
-  นางพรกนก  เกษมเรืองสกลุ  ผู้ช่วย 
-  นางสาวมณฑิรา  หมื่นนคร  ผู้ช่วย 

 
๒.๑.๕ งานสารสนเทศโรงเรยีน  หน้าที ่จดัทำและรายงานข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรยีน 

ข้อมูลอาคารสถานศึกษา  และข้อมูลตา่ง ๆ ของโรงเรียนทุกเรื่อง  ประกอบด้วย 
 

-  นางสาวนรีรตัน ์ ศิริวัฒน ์  หัวหน้า 
   -  นายเจรญิ  บุษบงกรด   ผู้ช่วย 
   -  นางศิริวรรณ  รัตนพงศ ์  ผู้ช่วย  
   -  นางสาวมณฑิรา  หมื่นนคร  ผู้ช่วย 

 
๒.๑.๖ งานระบบไอซีที โรงเรียน  หน้าที ่ ดูแลการใช้งาน และพัฒนาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอรใ์นโรงเรียน ให้สามารถใช้งานได้ด ีในพื้นทีใ่นโรงเรียนทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานอ่ืน ๆ 
ที่เกีย่วขอ้ง ประกอบด้วย 

-  นางสาวนรีรตัน์  ศิริวัฒน ์         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓. บริหารงบประมาณ  ให้ยึดหลักแนวคิด มุงเน้นผลสัมฤทธิ์ ผลงานจากการบริหารจัดการทั้งด้าน
งบประมาณและงานพัสดุอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักความถูกตองตามระเบียบราชการ มีความเป็นอิสระ โปรงใส 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้ อำนวยความสะดวกในการจัดหาและดูแลผลประโยชนของโรงเรียน            
เพื่อสนับสนุนใหการบริหารและการจัดการเรยีนการสอนของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 

๓.๑ คณะกรรมการงานบริหารงบประมาณ  หน้าที่  ช่วยผู้บริหารวางแผน ควบคุม นิเทศ 
กำกับ ติดตามงานตามขอบข่าย  และภารกิจงาน ในด้านการบริหารงานงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบงาน
งบประมาณ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย ประกอบด้วย 

 

-. นางดวงพร  เวชสารศรี   หัวหน้างานบริหารงบประมาณ 
        -  นางสาวกัญญณัช  เพชรรตัน ์  ผู้ช่วย 

  -  นางสาวปริศา  นารีพล   ผู้ช่วย 
         
     ๓.๑.๑  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  หน้าที่  วางแผนพัสดุ  พัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศเพื่อการจัดทำ จัดซื้อและจัดหาพัสดุ  ควบคุมดูแลรักษาและจำหน่ายพัสดุให้ดำเนินการตามระเบียบ
สำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๒๙และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕  และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และงาน
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบดว้ย 

 

-  นางดวงพร  เวชสารศรี     หัวหน้า       
            -  นางสาวกัญญณัช  เพชรรตัน ์  ผู้ช่วย 
                -  นางสาววชิรญาณ์  ยอดพิจติร  ผู้ช่วย 

               
                    ๓.๑.๒  งานการเงินและบัญชี หน้าที่  เบิกถอนเงิน รับเงิน จ่ายเงินทุกประเภท จัดทำ
บัญชีและรายงานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  ดำเนินงานตามระเบียบ
การเงินการบัญชีให้เป็นไปตามวิธีการ ที่กระทรวงการคลังกำหนด และระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ 
 

-  นางสาวปริศา  นารีพล   

 
     ๓.๑.๓  งานแผนงาน งบประมาณและนโยบาย  หน้าที่  จัดทำแผนงบประมาณและคำ

ขอตั้งงบประมาณ  จัดทำปฏิทินปฏิบัติการการใช้เงินตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  การโอนและ การ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

 

-  นางดวงพร  เวชสารศร ี  หัวหน้า 
           -  นางสาวกัญญณัช  เพชรรัตน์  ผู้ช่วย 

  -  นางสาวปริศา  นารีพล   ผู้ช่วย 
 
 
 
 
 



 

          ๓.๑.๔  งานตรวจรับพัสดุ   หน้าที่  ตรวจรับพัสดุให้ เป็นไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และระเบียบงานพัสดุฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ในการตรวจรับพัสดุหากบุคคลอันดับ ๑-๓  ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้เนื่อง   จากลาหรือไปราชการ  ให้บุคคลในอันดับ ๔  ตามลำดับ  เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังกล่าว ซึ่ง
ประกอบด้วย 

 

             -  นายเกษมสขุ  ลอองศรี    ประธานกรรมการ 
                -  นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์         กรรมการ 
            -  นางสาววชิรญาณ์  ยอดพิจิตร  กรรมการ 

                                -  นายเจริญ  บุษบงกรด    กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔. บริหารทั่วไป  ให้ยึดหลักการและแนวคิด ความเป็นอิสระในการบริหาร และการจัดการ         
หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล  หลักการพัฒนาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ และมีบทบาทหลักในการประสาน
ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบริหารการศึกษาทุกรูปแบบ ตลอดจนจัดและให้บริการ
การศึกษาของบุคคล ชุมชน หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น ได้มีการแบ่งงานตามภาระหน้าที่  และมอบหมายความ
รับผิดชอบงาน  ดังนี ้

 

-  นายเกษมสุข  ลอองศร ี  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
-  นางศิริวรรณ  รัตนพงศ ์  ผู้ช่วย 
-  นางสาวนรีรตัน์  ศิริวัฒน ์  ผู้ช่วย 

   -  นางสาวปริศา  นารีพล   ผู้ช่วย 
   -  นายเจรญิ  บุษบงกรด   ผู้ช่วย 
   -  นางสาววชิรญาณ์  ยอดพิจติร  ผู้ช่วย 
   -  นางสาวมณฑิรา    หมื่นนคร  ผู้ช่วย 
   - นางสาวพรกนก    เกษมเรืองสกุล  ผู้ช่วย 
   -  นางสาวชลธิชา  พลายด้วย  ผู้ช่วย 
   -  นางผุสด ี ลอองศรี   ผู้ช่วย 
   -  นางสาวรัศม ี ศิลปรศัม ี  ผู้ช่วย 
                           -  นายสราวุฒิ แซ่พั่ว   ผู้ช่วย 
   -  นายยอดชาย โครตบรรดิษฐ ์  ผู้ช่วย 
   -  นายรฐัพล พันธ์ช่วง   ผู้ช่วย 
   -  นายศุภชัย กระบี่น้อย  ผู้ช่วย 
   -  นายเมธิชัย สิทธิชัย   ผู้ช่วย 

 

๔.๑  งานดูแลสถานที่สภาพแวดล้อมสาธารณูปโภคและเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ กำหนด
แนวทาง วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภค บำรุงดูแล จัดซื้อ 
จัดหา พัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและสาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ มั่นคง 
ปลอดภัย สวยงาม ดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน  และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

 

-  นายเจรญิ  บุษบงกรด   หัวหน้า 
   -  นางสาววชิรญาณ์  ยอดพิจติร  ผู้ช่วย 
   -  นางสาวมณฑิรา  หมื่นนคร  ผู้ช่วย 
   -  นางสาวพรกนก  เกษมเรืองสกุล  ผู้ช่วย 
   -  นายสราวุฒิ   แซ่พั่ว   ผู้ช่วย 
   -  นายยอดชาย โครตบรรดิษฐ ์  ผู้ช่วย 
   -  นายรฐัพล พันธ์ช่วง   ผู้ช่วย 
   -  นายศุภชัย กระบี่น้อย  ผู้ช่วย 
               -  นายเมธิชัย สิทธิชัย   ผู้ช่วย 



 

              ๔.๒  งานอนามัย โภชนาการและประกันอุบัติ เหตุ  หน้าที่  กำหนดนโยบาย วางแผน            
การดำเนินงานอนามัยโภชนาการและประกันอุบัติเหตุของโรงเรียน จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้
ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ควบคุม ดูแลห้องพยาบาลให้สะอาด  ถูกสุขลักษณะ ให้คำปรึกษานักเรียนด้าน
สุขภาพ ประสานงานติดต่อกับผู้ปกครอง แพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัย กรณีนักเรียนเจ็บป่วย ประเมินผลและ
รายงานการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

 

                  -  นางสาวปริศา  นารพีล   หัวหน้า 
                -  นางสาววชิรญาณ์  ยอดพิจติร  ผู้ช่วย 
   -  นางสาวพรกนก  เกษมเรอืงสกุล  ผู้ช่วย 
   -  นางสาวชลธิชา  พลายด้วง  ผู้ช่วย 
 

๔.๓ งานประชาสัมพันธ์และประสานชุมชน หน้าที่  วางแผนการดำเนินงานสัมพันธ์ชุมชน          
จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการใกล้เคียง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ประสานกับชุมชนในการ
ให้การสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เผยแพร่ผลงานนักเรียนสู่ชุมชน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย   

 

               -  นายเกษมสุข  ลอองศรี     หัวหน้า 
                 -  นางสาวนรีรตัน์  ศิริวัฒน ์     ผู้ช่วย 
                  -  นางศิริวรรณ  รัตนพงศ ์   ผู้ช่วย 
   -  นางสาวมณฑิรา  หมื่นนคร  ผู้ช่วย 
   -  นางผุสด ี ลอองศรี   ผู้ช่วย 
   -  นายสราวุฒิ  แซ่พั่ว   ผู้ช่วย 
 

๔.๔  งานยานพาหนะ   หน้าที่ ดูแลบำรุงรักษา บันทึก และขออนุมัติการใช้ยานพาหนะของ
โรงเรียน  และควบคุมดูแลการให้บริการรถรับส่งนักเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

 

                  -  นายเกษมสุข  ลอองศร ี  หัวหน้า 
                  -  นางผุสด ี ลอองศรี   ผู้ช่วย 
   -  นายสราวุฒิ  แซ่พั่ว   ผู้ช่วย 

-  นายเมธิชัย สิทธิชัย   ผู้ช่วย 
 
 
 
 



 

๔.๕  งานโสตทัศนศึกษา  หน้าที่ วางแผนดำเนินการ ประเมิน ปรับปรุงและพัฒนางานโสตทัศน
ศึกษาตามนโยบายที่กำหนด ให้บรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

 

          -  นายเจรญิ  บุษบงกรด   หัวหน้า 
-  นางสาวนรีรตัน์  ศิริวัฒน ์  ผู้ช่วย   

                   -  นายสราวุฒิ แซ่พั่ว   ผู้ช่วย 
   -  นายยอดชาย โครตบรรดิษฐ ์  ผู้ช่วย 
   -  นายรฐัพล พันธ์ช่วง   ผู้ช่วย 
   -  นายศุภชัย กระบี่น้อย  ผู้ช่วย 
   -  นายเมธิชัย สิทธิชยั   ผู้ช่วย 
 

๔.๖  งานสารบรรณ  หน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์  วางแผนระบบงานสารบรรณ ตามระเบียบที่
กำหนดไว้และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักความถูกต้อง  รวดเร็ว  ประหยัด  และคุ้มค่า ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงงานสารบรรณ ให้มีประสิทธิภาพ  และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

 

   -  นางสาวมณฑิรา  หมื่นนคร  หัวหน้า 
-  นางสาวรัศม ี ศิลปรศัม ี   ผู้ช่วย   

   -  นางสาวพรกนก เกษมเรืองสกุล  ผู้ช่วย   
-  นางสาวชลธิชา  พลายด้วย    ผู้ช่วย 

 
๔.๗. งานกิจการนักเรียน หน้าที่ ควบคุม ดูแล และให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านการปฏิบัติตน 

ความประพฤติ การแต่งกาย ให้เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน และตามระเบียบของสถานศึกษา สำรวจ
นักเรียนที่มีปัญหา  มีความเดือดร้อน ให้ได้รับการช่วยเหลือ และได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสม และ
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

 

                    -  นายเกษมสุข  ลอองศร ี  หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
   -  นางสาววชิรญาณ์  ยอดพิจติร  รองหัวหน้างานกิจการนักเรียน 
   -  นายเจรญิ  บุษบงกรด   ผู้ช่วย 
                    -  นางสาวปริศา  นารีพล   ผู้ช่วย 
                    -  นางศิริวรรณ รัตนพงศ์   ผู้ช่วย 
   -  นางสาวมณฑิรา  หมื่นนคร  ผู้ช่วย 
   -  นางสาวพรกนก  เกษมเรอืงสกุล  ผู้ช่วย 
   -  ครูที่ปรึกษาทุกคน   ผู้ช่วย 
   -  ครูเวรประจำวัน   ผู้ช่วย   
  



 

๔.๗.๑ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  หน้าที่  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา  นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วย 

 

                 -  นายเจรญิ  บุษบงกรด      หัวหน้า 
   -  นางสาววชิรญาณ์  ยอดพิจติร  ผู้ช่วย 
   -  นางสาวมณฑิรา  หมื่นนคร  ผู้ช่วย 
   -  นางผุสด ี ลอองศรี   ผู้ช่วย 
   -  นายชาย โครตบรรดิษฐ ์  ผู้ช่วย 
   -  นายรฐัพล พันธ์ช่วง   ผู้ช่วย 
   -  นายศุภชัย กระบี่น้อย  ผู้ช่วย 
   -  นายเมธิชัย สิทธิชัย   ผู้ช่วย 
                  -  ครทูี่ปรึกษาทุกคน   ผู้ช่วย 
 

                    ๔.๗.๒  งานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและสภานักเรียน  หน้าที่ จัดกิจกรรมสภา
นักเรียน และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  
  

                  -  นางสาววชิรญาณ์  ยอดพิจติร  หัวหน้า 
   -  นายเจรญิ  บุษบงกรด      ผู้ช่วย 
   -  นางสาวพรกนก  เกษมเรอืงสกุล  ผู้ช่วย 
   -  นางผุสด ี ลอองศรี   ผู้ช่วย 
   -  นางสาวชลธิชา  พลายด้วง  ผู้ช่วย  
 

                    ๔.๗.๓  งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
หน้าที่ ให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด แนะนำวิธีการลด ละ เลิก ยาเสพติด สำรวจ ติดตาม
นักเรียนที่ติดยาเสพติด รายงานข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา จัดให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัตงิาน ประกอบด้วย 
 

                     -  นายเกษมสุข  ลอองศรี   หัวหน้า 
   -  นางสาวปริศา  นารีพล   ผู้ช่วย 

-  นางศิริวรรณ  รัตนพงศ ์  ผู้ช่วย 
-  นางสาวนรีรตัน์  ศิริวัฒน ์  ผู้ช่วย  
-  นายเจรญิ  บุษบงกรด      ผู้ช่วย 
-  นางสาววชิรญาณ์  ยอดพิจติร  ผู้ช่วย 
- นางสาวมณฑิรา  หมื่นนคร  ผู้ช่วย 
-  นางสาวพรกนก  เกษมเรืองสกุล  ผู้ช่วย 

                



 

             ๔.๗.๔  งานระเบียบวินัยและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  มีหน้าที่  จัดทำแผน 
คู่มือนักเรียน กำหนดเกณฑ์ความประพฤติ ส่งเสริม พัฒนานักเรียน ติดตามและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่
เหมาะสม จัดทำสารสนเทศต่าง ๆ ด้านระเบียบวินัยและพฤติกรรมนักเรียน สรุป ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง ประกอบด้วย 
 

   -  นายเกษมสุข  ลอองศร ี  หัวหน้า 
   -  นายเจริญ  บุษบงกรด   ผู้ช่วย 

 -  นางสาววชิรญาณ์  ยอดพิจติร  ผู้ช่วย 
   -  นางสาวปริศา  นารีพล   ผู้ช่วย 
   -  นางสาวมณฑิรา  หมื่นนคร  ผู้ช่วย 

-  นางสาวพรกนก  เกษมเรืองสกุล  ผู้ช่วย 
-  นางผุสดี  ลอองศรี   ผู้ช่วย 

 
         ๔.๗.๕  งานหัวหน้าระดับ  หน้าที่ รับทราบคำสั่งและนโยบาย เพื่อแจ้งให้ครูในระดับชั้น
ทราบ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วางแผนแก้ปัญหานักเรียนใน
ด้าน   ต่าง ๆ เช่น การมาเรียน ระเบียบวินยั กฎข้อบังคับ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

 

    -  นายเจริญ  บุษบงกรด      หัวหน้าระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
        -  นางสาวมณฑิรา  หมื่นนคร  หัวหน้าระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
๔.๗.๖  งานครูที่ปรึกษา หน้าที่ ควบคุม กำกับ ติดตามดูแลนักเรียนด้านความประพฤติ 

ระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการปฏิบัติตามข้อบังคับของสถานศึกษา การให้คำปรึกษา กำกับและ
ติดตาม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และประสานงานกับผู้ปกครองในด้านการเรียน ด้านความประพฤติ และด้านอื่น ๆ 
ที่จะเป็นปัญหาต่อนักเรียน/โรงเรียน วางแผนและแนวทางแก้ไขปัญหาการมาเรียนและการเข้าเรียนของนักเรียน
อยา่งสม่ำเสมอ การดำเนินงานตามระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียนและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

 

-  นางสาวนรีรตัน์  ศิริวัฒน ์  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 -  นางสาวพรกนก เกษมเรืองสกุล  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

-  นางสาววชิรญาณ์  ยอดพิจติร  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
-  นายรัฐพล พันธ์ช่วง        ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/1 
-  นายเจรญิ  บุษบงกรด      ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
-  นายยอดชาย  โครตบรรดิษฐ ์         ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
-  นางสาวกัญญณัช  เพชรรตัน ์  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
-  นายศุภชัย กระบี่น้อย         ผู้ช่วยครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
-  นางสาวภัคจิรา  ศรีขาว   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
-  นายเมธิชัย สิทธิชัย                   ผู้ช่วยครูที่ปรกึษาชั้นมัธยมศกึษาปีที ่3/2 
-  นายเกษมสุข  ลอองศร ี  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
-  นางสาวมณฑิรา  หมื่นนคร  ครูที่ปรึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
-  นางสาวปริศา  นารีพล            ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 



 

-  นางสาวชลธิชา  พลายด้วง           ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
-  นางศิริวรรณ  รัตนพงศ ์  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
-  นางผุสด ี ลอองศรี   ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
๔.๗.๘ งานเวรประจำวัน  มหีน้าที่ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน จัดเตรียมสมุด

บันทึกเพ่ือใช้จดัเก็บข้อมูล จัดทำเอกสารการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียน วางแผนงานการทำ
ความสะอาดและตรวจความสะอาดของเขตรับผิดชอบของนักเรยีน สรุป ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง ประกอบด้วย 

 

   -  นายเกษมสุข  ลอองศร ี  หัวหน้า 
-  นายเจรญิ  บุษบงกรด      ผู้ช่วย 
-  นางสาววชิรญาณ์  ยอดพิจติร  ผู้ช่วย 
-  นางสาวมณฑิรา  หมื่นนคร  ผู้ชว่ย  
-  นางผุสด ี ลอองศรี   ผู้ช่วย 
-  นางสาวชลธิชา  พลายด้วง  ผู้ช่วย 

 
   ๔.๗.๙  งานรกัษาความปลอดภัยและงานจราจร  มีหน้าที่ วางแผน ดำเนินงานด้าน
ความปลอดภัยและการจราจร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
 

   -  นางสาววชิรญาณ์  ยอดพิจติร  หัวหน้า 
-  นายเจรญิ  บุษบงกรด   ผู้ช่วย  
-  นางสาวพรกนก เกษมเรืองสกุล   ผู้ช่วย 
-  นางสาวมณฑิรา  หมื่นนคร  ผู้ช่วย 
- นางผุสดี  ลอองศรี                  ผู้ช่วย 
- นายสราวุฒิ  แซ่พั่ว   ผู้ช่วย 

    
 

          ๕.  งานอื่น ๆ นอกเหนือจากคำสัง่ฉบับนี ้ ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายเฉพาะราย ต่อไป 
 

 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและทางราชการ   

                 ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ ๒๙  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕   เป็นต้นไป     
 

ว่าที่ร้อยตรี 
 

                             (โชคดี  เภรีภาศ) 
                                                                  ผูอ้ำนวยการโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 
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