พรรณนางาน
โรงเรียนแมอายวิทยาคม
ประจำปการศึกษา 2564
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

คำนำ
พรรณนางานฉบับนี้ เปนการรวบรวมรายละเอียดภาระงานที่ตองปฏิบัติในแตละตำแหนงงาน
ของบุ ค ลากร 5 ฝ า ย ได แ ก ฝ า ยบริ ห ารงานวิ ช าการ ฝ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป ฝ า ยแผนงานและงบประมาณ
ฝายบริหารงานบุคคล และฝายบริหารงานกิจการนักเรียน โดยภาระงานในแตละตำแหนงงานประกอบดวยหนาที่
ความรับผิดชอบที่ไดแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานและรายละเอียดงาน เพื่อกำหนดเปนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน และนำไปใชในการบริหารงานบุคคลในดานตางๆ
ผูจัด ทำหวัง เป นอยางยิ่ง วา นอกจากจะเกิ ดประโยชน ต อผูป ฏิ บัติ ง านโดยตรงแลว ยัง จะเป น
ประโยชน ต อ ผูม ารั บ บริก ารเพื่ อ ให เกิด ความรู ความเข าใจถึ ง ขั้ น ตอนและรายละเอีย ดของกระบวนการต างๆ
ซึ่งถือเปนแนวทางหนึ่งในการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียนตอไป
คณะผูจัดทำ
โรงเรียนแมอายวิทยาคม

สารบัญ
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ประกาศ
สารบัญ
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รองผูอำนวยการสถานศึกษาและหัวหนาฝาย
- พรรณนางานฝายบริหารงานวิชาการ
- พรรณนางานฝายบริหารงานทั่วไป
- พรรณนางานฝายแผนงานและงบประมาณ
- พรรณนางานฝายบริหารงานบุคคล
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พรรณนางานผูอำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
รองผูอำนวยการสถานศึกษา และหัวหนาฝาย
ผูอำนวยการสถานศึกษา นายพงษไทย บัววัด

มีหนาที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารโรงเรียน เพื่อบริหารและจัดการศึกษาตามปรัชญา วัตถุประสงค
และนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
เสนอให ม าจาก มาตรฐานตำแหน ง ฯครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (สำนั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564)
1. บริหารงานโรงเรียนทั้ง 5 ฝาย
2. กำหนดนโยบายของโรงเรียนใหสอดคลองกับปรัชญา วัตถุประสงคและนโยบายขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
3. เปนผูตัดสินใจขั้นสูงสุดในการรับนักเรียนและใหนักเรียนออกจากโรงเรียน
4. ควบคุม ดูแล และกำกับการจัดทำทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน นักเรียน และเอกสาร
อื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด
5. ปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน และนักเรียน
6. ปฏิบัติหนาที่บริหารงาน 5 ฝายตามระเบียบและขอบังคับของทางราชการ
7. ควบคุม ดูแล และกำกับการจัดทำหลักฐานการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่กำหนด
8. อำนวยการใหมีการใชสื่อการเรียนการสอนและตำราเรียน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งตรวจตราดูแลการสอน และการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทุกระดับ
9. นำระบบประกัน คุณ ภาพการศึกษามาเปนสวนหนึ่ง ในการบริห ารโรงเรียน ใชวงจรคุณภาพ PDCA
ในการพั ฒ นาโรงเรี ย น จั ด ระบบการติ ด ต อ สื่ อ สาร การประชาสั ม พั น ธ การสั่ ง การ การมอบหมายงาน
การประสานงาน การติดตามผล การรายงานตามขั้นตอน และการแกไขปญหาเรงดวน
10. สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง ศิษยเกา ชุมชนและหนวยงานราชการ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย

นายพงษไทย
นางภัทริณี
นายมานะ
นายจักรพงษ
นายนิรันดร
นางพิมพไพรสณฑ
นางสาวอรวรรณ
นางบัวนรินทร
นายกนกวรรณ

บัววัด
ฟองศรี
วุฒินันชัย
ทิพยปญญา
ปญญาธีระสกุล
อุทธิยัง
กันทะนนท
วิชชุตานนท
มะโน

ผูอำนวยการสถานศึกษา
รองผูอำนวยการสถานศึกษา
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

2

พรรณนางาน โรงเรียนแมอายวิทยาคม ปการศึกษา 2564

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. เห็นชอบ ออกระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของโรงเรียน
2. ใหความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
3. ใหคำแนะนำการบริหารและจัดการโรงเรียนดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล
ดานการบริหารทั่วไป และดานการบริหารกิจการโรงเรียน
4. กำกับและดูแลใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
5. ใหความเห็นชอบการกำหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน
6. ใหความเห็นชอบรายงานประจำป
7. พิจารณาคำรองทุกขของครู ผูปกครอง และนักเรียน
8. ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุใหเปนอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองผูอำนวยการสถานศึกษา นางภัทริณี ฟองศรี

หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เสนอให ม าจาก มาตรฐานตำแหน ง ฯครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
(สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564)
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. อำนวยการเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานทั้ง 5 ฝาย
2. อำนวยการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของโรงเรียน
3. กำกั บ ดู แ ล และตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของทุ กหน วยงานให เป น ไปตามระบบประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาและใชวงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการอยางเปนระบบครบวงจร
4. พิ จ ารณาค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาและค า ธรรมเนี ย มอื่ น ของโรงเรี ย น ประจำป เพื่ อ นำเสนอ
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. พิจารณารายงานประจำป แผนปฏิบัติการประจำป และปฏิทินโรงเรียนประจำป
6. ศึกษา และวิเคราะหผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในปที่ผานมา
7. ใหขอแนะนำคูมือปฏิบัติงานของทุกฝาย
8. ประชุมเพื่ อรับ ทราบขอ มูล ขาวสารและสารสนเทศ การประสานงานระหวางฝาย พิ จารณางาน/
โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของแตละฝายกอนเริ่มดำเนินการ การติดตามการดำเนินงานของแตละฝาย การรายงาน
ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝาย การพัฒนาคุณภาพงาน การปองกันความเสี่ยง การปรับปรุงแกไข
งาน รวมแกไขปญหาเรงดวน และพิจารณาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
9. สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการดานตางๆ ของโรงเรียน
10. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูอำนวยการสถานศึกษามอบหมาย

หัวหนาฝาย

1. จัดทำระบบ แผนงานเชิง รุก กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร คูมื อปฏิ บัติง านของฝาย
(ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ) ที่สอดคลองกับงานหลัก
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2. ประชุมฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบขอมูล ขาวสารและสารสนเทศ การประสานงาน
ในฝาย/พิจารณางาน/โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของแตละงานกอนเริ่มดำเนินการ การติดตามการดำเนินงาน ผล
การดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพงาน การปองกันความเสี่ยง การปรับปรุงแกไขงาน รวมแกไขปญหาเรงดวนและ
3. ใหคำปรึกษา แนะนำ ติดตามงาน ในฝาย
4. ประสานงานกับหัวหนางาน/หัวหนาระดับชั้น/หัวหนากลุมสาระ/บุคลากรในฝาย/บุคลากรขามฝาย
5. รับฟงปญหาและขอคิดเห็นตางๆ แลวนำเสนอผูอำนวยการเพื่อหาแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงแกไข
6. นำเทคโนโลยีมาใชในงานของฝายอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
7. รวบรวมขอมูลสารสนสนเทศในฝายเพื่อเสนอประกอบการประเมินการทำงานของครูและบุคลากร
ที่เกี่ยวของ
8. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ

ฝายบริหารงานวิชาการ

คณะกรรมการดำเนินงานฝายบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย
นางพิมพไพรสณฑ
อุทธิยัง
หัวหนาฝายบริหารงานวิชาการ
นางวิษา
มณฑา
รองหัวหนาฝายบริหารงานวิชาการ
นายสมชาย
จันทรตะมะ
กรรมการ
นายมานะ
วุฒินันชัย
กรรมการ
นางวราลักษณ
วุฒินันชัย
กรรมการ
นายเดช
อุทธิยัง
กรรมการ
นายฐิติพงศ
เหลืองสุวรรณ
กรรมการ
นางสาววาสนา
เดชะกุศล
กรรมการ
นางสาวกรวิภา
แกวมงคล
กรรมการ
นางสาวอรวรรณ
กันทะนนท
กรรมการ
นายณัฐวรรธน
ตาดคำ
กรรมการ
นายกฤษฎา
กัญญาราช
กรรมการ
นายศุภณัฐ
นุชอนงค
กรรมการ
นางสาวมณี
ศิลปมิตรภาพ
กรรมการ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระฯ
กรรมการ
นางสาวชนัญชิดา
ลำพูนพงศ
กรรมการและเลขานุการ
นายอัครเดช
ขยันกิจ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
งานธุรการฝายบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย
นางสาวชนัญชิดา
ลำพูนพงศ
หัวหนางาน
นายอัครเดช
ขยันกิจ
ผูชวย
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หนาที่ความรับผิดชอบ
1. รับหนังสือเขา ออกเลขกำกับหนังสือเขา สแกนหนังสือเขาระบบ E-Office แลวติดตามการดำเนินงาน
จนแลวเสร็จ
2. จัดเก็บและทำลายหนังสือหรือเอกสารตางๆ ของโรงเรียนตามระเบียบของงานสารบรรณ
3. บันทึกสมุดหมายเหตุรายวัน
4. จัดทำระบบ แผนงานเชิงรุก กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร คูมือ (ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
5. รวบรวมและเผยแพร ระเบี ย บ ประกาศ และคำสั่ ง ขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม
และโรงเรียนใหเปนปจจุบันและนำลงเว็บไซต
6. วิเคราะห ง าน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ป อ งกัน ความเสี่ย ง ปรับ ปรุง แกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
7. ประชุมในฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
8. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ฯลฯ
งานหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย
นางวิษา
มณฑา
หัวหนางาน
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมฯ
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร 8 กลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2. จัดทำโครงสรางหลักสูตร โครงสรางแผนการเรียน และกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมใหมีความหลากหลาย
ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
3. ประเมิน ปรับปรุง ออกแบบและพัฒ นาหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน พรอมทั้ง ออกแบบ
และพัฒนาหนวยการเรียนรูที่เหมาะสมกับนักเรียน
4. จั ด ทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรม เอกสาร แผนงานเชิ ง รุก คู มื อ (ขั้ น ตอน ระเบี ย บการ ฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
5. วิเคราะห ง าน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ป อ งกัน ความเสี่ย ง ปรับ ปรุง แกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
6. ประชุมในฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
7. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ฯลฯ
งานกลุมสาระการเรียนรู ประกอบดวย
นางวิษา
มณฑา
หัวหนางาน
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมฯ
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. อบรม สรางความเขาใจ และนำหลักสูตรไปใชอยางถูกตอง
2.สรรหา และคั ด เลื อ ก ครู เ ข า เป น คณ ะ กรรม การตรวจแผน ก ารสอ น ตรวจแบบ ทดสอ บ
และคณะกรรมการตรวจทานคะแนนของกลุมสาระฯ
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3. ตรวจแผนการสอนของครูตามกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบกอนเปดภาคเรียน และตามปฏิทินการ
สงแผนการสอน ตรวจบันทึกหลังการสอนของครู พรอมทั้งรายงานการสอนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของแตละ
ภาคเรียน
4. ตรวจสอบการจัดทำใบงาน และบันทึกหลังการสอน ของครูภายในกลุมสาระใหสอดคลองกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
5. ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของขอสอบของครูในกลุมสาระใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
6. กำหนดหนาที่ครูผูรับผิดชอบ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของกลุมสาระ
7. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาโรงเรียน
8. กำหนดเปาหมายผลการแขงขั นภายนอกในระดับนานาชาติ ระดั บประเทศ ระดับ ภาค และระดั บ
จังหวัด ของกลุมสาระ พรอมกับแตงตั้งผูรับผิดชอบประเภทการแขงขัน ผูฝกซอมนักเรียนผูพานักเรียนไปรวม
แขงขัน ผูจัดทำจดหมายขออนุญาตผูปกครอง ผูเบิกจายงบประมาณในการแขงขัน เปนตน
9. นำเสนอการสงนักเรียนเขาไปแขงขันกิจกรรมภายนอก นอกเหนือจากจดหมายเขาหรือชองทางอื่น
ตามความเหมาะสมใหฝายวิชาการ
10. นำเสนอการพัฒ นาวิชาชีพตามความตองการเหมาะสม ความกาวหนาทางวิชาชีพในอนาคตทั้ง ใน
ระดั บ บุ ค คลและกลุ ม สาระให ฝา ยบุ ค ลากร โดยกำหนดเป าหมายผลการแข ง ขั น ภายนอกในระดั บ นานาชาติ
ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด สาหรับทุกกลุมสาระ พรอมกับสงเสริม สนับสนุนและอำนวยความ
สะดวกใหกับกลุมสาระ เชน การจัดครูเพื่อฝกซอมนักเรียนการพานักเรียนไปรวมแขงขัน การขออนุญาตผูปกครอง
การเบิกจายงบประมาณในการแขงขันสรุปผลการแขงขันภายนอก แผนงาน โครงการ กิจกรรม วิจัย จดหมายเขา
รายงานการประชุมของกลุมสาระสงฝายวิชาการ เปนตน
11. จัดทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรมเอกสาร แผนงานเชิง รุก คูมือ (ขั้ นตอน ระเบี ยบการ ฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
12. วิเคราะหงาน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปองกันความเสี่ยง ปรับปรุงแกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
13. ประชุมในฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
14. รวมกั บงานจัดการเรียนการสอน สรรหาที่ปรึกษามาพั ฒ นาเทคนิค วิธีการสอน การผลิตสื่อ วิจัย
และนวัตกรรม
15. รว มมื อ กั บ งานจัด การเรียนการสอนและนิ เทศ จั ดตารางนิ เทศกลุม สาระ และดำเนิ น การนิ เทศ
ครูผูสอนภายในกลุม พรอมทั้งสรุปผลการนิเทศ
16. รวมกับหนวยงาน หรือสถาบันภายนอกดำเนินสอบวัดความรูทางวิชาการ
17. รวมกับฝายวิชาการและฝายบุคลากรจัดวางตำแหนงครูผูสอน
18. รวมกับงานนโยบายและแผน พัฒนาศักยภาพนักเรียนภายในกลุมสาระ
19. ร ว มกั บ งานจั ด การเรี ย นการสอนและนิ เทศ คั ด เลื อ ก สรรหา หนั ง สื อ ประกอบการเรี ย น สื่ อ
และอุปกรณการเรียนการสอน
20. รวมกับงานวิจัยในการเก็บรวบรวมงานวิจัยในชั้นเรียนของครูในกลุมสาระ
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21. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
หมายเหตุ เฉพาะกลุมสาระภาษาตางประเทศ
1. จัดการเรียนการสอนกลุมภาษาที่ 3 (ฝรั่งเศส จีน) ตามมาตรฐานสากล
2. จัดการเรียนจัดการเรียนสอน รายวิชากลุมภาษาที่ 3 กับหนวยงานภายนอก ไดแก การเรียนภาษาที่ 3
กับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม สมาคมฝรั่งเศส)
3. สรรหา และเบิกคาตอบแทนการสอนรายวิชากลุมภาษาที่ 3 ใหอาจารยพิเศษ
4. รวมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรม ณ ตางประเทศ ไดแก โครงการ
เรียนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว
งานทะเบียน ประกอบดวย
นายเดช
อุทธิยัง
หัวหนางาน
นายอัครเดช ขยันกิจ
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ออกเลขประจำตัวใหนักเรียนใหมและจัดทำทะเบียนนักเรียนใหถูกตองและเปนปจจุบัน
2. จัดรายชื่อนักเรียนเขาชั้นเรียน
3. จัดทำสถิตินักเรียนรายหองเรียน และรายระดับชั้นใหถูกตองและเปนปจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลง
จำนวนนักเรียนใหสงขอมูลใหผูอำนวยการ
4. จัดทำเอกสารการจบหลักสูตรและนักเรียนลาออก
5. ร ว มกั บ งานเทคโนโลยี ถ ายรู ป นั ก เรีย น ม.3 และ ม.6 เพื่ อ นามาติ ด เอกสารจบหลั ก สู ต ร ปพ.1
กรณีเก็บตก หรือไมเรียบรอย
6. จัดสง GPA 5 ภาคเรียน และ GPA 6 ภาคเรียน ของนักเรียนระดับ ม.6 เปนรายบุคคล สงให สช.
7. จั ด พิ ม พ แ ละตรวจสอบเอกสาร ปพ.1 – 3, ใบรั บ รองการเป น นั ก เรีย น ฉบั บ ภาษาไทย/อั ง กฤษ,
Transcript, เอกสารแบบฟอร ม ขอรับ ทุ น จากสถาบั น ต างๆ ทั้ ง ของราชการและเอกชน ลงนามแล วนำเสนอ
ผูอำนวยการลงนาม
8. รับคำรองลาพั กการเรียน (โดยตรวจสอบการลงนามของหั วหนาฝายวิชาการ หัวหน าการเงิน และ
ผูอำนวยการลงนามอนุมัติ บันทึกปรับขอมูลสถิตินักเรียน แจงหัวหนาระดับ)
9. รับคำรองนั กเรียนลาออก (โดยตรวจสอบการลงนามของหัวหนาการเงิน และผูอำนวยการลงนาม
อนุมัติ แลวทำการจำหนายนักเรียนและบันทึกขอมูลในระบบ แจงหัวหนาระดับชั้น หัวหนาการเงิน)
10. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
11. เขียนทะเบียนนักเรียน
12. จัดทำระบบ แผนงานเชิงรุก กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร คูมือ (ขั้นตอนระเบียบการ
ฯลฯ) ที่สอดคลองกับงานหลัก
13. วิเคราะหงาน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปองกันความเสี่ยง ปรับปรุงแกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
14. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
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งานวัดผลและประเมินผล ประกอบดวย
นางพิมพไพรสณฑ
อุทธิยัง
หัวหนางาน
นายอัครเดช
ขยันกิจ
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ทดสอบและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดับโรงเรียนและระดับชาติ
2. นำเสนอเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนและระดับชาติ
3. ทบทวน ประเมิน และปรับปรุงระเบียนการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับหลักสูตร แกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศ คำสั่งขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม คำสั่งของกระทรวงตามบริบท
ของโรงเรียน
4. จัดทำคูม ือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในแตละปการศึกษา และเผยแพรและสำเนาแจก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ครูผูสอน และลงเว็บไซต
5. บันทึกรายวิชา รหัสวิชา หนวยกิตและขอมูลอื่นๆ ลงในโปรแกรมวัดผล
6. ดำเนินการสอบตามกระบวนการและมาตรฐานของโรงเรียน
7. หลั ง การสอบแต ล ะครั้ ง ครูป ระจำวิ ช าบั น ทึ ก คะแนน และงานวั ด ผลสุ ม ตรวจความถู ก ต อ งของ
การบันทึกคะแนนรายวิชา แลวทำการประมวลผลการเรียนรายวิชารายบุคคล
8. พัฒนาเครื่องมือวัดผล
9. ประกาศผลการสอบ
10. ดำเนิน การตามระเบียบการวัดและประเมินผลกับกลุมนักเรียนที่ไมผานเกณฑ การประเมินจัดทำ
ตารางการสอบซอม รับลงทะเบียนการสอบซอม รับผลการประเมินการสอบซอมจากครูผูสอน
11. จัดทำเอกสารรายงานผลการเรียนรายบุคคล แลวสงเอกสารใหครูประจำชั้นเพื่อนำใสในสมุดรายงาน
ผลการเรียน
12. จัดทำสารสนเทศทางการเรียน
13. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาและระดับชั้น แลวเปรียบเทียบกับเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของโรงเรียน
14. เปรียบเทียบกับเปาหมายผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ
15. จัดทำระบบ แผนงานเชิงรุก กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร คูมือ (ขั้นตอนระเบียบการ
ฯลฯ) ที่สอดคลองกับงานหลัก
16. วิเคราะหงาน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปองกันความเสี่ยง ปรับปรุงแกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
17. ประชุมในฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
18. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
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งานจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย
นายณัฐวรรธน
ตาดคำ
หัวหนางาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำตารางสอนและตารางเรียน
2. ดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือแบบเรียน
4. ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารประกอบการเรียนการสอน
5. สงเสริมและสนับสนุนใหครูแตละกลุมสาระใชสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
9. รวบรวม ติดตาม และสรุปการจัดสอนแทนของครูจากหัวหนาระดับชั้น
10. สง เสริม สนั บสนุ น จัดหาวิท ยากรและผูเชี่ย วชาญในแตละกลุมสาระ มาเป นที่ป รึกษาของแตล ะ
กลุมสาระฯ
11. จั ด ระบบและรั บ ลงทะเบี ย นการเรี ย นวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ตามความถนั ด และความสนใจของผู เรี ย น
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและวิชาเพิ่มเติมสัมมาชีพ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานแนะแนว และงานทุนการศึกษา ประกอบดวย
นายมานะ
วุฒินันชัย
หัวหนางาน
นางวราลักษณ
วุฒินันชัย
ผูชวย
นายฐิติพงศ
เหลืองสุวรรณ
ผูชวย
นางสาววาสนา
เดชะกุศล
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ศึ ก ษาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตั ว นั ก เรี ย น จั ด ทำทะเบี ย นสะสม จั ด ทำแบบสำรวจความสนใจ ความถนั ด
บุคลิกภาพ และความสามารถของนักเรียน
2. ติดตามความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจากสถาบันตางๆ พรอมประชาสัมพันธอยางเปน
ปจจุบัน
3. จัดทำ/สรรหา เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ เพื่อใหนักเรียนคนควา
4. เชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
5. ใหคำปรึกษาในเรื่องปญหาการเรียน ปญหาปรับตัว ปญหาทางอารมณ อื่นๆ
6. ชวยเหลือ แนะนำ ในเรื่องวิชาการการเรียนตรงตามความถนัดและความสามารถ
7. พิจารณานักเรียนในการรับทุนสนับสนุนการศึกษา
8. ติดตามขอมูลการสอบ โควตา มช. เปนรายบุคคล และรายวิชา นำเสนอผูเกี่ยวของ
9. ติ ด ตามและสรุ ป ผลการศึ ก ษาต อ ของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น และผลการศึ ก ษาต อ
ในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในแตละปการศึกษาพรอมทั้งนำเสนอผูเกี่ยวของ
10. จัดทำสารสนเทศการศึกษาตอของนักเรียน
11. จัดทำขอมูลนักเรียน 5 ดานเปนรายบุคคล รายหองและรายชั้น
12. ดูแลการจัดทำ Portfolio นักเรียนรายบุคคล
13. ติดตามและเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของโรงเรียนและโรงเรียนอื่น ๆ
ที่มีชื่อเสียง
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14. จัดเก็บขอมูลและเปรียบเทียบผลการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในแตละป
การศึกษาพรอมทั้งนำเสนอผูเกี่ยวของ
15. ติดตามการประกอบอาชีพของนักเรียน
16. ประสานกับทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อจัดซื้อใบสมัคร และใหคำแนะนำในการกรอกใบสมัคร
17. จัดทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรมเอกสาร แผนงานเชิง รุก คูมือ (ขั้ นตอน ระเบี ยบการ ฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
18. วิเคราะหงาน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปองกันความเสี่ยง ปรับปรุงแกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
19. ประชุมในฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
20. รวมกับงานเทคโนโลยี สงขอมูลผลการสอบระดับอุดมศึกษา เพื่อประชาสัมพันธทางเว็บไซต
21. รวมกับงานเทคโนโลยี จัดทำประชาสัมพันธขอมูลการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาใหกับนักเรียนและ
ผูปกครอง
22. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย
นางวราลักษณ วุฒินันชัย
หัวหนางาน
นายมานะ
วุฒินันชัย
หัวหนากิจกรรมแนะแนว
นายรุงสุริยา อาปะมาเถ
หัวหนากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
นายฐิติพงศ
เหลืองสุวรรณ หัวหนากิจกรรมผูบำเพ็ญประโยชนรุนใหญ
นายคนองเดช มณีจักร
หัวหนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
นางนวพร
ชัยยาศรี
หัวหนากิจกรรมยุวชนทหาร
นางวราลักษณ วุฒินันชัย
หัวหนากิจกรรมชุมนุม
นางสาวกรวิภา แกวมงคล
หัวหนากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
นายอัครเดช ขยันกิจ
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. จัดกิจกรรมแนะแนว ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา และตามมาตรฐานการแนะแนว
2. จั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ – เนตรนารี และลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
และตามวัตถุประสงคคณะลูกเสือแหงชาติ
3. จัดกิจกรรมผูบำเพ็ญ ประโยชนรุนใหญ ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา และตามวัตถุประสงค
กิจกรรมผูบำเพ็ญประโยชน
4. จัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม
กำหนด
5. จัดกิจกรรมยุวชนทหารใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา และตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม
กำหนด
6. จัดกิจกรรมชุมนุมใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา และโดยจัดกิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจของผูเรียน
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7. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา และเพื่อสงเสริม
ผูเรียนเกิดความรับผิดชอบตอสังคมในลักษณะจิตอาสา
8. นิเทศ กำกับ และติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของทุกกิจกรรมใหเปนไปตามหลักสูตร
สถานศึกษา อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
9. รับผิดชอบ ดูแลอุปกรณ และจัดทำทะเบียนอุปกรณลูกเสือใหเปนปจจุบันและสะดวกในการสืบคน
10. จัดกิจกรรมการเขาคายพักแรม ใหกับลูกเสือทุกระดับชั้น
11. รับ ผลการประเมิ น จากผู ก ำกั บ ลู ก เสื อ แต ล ะกอง เพื่ อ นำมาพิ จ ารณาตั ด สิ น ผลการเรีย นลู ก เสื อ
รายบุคคลแลวกรอกผลการเรียนที่งานวัดผล กรณีนักเรียนไมผาน งานลูกเสือดำเนินการจัดซอมเสริมใหแกนักเรียน
12. รับ ผลการประเมิ น จากครูที่ ป รึกษาชุมนุ ม เพื่ อนำมาพิ จารณาตัดสิ นผลการเรียนกิจกรรมชุม นุ ม
รายบุคคลแลวกรอกผลการเรียนที่งานวัดผล กรณีนักเรียนไมผาน ใหครูที่ปรึกษาชุมนุมดำเนินการจัดซอมเสริม
ใหแกนักเรียน
13. รับผลการประเมินจากครูที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน เพื่อนำมาพิจารณา
ตัด สิ น ผลการเรี ย นกิ จกรรมเพื่ อ สั ง คมและสาธารณะประโยชน รายบุ ค คลแล ว กรอกผลการเรีย นที่ ง านวั ด ผล
กรณีนักเรียนไมผาน ใหครูที่ปรึกษาชุมนุมดำเนินการจัดซอมเสริมใหแกนักเรียน
14. รับผลการประเมิน จากผูกำกับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อนำมาพิจารณาตัดสินผลการเรียนนักศึกษา
วิชาทหารรายบุคคลแลวกรอกผลการเรียนที่งานวัดผล กรณีนักเรียนไมผาน ใหผูกำกับกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ดำเนินการจัดซอมเสริมใหแกนักเรียน
15. รับผลการประเมินจากผูกำกับกิจกรรมยุวชนทหาร เพื่อนำมาพิจารณาตัดสินผลการเรียนกิจกรรม
ยุวชนทหารรายบุคคลแลวกรอกผลการเรียนที่งานวัดผล กรณีนักเรียนไมผาน ใหผูกำกับกิจกรรมดำเนินการจัด
ซอมเสริมใหแกนักเรียน
16. รับผลการประเมินจากครูที่ปรึกษากิจกรรมผูบำเพ็ญประโยชนรุนใหญ เพื่อนำมาพิจารณาตัดสิน
ผลการเรียนกิจกรรมผูบำเพ็ญประโยชนรุนใหญรายบุคคลแลวกรอกผลการเรียนที่งานวัดผล กรณีนักเรียนไมผาน
ใหผูกำกับกิจกรรมดำเนินการจัดซอมเสริมใหแกนักเรียน
17. สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายบุคล
18. จัดลูกเสือเขารวมในกิจกรรมกับชุมชน ทั้งภาครัฐ และเอกชนตามความเหมาะสม
19. ประชาสัมพัน ธและรับสมัครครูเพื่อทำหนาที่เปนผูกำกับนักศึกษาวิชาทหาร และตรวจสอบวุฒิ ผู
กำกับ หากไมมีวุฒิ สงครูเขารับการอบรมเปนเวลา 30 วัน
20. ประชาสัมพันธและรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
21. จัดรถรับสงนักศึกษาวิชาทหารไปยังศูนยการฝกฯ
22. ดำเนินการประสานงานจัดกิจกรรม ภาคเคลื่อนที่ตามศูนยการฝกตางๆ สำหรับนักเรียนไปโครงการ
แลกเปลี่ยน ฯลฯ
23. นำนักศึกษาวิชาทหารเขาคายภาคสนามประจำป
24. รวบรวมเอกสารการนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร ปที่ 3 จากนักศึกษาวิชาทหารเพื่อนาสงศูนยฝกฯ
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25. บันทึกผลการฝก และการเรียนวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหาร ในโปรแกรมวัดผล กรณีนักเรียน
ไมผาน นักเรียนจะหมดสภาพการเป น นักศึกษาวิชาทหาร ดังนั้น งานนักศึกษาวิชาทหารจะตองจัดซอมใหแก
นักเรียน หลังจากนั้นใหสงรายชื่อนักเรียนใหไปสังกัดการเรียนบำเพ็ญประโยชนในภาคเรียนตอไป
26. จัดตั้งกลุมลูกเสือตามบริบทของโรงเรียน
27. จัดทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรมเอกสาร แผนงานเชิ งรุก คูมือ (ขั้น ตอน ระเบี ยบการ ฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
28. พัฒนาผูกำกับลูกเสือ และสงเสริมใหผูกำกับลูกเสือเขารับการฝกเพิ่มเติม
29. วิเคราะห งาน พัฒ นาคุณ ภาพงาน ปองกันความเสี่ยง ปรับปรุงแกไข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
30. ประชุมในฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
31. เขารวมกิจกรรมลูกเสือ กกต. และลูกเสือตานยาเสพติด
32. รวมกับงานยานพาหนะ ความปลอดภัยและจราจรในการจัดลูกเสือจราจร และนักศึกษาวิชาทหาร
จราจร
33. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานหองสมุด ประกอบดวย
นางสาววาสนา เดชะกุศล
หัวหนางาน
นางภัทริญา ใสคำ
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. สรรหาหนังสือใหไดสัดสวนตามเกณฑหองสมุดแหงชาติ
2. จั ด ซื้ อ จั ด หา คั ด เลื อ กหนั ง สื อ ตามเกณฑ ห อ งสมุ ด แห ง ชาติ ตามความต อ งการของครู ผู ส อน
และตามขอเสนอแนะของนักเรียน
3. จั ด ทำ Catalog หนั ง สื อ เขี ย นบรรณานุ ก รมลงใน Work Sheet วิ เคราะห ใ ห เลขหมู – หั ว เรื่ อ ง
ทรัพยากรสารนิเทศจัดทำและพิมพเลขเรียกหนังสือ ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง Barcode พิมพบัตรยืมหนังสือซองบัตร
ใบกำหนดสง ติดลงหนังสือใหมทุกเลม และบันทึกขอมูลลงโปรแกรม
4. ใหบริการงานบริการยืม – คืน หนังสือ
5. ตรวจสอบคุณภาพหนังสือแตละเลม
6. จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน กิจกรรมยุวทูตหองสมุด สัปดาหหองสมุด หองสมุดเคลื่อนที่สูชุมชน เปนตน
7. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม กิจกรรมที่จูงใจใหครูและนักเรียนเขาหองใชหองสมุด
8. นำระบบเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการหองสมุด เชน E-Book E-Library เปนตน
9. เปนสมาชิกชมรมหองสมุดภาคเหนือ
10. สรุปสถิติตางๆ ของหองสมุด แลวสงขอมูลใหสารสนเทศโรงเรียน
11. จัดทำระบบ แผนงานเชิงรุก กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร คูมือ (ขั้นตอน ระเบียบการ
ฯลฯ) ที่สอดคลองกับงานหลัก
12. วิเคราะหงาน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปองกันความเสี่ยง ปรับปรุงแกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
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13. ประชุมในฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
14. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งาน SBMLD ประกอบดวย
นางสาวกรวิภา แกวมงคล
หัวหนางาน
นายสมชาย
จันทรตะมะ ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. สำรวจความตองการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนและประชาสัมพันธใหคุณครูเขารวม
โครงการ
2. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดทำกิจกรรม
3. ติดตามประสานงานกับครูผูสอนในการดำเนินกิจกรรม และเสนอโครงการของบประมาณในการจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ และจางวิทยากรในการใหความรูแกนักเรียนที่รวมกิจกรรม
4. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบดวย
นางสาวอรวรรณ
กันทะนนท
หัวหนางาน
นายณัฐวรรธน
ตาดคำ
ผูชวย
นายกฤษฎา
กัญญาราช
ผูชวย
นางสาวมณี
ศิลปมิตรภาพ ผูชวย
นายศุภณัฐ
นุชอนงค
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. รวบรวมงานวิจัย และนวัตกรรมของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เพื่ อจัดทำเปนสารสนเทศ
ในการประเมินจากหนวยงานภายใน และภายนอกโรงเรียน
2. จัดทำวิจัยและนวัตกรรมตามความจำเปนเรงดวนและตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
3. กำหนดนโยบายและทิศทางการทำวิจัยและนวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. เผยแพร ประชาสั ม พั น ธผ ลการวิจั ย และนวั ต กรรมของครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และนั ก เรี ย น
แกผูเกี่ยวของและสาธารณชน
6. จัด ทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรม เอกสาร แผนงานเชิ ง รุก คู มื อ (ขั้ น ตอน ระเบี ย บการ ฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
7. วิเคราะห ง าน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปอ งกัน ความเสี่ย ง ปรับ ปรุง แก ไข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
8. สงเสริม สนับสนุน และสงผลงานวิจัย และนวัตกรรมของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา
9. ใหความรวมมือ/ประสานการเก็บขอมูลวิจัยแกหนวยงาน/องคกรตางๆ ภายนอกโรงเรียน
10. คณะทำงานจัดทำชั้นเรียนออนไลนระหวางตนสังกัดและโรงเรียนในสังกัด
11. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ

พรรณนางาน โรงเรียนแมอายวิทยาคม ปการศึกษา 2564

งานชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ประกอบดวย
นายสมชาย
จันทรตะมะ หัวหนางาน
นางสาวกรวิภา แกวมงคล
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. จัดใหมีการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. จัดทำรูปแบบเอกสาร แบบฟอรม ที่เกี่ยวของ
3. จัดทำตารางการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. จัดเวทีใหคณะครูรวมกันกำหนดเปาหมายและรูปแบบการทำกิจกรรม
5. จัดทำคำสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานนิเทศการสอน/หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ประกอบดวย
นางภูสิริน
ตาอิ่น
กลุมสาระฯ ภาษาไทย
นายเดช
อุทธิยัง
กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร
นายฐิติพงศ
เหลืองสุวรรณ กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ
นางวิษา
มณฑา
กลุมสาระฯ การงานอาชีพฯ
นายรุงสุริยา อาปะมาเถ
กลุมสาระฯ ศิลปะ
นายเกียรติชัย ปนคำปน
กลุมสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางนวพร
ชัยยาศรี
กลุมสาระฯ คณิตศาสตร
นายจีราวัฒน จั๋นตะวงค
กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. กำหนดรูปแบบและทิศทางในการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ
2. สรรหา และคัดเลือกครูเขาเปนคณะกรรมการนิเทศ
3. จัดทำปฏิทินนิเทศ จัดทำเครื่องมือดำเนินการนิเทศ 8 กลุมสาระ และกำกับติดตามใหครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
4. รวบรวม สรุปผลการนิเทศ 8 กลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5. จั ด ทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรม เอกสาร แผนงานเชิ ง รุก คู มื อ (ขั้ น ตอน ระเบี ย บการ ฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
6. วิเคราะห ง าน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ป อ งกัน ความเสี่ย ง ปรับ ปรุง แกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
7. ประชุมในฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
8. รวมกับหัวหนากลุมสาระในจัดอัตรากำลัง กำหนดตำแหนง และกำหนดคาบสอนของครูผูสอน
9. ร ว มกั บ หั ว หน า กลุ ม สาระและงานจั ด ซื้ อ ในการคั ด เลื อ กและสรรหาหนั ง สื อ ประกอบการเรี ย น
หรือสื่อ การเรียนการสอน
10. ดำเนินงานรวมกับหนวยงานภายนอกในการสอบ NT, FSG, GAT/PAT, O-NET, Quota
11. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
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งานครูผูสอน ประกอบดวย
ครูผูสอนทุกคนตามคำสั่งมอบหมายงานสอนของโรงเรียน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. กำหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน ดานความรู ทักษะกระบวนการเรียนรูที่เปนความคิด
รวบยอด หลักการและความสัมพันธ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค (KPA)
2. วิ เคราะห นั ก เรี ย นเป น รายบุ ค คล แล ว นำข อ มู ล มาใช ในการวางแผนการจั ด การเรีย นรู ที่ ท า ทาย
ความสามารถของนักเรียน
3. ออกแบบการเรียนรูและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒ นาการ
ทางสมอง เพื่อนำนักเรียนไปสูเปาหมาย
4. จัดทำหลักสูตรฉบับครูผูสอน และบันทึกหลังการสอนเปนรายคาบ
5. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและชวยดูแลนักเรียนใหเกิดการเรียนรู
6. จัดเตรียมและใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปญ ญาทองถิ่นเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต
ในการจัดการเรียนการสอน
7. ประเมิน ความกาวหนาของนักเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับ
พัฒนาการของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนประเมินความกาวหนาของตนเองและนำมาใชปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
8. วิเคราะหผลการประเมินและนำมาใชในการซอมเสริมและพัฒนานักเรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน
9. ตรวจสอบเวลาของเรียนของนักเรียน โดยนักเรียนตองมีเวลาเรียนไมต่ำกวา รอยละ 80
10. แสวงหาความรูเพิ่ม เติ มเพื่ อ พั ฒ นาตนเอง ให ทัน ต อเหตุก ารณ แ ละเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการทำงาน
ที่รับผิดชอบ
11. วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสำคัญ
12. ประสานกับครูผูส อนรวมวิช า เพื่อ ใหก ารจัด การเรีย นการสอน การใชเอกสารประกอบการสอน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
13. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
14. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย
นายสมชาย
จันทรตะมะ หัวหนางาน
นางสาวชนัญชิดา ลำพูนพงศ ผูชวย
นายณัฐวรรธน ตาดคำ
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. อบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วางแผนการประกันคุณภาพภายใตมาตรฐาน
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดใหมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานเดือนละ
1 ครั้ง
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2.2 กำหนดมาตรฐานการศึกษาและตั้งคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
2.3 กำหนดปฏิทินการตรวจประเมินคุณ ภาพภายในภาคเรียนละ 1 ครั้ง ภายใตระบบประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน
3. นำเสนอรายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR) ผ า นความเห็ น ชอบคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หนวยงานตนสังกัด และสาธารณะ
4. จั ด ทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรม เอกสาร แผนงานเชิ ง รุก คู มื อ (ขั้ น ตอน ระเบี ย บการ ฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
5. รวมกับทุกฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
5.1 ศึกษา/วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก และนำเสนอใหผูรวมบริหาร
รับทราบนำไปวางแผนพัฒนา
5.2 กำหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีผูรับผิดชอบดำเนินการ
5.3 จัดทำปฏิทินและดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่กำหนด
5.4 การดำเนิ น การนิ เทศ กำกับ ติด ตามและตรวจสอบการดำเนิ นงานอย างเป น ระบบและ
ตอเนื่องตามแผนที่จัดทำไว
5.5 ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา
คุณภาพ
5.6 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และนำสงตนสังกัด
6. รวมกับงานการเงิน บัญ ชี และงบประมาณ และงานนโยบายและแผน ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป
7. เขารวมประชุม และเปนคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน
8. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ประกอบดวย
นายฐิติพงศ
เหลืองสุวรรณ หัวหนางาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. สงเสริมใหครูและนักเรียนไดแสดงผลงานทางวิชาการ
2. สงเสริมสนับสนุน ใหนักเรียนมีโอกาสเขารวมแขงขันและทดสอบความรูทางวิชาการของสถาบัน อื่น
ทางวิชาการในทุกระดับ
3. ฝก อบรม ใหความรูกับนักเรียนกอนที่จะเขารวมแขงขันทางวิชาการกับสถาบันอื่น
4. ดูแลการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน เชน ติวนักเรียน ม.3 ม.6 เพื่อเตรียมพรอมในการ
สอบ O-NET, Quota, Admission ฯลฯ พรอมทั้ง จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนใหวิทยากรจากภายนอก
และเบิกคาตอบแทนการสอนใหอาจารยพิเศษ
5. จัดระบบการฝกซอมเพื่อการแขงขันภายนอกทั้ง 8 กลุมสาระ รวบรวม สรุป และเปรียบเทียบผลการ
แขงขันภายนอกทางวิชาการ 8 กลุมสาระกับเปาหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
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งานสารสนเทศฝายบริหารวิชาการ ประกอบดวย
นางสาวชนัญชิดา ลำพูนพงศ หัวหนางาน
นายอัครเดช
ขยันกิจ
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินงานธุรการของฝายใหบรรลุตามเปาหมายฝาย และจัดทำขอมมูลสารสนเทศของฝายใหเปนไป
ตามขอกำหนด
2. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ของฝาย ใหแกผูที่เกี่ยวของรับทราบทางระบบออนไลน หรือระบบ
เอกสาร
3. บันทึกขอความ
3.1 หนวยงานผูรับผิดชอบของแตละงานในฝายจัดทำบันทึกขอความฝาย โดยจะประสานขอเลข
กำกับบันทึกขอความภายในฝายจากธุรการฝายฯ และใหงานธุรการฝายฯ เปนผูพิสูจนอักษร
3.2 หลัง จากผูรับผิดชอบนำเสนอหัวหน าฝายเพื่ อพิจารณาอนุมัติ แลว จะสำเนาเอกสารเพื่ อ
สงคืนใหงานธุรการและสารสนเทศฝายเก็บเขาแฟมเพื่อเปนหลักฐาน
4. บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝาย
5. รวบรวมสารสนเทศฝายเปนรายเดือน เปรียบเทียบกับเปาหมายฝาย แลวนำเสนอผูอำนวยการ
6. รวบรวมงบประมาณประจำปของฝายสงใหงานนโยบายและแผน
7. รวบรวมรูปเลมการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหครบตามงบประมาณประจำป เพื่อจัดเก็บไวในฝาย
8. จัดพิมพเอกสารของฝาย
9. รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหนวยงานในฝายและจัดทำเปนคูมือการปฏิบัติงานของ
ฝายแลวสำเนาแจกสมาชิกทุกคน
10. รับคำรองขอเบิกพัสดุครุภัณฑตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เสนอหัวหนาฝายและนำสงใหกับงาน
จัดซื้อและทรัพยสิน
11. จัดทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรมเอกสาร แผนงานเชิง รุก คูมือ (ขั้ นตอน ระเบี ยบการ ฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
12. วิเคราะหงาน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปองกันความเสี่ยง ปรับปรุงแกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
13. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของฝาย
14. ชวยงานดานเอกสารของหัวหนาฝาย
15. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
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ฝายบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการดำเนินงานฝายบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย
นางสาวอรวรรณ
กันทะนนท
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
นายธราพงษ
ศรีสวัสดิ์
รองหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
นายณัฐกิตติ์
เหลาพนัสสัก กรรมการ
นายจีราวัฒน
จั๋นตะวงค
กรรมการ
นางสาวอรุณ
ศรีเงิน
กรรมการ
นางภัทรินญา
ใสคำ
กรรมการ
นางนวพร
ชัยยาศรี
กรรมการ
นางสาวกรวิภา
แกวมงคล
กรรมการ
นางสาวศศิมาภรณ
ปนวงคยอง
กรรมการ
นางสาววาสนา
เดชะกุศล
กรรมการ
นางสาวกาญจนาพร
ยะสินธ
กรรมการ
นายกนกวรรณ
มะโน
กรรมการ
นายกฤษฎา
กัญญาราช
กรรมการ
นายอัครเดช
ขยันกิจ
กรรมการ
นายสุนทร
มูลดี
กรรมการ
นายณัฐพงศ
ฟองจันทรตา กรรมการ
นายวันเสด็จ
พุทธไชย
กรรมการ
นายประเสริฐ
แสนคำชื่น
กรรมการ
นายวสันต
มีวรรณ
กรรมการ
นายพันนพ
อินตะยศ
กรรมการ
นายยงยุทธ
กาคำ
กรรมการ
นายบุญธรรม
ปญญา
กรรมการ
นางทับทิม
ทรายคำ
กรรมการ
นางจินตนา
แสนคำชื่น
กรรมการ
นางสุทัศน
ใจราม
กรรมการ
นางสาวศิริกาญจน
หาญวิริยะสุกุล กรรมการและเลขานุการ
งานธุรการฝายบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย
นางสาวศิริกาญจน
หาญวิริยะสุกุล หัวหนางาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. รับ-สงบันทึกขอความภายในฝาย
2. บันทึกการประชุมฝาย
3. สำรวจความตองการวัสดุสำนักงานของฝาย
4. จัดทำบัญชีวัสดุของฝาย
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5. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ฯลฯ
งานอาคารและสถานที่ ประกอบดวย
นายธราพงษ ศรีสวัสดิ์
หัวหนางาน
นายณัฐกิตติ์ เหลาพนัสสัก ผูชวย
นายประเสริฐ แสนคำชื่น
ผูชวย
นายวสันต
มีวรรณ
ผูชวย
นายพันนพ
อินตะยศ
ผูชวย
นายยงยุทธ
กาคำ
ผูชวย
นายบุญธรรม ปญญา
ผูชวย
นางทับทิม
ทรายคำ
ผูชวย
นางจินตนา
แสนคำชื่น
ผูชวย
นางสุทัศน
ใจราม
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ซอมบำรุงระบบสาธารณูปโภค
2. การจัดทำแผนในการซอมบำรุงสาธารณูปโภค
3. ตรวจสอบระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟฟาใหอยูในสภาพดีและพรอมใช
4. ตรวจสอบคุณภาพของสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน และเพียงพอ เชน จำนวนหองเรียนเหมาะสม
ความสว า งของห อ งเรี ย น โรงอาหารมี ม าตรฐาน จำนวนห อ งน้ ำ อ า งล า งมื อ มี จ ำนวนเพี ย งพอต อ คนใช
การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มและน้ำใชใหไดมาตรฐาน กำหนดมาตรการในการใชสาธารณูปโภคอยางประหยัด
คุมคา ใชผลิตภัณฑเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
5. จัดทำปฏิทินการตรวจสภาพสาธารณูปโภคตลอดทั้งป
6. ใหบริการซอมบำรุงดวยความรวดเร็ว
7. ปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
8. ตรวจเช็คซอมบำรุงใหอยูในสภาพใชงาน
9. ดูแลพื้นที่ใหเปนสีเขียว มีความสวยงาม สะอาด รมรื่น และปลอดภัย
10. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรคตางๆ
11. ดูแลรักษาหองเรียน หองปฏิบัติการ หองพักครู
12. จัดวางผังการใชอาคาร การประเมินความคุมคาในการใชหอง
13. จัดใหมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร
14. จัด ทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรม เอกสาร แผนงานเชิง รุก คูมื อ (ขั้น ตอน ระเบี ย บการฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
15. วิเคราะหงาน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปองกันความเสี่ยง ปรับปรุงแกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
16. ประชุมในฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
17. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
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งานปฏิคม ประกอบดวย
นางนวพร
ชัยยาศรี
หัวหนางาน
นางสาวศศิมาภรณ
ปนวงคยอง
ผูชวย
นายกนกวรรณ
มะโน
ผูชวย
นางทับทิม
ทรายคำ
ผูชวย
นางจินตนา
แสนคำชื่น
ผูชวย
นางสุทัศน
ใจราม
ผูชวย
นายประเสริฐ
แสนคำชื่น
ผูชวย
นายวสันต
มีวรรณ
ผูชวย
นายพันนพ
อินตะยศ
ผูชวย
นายยงยุทธ
กาคำ
ผูชวย
นายบุญธรรม
ปญญา
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. จัดหา เก็บรักษา ควบคุมดูแลอุปกรณเครื่องใชที่จำเปนในงานปฏิคมตอนรับ
2. ใหการตอนรับผูที่มาเยี่ยมโรงเรียน
3. จัดเตรียมอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม เพื่อบริการในงานประชุม อบรม สัมมนา
4. จัดสวัสดิการเครื่องดื่ม น้ำดื่มแกบุคลากรในโรงเรียนตามนโยบายของทางโรงเรียน
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานตอผูอำนวยการโรงเรียน
6. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานยานพาหนะ ประกอบดวย
นางสาวกาญจนาพร
ยะสินธ
หัวหนางาน
นายสุนทร
มูลดี
ผูชวย
นายณัฐพงค
ฟองจันทรตา ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุม ดูแล กำกับ และจัดเตรียมยานพาหนะใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา
2. ใหบริการยานพาหนะสำหรับกิจการของโรงเรียน และใหปฏิบัติตามระเบียบการขอใชยานพาหนะ
ของโรงเรียนอยางเครงครัด
3. ควบคุม ดูแล และกำกับการบำรุงรักษายานพาหนะใหอยูในสภาพพรอมใชงานและมีความปลอดภัย
สูงสุด
4. รับ เอกสารคูมือของรถยนตสวนกลางที่ใชในราชการจากหน วยงานตน สังกัด เพื่อนำมาดำเนิน การ
ตรวจสภาพและสงผลการตรวจสภาพใหหนวยงานตนสังกัดดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
งานประชาสัมพันธ ประกอบดวย
นางสาวอรวรรณ
กันทะนนท
หัวหนางาน
นางสาวกรวิภา
แกวมงคล
ผูชว ย
นางภัทรินญา
ใสคำ
ผูชวย
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นายกฤษฎา
กัญญาราช
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. สรางเครือขายการประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอก และความสัมพันธกับชุมชนเชิงรุก
2. บริการดานการสื่อสารและขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอก
3. เผยแพรขอ มูล ขาวสารและสารสนเทศผานสื่อ ตางๆ และเครือขายการประชาสั มพั น ธที่เหมาะสม
(แสวงหาขอมูลขาวสารจากหนวยงานภายในและภายนอก, เสียงตามสาย, บอรดประชาสัมพันธ, ชมรมเสียงตามสาย)
4. จั ด ทำวารสาร จุ ล สาร แผ น พั บ เว็ บ ไซต ห รื อ สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ห ลากหลายเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ
ขาวสาร หรือกิจกรรมของโรงเรียน
5. จัดทำระบบ แผนงานเชิงรุก กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร คูมือ (ขั้นตอน ระเบียบการ
ฯลฯ) ที่สอดคลองกับงานหลัก
6. จัดทำสารสนเทศงานประชาสัมพันธและสัมพันธชุมชน รายเดือน และรายป
7. วิเคราะห ง าน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ป อ งกัน ความเสี่ย ง ปรับ ปรุง แกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
8. บันทึกภาพกิจกรรมของทางโรงเรียน หรือที่ไดรับมอบหมายเพื่อเผยแพร
9. จัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมตางๆของทางโรงเรียน หรือที่ไดรับมอบหมาย
10. ประชุมในฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
11. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานอนามัยและโภชนาการ ประกอบดวย
นางสาวอรุณ ศรีเงิน
หัวหนางาน
นายวันเสด็จ พุทธไชย
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น และให บ ริ ก ารด า นสุ ข ภาพแก นั ก เรี ย นและบุ ค ลากร รวมทั้ ง จั ด เตรี ย ม
ชุดปฐมพยาบาลเบื้อ งต น ใหกั บครู นัก เรียนเมื่อ มีกิจ กรรมภายใน-ภายนอกสถานที่ ใหค ำปรึก ษา กั บนั กเรีย น
บุคลากรปญหาดานสุขภาพ และอื่นๆ
2. จัดหองพยาบาลใหไดมาตรฐาน
3. คัดกรองผูปวย หากเกินความสามารถ จัดสงนักเรียน บุคลากร ผูปวยไปโรงพยาบาล
4. จัดบอรดประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับโรคตางๆ และสาระความรูดานสุขภาพ
5. เฝ า ระวั ง และขอความร ว มมื อ ประสานงาน กั บ หน วยงานต างๆ เพื่ อ เฝ า ระวัง โรคระบาดต า งๆ
ตามฤดูกาล
6. บันทึกขอมูลดานสุขภาพ จัดทำสถิติการใชบริการหองพยาบาล
7. บันทึกขอมูลการใชบริการหองพยาบาลลงในระบบ SWIS
8. สรุปการใชบริการหองพยาบาลเปนรายวัน เดือน ภาคเรียน ประจำป
9. สรุปการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียน ครู และบุคลากร รายวัน เดือน ภาคเรียน ประจำป
10. ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำป ม.1 - ม.6
11. สรุปแฟมตรวจสุขภาพนักเรียน
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12. สรุปผลการตรวจเรื่อง ฟน สายตา การไดยิน โรคประจำตัวนักเรียน
13. วัดและบันทึกน้ำหนักสวนสูงของนักเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
14. ติดตอประสานงานบุคลากรหรือหนวยงานมาใหความรูดานสุขภาพกับนักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน
15. จัด ทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรม เอกสาร แผนงานเชิง รุก คูมื อ (ขั้น ตอน ระเบี ย บการฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
16. วิเคราะหงาน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปองกันความเสี่ยง ปรับปรุงแกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ DCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
17. แกไข ปรับปรุงนักเรียน ครู และคนงาน ที่มีน้ำหนักไมไดมาตรฐาน (นักเรียนอวน)
18. รว มกับ กลุ ม สาระสุ ข ศึก ษาพลศึ ก ษา แก ไ ข ปรับ ปรุ ง นั ก เรีย น ครู และคนงาน ที่ มีน้ ำ หนั กไม ไ ด
มาตรฐาน (นักเรียนอวน)
19. รวมกับกิจกรรมชมรม จัดชมรมเพื่อแกปญหา นักเรียนที่มีน้ำหนักไมไดมาตรฐาน
20. เชิญเจาหนาที่มาใหความรูนักเรียนนักเรียนที่มีน้ำหนักไมไดมาตรฐาน
21. จัดสงรายชื่อนักเรียน ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑมาตรฐาน (อวน) ใหกลุมสาระสุขศึกษาพลศึกษา
22. เสนอแนะ รวมมือกับงานโภชนาการ เพื่อวางแนวทางจัดเมนูอาหารจำหนายใหกับนักเรียน อาหารครู
และอาหารบุคลากร
23. รณรงคสงเสริม นักเรียน ครู และคนงาน ออกกำลังกาย รวมกับงานกีฬา
24. รวมกับฝายบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปของครูและพนักงานจาง
25. ใหบริการดานการจำหนายอาหารแกนักเรียน
26. ควบคุมการประกอบอาหารใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลดานอาหาร และถูกตองตามหลักโภชนาการ
27. ควบคุมมาตรฐานโภชนาการของรานอาหารโรงเรียน และรานคาจากภายนอก (ดานคุณภาพอาหาร/
กำหนดรายการอาหารที่เหมาะสม/สารปรุง แตง /ราคาจำหนาย/ระยะเวลาการจำหนายอาหารและเครื่องดื่ ม
ความสะอาดและดานสุขลักษณะของพนักงานโรงอาหาร และผูประกอบการภายนอก) ในการประกอบอาหาร
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุขและตามระเบียบของโรงเรียน
28. จัดทำและเปรียบเทียบบัญชีรับ-บัญชีจายของรานคาโรงเรียน พรอมทั้งประเมินความคุมทุน
29. ประสานงานกับงานจัดซื้อและทรัพยเพื่อสั่งสินคาและอาหารเขา Stock
30. ควบคุมและตรวจสอบการขายอาหารของรานคาโรงเรียนทุกวัน
31. ควบคุ ม กำกั บ ดู แ ล โรงอาหารและโรงครั ว ตลอดจนอุ ป กรณ / ภาชนะต า งๆ ในโรงอาหาร
(การชำระลา งภาชนะ การกำจั ด มู ลฝอย การทำความสะอาดโรงอาหารและบริเวณที่ นั่ ง รับ ประทานอาหาร
ของนักเรียนใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ)
32. ควบคุมคุณภาพอาหารและน้ำดื่มใหถูกหลักอนามัย
32.1 เชิ ญ หนวยงานสาธารณสุขมาตรวจประเมิ น รานค าตามมาตรฐานอย างนอ ยป การศึ กษาละ
1 ครั้ง
32.2 ประเมินความพึงพอใจของรานคาโดยนักเรียนและบุคลากรอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
32.3 พัฒนาวิชาชีพและทักษะของพนักงานโรงอาหาร
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33. จัดทำระบบ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร แผนงานเชิงรุก คูมือ (ขั้นตอน ระเบียบการ
ฯลฯ) ที่สอดคลองกับงานหลัก
34. ดูแลความเรียบรอยทั่วไปภายในโรงอาหาร
35. บริหารจัดการและมอบหมายหนาที่ใหพนักงานรับผิดชอบ
36. ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและระเบียบของพนักงาน
37. วิเคราะหงาน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปองกันความเสี่ยง ปรับปรุงแกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
38. รวมกับงานจัดซื้อและทะเบียนทรัพยสินจัดซื้อวัตถุดิบของโรงอาหาร
39. ดูแลสัญญาจางทุกรายการที่เกี่ยวของกับโรงอาหาร
40. ใหบริการสงเสริมดานโภชนาการใหแกนักเรียน ครู บุคลากร และพนักงานของโรงเรียน
41. ใหบริการดานการจัดเลี้ยง การประชุม การสัมมนา ฯลฯ
42. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานบานพักครูและนักเรียน ประกอบดวย
นายจีราวัฒน
จั๋นตะวงค
หัวหนางาน
นางสาววาสนา
เดชะกุศล
ผูชวย
นางสาวกาญจนาพร
ยะสินธ
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผนกำหนดงาน/โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานของงานบานพักครู
2. วางแผนรวมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการ
ปรับปรุง ซอมแซม บานพักครูของโรงเรียน
3. จัดทำระเบียบ กฎเกณฑ ในการเขาอยูอาศัยในบานพัก ครูของโรงเรียนและแจง ใหผูที่จะเขามาอยู
บานพักครูใหทราบทุกครั้ง
4. ประสานงานกับผูที่อาศัยอยูในบานพักครูของโรงเรียนเมื่อมีการซอมแซม หรือการตอเติมบานพัก
5. อำนวยความสะดวกในการใชบานพักครูแกผูที่อยูบานพักครูของโรงเรียน
6. บริหารและการจัดการงานหอพักนักเรียน
7. เปนอาจารยที่ปรึกษาประจำหอพักนักเรียน
8. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักเรียนและทักษะดานตางๆ ในการดำเนินชีวิตอยูในหอพัก
9. จัดประชุมนักเรียนหอพักและปฐมนิเทศนักเรียนหอพัก
10. เปนกรรมการสอบสวนนักเรียนที่กระทำฝาฝนกฎและระเบียบหอพัก
11. จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานของหอพักนักเรียน
12. จั ด สวั ส ดิ ก ารและสิ่ ง อำนวยความสะดวกต างๆ ให แ ก นั ก เรี ย นภายในหอพั ก และบริเวณรอบๆ
หอพักนักเรียน
13. ทำหนาที่ควบคุมและประสานงานดานการปฏิบัติงานจางเหมาทำความสะอาดหอพักนักเรียน
14. ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยภายในหองพักนักเรียน
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15. ดู แ ล และเยี่ ย มเยื อ น นั ก เรี ย นในหอพั ก กรณี นั ก เรี ย นเจ็ บ ป ว ย พร อ มนำส ง สถานพยาบาล
และประสานงานกับผูปกครอง
16. ดูแลการซอมบำรุง โดยประสานงานกับงานซอมบำรุง ของทางโรงเรียน
17. ทำหนาที่งานธุรการประจำสำนักงานงานหอพักนักเรียน
18. เบิกจาย - รับคืน ทรัพยสินของหอพักนักเรียน
19. จัดทำฐานขอมูลทะเบียนประวัตินักเรียนหอพัก
20. จั ด ทำบอร ด ข า วสารประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ข า วสาร อาทิ เช น ประกาศ คำสั่ ง ระเบี ย บหอพั ก
ทุนการศึกษา
21. รับแจง - ติดตาม ผลการซอมอุปกรณ วัสดุ และครุภัณฑหอพักนักเรียน
22. จัดซื้อวัสดุและควบคุม-เบิกจาย หนังสือพิมพ วารสาร และวัสดุซอมแซมหอพักนักเรียน
23. จัดประชาสัมพันธเรื่องงาน Past Time ของนักเรียน
24. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานรักษาความปลอดภัย ประกอบดวย
นายคนองเดช มณีจักร
หัวหนางาน
นายวสันต
มีวรรณ
ผูชวย
นายพันนพ
อินตะยศ
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลความเรียบรอยและเหตุการณตางๆ ภายในโรงเรียนรวมกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด
24 ชั่วโมง (เฝาระวังและปองกันบุคคลภายนอกเขามาขโมยทรัพยสินภายในโรงเรียน)
2. อนุญาตการเขาออกของบุคคลภายนอกที่มาติดตอกับทางโรงเรียน
3. บันทึกการเขาออกของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง
4. ตรวจใบอนุญาตออกนอกโรงเรียนของนักเรียน
5. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ รปภ.
6. จัดทำระบบ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร แผนงานเชิงรุก คูมือ (ขั้นตอน ระเบียบการ
ฯลฯ) ที่สอดคลองกับงานหลัก
7. ในกรณีนักเรียนมาสายหลังเคารพธงชาติ ดำเนินการอบรมและพัฒ นาวินัยนักเรียน รวมทั้งวากลาว
ตักเตือน นักเรียนที่แตงกาย และทรงผมผิดระเบียบ รวมทั้งพฤติกรรมไมพึงประสงค
8. ในกรณีที่เจาหนาที่ตำรวจและอาสาสมัครไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ดำเนินการอำนวยความสะดวก
ดานการจราจรบริเวณสามแยกทางเขาหมูบาน
9. วิเคราะห ง าน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ป อ งกัน ความเสี่ย ง ปรับ ปรุง แกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
10. ในกรณีนักเรียนมาสายหลังเคารพธงชาติ ดำเนินการอบรมและพัฒนาวินัยนักเรียน รวมทั้งวากลาว
ตักเตือน นักเรียนที่แตงกาย และทรงผมผิดระเบียบ รวมทั้งพฤติกรรมไมพึงประสงค
11. ดูแลการจราจร รวมกับเจาหนาที่อาสาจราจร และเจาหนาที่ตำรวจ ใหมีความคลองตัว ปลอดภัย
และอำนวยความสะดวกใหแกบุคลากร นักเรียน และผูปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชั่วโมงเรงดวน
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12. รวมมือกับฝายกิจการนักเรียน และเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ในการซอมอัคคีภัย
และแผนดินไหว
13. รวมกับงานลูกเสือ-เนตรนารี จัดลูกเสือจราจร
14. รวมกับงานปกครองในการดูแลและฝกอบรมนักเรียนอาสาจราจร
15. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกอบดวย
นางสาวศศิมาภรณ
ปนวงคยอง
หัวหนางาน
นายณัฐวรรธน
ตาดคำ
ผูชวย
นายณัฐกิตติ์
เหลาพนัสสัก ผูชวย
นายกฤษฎา
กัญญาราช
ผูชวย
นายอัครเดช
ขยันกิจ
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ติดตั้ง ดูแลรักษา เครื่องแมขายคอมพิวเตอร (Server) และระบบเครือขาย (Internet & Intranet)
ใหมีประสิทธิภาพ
2. จัดหาและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามความตองการของหนวยงานตางๆ
3. จั ด หา ดู แ ลรั ก ษา และซ อ มบำรุ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร อุ ป กรณ ต อ พ ว งและวั ส ดุ อุ ป กรณ ส ำหรั บ
การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน
4. บริหารจัดการเว็บไซตโรงเรียนใหทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง เปนปจจุบัน อยางนอย 2 ภาษา
5. จัดหา สนับสนุน และสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
6. จั ด หา ติ ด ตั้ ง และซ อ มบำรุ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ ท างด า นเทคโนโลยี โสตทั ศ นู ป กรณ เช น Projector
เครื่องขยายเสียง กระดานอัจฉริยะ ไมโครโฟน และอุปกรณตอพวงอื่นๆ เปนตน
7. วางแผน รวบรวม วิ เคราะห และสั ง เคราะห ส ารสนเทศที่ ส ำคั ญ ของโรงเรีย น และนำมาเผยแพร
ผานสื่อตางๆ เชน สื่อบุคคล ไวนิล YouTube Chanel วารสาร จุลสาร เว็บไซตโรงเรียน
8. รวบรวม และจัดทำสารสนเทศของโรงเรียน
9. จั ด ทำระบบ กำหนดการ แบบฟอร ม เอกสาร แผนงานเชิ ง รุก คู มื อ (ขั้ น ตอน ระเบี ย บการฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
10. อบรมพัฒนาใหครูมีทักษะในการใชโปรแกรมไดอยางชำนาญ
11. วิเคราะหงาน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปองกันความเสี่ยง ปรับปรุงแกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
12. ประชุมในฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
13. รวมกับงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดสารสนเทศที่ตองการ
14. ร วมกั บ งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จั ด ทำแบบฟอรม สารสนเทศ แบบฟอร ม
การนำเสนอวิธีแกไขในกรณีสารสนเทศไมบรรลุเปาหมาย แลวจัดสงใหแตละฝาย
15. รวมกั บ งานมาตรฐานและประกัน คุ ณ ภาพ ในกรณี สารสนเทศไมบ รรลุเปา หมาย ดำเนิ น การส ง
แบบฟอรมแกไข สงคืนใหแตละงานที่รับผิดชอบปรับแกตามเวลาที่กำหนด
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16. รวมกับครูกลุมสาระฯ ในการกำหนดคุณสมบัติการซื้อ เชา ผอน ของเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องพิมพ
อุปกรณตอพวงการเรียนการสอน และสำนักงาน
17. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร
18. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานโสตทัศนูปกรณ ประกอบดวย
นายณัฐกิตติ์ เหลาพนัสสัก หัวหนางาน
นายกฤษฎา กัญญาราช
ผูชวย
นายอัครเดช ขยันกิจ
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. จัดหา สนับสนุน ใหบริการดานภาพ เสียง กราฟก Animation
2. ดูแลระบบกลองวงจรปดภายในโรงเรียนใหพรอมใชงาน
3. บันทึกวีดีโอ และภาพนิ่ง ผลิต VDO Presentation และกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
4. ใหบริการหองประชุม ควบคุมระบบเสียง แสง และอุปกรณโสตทัศนูปกรณภายในหอง
5. วิเคราะห ง าน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ป อ งกัน ความเสี่ย ง ปรับ ปรุง แกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
6. รวมกับงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดสารสนเทศที่ตองการ
7. ร ว มกั บ งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จั ด ทำแบบฟอร ม สารสนเทศ แบบฟอร ม
การนำเสนอวิธีแกไขในกรณีสารสนเทศไมบรรลุเปาหมาย แลวจัดสงใหแตละฝาย
8. ร ว มกั บ งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพ ในกรณี ส ารสนเทศไม บ รรลุ เป า หมาย ดำเนิ น การส ง
แบบฟอรมแกไข สงคืนใหแตละงานที่รับผิดชอบปรับแกตามเวลาที่กำหนด
9. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานสารสนเทศฝายบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย
นางสาวศิริกาญจน
หาญวิริยะสุกุล หัวหนางาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินงานธุรการของฝายใหบรรลุตามเปาหมายฝาย และจัดทำขอมูลสารสนเทศของฝายใหเปน ไป
ตามขอกำหนด
2. ประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ข า วสารต า งๆ ของฝ า ย ให แ ก ผู ท่ี เกี่ ย วข อ งรั บ ทราบทางระบบออนไลน
หรือระบบเอกสาร
3. บันทึกขอความ
3.1 หนวยงานผูรับผิดชอบของแตละงานในฝายจัดทำบันทึกขอความฝาย โดยจะประสานขอเลข
กำกับบันทึกขอความภายในฝายจากธุรการฝายฯ และใหงานธุรการฝายฯ เปนผูพิสูจนอักษร
3.2 หลั ง จากผู รั บ ผิ ด ชอบนำเสนอหั ว หน า ฝ า ยเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ล ว จะสำเนาเอกสาร
เพื่อสงคืนใหงานธุรการและสารสนเทศฝายเก็บเขาแฟมเพื่อเปนหลักฐาน
4. บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝาย
5. รวบรวมสารสนเทศฝายเปนรายเดือน เปรียบเทียบกับเปาหมายฝาย แลวนำเสนอผูอำนวยการ
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6. รวบรวมงบประมาณประจำปของฝายสงใหงานนโยบายและแผน
7. รวบรวมรูปเลมการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหครบตามงบประมาณประจำป เพื่อจัดเก็บไวในฝาย
8. จัดพิมพเอกสารของฝาย
9. รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหนวยงานในฝายและจัดทำเปนคูมือการปฏิบัติงานของ
ฝายแลวสำเนาแจกสมาชิกทุกคน
10. รับคำรองขอเบิกพัสดุครุภัณฑตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เสนอหัวหนาฝายและนำสงใหกับ
งานจัดซื้อและทรัพยสิน
11. จัดทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรมเอกสาร แผนงานเชิง รุก คูมือ (ขั้ นตอน ระเบี ยบการ ฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
12. วิเคราะหงาน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปองกันความเสี่ยง ปรับปรุงแกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
13. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของฝาย
14. ชวยงานดานเอกสารของหัวหนาฝาย
15. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ

ฝายแผนงานและงบประมาณ

คณะกรรมการดำเนินงานฝายแผนงานและงบประมาณ ประกอบดวย
นายจักรพงษ
ทิพยปญญา หัวหนาฝายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
นางสาวสุขสันต
บุญเล็ก
รองหัวหนาฝายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
นางบัวนรินทร
วิชชุตานนท กรรมการ
นางภูสิริน
ตาอิ่น
กรรมการ
นางนวพร
ชัยยาศรี
กรรมการ
นางสาวศศิมาภรณ
ปนวงคยอง
กรรมการ
นางสาวณัฐนันท
จันไชยยศ
กรรมการ
นางสาวคนึงนิจ
ศรีจันทร
กรรมการ
นายอภิชัย
มานพจันทร กรรมการ
นายชัยวัฒน
เหนี่ยวองอาจ กรรมการ
นางสาวจิรัชญา
แกวปญญา
กรรมการ
นางสาวจันทรธร
รูดู
กรรมการ
นางสาวพิมผกา
พรมมินดร
กรรมการ
นางสาวทิพยสุดา
เปงลูน
กรรมการ
นางสาวกัญชลิกา
ภิรมณ
กรรมการและเลขานุการ
งานธุรการฝายแผนงานและงบประมาณ ประกอบดวย
นางสาวกัญชลิกา
ภิรมณ
หัวหนางาน
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หนาที่ความรับผิดชอบ
1. กรณีที่เปนหนังสือรับจากฝายงานสารบรรณ จะประกอบดวยหนังสือจากภายนอก และหนังสือจาก
หนวยงานตนสังกัด (อบจ.ชม) ตองบันทึกไวใน “ทะเบียนหนังสือรับจากภายนอก” และ “ทะเบียนหนังสือรับจาก
อบจ.ชม” ตามลำดับ จากนั้นใหบันทึกขอมูลตามทะเบียนหนังสือรับไวในโปรแกรม Excel เพื่อใหงายตอการคนหา
และเสนอหนังสือรับใหหัวหนาฝายพิจารณาเพื่อสงมอบแกผูที่เกี่ยวของไดดำเนินการตอไป
2. กรณีที่เปนหนังสือรับจากภายใน จะประกอบดวย หนังสือรับจากฝายตางๆ ภายในองคกร และหนังสือ
สงออกจากฝายแผนงานฯ ใหทำการลงเลขรับ-สง ไวใน “ทะเบียนหนังสือรับจากภายใน” และ“ทะเบียนหนังสือสง
ภายใน” ตามลำดับ จากนั้นใหบันทึกขอมูลตามทะเบียนหนังสือรับ-สง ไวในโปรแกรม Excel เพื่อใหงายตอการ
ค น หา แล ว เสนอแก หั ว หน า ฝ า ยแผนงานฯ รองผู อ ำนวยการสถานศึ ก ษา และผู อ ำนวยการสถานศึ ก ษา
พิจารณาลงนามตามลำดับเพื่อสงมอบแกผูที่เกี่ยวของไดดำเนินการตอไป
3. จัดเก็บและทำลายหนังสือหรือเอกสารตางๆ ของโรงเรียนตามระเบียบของงานสารบรรณ
4. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ฯลฯ
งานแผนงานและงบประมาณ ประกอบดวย
นางสาวณัฐนันท
จันไชยยศ
หัวหนางาน
นางสาวคนึงนิจ
ศรีจันทร
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ
3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา
4. จัดทำปฏิทินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ
5. ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
6. ตรวจสอบและควบคุมการใชจายเงิน งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
7. รายงานการใชงบประมาณประจำป
8. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานการเงินและบัญชี ประกอบดวย
นางสาวสุขสันต
บุญเล็ก
หัวหนางาน
นางสาวณัฐนันท
จันไชยยศ
ผูชวย
นางสาวจันทรธร
รูดู
ผูชวย
นางสาวพิมผกา
พรมมินดร
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำเอกสาร/ขั้นตอนการเบิก-จายเงินตามระเบียบของทางราชการ
2. บั น ทึ ก บั ญ ชี รายรับ -รายจา ยประจำวั น บั ญ ชี แ ยกประเภท พรอ มทั้ ง จั ดเก็ บ เอกสารและหลั ก ฐาน
ประกอบเรียงตามเลขที่ใบสำคัญรับ-จาย
3. รับเงินและตรวจนับเงินสงธนาคาร หรือนำสงหัวหนางานเพื่อเก็บเขาตูนิรภัย

27

28

พรรณนางาน โรงเรียนแมอายวิทยาคม ปการศึกษา 2564

4. จัดทำฎีกาตั้ง เบิก-จายเงิน และจายเช็คหรือเงินสดยอ ยตามระเบี ยบและขั้น ตอนการเบิกจายงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่ไดรับอนุมัติใหตรงกำหนดวันนัด (ตั้งเบิกเงินสดยอย และสรุปการจายเช็ค)
5 ตรวจเช็คและกระทบยอดเงินฝากธนาคาร พรอมทั้งจัดทำเอกสารแนบ
6. ติดตามเงินทดรองจาย
7. ดำเนินการรวบรวมและรายงานสรุปเงินในสมุดบัญชี สงผูอำนวยการ
8. ตรวจสอบหลักฐานการรับและการจายเงิน พรอมทั้งเก็บรักษาหลักฐานใหเปนระบบและสะดวกตอการ
ตรวจสอบ
9. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานพัสดุ ประกอบดวย
นางภูสิริน
ตาอิ่น
หัวหนางาน
นางสาวศศิมาภรณ
ปนวงคยอง
ผูชวย
นางสาวคนึงนิจ
ศรีจันทร
ผูชวย
นายชัยวัฒน
เหนี่ยวองอาจ ผูชวย
นางสาวจิรัชญา
แกวปญญา
ผูชวย
นางสาวทิพยสุดา
เปงลูน
ผูชวย
นางสาวกัญชลิกา
ภิรมณ
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. สำรวจและสรรหารานคา บริษัท หรือหางรานที่มีคุณภาพ ราคายอมเยาและใหประโยชนกับโรงเรียน
สูงสุด
2. จัดทำระบบ Stock และทะเบียนคุม พัสดุครุภัณฑ วัสดุสำนักงาน
3. จายพัสดุครุภัณฑและวัสดุอุปกรณใหแกฝายงานที่ตั้งเบิก พรอมทั้งรวบรวมเอกสารการเบิกจายพัสดุ
ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณของฝายตางๆ
4. ดูแลสัญญาซื้อ/จางทุกรายการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน
5. จัดใหมีคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อและจัดจาง เพื่อทำการประมูลสินคาที่มีราคาสูงหรือการจัดจาง
ที่มีราคาสูง พรอมทั้งดำเนินการทำสัญญากับรานคาหรือผูรับเหมา
6. ดูแลทรัพยสินของโรงเรียน
7. สำรวจทรัพยสินของโรงเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
8. บัน ทึกทรัพยสิน และจัดทำทะเบียนทรัพยสินของโรงเรียนโดยแยกประเภทตามทรัพยสิน ใหถูกตอง
และเปนปจจุบัน
9. จัดทำระบบการโยกยายทรัพยสิน และระบบจำหนายทรัพยสิน
10. จัด ทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรม เอกสาร แผนงานเชิง รุก คูมื อ (ขั้น ตอน ระเบี ย บการฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
11. วิเคราะหงาน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปองกันความเสี่ยง ปรับปรุงแกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
12. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
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งานควบคุมภายใน ประกอบดวย
นางบัวนรินทร วิชชุตานนท หัวหนางาน
นายอภิชัย
มานพจันทร ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา กำหนดผูรับผิดชอบ
2. วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญ หาตามโครงสรางและภารกิจสถานศึกษา วิเคราะหความเสี่ยงของการ
ดำเนินงาน กำหนดปจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง
3. กำหนดมาตรการในการปองกันความเสีย่ งในการดำเนินงานของสถานศึกษา
4. ใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายนำมาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการควบคุมการดำเนินงานตาม
ภารกิจ
5. ติดตอประสานงานการตรวจสอบภายในกับหนวยงานตนสังกัด
6. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานสารสนเทศฝายแผนงานและงบประมาณ ประกอบดวย
นางสาวศศิมาภรณ
ปนวงคยอง
หัวหนางาน
นางนวพร
ชัยยาศรี
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินงานธุรการของฝายใหบรรลุตามเปาหมายฝาย และจัดทำขอมูลสารสนเทศของฝายใหเปน ไป
ตามขอกำหนด
2. บันทึกขอความ
2.1 หนวยงานผูรับผิดชอบของแตละงานในฝายจัดทำบันทึกขอความฝาย โดยจะประสานขอเลข
กำกับบันทึกขอความภายในฝายจากธุรการฝายฯ และใหงานธุรการฝายฯ เปนผูพิสูจนอักษร
2.2 หลัง จากผู รับ ผิดชอบนำเสนอหัวหนาฝายเพื่อพิ จารณาอนุมั ติแลว จะสำเนาเอกสารเพื่ อ
สงคืนใหงานธุรการและสารสนเทศฝายเก็บเขาแฟมเพื่อเปนหลักฐาน
3. บันทึกขอมูลนักเรียนลงระบบ LEC เพื่อสงขอมูลเขากรมการปกครองสวนทองถิ่น
4. รวบรวมรูปเลมการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหครบตามงบประมาณประจำป เพื่อจัดเก็บไวในฝาย
5. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของฝายตัวชี้วัดที่ 2.6
6. ชวยงานดานเอกสารของหัวหนาฝาย
7. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ

30

พรรณนางาน โรงเรียนแมอายวิทยาคม ปการศึกษา 2564

ฝายบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการดำเนินงานฝายบริหารงานบุคคล ประกอบดวย
นางบัวนรินทร
วิชชุตานนท หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล
นายอภิชัย
มานพจันทร รองหัวหนาฝายบริหารงานบุคคล
นายจักรพงษ
ทิพยปญญา กรรมการ
นายมานะ
วุฒินันชัย
กรรมการ
นางวราลักษณ
วุฒินันชัย
กรรมการ
นายบรรจบ
นะฝน
กรรมการ
นางสาวอรวรรณ
กันทะนนท
กรรมการ
นายรุงสุริยา
อาปะมาเถ
กรรมการ
นางภูสิริน
ตาอิ่น
กรรมการ
นางสาววาสนา
เดชะกุศล
กรรมการ
นายกนกวรรณ
มะโน
กรรมการ
นางสาวรติพันธ
สายวงคอินทร กรรมการ
นายธนพล
ชัยวุฒิ
กรรมการ
นางสาวพัชรินทร
ปญญารัตน
กรรมการ
นางสาวสุภา
กิจจามงคลสกุล กรรมการ
นายกฤษฎา
กัญญาราช
กรรมการ
นางสาวมณี
ศิลปมิตรภาพ กรรมการ
นางสาวรุงทิวา
มุคำหลา
กรรมการและเลขานุการ
นางอัษฎาภรณ
ปญญา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
งานธุรการฝายบริหารงานบุคคล ประกอบดวย
นางสาวรุงทิวา มุคำหลา
หัวหนางาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. รับหนังสือเขา ออกเลขกำกับหนังสือเขา สแกนหนังสือเขาระบบ E-Office แลวติดตามการดำเนินงาน
จนแลวเสร็จ
2. รางและพิมพหนังสือโตตอบจดหมายราชการ จดหมายทั่วไป ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง บันทึกขอความ
แล ว ออกเลขกำกั บ หนั ง สื อ พร อ มทั้ ง ตรวจสอบความถู ก ต อ งและแก ไ ข ก อ นนำเสนอผู อ ำนวยการลงนาม
(หนวยงานตางๆ สามารถพิมพตนฉบับมาสงก็ได)
3. จัดเก็บและทำลายหนังสือหรือเอกสารตางๆ ของโรงเรียนตามระเบียบของงานสารบรรณ
4. บันทึกสมุดหมายเหตุรายวัน
5. จัดทำระบบ แผนงานเชิงรุก กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร คูมือ (ขั้นตอน ระเบียบการ
ฯลฯ) ที่สอดคลองกับงานหลัก
6. รวบรวมและเผยแพร ระเบี ย บ ประกาศ และคำสั่ ง ขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม
และโรงเรียนใหเปนปจจุบันและนำลงเว็บไซต
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7. วิเคราะห ง าน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ป อ งกัน ความเสี่ย ง ปรับ ปรุง แกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
8. ประชุมในฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
9. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขาฯลฯ
งานทะเบียนประวัติและบรรจุแตงตั้ง ประกอบดวย
นายอภิชัย
มานพจันทร หัวหนางาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. วิเคราะหงาน กำหนดอัตรากำลัง และควบคุมอัตรากำลังคนตามแผนอัตรากำลังประจำป
2. สรรหา คัดเลือก หรือเลือกตั้งคนที่เหมาะสมเขาสูตำแหนงหัวหนาฝาย หัวหนางาน หัวหนากลุมสาระ
หัวหนาระดับชั้น
3. จัดทำรางแตงตั้งบุคลากรประจำปใหผูอำนวยการอนุมัติ
4. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน
5. จัดทำใบผอนผันใบประกอบวิชาชีพสาหรับครูผูสอนไทย ที่ไมมีใบประกอบวิชาชีพ
6. ติดตามการตออายุใบประกอบวิชาชีพสาหรับผูบริหาร และครูผูสอน
7. ติดตามและสงเสริมครูที่ยังไมใบประกอบวิชาชีพ ใหไปเรียนวิชาชีพครู
8. จัดทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรมเอกสาร แผนงานเชิงรุก คูมือ (ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
9. วิเคราะห ง าน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ป อ งกัน ความเสี่ย ง ปรับ ปรุง แกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
10. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจาฯลฯ
งานวินัยและความดีความชอบ ประกอบดวย
นายจักรพงษ ทิพยปญญา หัวหนางาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. เสริมสรางความรัก ความสามัคคี และความผูกพันใหบุคลากรในโรงเรียน
2. สืบสานและธำรงไวซึ่งวัฒนธรรมองคกร
3. ปลูกฝงคานิยม และรวมพัฒนาองคกร
4. แจงจรรยาบรรณครู คูมือครูและบุคลากรทางการศึกษา และระเบียบที่เกี่ยวของใหบุคลากรทุกคน
รับทราบ
5. สง เสริม กำกับ ควบคุ ม ดู แลครูและบุคลากรทางการศึกษาใหป ฏิบั ติตามจรรยาบรรณครู คู มือครู
และบุคลากรทางการศึกษา และระเบียบที่เกี่ยวของ
6. สงเสริม และปรับพฤติกรรมดานระเบียบวินัยของบุคลากร
7. รั บ เรื่อ งรอ งเรีย นครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และพนั ก งานจ าง กรณี ค รู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และพนักงานจางมีพฤติกรรมและผิดวินัยรายแรงใหตั้งคณะกรรมการสอบสวน
8. จัดทำคูมือครูและบุคลากรทางการศึกษา
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9. จั ด ทำระบบ กำหนดการ แบบฟอร ม เอกสาร แผนงานเชิ ง รุก คู มื อ (ขั้ น ตอน ระเบี ย บการฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
10. วิเคราะหงาน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปองกันความเสี่ยง ปรับปรุงแกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
11. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานสงเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย
นายอภิชัย
มานพจันทร หัวหนางาน
นางสาวมณี
ศิลปมิตรภาพ ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. กำหนดทิศทาง ประเด็น หัวขอ และจุดเนนในการพัฒนาในแตละป
2. รับหัวขอและประเด็นในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาจากบุคลากรทั้งโรงเรียน
3. พิจารณาสงครู และบุคลากรทางการศึกษาเขาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานตามหนังสือเขาตามทิศทาง
ประเด็น หัวขอ และจุดเนน ของงานพัฒ นาบุคลากรตามหัวขอและประเด็นที่ครูนำเสนอขึ้นมา และดำเนินการ
ตั้งเบิกจายงบประมาณ
4. จัดสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำป
5. จัดปฐมนิเทศครู และบุคลากรทางการศึกษาใหม หรือจัดสงครู และบุคลากรทางการศึกษาเขารวม
ปฐมนิเทศขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
6. จั ด ทำแผนพั ฒ น าครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาประจำป โดยจั ด ทำเป น แผน กลุ ม งาน
และแผนรายบุคคล
7. กำหนดชั่วโมงในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (ตามแผนพัฒนาฯ รายป) และสรุปชั่วโมง
อบรมในแตละปการศึกษา
8. รับคำรองการขอศึกษาตอ เพื่อนำเสนอผูอำนวยการ
9. ติดตามรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จากครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่เขารับการ
อบรม และนำไปบันทึกชั่วโมงในการพัฒนา
10. ดำเนินการตามขั้นตอนการขอปรับวุฒิการศึกษาและเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา
11. กำหนดรู ป แบบ องค ป ระกอบและเกณฑ ก ารประเมิ น แฟ ม พั ฒ นางาน (Portfolio) ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใหครบทุกมิติ รางกาย อารมณ สังคม สติปญ ญา และจิตวิญญาณรวมทั้งความถนัด
และความสนใจ
12. กำหนดรูปแบบ องค ป ระกอบและเกณฑ การประเมิ นนวัต กรรม/สรุป องค ความรูท างการศึก ษา
และพัฒนา ของครู และบุคลากรทางการศึกษา
13. จัด ทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรม เอกสาร แผนงานเชิง รุก คูมื อ (ขั้น ตอน ระเบี ย บการฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
14. วิเคราะหงาน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปองกันความเสี่ยง ปรับปรุงแกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจาฯลฯ
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งานธุรการ และงานสารบรรณโรงเรียน ประกอบดวย (ระหวางโรงเรียนกับหนวยงานภายนอก)
นายอภิชัย
มานพจันทร หัวหนางาน
นางสาวสุภา กิจจามงคลสกุล ผูชวย
นางอัษฎาภรณ ปญญา
ผูชวย
นายกฤษฎา กัญญาราช
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ลงทะเบียนหนังสือรับและหนังสือสงตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและดำเนินการตามขั้นตอน
2. ร างและจั ด พิ ม พ ห นั ง สื อ โต ต อบทั้ ง ภายใน (ส ว นราชการในสั ง กั ด ) และภายนอก จดหมายทั่ วไป
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง บัน ทึกขอความแลวออกเลขกำกับหนังสือ พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองและแกไ ข
กอนนำเสนอผูอำนวยการลงนาม (หนวยงานตางๆ สามารถพิมพตนฉบับมาสงก็ได)
3. จัดเก็บและทำลายหนังสือหรือเอกสารตางๆ ของโรงเรียนตามระเบียบของงานสารบรรณ
4. จัดทำระบบ แผนงานเชิงรุก กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร คูมือ (ขั้นตอน ระเบียบการ
ฯลฯ) ที่สอดคลองกับงานหลัก
5. ติดตอ และประสานงาน ทั้งบุคคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6. รวบรวมและเผยแพร ระเบี ย บ ประกาศ และคำสั่ ง ขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม
และโรงเรียนใหเปนปจจุบันและนำลงเว็บไซต
7. วิเคราะห ง าน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ป อ งกัน ความเสี่ย ง ปรับ ปรุง แกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
8. ประชุมในฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
9. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ฯลฯ
งานชุมชนสัมพันธ ประกอบดวย
นายรุงสุริยา อาปะมาเถ
หัวหนางาน
นายธนพล
ชัยวุฒิ
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ใหบริการชุมชนในดานขาวสาร สุขภาพอนามัย อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณ ฑ และวิชาการ รณรงค
และมีส วนรวมการจัด กิจกรรมรวมกั บชุม ชน (การมีสวนรวมในการอนุรัก ษศิล ปวัฒ นธรรมไทย ประเพณี ไทย
ศาสนาและงานที่ เกี่ ยวขอ ง) สรางความสัม พั น ธท่ี ดีกั บ ชุม ชน หนว ยงานราชการที่ เกี่ ยวข องและองค ก รตางๆ
ตามนโยบายของโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานตนสังกัด
2. ประสานกับชุมชนในการใหการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน
3. เก็บรวบรวมขอมูลสรุปและรายงงานโรงเรียน
4. ประเมิ นผลการดำเนิ นงานรวมกับ คณะกรรมการ พรอ มสรุปรายงาน อีกทั้ ง นำผลการดำเนิ น งาน
มาเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนางานเปนประจำทุกปอยางตอเนื่อง
5. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจาฯลฯ
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งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย
นายบรรจบ
นะฝน
หัวหนางาน
นายมานะ
วุฒินันชัย
ผูชวย
นางวราลักษณ
วุฒินันชัย
ผูชวย
นางภูสิริน
ตาอิ่น
ผูชวย
นางสาววาสนา
เดชะกุศล
ผูชวย
นางสาวพัชรินทร
ปญญารัตน
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. วิ เคราะห ส ภาพป ญ หา และแนวทางในการพั ฒ นางาน/โครงการ/กิ จ กรรม พร อ มกำหนดปฏิ ทิ น
ปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติหน าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม และประสานงานใหงานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
ดำเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
3. ดำเนิ น งานด า นธุร การ จั ด ทำระเบี ย บวาระ รายงานการประชุ ม บั น ทึ ก การประชุ ม และแจ ง มติ
ในที่ประชุมใหผูเกี่ยวของรับทราบในการจัดประชุมคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ประเมินผลการดำเนินงาน พรอมสรุปรายงาน อีกทั้งนำผลการดำเนินมาเปนขอมูลสารสนเทศในการ
พัฒนางานเปนประจำทุกปอยางตอเนื่อง
5. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและประชุมครู บุคลากรประจำเดือน ประกอบดวย
นายกนกวรรณ มะโน
หัวหนางาน
นางสาวสุภา กิจจามงคลสกุล ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. นัดหมาย จัดการ แจงกำหนดการประชุมประจำเดือนและการประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา
ประจำสัปดาห ใหคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการประชุมแตละครั้งรับทราบ
2. รวบรวมข อ มู ล หั ว ข อ ราชการสำคั ญ ต า งๆ จากแต ล ะฝ า ยงาน จั ด พิ ม พ เ ป น วาระการประชุ ม
เพื่อใชชี้แจง/อภิปราย ในที่ประชุมประจำเดือนและการประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา
3. ประสานงานกับฝายงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดเตรียมสถานที่และดูแล อำนวยความสะดวกแกผูเขารวม
ประชุมประจำเดือนและการประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา
4. เขารวมประชุม และจดบัน ทึกเนื้อหา ขอสรุป มติที่ไดจากการประชุมประจำเดือนและการประชุม
กรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อนำไปจัดทำเปนบันทึกรายงานการประชุม
5. จัดพิมพบันทึกรายงานการประชุม เสนอตอผูบริหารตรวจทาน และแจงใหคณะครูและบุคลากรรับรอง
และรับทราบ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
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งานสวัสดิการครูและบุคลากร ประกอบดวย
นางสาวอรวรรณ กันทะนนท หัวหนางาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการตางๆ เชน การสงตัวเขารับการรักษาพยาบาล ขอเบิกจาย
คารักษาพยาบาล คาเชาบาน คาธรรมเนียมการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพื่อนำเอกสารจัดสง
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม) คาชวยเหลือบุตรของพนักงาน (เพื่อนำเอกสารจัดสงคณะกรรมการกองทุนฯ)
2. ดำเนิน การเกี่ยวการจัดสงเอกสารใบแจงเงินเดือน หลักฐานการชำระเงินกูของหนวยงานตางๆ เชน
สหกรณออมทรัพยครู ฯลฯ ใหกับบุคลากรในโรงเรียน
3. จัด ทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรม เอกสาร แผนงานเชิ ง รุก คู มื อ (ขั้ น ตอน ระเบี ย บการ ฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
4. วิเคราะห ง าน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปอ งกัน ความเสี่ย ง ปรับ ปรุง แก ไข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานสถิติและเวลาทำงาน ประกอบดวย
นางสาวรติพันธ สายวงคอินทร หัวหนางาน
นางสาวรุงทิวา มุคำหลา
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. สรุปสถิติการขาด-ลา-สาย ของครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.1 รายงานใหผูบริหารรับทราบ เปนประจำทุกวัน
1.2 รายงานสรุปวันลาของบุคลากรใหตนสังกัด เปนรายเดือน
1.3 รายงานสรุปสถิติการขาด-ลา-มาสายของบุคลากรทุก 6 เดือน ใหฝายบริหารเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการประเมินผลงานครูในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. จัดเก็บขอมูลสถิติการขาด-ลา-สาย ของครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสิทธิประโยชนของบุคลากร
ทางการศึกษา
3. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานการกุศล ประกอบดวย
นางสาวรติพันธ สายวงคอินทร หัวหนางาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. เบิกเงินการกุศลจากฝายการเงินเพื่อสำรองไวใชจาย
2. ดำเนินการจายเงินการกุศลตามที่ฝายบริหารอนุมัติในแตละครั้ง
3. จัดทำบัญชี รับจายเงินการกุศล
4. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อการตรวจสอบ
5. สรุปรายงานการรับจายประจำภาคเรียนใหผูบริหารรับทราบ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
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งานสารสนเทศฝายบริหารงานบุคคล ประกอบดวย
นางสาวรุงทิวา มุคำหลา
หัวหนางาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินงานธุรการของฝายใหบรรลุตามเปาหมายฝาย และจัดทำขอมูลสารสนเทศของฝายใหเปน ไป
ตามขอกำหนด
2. ประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ข า วสารต า งๆ ของฝ า ย ให แ ก ผู ท่ี เกี่ ย วข อ งรั บ ทราบทางระบบออนไลน
หรือระบบเอกสาร
3. บันทึกขอความ
3.1 หนวยงานผูรับผิดชอบของแตละงานในฝายจัดทำบันทึกขอความฝาย โดยจะประสานขอเลข
กำกับบันทึกขอความภายในฝายจากธุรการฝายฯ และใหงานธุรการฝายฯ เปนผูพิสูจนอักษร
3.2 หลั ง จากผู รั บ ผิ ด ชอบนำเสนอหั ว หน า ฝ า ยเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ล ว จะสำเนาเอกสาร
เพื่อสงคืนใหงานธุรการและสารสนเทศฝายเก็บเขาแฟมเพื่อเปนหลักฐาน
4. บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝาย
5. รวบรวมสารสนเทศฝายเปนรายเดือน เปรียบเทียบกับเปาหมายฝาย แลวนำเสนอผูอำนวยการ
6. รวบรวมงบประมาณประจำปของฝายสงใหงานนโยบายและแผน
7. รวบรวมรูปเลมการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหครบตามงบประมาณประจำป เพื่อจัดเก็บไว
ในฝาย
8. จัดพิมพเอกสารของฝาย
9. รวบรวมปฏิทิน และแผนการดำเนินงานของทุกหนวยงานในฝายและจัดทำเปนคูมือการปฏิบัติงาน
ของฝายแลวสำเนาแจกสมาชิกทุกคน
10. รับคำรองขอเบิกพัสดุครุภัณฑตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เสนอหัวหนาฝายและนำสงใหกับงาน
จัดซื้อและทรัพยสิน
11. จัด ทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรม เอกสาร แผนงานเชิง รุก คูมื อ (ขั้น ตอน ระเบี ย บการฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
12. วิเคราะหงาน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปองกันความเสี่ยง ปรับปรุงแกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
13. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของฝาย
14. ชวยงานดานเอกสารของหัวหนาฝาย
15. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสัง่ ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจาฯลฯ
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ฝายบริหารงานกิจการนักเรียน

คณะกรรมการดำเนินงานฝายบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบดวย
นายนิรันดร
ปญญาธีระสกุล
หัวหนาฝายบริหารงานกิจการนักเรียน
นายธนากร
ศรีอุทธา
รองหัวหนาฝายบริหารงานกิจการนักเรียน
นายคนองเดช มณีจักร
กรรมการ
นายคงศักดิ์
ตนประเสริฐ
กรรมการ
นายบรรจบ
นะฝน
กรรมการ
นายเกียรติชัย ปนคำปน
กรรมการ
นางภัทรินญา ใสคำ
กรรมการ
นายชนาธิป
ปงยศ
กรรมการ
นายอุทัย
อาจอ
กรรมการ
นายอติคุณ
ธงชัยสุวรรณ
กรรมการ
นายวรากร
ธรรมประกอบ
กรรมการ
นายอำนาจ
กูณา
กรรมการ
นางสาวพัชรินทร ปญญารัตน
กรรมการและเลขานุการ
งานธุรการฝายบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบดวย
นางภัทรินญา ใสคำ
หัวหนางาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. รับหนังสือเขา ออกเลขกำกับหนังสือเขา สแกนหนังสือเขาระบบ E-Office แลวติดตามการดำเนินงาน
จนแลวเสร็จ
2. รางและพิมพหนังสือโตตอบจดหมายราชการ จดหมายทั่วไป ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง บันทึกขอความ
แล ว ออกเลขกำกั บ หนั ง สื อ พร อ มทั้ ง ตรวจสอบความถู ก ต อ งและแก ไ ข ก อ นนำเสนอผู อ ำนวยการลงนาม
(หนวยงานตางๆ สามารถพิมพตนฉบับมาสงก็ได)
3. จัดเก็บและทำลายหนังสือหรือเอกสารตางๆ ของโรงเรียนตามระเบียบของงานสารบรรณ
4. บันทึกสมุดหมายเหตุรายวัน
5. จัดทำระบบ แผนงานเชิงรุก กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอรมเอกสาร คูมือ (ขั้นตอน ระเบียบการ
ฯลฯ) ที่สอดคลองกับงานหลัก
6. รวบรวมและเผยแพร ระเบี ย บ ประกาศ และคำสั่ ง ขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม
และโรงเรียนใหเปนปจจุบันและนำลงเว็บไซต
7. วิเคราะห ง าน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ป อ งกัน ความเสี่ย ง ปรับ ปรุง แกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
8. ประชุมในฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
9. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ฯลฯ
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งานสภานักเรียน ประกอบดวย
นายวรากร
ธรรมประกอบ หัวหนางาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ให ค ำแนะนำ คำปรึ กษา ให ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรม เพื่ อ ให ก ารดำเนิ น งานลุล ว งเป น ไปด วยความ
เรียบรอย
2. ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมตางๆ และให คำปรึกษาแกสภานักเรียนเพื่อใหเกิด
ความสำเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย
3. ดำเนิ น กิ จ กรรมต า งๆ เพื่ อ ให เกิ ด ความสำเร็ จ ลุ ล ว งไปด ว ยความเรี ย บร อ ยของโรงเรี ย น พร อ ม
ประชาสัมพันธ
ใหนักเรียนทราบในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ฯลฯ
งานปกครอง ประกอบดวย
นายคนองเดช มณีจักร
หัวหนางาน
นายธนากร
ศรีอุทธา
ผูชวย
นายชนาธิป
ปงยศ
ผูชวย
นายอติคุณ
ธงชัยสุวรรณ
ผูชวย
นายอุทัย
อาจอ
ผูชวย
หัวหนาระดับชั้นและครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ปกครองดู แ ลนั ก เรี ยนให อ ยู ในระเบี ย บวินั ย ตามที่ ก ำหนดไว ในกฎหมาย ระเบี ย บและข อ บั ง คั บ
ที่เกี่ยวของ
2. ประสานงานกั บ ครู ที่ ป รึก ษา ครูป ระจำวิช า และหั วหน า ฝาย ในการแก ไ ขป ญ หาของนั กเรีย นใน
สถานศึกษา
3. ประสานงานกับพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤติของนักเรียน จากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
และผูปกครองในการแกไขปญหาความประพฤติของนักเรียน
4. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการงานปกครองเพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน
5. พิจารณาเสนอระเบียบวาดวยหลักเกณฑการตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็น
ในการลงโทษนักเรียน
6. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ปองกันและแกปญหาการทะเลาะวิวาลการกอความไมสงบในสถานศึกษา
7. จั ด ระเบี ย บนั ก เรี ยนที่ ไ ด รับ พิ จ ารณาตัด คะแนนความประพฤติแ ละลงโทษ กรณี กระทำความผิ ด
ตอระเบียบวินัย ขอบังคับ
8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอตอฝายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัตงิ านตามลำดับขั้น
10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
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11. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ฯลฯ
งานแกวใสใสใจสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
นายเกียรติชัย ปนคำปน
หัวหนางาน
นายอำนาจ
กูณา
ผูชวย
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ทำขอตกลงกับนักเรียนทุกคนใหเขารวมกิจกรรม (กิจกรรมหลัก)
2. แบงเขตพื้นทีท่ ำความสะอาดใหนักเรียนแตละหอง โดยเปลี่ยนเขตพื้นที่รับผิดชอบทุกเดือน
3. มอบหมายใหนักเรียนดูแลความสะอาดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4. มอบหมายครูที่ปรึกษาดูแลกำกับกิจกรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหองที่ปรึกษา
5. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมในทุกเดือน
6. ประกาศผลการประเมินกิจกรรมหนาเสาธง
7. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ฯลฯ
งานปองกันยาเสพติดและอบายมุข ประกอบดวย
นายชนาธิป
ปงยศ
หัวหนางาน
นายอติคุณ
ธงชัยสุวรรณ ผูชวย
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผน กำหนดแนวทางการดำเนินงานปองกันแกไขปญหายาเสพติด
2. กำหนดแนวทาง วิธีการ แนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อประสานงานกับครู และผูที่เกี่ยวของใหรับทราบ และ
ดำเนินการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อสนับสนุน และสงเสริมการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
4. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาชั้น ผูเกี่ยวของและหนวยงานภายนอกในการปองกันและแกไขปญ หายา
เสพติด
5. สงเสริมกิจกรรมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
6. จัดทำเอกสาร รวบรวมขอมูล สถิติตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงาน
7. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอตอผูอำนวยการโรงเรียน
8. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ฯลฯ
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย
นางภัทรินญา ใสคำ
หัวหนางาน
นายคงศักดิ์
ตนประเสริฐ ผูชวย
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
ผูชวย
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หนาที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. กำหนดนโยบาย/แนวปฏิ บั ติ ง านดู แ ลช วยเหลือ นั ก เรี ยนให ทุ ก คนในสถานศึ ก ษาตระหนั ก ถึ ง การ
มีสวนรวม ในการรูจักนักเรียนเปน รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสรมคุณ ภาพนักเรียน การปองกัน
และแกไขปญหานักเรียน และการสงตอนักเรียน
3. จัดระบบงานและโครงสรางองคกรงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใหชัดเจน
4. สงเสริมและพัฒนาใหครูไดรับความรูเพิ่มเติมในเรื่องการดูแลชวยเหลือนักเรียน จิตวิทยาวัยรุนจิตวิทยา
พัฒนาการ อันเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของครู และนักเรียน
5. นิเทศ กำกับ ติดตามและรับ การประเมิน ผลการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนัก เรียนอยางเปน ระบบ
เพื่อรายงานผลตอหนวยงานตนสังกัด
6. จัดทำหนังสือราชการ คำสั่ง และแบบบันทึก เอกสารที่ใชในงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
8. เสนองาน/โครงการ งบประมาณประจำปของงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
9. รายงานการดำเนินงานตอผูอำนวยการโรงเรียน
10. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ฯลฯ
งานสหกรณรานคาโรงเรียน ประกอบดวย
นางสาวพัชรินทร ปญญารัตน หัวหนางาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. หัวหนางานเขารวมประชุมคณะกรรมการฝายบริหารงานทั่วไปทุกครั้ง
2. ดำเนินงานบริหารสหกรณโรงเรียนเพื่อใหเปนไปตามระเบียบกำหนด
3. ตัดสินใจ และแกไขปญหาการดำเนินงานสหกรณโรงเรียนที่อาจเกิดขึ้น
4. ประชาสัมพันธงานสหกรณโรงเรียนเพื่อสมาชิกจากครู นักการภารโรง ตลอดจนนักเรียนที่สนใจสมัคร
เปนสมาชิกจัดทำบัญชีรายรับ-จายทังหมดในการดำเนินงานสหกรณโรงเรียน
5. จัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิกสหกรณและจำนวนหุนทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงาน
สมาชิก
6. จัดหาสินคาที่มีความจำเปนและเหมาะเพื่อจำหนายแกสมาชิก
7. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เสนอผูอำนวยการโรงเรียนผานตามสายงานทุกภาคเรียน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูชวยงาน เสนอผูอำนวยการโรงเรียนผานตามสายงานทุกภาค
เรียน
9. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ฯลฯ
งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวย
นายบรรจบ
นะฝน
หัวหนางาน
นายอำนาจ
กูณา
ผูชวย
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หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมการดำเนินชีวิตใหแกนักเรียน
2. ปฏิบัติตามนโยบายและแผนคุณธรรมจริยธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
3. สงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่นับถือ และการเขารวมศาสนสัมพันธ
4. แตงตั้งคณะกรรมการงานคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน จัดทำคูมือดำเนินงาน และดำเนินงานตามแผน
5. ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เด็กยากจน
และผูดอยโอกาส
6. รวบรวมขอ มูล และสารสนเทศงานคุ ณ ธรรมจริยธรรม การช วยเหลือ เด็ก ยากจนและผูด อยโอกาส
การบริจาค การทำสังคมสงเคราะห กิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ เพื่อทำการประชาสัมพันธและเผยแพร
7. จั ด ทำระบบ กำหนดการ แบบฟอร ม เอกสาร แผนงานเชิ ง รุก คู มื อ (ขั้ น ตอน ระเบี ย บการฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
8. วิเคราะห ง าน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ป อ งกัน ความเสี่ย ง ปรับ ปรุง แกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
9. ประชุมในฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
10. รวมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำ website การประชาสัมพันธและเผยแพร
11. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานกิจกรรมทั่วไป ประกอบดวย
นางภัทรินญา
ใสคำ
หัวหนางาน
นางสาวพัชรินทร
ปญญารัตน
ผูชวย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. จัดพิธีกรรมและพิ ธีการวัน สำคัญ เชน พิธีไหวครู ถวายเทียนพรรษา วันแม วันพ อ พิธีรดน้ำดำหั ว
คณะครู วันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ
2. จัดกิจกรรมเพื่อหารายไดประจำป
3. จัดใหมีการเลือกตั้ง คณะกรรมการนักเรียน นำเสนอแตงตั้ง คณะกรรมการนักเรียน ดำเนินการและ
บริ หารคณะกรรมการนั ก เรีย นให มี ส วนรวมในการบริห ารจัด การโรงเรีย นและส ง เสริม ประชาธิป ไตย โดยให
คณะกรรมการนักเรียนจัดเปนโครงการและกิจกรรมตลอดป พรอมทั้งจัดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง
4. จั ด ทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรม เอกสาร แผนงานเชิ ง รุก คู มื อ (ขั้ น ตอน ระเบี ย บการ ฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
5. วิเคราะห ง าน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ป อ งกัน ความเสี่ย ง ปรับ ปรุง แกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
6. ประชุมในฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
7. ปฏิบตั ิงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
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งานระดับชั้น ประกอบดวย
หัวหนาระดับชั้นทุกระดับชั้น
หัวหนางาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. กำกั บ ดู แ ล สั่ ง การ ให นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น ของตนเข า แถวเคารพธงชาติ สวดมนต สมาธิ จิ ต
ให เป น ระเบี ย บ พร อ มทั้ ง เช็ ค ชื่ อ ครู ป ระจำชั้ น ที่ ม าคุ ม แถวตามแบบฟอร ม หากครู ป ระจำชั้ น ไม ม าคุ ม แถว
จะดำเนิน การมอบหมายใหครูหองใกลเคียงดูแลนักเรียนตอไป แลวรวบรวมแบบฟอรมเช็คชื่อครูคุมแถวสงให
สำนักงานงานสงเสริมพฤติกรรมนักเรียน เดือนละ 1 ครั้ง
2. ตรวจความเรียบรอยบริเวณในหองเรียน และบริเวณระดับชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ และตรวจความ
เรียบรอยของการทำเวรของนักเรียนในระดับชั้นทุกหอง
3. จัดทำขอมูลสารสนเทศ ที่ไดจากครูประจำชั้น โดยดำเนินการดังนี้
3.1 แกไข และปรับพฤติกรรมนักเรียนแตละคน
3.2 รวบรวมสมุ ด Home Room จากครู ป ระจำชั้ น เพื่ อ ส ง ให ส ำนั ก งานส ง เสริ ม พฤติ ก รรม
นักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง
4. ตรวจสอบ ติดตาม ใหครูผูสอนเขาสอนตรงตามเวลา
5. หัวหนาระดับจัดสอนแทน กรณีครูลาลวงหนา
6. ในกรณีฉุกเฉินหรือหัวหนาระดับจัดสอนแทนไมได ใหฝายวิชาการจัดสอนแทน
7. จั ด ทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรม เอกสาร แผนงานเชิ ง รุก คู มื อ (ขั้ น ตอน ระเบี ย บการ ฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
8. ประชุมระดับชั้นอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
9. รวบรวมเอกสารงานปกครอง สงงาน ฝาย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
10. รวมกับสำนักงานสงเสริมพฤติกรรมนักเรียน ในการตรวจความเรียบรอยภายในโรงเรียน
11. รวมกับสำนักงานสงเสริมพฤติกรรมนักเรียน ในการสุมตรวจโทรศัพท
12. จัดเวรครูและนักเรียนใหจัดบอรดระดับชั้น
13. ตรวจเช็คชื่อ ครูกิ จกรรมชมรม และกิจกรรมผูบ ำเพ็ ญ ประโยชนแล วนำสง ใหแ กง านจัด การเรีย น
การสอนและงานนิเทศการสอน
14. รวมกับงานการเงินในการติดตามคาธรรมเนียนการเรียนของนักเรียนในระดับชั้น
15. รวมมือกับฝายวิชาการในการกรอกคะแนนวิชาหนาที่พลเมือง
16. ติดตามใหครูประจำชั้นสงเอกสารเงินอุดหนุนแลวนำสงหองการเงิน
17. รั บ เรื่ อ งการซ อ มบำรุ ง ห อ งเรี ย นจากครู ผู ส อน ครู ป ระจำชั้ น แล ว แจ ง ให ง านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอมดำเนินการซอมแซม
18. จัดระบบและดำเนินการสงเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมนักเรียนใหสอดคลองกับการ
พัฒนาความรู ทักษะและเจตคติตามหลักสูตรสถานศึกษา
19. จัดทำแบบฟอรมเช็คสถิติการมาเรียน เพื่อใหครูประจำชั้นนำไปเช็คสถิติการมาเรียนของนักเรียน
แลวนำมาลงสถิติและโทรศัพทแจงผูปกครองทราบในกรณีที่นักเรียนขาดเรียนจำนวน 3 วันขึ้นไป
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20. จั ด ทำรูป เล มสมุ ด Home Room แล วนำส ง ให หั วหน า ระดับ ชั้น เพื่ อให ค รูป ระจำชั้ น บั น ทึ กการ
Home Room แลวนำผลการบันทึก Home Room มาสรุปเปนรายภาคเรียน
21. จัดทำรูปเลมสมุดบัน ทึกพฤติกรรมที่ควรสงเสริมของนักเรียน นำสงใหครูประจำชั้น นำมาลงสถิติ
และสงใหแกหัวหนาฝายกิจการนักเรียน เพื่อพิจารณาใหฝายที่เกี่ยวของดำเนินการสงเสริมนักเรียนตามความถนัด
ตอไป
22. จัดทำรูปเลมสมุดคุมแถวของครูประจำชั้นเพื่อสง ใหหัวหนาระดับชั้นบัน ทึก แลวนำผลมาลงสถิติ
พรอมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของครูป ระจาชั้น และรวบรวมนำสงใหฝายบุคลากรเพื่อนำไปประกอบการ
ประเมินบุคลากรตอไป
23. สงขอมูลนักเรียนที่ขาดเรียนติดตอกันเปนเวลา 15 วัน ใหกับนายทะเบียน ฝายวิชาการ
24. จัดทำหนังสืออนุญาตใหนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน กรณีที่ผูปกครองมารับนักเรียนกลับบาน
กอนเวลาเลิกเรียน จะดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสม แลวออกใบอนุญาตใหผูปกครองเปนกรณี
25. กำกับ ควบคุม สั่งการ และดำเนินการใหนักเรียนเขาแถวและปฏิบัติตนในขณะอยูในแถวอยางเปน
ระเบียบ โดยประสานงานกับหัวหนาระดับชั้น ครูประจำชั้น เพื่อดำเนินการควบคุมดูแลนักเรียนในระหวางเขาแถว
ทำกิ จ กรรมเคารพธงชาติ รวมถึ ง ประชาสั ม พั น ธ ข าวสารให ค รู แ ละนั ก เรีย นได ท ราบเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมต า งๆ
ของโรงเรียนเปนประจำทุกวัน
26. กำกับ ดูแล ใหนักเรียนแตงกายใหถูกระเบียบการแตงกายของโรงเรียน โดยประสานงานใหหัวหนา
ระดับชั้น ครูประจำชั้น รวมดำเนินการตรวจสอบนักเรียน
27. ดำเนินการตรวจสอบความเรียบรอยของนักเรียน โดยดำเนินการดังนี้
27.1 ภายในโรงเรียน เชน ดูแ ลความเปน ระเบี ยบในการเดินแถวเขาห องเรียนของนั กเรีย น
ตรวจสอบการเขาหองเรียนของนักเรียนทุกชวงเวลาเรียน สอดสองดูแลพฤติกรรมนักเรียนในขณะอยูใน
หองเรียน ใหตั้งใจเรียน
27.2 ภายนอกโรงเรียน ดำเนินการโดยสอดสองดูแลนักเรียนตามหอพัก สุมตรวจและติดตาม
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเปนรายบุคคล
28. ในกรณี ที่นักเรียนทำผิดระเบียบของโรงเรียนประสานงานกับ หัวหนาระดับชั้น และครูประจำชั้น
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
28.1 วากลาวตักเตือน
28.2 ทำบันทึกประจำวัน
28.3 เชิญผูปกครองเพื่อทำบันทึกสัญญา
28.4 เชิญผูปกครองเพื่อทำบันทึกทัณฑบน
28.5 เชิญผูปกครองเพื่อทำบันทึกบำเพ็ญประโยชน
28.6 เชิญผูปกครองเพื่อทำสัญญาพิเศษ
29. ออกตรวจรวมกับหนวยงานเสมารักษตามตารางที่กำหนด
30. มาตรการนักเรียนที่มาสายเพื่อดำเนินการอบรมและพัฒนา
31. จัดตารางเวรครู และปฏิบัติหนาที่การตรวจเวรครูตามจุดตางๆ ในชวงเวลา เชา และพักกลางวัน
32. ดูแลนักเรียนอาสาจราจร
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33. รับผิดชอบการรับฝาก-คืนโทรศัพทของนักเรียนทุกระดับชั้น
34. จัดทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรมเอกสาร แผนงานเชิง รุก คูมือ (ขั้ น ตอน ระเบี ยบการ ฯลฯ)
ที่สอดคลองกับงานหลัก
35. วิเคราะหงาน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปองกันความเสี่ยง ปรับปรุงแกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
36. ประชุมในฝายอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
37. รวมกับหัวหนาระดับชั้นในการสุมตรวจการฝากโทรศัพทของนักเรียน
38. รวมกับงานงานยานพาหนะ ความปลอดภัย และจราจร ในดานการดูแลการจราจรบริเวณโรงเรียน
39. รวมกับหัวหนาระดับชั้นในการจัดกิจกรรมคายพันธสัญญา
40. รวมกับงานแนะแนว ในการแกไขนักเรียนที่มีความประพฤติที่ควรสงเสริม
41. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานครูที่ปรึกษา ประกอบดวย
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
หัวหนางาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ครูป ระจำชั้น คุมแถวกอนเวลา 07.45 น. เพื่อกำกับ ควบคุม สั่งการ ใหนักเรียนในหองเรียนของ
ตนเองอยูในความเรียบรอย
2. เช็คชื่อนักเรียนในแบบฟอรมเปน ประจำวัน ชวงเวลาเขาแถวเคารพธงชาติ และนำสงใหแกหัวหนา
ระดับ
3. ครูประจำชั้นควบคุมการเดินแถวของนักเรียนใหเปนระเบียบ
4. การบันทึกสมุด Home Room ใหดำเนินการดังนี้
4.1 ครูประจำชั้นอบรมนักเรียนตามหัวขอในสมุด Home Room และบันทึก
4.2 ครูประจำชั้นแจงขาวสาร ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนใหนักเรียนทราบ
4.3 ครูประจำชั้นสงสมุด Home Room ใหแกหัวหนาระดับชั้น ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5. บันทึกพฤติกรรมนักเรียน ในเอกสาร แบงออกเปน 2 กรณี
5.1 บันทึกพฤติกรรมที่ควรพัฒนา ดำเนินการโดยใหตักเตือนดวยวาจาหรือในกรณีที่ผิดรุนแรง
สงใหงานสงเสริมพฤติกรรมนักเรียนดำเนินการตอไป
5.2 บั น ทึ ก พฤติ ก รรมที่ ค วรสง เสริม ดำเนิ น การโดยตรวจสอบข อ มู ล รวมกั บ คณะกรรมการ
นักเรียนในหองเรียน แลวนำสงใหหัวหนาระดับชั้น ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
งานสารสนเทศฝายบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบดวย
นางภัทรินญา ใสคำ
หัวหนางาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินงานธุรการของฝายใหบรรลุตามเปาหมายฝาย และจัดทำขอมมูลสารสนเทศของฝายใหเปนไป
ตามขอกำหนด
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เอกสาร

ฝาย

2. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ของฝาย ใหแกผูที่เกี่ยวของรับทราบทางระบบออนไลน หรือระบบ
3. บันทึกขอความ
3.1 หนวยงานผูรับผิดชอบของแตละงานในฝายจัดทำบันทึกขอความฝาย โดยจะประสานขอเลข
กำกับบันทึกขอความภายในฝายจากธุรการฝายฯ และใหงานธุรการฝายฯ เปนผูพิสูจนอักษร
3.2 หลัง จากผูรับผิดชอบนำเสนอหัวหน าฝายเพื่ อพิจารณาอนุมัติ แลว จะสำเนาเอกสารเพื่ อ
สงคืนใหงานธุรการและสารสนเทศฝายเก็บเขาแฟมเพื่อเปนหลักฐาน
4. บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝาย
5. รวบรวมสารสนเทศฝายเปนรายเดือน เปรียบเทียบกับเปาหมายฝาย แลวนำเสนอผูอำนวยการ
6. รวบรวมงบประมาณประจำปของฝายสงใหงานนโยบายและแผน
7. รวบรวมรูปเลมการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหครบตามงบประมาณประจำป เพื่อจัดเก็บไวใน

8. จัดพิมพเอกสารของฝาย
9. รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหนวยงานในฝายและจัดทำเปนคูมือการปฏิบัติงานของ
ฝายแลวสำเนาแจกสมาชิกทุกคน
10. รับคำรองขอเบิกพัสดุครุภัณฑตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เสนอหัวหนาฝายและนำสงใหกับงาน
จัดซื้อและทรัพยสิน
11. จัดทำระบบ กำหนดการ แบบฟอรมเอกสาร แผนงานเชิง รุก คูมือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่
สอดคลองกับงานหลัก
12. วิเคราะหงาน พั ฒ นาคุณ ภาพงาน ปองกันความเสี่ยง ปรับปรุงแกไ ข ตามกระบวนการและวงจร
คุณภาพ PDCA เชน การประชุม การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ
13. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของฝาย
14. ชวยงานดานเอกสารของหัวหนาฝาย
15. ปฏิบัติงานอื่นตามผูบังคับบัญชามอบหมาย เชน คำสั่ง ประกาศ หนังสือเขา ดวยวาจา ฯลฯ
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