
 
 

 
 

อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงาน   
    คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
    (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้   
    เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 
5. ออกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา 
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดี 
    ความชอบ การพัฒนา และการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จาก 
    ทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอ่ืน ๆตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน 
    ภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืน ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนดให้ 

 

  



 
 

 
 

 
 
  

 

คำสั่งโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

ที่ 59 / 2563 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากร 

ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบงานในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนกาวิละวิทยาลยั อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
ที ่  59 / ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

---------------------------------------------- 
  เพื ่อให้การพัฒนางานของโรงเร ียนกาวิละวิทยาลัย  สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๔  ได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาตามกลยุทธ์นโยบายที่กำหนดไว้  ข้าราชการครูและบุคลากรได้
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  โรงเรียนจึงแต่งตั้งและ
มอบหมายให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ 2 ดังนี้ 
ฝ่ายวิชาการ (ว) 

๑. นางปฏิมา  นรภัทรพิมล  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
๒. นางสาววารุณี  ธรรมขันธ์  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ 
๑. นางปฏิมา  นรภัทรพิมล      ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววารุณี  ธรรมขันธ์     หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร   รองประธานกรรมการ 

หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  

๓. นางบงกช  บุญย่ิง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
๔. นายประภาส  กาวารี      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       กรรมการ 

หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
๕. นางสาวสุดารัตน์ ลายคำ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 

หัวหน้างานนิเทศภายใน 
๖. นายพิสุทธิ์  แก้วสำโรง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   กรรมการ 

หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. นางสาวปาลิดา  จันทร์พุทธา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ     กรรมการ 
๘. นางสาวสุพสัตร์   จันทร์แดง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      กรรมการ  
๙. นางทัศนีย ์  ช่วงโชติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ     กรรมการ 
๑๐. นางเฟื่องฝน  บุญทวี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๑. นายนิกร  ครินชัย  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 



 
 

 
 

๑๒. นายพิพัฒน์พงศ์  กันทะ  หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ 
๑๓. นางสุธาสินี  ชัยคำหล้า หัวหน้างานวัดและประเมินผล   กรรมการ 
๑๔. นางภาวิณี  ศรีบุญเรือง หัวหน้างานนักเรียนเรียนรวม   กรรมการ 
๑๕. นางสาวฤทัยทิพย์ มานะกิจ หัวหน้างานห้องสมุด    กรรมการ 
๑๖. นางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษ หัวหน้างานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู  กรรมการ 

และนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติ     
๑๗. นางสาวกาญจนา อินต๊ะขัติ หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน   กรรมการ 
๑๘. นางสุนีย์  แก้วสุพรรณ หัวหน้างานรับนักเรียน    กรรมการ 
๑๙. นายอนุวัฒน์  อนวัช  หัวหน้างานห้องเรียนสีเขียว   กรรมการ 
๒๐. นางบุญทิวา  ธรรมโม  ที่ปรึกษางานห้องเรียนสีเขียว   กรรมการ 
๒๑. นางอัญชลี  ไพยารมณ์ ที่ปรึกษางานห้องสมุด    กรรมการ 
๒๒. นางทิพย์สุนีย์  ชัยศิลบุญ ที่ปรึกษางานธนาคารโรงเรียน   กรรมการ 
๒๓. นางสิริธร  อมราภรณ์พิสุทธิ์ที่ปรึกษางานคอมพิวเตอร์   กรรมการ   
๒๔. นางปราณี  วงค์ชัย  ที่ปรึกษางานนักเรียนเรียนรวม   กรรมการ   
๒๕. นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน หัวหน้างานพัฒนาครู          กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล  
๒๖. นางสาวเกศรา  ต๊ะมัง             หัวหน้างานสำนักงานและสารสนเทศ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
๒๗. นางสาวกรรณิการ์ ชัยลังกา     เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายวิชาการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่  ดังนี้ 
๑. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ พัฒนากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน พัฒนาครูผู้สอน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเป็น“คนดี มีคุณธรรม คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 
สื่อสารเป็น มีทักษะการทำงานและทักษะชีวิตแบบพอเพียง ใฝ่เรียนรู้  มุ ่งสู ่ความเป็นสากลบนวิถีความเป็นไทย”  
ปีการศึกษา ๒๕6๒ และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. ร่วมกำหนดแนวนโยบาย แนวปฏิบัติของกลุ่มงาน/ของงานต่าง ๆ ในฝ่ายวิชาการ เพ่ือจัดทำคู่มือบริหารงาน
ของฝ่ายให้สอดรับกับมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ 

๓. ร่วมกำหนดแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียน 

๔. ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
มาตรฐานสากล สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการประชาคมอาเซียน โรงเรียนวิถีพุทธ โครงกา รห้องเรียนสีเขียว 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง และระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน 

๕. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ตลอดจนบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและต่อเนื่อง 

๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 ว ๑ งานรับนักเรียน    ประกอบด้วย 
 ๑.๑  นางสุนีย์   แก้วสุพรรณ หัวหน้างาน 
 ๑.๒  นางสาวณัฐชมนต์  สุขษาเกษ กรรมการ 
 ๑.๓  นางสาวกรรณิการ์  ชัยลังกา  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ดังนี้ 
๑. เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในงานรับนักเรียน / หนังสือเรียนและจัดทำปฏิทิน แผนงาน/

โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีของงานที่รับผิดชอบ 
๒. วางแผนและดำเนินงานการรับนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา อย่างครบถ้วน โดยให้เป็นไป

ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
๓. วางแผนและดำเนินงานหนังสือเรียน ตามนโยบายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา อย่างครบถ้วนตามขั้นตอน 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ว ๒ งานทะเบียนนักเรียน ประกอบด้วย 

 ๒.๑   นางสาวกาญจนา  อินต๊ะขัติ หัวหน้างาน 
           ๒.๓   นางสุนีย์   แก้วสุพรรณ กรรมการ 

 ๒.๔   นางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษ กรรมการ 
 ๒.๕   นางสาวภาวิณี  จันทร์หอม กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่   ดังนี้ 
๑. เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในงานทะเบียนนักเรียนและจัดทำปฏิทิน แผนงาน/โครงการ 

แผนปฏิบัติการประจำปีของงานที่รับผิดชอบ 
๒. การรับนักเรียนเข้าเรียนระหว่างชั้น การจำหน่ายนักเรียนและการทำทะเบียนแขวนลอย นักเรียนที่มีปัญหา

การขาดเรียน รวมทั้งการออกเลขประจำตัวนักเรียน 
๓. หัวหน้างาน ปฏิบัติที่เป็น “นายทะเบียน” ของโรงเรียน เป็นผู้ควบคุมแลงานทะเบียนนักเรียน 
๔. ควบคุมดูแลงานในความรับผิดชอบด้านงานทะเบียนให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานทันกำหนดเวลาเพ่ือ

ประโยชน์ของนักเรียนทุกคน 
๕. จัดทำและตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑:บ , ปพ.๑:พ) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

ออกใบระเบียนแสดงผลการเร ียนและออกประกาศนียบัตร (ปพ .๒ :บ, ปพ.๒ :พ) ให ้น ักเร ียนตามแบบของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๖. จัดทำแบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่จบหลักสูตร (ปพ.๓:บ , ปพ.๓:พ) ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน  ๓๐ 
วัน หลังจากวันอนุมัติผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

๗. ออกใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗) เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน เอกสารแสดงผลการเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษและเอกสารรับรองอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒินักเรียนที่จบ
การศึกษาไปแล้ว ตลอดจนตรวจสอบหลักฐานคุณวุฒินักเรียนใหม่อย่างเป็นระบบ 

๙. รับผิดชอบการจัดเก็บการรักษาเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียน  เช่น ระเบียนแสดงผล  
การเรียน  ใบประกาศนียบัตร ฯลฯ ให้เป็นระบบมีระเบียบเพ่ือสะดวกต่อการใช้งาน 
        ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



 
 

 
 

ว ๓ งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 ๓.๑   นางสาววารุณี  ธรรมขันธ์  หัวหน้างาน 
 ๓.๒   นายพิสุทธิ์  แก้วสำโรง  รองหัวหน้างาน 
 ๓.๓   นางบงกช  บุญย่ิง   กรรมการ 
 ๓.๔   นางเฟื่องฝน  บุญทวี   กรรมการ 
 ๓.๕   นางทัศนีย์  ช่วงโชติ   กรรมการ 
 ๓.๖   นางสาวสุพัสตร์  จันทร์แดง  กรรมการ 
 ๓.๗   นางสาวปาลิดา  จันทร์พุทธา  กรรมการ 
 ๓.๘   นายประภาส  กาวารี   กรรมการ 
 ๓.๙   นางกรภัทร์  สมบัติโพธิกุล  กรรมการ 

                     ๓.๑๐ นางสาวสุดารัตน์  ลายคำ   กรรมการ 
                     ๓.๑๑ นางสาวศิระกาญจน์    ธนจอมสุรางค์  กรรมการ 
                     ๓.๑๒ นางสาวกาญจนา  อินต๊ะขัติ  กรรมการ 
                     ๓.๑๓ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   กรรมการ 
                      ๓.๑๔ นางสาวภาวิณี  จันทร์หอม  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่  ดังนี้ 
๑. เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในงานหลักสูตร/วิจัยหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้และจัดทำ

ปฏิทิน แผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีของงานที่รับผิดชอบ 
๒. วางแผนและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ม.๑ – ม.๖) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.๑ – ม.๖) หลักสูตรมาตรฐานสากล และจัดบูรณาการเรียนรู้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาคมอาเซียน  สิ่งแวดล้อม และโครงการรักการอ่าน 

๓. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

๔. ประสานงานร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอน ในการจัดทำหลักสูตร  และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ตามท่ีได้วางแผนไว้  

๕. นิเทศ  กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
รายงานรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

๖. จัดทำรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่นักเรียนอย่างหลากหลาย เป็นไปตามศักยภาพของ
นักเรียน และให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) และชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔ – ม.๖) 

๗. จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่ตรงกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ม.๑ – ม.๖) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.๔ – ม.๖)  

๘. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกหลักสูตรตามระบบการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนอย่าง
หลากหลาย 

๙. ดำเนินการประเมินการใช้หลักสูตรและวิจัยหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ม.๑ – ม.๖) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.๔ – ม.๖) เพ่ือการพัฒนาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่อง 



 
 

 
 

๑๐. ดำเนินการจัดทำตารางสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑   
(ม.๑ – ม.๖) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.๔ – ม.๖) 

๑๑. กำหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ม.๑ – ม.๖) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.๔ – ม.๖) และ
หลักสูตรมาตรฐานสากล ร่วมกับงานหลักสูตร/วิจัยหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ทั้ง
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่น 

๑๒. ดำเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด และบูรณาการจัดการเรียนรู้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาคมอาเซียน โรงเรียนสีเขียว สิ่งแวดล้อม และโครงการรัก
การอ่าน ในแต่ละรายวิชา รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลแสดงความสามารถที่
แท้จริงของนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา อัน
จะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนและโรงเรียน 

๑๓. จัดทำและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้เป็นมาตรฐานกลาง เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถ
ปรับใช้ตามความเหมาะสมและให้การสอนนำไปสู่การเรียนรู้มากท่ีสุด 

๑๔. จัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
กำกับดูแลครูผู้สอนในกลุ่มสาระให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้น
คุณธรรมจริยธรรม การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านใน  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑๕. กำหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือและกำกับติดตามการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของ
นักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้กำหนด 

๑๖. วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อเป็นข้อมูลประเมินผลของผู้เรียน  และ
หรือช่วยเหลือนักเรียน 

๑๗. ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
๑๘. นิเทศภายใน แลกเปลี ่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพื ่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๑๙. จัดครูสอนแทน ในกรณีที่ครูไปราชการหรือลา รวมทั้งการจัดสอนซ่อมเสริมในรายวิชาที่ต้องการสอน

เสริม ทั้งนี้ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหรือรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้รับมอบหมาย กำกับดูแลการ
สอนแทนหรือสอนซ่อมเสริม โดยให้ครูที่สอนแทนหรือสอนซ่อมเสริมบันทึกผลการสอนแทน/สอนซ่อมเสริม และ
รายงานผลต่อหัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อเสนอต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

๒๐. รวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนตรวจสอบ
และประเมินผลการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินผลการใช้หลักสูตรรายวิชาและกลุ่มวิชาในราย
ภาคเรียน หรือรายปีที่ผ่านมาเพ่ือวางแผนพัฒนาหลักสูตร 

๒๑. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และผลการบริหารหลักสูตร ผลการใช้
หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่เก่ียวข้อง 

๒๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



 
 

 
 

ว ๔ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
                      ๔.๑    นายนิกร  ครินชัย  หัวหน้างาน 
                      ๔.๒    นางสุรีย์วรรณ  อุ่นวงษ์  รองหัวหน้างาน (หัวหน้างานลูกเสือ) 
                      ๔.๓    นางกฤษณา  บุญหล่อ  กรรมการ (หัวหน้างานสร้างสรรค์สังคม) 
                      ๔.๔    นายอเนก  อินัง  กรรมการ (หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร) 
                      ๔.๕    นางบงกช  บุญย่ิง  กรรมการและเลขานุการ(หัวหน้างานยุวกาชาด) 
                      ๔.๖    นางสาวณัฐชมนต์ สุขษาเกษ  กรรมการและเลขานุการ(หัวหน้างานอาสายุวกาชาด) 
 

มีหน้าที ่   ดังนี้ 
๑. เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และจัดทำปฏิทิน แผนงาน/

โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีของงานที่รับผิดชอบ 
๒. ดำเนินการควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. สำรวจข้อมูลจำนวนและความถนัดของคณะครูที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ 
๔. สำรวจความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และจำนวนนักเรียนที่เลือกกิจกรรม 
๕. จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดภาคเรียน และปีการศึกษา 
๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม 
๗. รายงานผลการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการในแต่ละภาคเรียน 
๘. ประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
๙. ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาสี และกรีฑาสีภายในโรงเรียน 
๑๐. ประสานงาน กำกับดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผล รายงานผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้อยู่ใน

ระเบียบปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกทำและมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนสามารถอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประโยชน์สูงสุด 

๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ว ๕ งานวัดและประเมินผล    ประกอบด้วย 
                      ๕.๑   นางสุธาสินี  ชัยคำหล้า  หัวหน้างาน  
                      ๕.2   นายพิสุทธิ์  แก้วสำโรง  รองหัวหน้างาน   
                      ๕.3   นางสาวเกศรา  ต๊ะมัง   กรรมการ   
                      ๕.4   นางสาวภาวิณี  จันทร์หอม  กรรมการ   
                      ๕.5   นางสิริรัฐ  รัชรินทร์     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ดังนี้ 
๑. เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ในงานวัดและประเมินผลและจัดทำปฏิทิน แผนงาน/โครงการ 

แผนปฏิบัติการประจำปีของงานที่รับผิดชอบ 
๒. จัดทำคู่มือ / ระเบียบการวัดและประเมินผล โดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ม.๑ – ม.๖) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.๑ – ม.๖) ของโรงเรียนเทียบเคียงหลักสูตร
มาตรฐานสากล เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติงานร่วมกัน 

๓. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการวัดผลตลอดปีการศึกษา เพ่ือหลอมในปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 



 
 

 
 

๔. ควบคุมดูแล ติดตามงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียน รวมทั้งการจัดส่งต้นฉบับข้อสอบ 
การวิเคราะห์ข้อสอบ คลังข้อสอบมาตรฐาน เอกสารผลการเรียน อย่างเป็นระบบ และมีหลักฐานที่ชัดเจน รวมถึงการ
บริการเอกสารของโรงเรียน 

๕. ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทำแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวัดและประเมินผล ตลอดจน
รับผิดชอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน 

๖. ประสานงานการวัดและประเมินผล รวมทั้งจัดให้มีเอกสารหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาไว้บริการแก่ครูผู้สอน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลการวัดและประเมินผลและ  มีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ สะดวกในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๗. ดำเนินการต่อนักเรียนที่มีเวลาเรียน ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ เก็บรวบรวมแบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียน
ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ จากครูผู้สอนประจำวิชา และประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ และรับคำร้องขอ
มีสิทธิ์สอบ เสนอผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณา ประกาศรายชื่อผู้
ได้รับการผ่อนผันให้เข้าสอบและไม่มีสิทธิ์สอบ เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๘. จัดทำตารางสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนตลอดจนดำเนินการสอบให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
การคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอกคะแนนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดทำผลการเรียน และสรุปผลการเรียน
เรียงลำดับคะแนนโดยแยกเป็นชั้นเรียน 

๙. ดำเนินการจัดสอบแก้ตัว ๐, ร, มผ, มส สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผลในแต่ละภาคเรียน ให้เป็นไป
ตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน ตามวัน เวลา ที่กำหนดในปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ อย่างถูกต้อง 
ตรงเวลา 

๑๐. ดำเนินการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) 
๑๑. ตรวจสอบความถูกต้องการจัดทำ ปพ.๕  
๑๒. เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ม.๑ – ม.๖) ผลการสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน (ม.๓ และ ม.๖) และ (NT) ของนักเรียน (ม.๒) รวมทั้งผล
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับท้องถิ่น (LAS) ของนักเรียน (ม.๕) 

๑๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานการวัดและประเมินผล เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา การทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑๔. ดำเนินการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) 
๑๕. ตรวจสอบความถูกต้องการจัดทำ ปพ.๕  
๑๖. เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ม.๑ – ม.๖) ผลการสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน (ม.๓ และ ม.๖) และ (NT) ของนักเรียน (ม.๒) รวมทั้งผล
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับท้องถิ่น (LAS) ของนักเรียน (ม.๕)ประเมินผลการปฏิบัติงาน GPA เพ่ือนำมาปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนา การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

ว ๖  งานนักเรียนเรียนรวม  ประกอบด้วย 
  ๖.๑  นางสาวภาวินี  ศรีบุญเรือง หัวหน้างาน 

                      ๖.๒  นางสุนีย์   แก้วสุพรรณ กรรมการ 
            ๖.๓  นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์พรม กรรมการ 

                      ๖.๔  นางบงกช  บุญย่ิง  กรรมการ 
  ๖.๕  นางสาวสายพิณ  ถาวร  กรรมการ 
  ๖.๖  นายจักรพันธ์  คุณา  กรรมการ 
  ๖.๗  นางสาววรฤทัย  อินต๊ะคำ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่   ดังนี้ 
๑. เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในงานนักเรียนเรียนร่วม 
๒. กำหนดวางแผนงาน/โครงการในการดำเนินงานในแต่ละภาคเรียน และปีการศึกษา 
๓. จัดทำหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสมในการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วม 
๔. ประสานงานกับงานพัฒนาครูผู้สอน ในการจัดอบรมพัฒนาครูเพ่ือให้การช่วยเหลือพิเศษแก่นักเรียนเรียนร่วม 
๕. ดูแล และสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องได้พัฒนาตามศักยภาพ 
๖. ประสานงานร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนในโครงการนักเรียนเรียนร่วม 
๗. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
๘. ส่งต่อนักเรียนเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ว ๗  งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างชาติ  ประกอบด้วย 
           ๗.๑  นางสาวณัฐชมนต์  สุขษาเกษ หัวหน้างาน 

                     ๗.๒  นางสุนีย์   แก้วสุพรรณ กรรมการ 
                     ๗.๓  นางสาวกรรณิการ์  ชัยลังกา  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ดังนี้ 
๑. เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในงานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูและจัดทำปฏิทิน แผนงาน/

โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีของงานที่รับผิดชอบ 
๒. เป็นผู้ประสานงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูของสถาบันอุดมศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียน 
๓. เป็นผู้ประสานงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

การปฐมนิเทศ การนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูทุกสถาบันที่มาฝึก
ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

๔. เป็นผู้ประสานงานสำรวจความต้องการนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูจากสถาบันอุดมศึกษา กับโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัยของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกภาคเรียน หรือทุกปีการศึกษา 

๕. จัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๖. จัดตารางสอนและครูผู้สอน  รวมทั้งดูและการจัดการเรียนการสอนให้สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวชาติ 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

 



 
 

 
 

ว ๘ งานสำนักงานและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย 
                    ๘.๑   นางสาวเกศรา  ต๊ะมัง  หัวหน้างาน 

๘.๒   นางสาวภาวิณี  จันทร์หอม กรรมการ 
๘.๓   นางสาวกรรณิการ์  ชัยลังกา  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ดังนี้ 
๑. เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในงานสำนักงาน/แผนงานฝ่ายและจัดทำปฏิทิน แผนงาน/

โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีของงานที่รับผิดชอบ 
๒. ทำหน้าที่สารบรรณสำนักงานฝ่ายวิชาการ นิเทศติดตามการดำเนินงานในส่วนของหนังสือราชการเข้า 

หนังสือราชการออก คำสั่ง ประกาศ ฯลฯ ของกลุ่มงาน/งาน ในฝ่ายวิชาการ 
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ตามแผนภูมิการบริหารของโรงเรียน เพื่อรายงานข้อมูลจากกลุ่มสาระ/งานใน

ฝ่ายวิชาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามกำหนดเวลา 
๔. ตรวจสอบและกลั่นกรองหนังสือราชการเข้า หนังสือราชการออกของทุกงานในฝ่ายวิชาการ ก่ อนเสนอ

ต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
๕. ประสานงานกับงานแผนงานโรงเรียน ในการจัดทำแผนงาน/โครงการของทุกกลุ่มงานในฝ่ายวิชาการ  โดย

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๖. จัดระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และรวบรวมผลการปฏิบัติงานจากทุกกลุ่มงานในฝ่ายวิชาการให้เป็น
ปัจจุบัน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารวิชาการ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนและประจำปีของ
ฝ่ายวิชาการ  รายงานเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 

๗. ทำหน้าที่เป็นพัสดุฝ่ายวิชาการ  ในการเบิกจ่ายและจัดทำบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณ 
๘. รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องแผนงาน/โครงการ ของทุกกลุ่มงานในฝ่ายวิชาการ เพื่อจัดส่งให้งาน

แผนงานโรงเรียนจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
๙. กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินการของเบิกเงินตามแผนงาน/โครงการ  ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

ของทุกลุ่มงาน ในฝ่ายวิชาการโดยประสานงานกับงานแผนงานโรงเรียน และงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ เพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 

๑๐. ติดตาม ประเมินผล รายงานผล การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
ทุกกลุ่มงานในฝ่ายวิชาการ ในระหว่างการดำเนินงาน และสิ้นสุดโครงการ 

๑๑. จัดการสำนักงานของฝ่ายวิชาการ ให้ดำเนินงานไปด้วยความเหมาะสมเป็นระเบียบ น่าอยู่ และเอื้อต่อ 
การให้บริการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๑๒. ประสานงานกับทุกกลุ่มงานในฝ่ายวิชาการในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  

๑๓. ให้การพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการอัดสำเนาเอกสารทางวิชาการได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
๑๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๕. ดำเนินการเรื่องหนังสือเรียน 
๑6. ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น มาตรการ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาสภาพปัจจุบัน 

ปัญหาและความต้องการของโรงเรียน เพ่ือการกำหนดและวางแผนการเก็บข้อมูลสารสนเทศการบริหารและการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน 



 
 

 
 

17. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนและข้อมูลสารสนเทศการประกัน
คุณภาพโรงเรียน 

18. ให้คณะกรรมการประชุมวางแผนร่วมกัน วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติที่สำคัญด้านโรงเรียน นักเรียน ครู 
ชุมชน มาดำเนินงานสารสนเทศท่ีเป็นระบบเพื่อใช้ในการบริหารและบริการ 

19. จัดทำเครื่องมือจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของโรงเรียนเพื่อการบริหารและหรือความ
ต้องการของฝ่าย/งาน/กลุ่ม 

20. ประสานงาน ให้ความร่วมมือกับงานสารสนเทศของฝ่ายต่างๆ  ในโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล 
การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

21. วิเคราะห์ จัดระบบการเก็บข้อมูลให้สะดวกต่อการค้นหา การใช้งานและให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

22. จัดแสดงข้อมูล สถิติที่สำคัญ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเอกสารและผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
23. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
24. ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

ว ๑๐  งานนิเทศภายใน   ประกอบด้วย 
๑๐.๑  นางสาวสุดารัตน์  ลายคำ  หัวหน้างาน  
๑๐.2  หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ  กรรมการ 
๑๐.3  นางสาวณัฐกานต์  จอมขันเงิน กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที ่   ดังนี้ 
๑. เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในงานนิเทศภายใน 
๒. จัดให้มีการนิเทศภายในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ 
๓. จัดให้มีการนิเทศภายในระดับโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๔. ดำเนินการนิเทศการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  ให้คำแนะนำการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน ของคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สังกัด  
๕. ส่งเสริม และสนับสนุนแนะนำการนิเทศงาน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะครูทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายวิชาการ 
๖. ส่งเสริม ดำเนินการ และติดตามรายงานผลการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนทุกคน อย่างน้อย

ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
๗. กำกับ ติดตามการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สังกัด ตลอดจนดำเนินการ

ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ตามปฏิทินปฏิบัติงานของ
ฝ่ายวิชาการ 

๘. รายงานผลการนิเทศ และตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สังกัด หลังจาก
การนิเทศตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ โดยรายงานผลให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งรายงานผลให้หัวหน้างาน
นิเทศภายใน เพื่อรวบรวมและสรุปเป็นสารสนเทศ รายงานผลต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตลอดจนผู้อำนวยการ
โรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาต่อไป 

๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



 
 

 
 

ว ๑๑ งานพัฒนาครู  ประกอบด้วย 
๑๑.๑  นางสาวณัฐกานต์  จอมขันเงิน หัวหน้างาน 
๑๑.๒  หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ  กรรมการ 
๑๑.๓  นางสาวสุดารัตน์  ลายคำ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่   ดังนี้ 
๑. เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในงานพัฒนาครูผู้สอนและจัดทำปฏิทิน แผนงาน/โครงการ 

แผนปฏิบัติการประจำปีของงานที่รับผิดชอบ 
๒. สำรวจความต้องการของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อที่จะใช้ใน การจัดการประชุม อบรม 

สัมมนาทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่รับผิดชอบ 
๓. จัดทำโครงการ วางแผน และจัดการประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการให้แก่คณะครูในการพัฒนาตนเองให้

เป็นครูมืออาชีพ ตลอดจนสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ ต่อรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 

๔. จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน 

๕. ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะครูทำผลงานวิชาการ และพัฒนาสมรรถนะของ คณะครูในโรงเรียน  ตาม
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การประเมิน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ของคณะครูในโรงเรียน ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายวิชาการ 

๗. จัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการไปปฏิบัติราชการในการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดงูานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา 

๘. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน ตามโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบของสำนักงาน 

๙. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ว ๑๒ งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน      ประกอบด้วย 
๑๒.๑ นายประภาส  กาวารี  หัวหน้างาน 
๑๒.2 นายพิพัฒน์พงศ์  กันทะ  รองหัวหน้างาน   
๑๒.๓ นางสาวพิชญา  พันธ์โพธิ์คา กรรมการ   
๑๒.๔ นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์ กรรมการ  
๑๒.๕ นายศักดา   ไวอัมภา  กรรมการ  
๑๒.๖ นางสาววารุณี  ธรรมขันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.๗ นางสาวณัฐกานต์  จอมขันเงิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒.๘ นายคณณัฏฐ์  นิธิณัฐนนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

มีหน้าที ่   ดังนี้ 
๑. เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในงานส่งเสริมความสามารถนักเรียน 



 
 

 
 

๒. กำหนดวางแผนงาน/โครงการเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
และนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล ตลอดปีการศึกษา 

๓. ดำเนินการจัดทำโครงการเพ่ือของบประมาณช่วยเหลือจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
๔. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดหาครูมาสอนเสริมนักเรียน 
๕. ประสานงานและเชิญวิทยากรหรือครูที่มีความเชี่ยวชาญภายนอกโรงเรียนมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
๖. ติดตาม ประเมินผล เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
๗. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ว ๑๓ งานห้องสมุด ประกอบด้วย 
๑๓.๑ นางสาวฤทัยทิพย์  มานะกิจ  หัวหน้างาน 
๑๓.๒ นายพิพัฒน์พงศ์  กันทะ   กรรมการ 
๑๓.๓ นางสาวอัญชลา  พรหมพิจารณ์  กรรมการ 
๑๓.๔ นางปวริศา  วรรณมะกอก  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่   ดังนี้ 
๑. เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในงานห้องสมุดและจัดทำปฏิทินแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติ

การประจำปีของงานที่รับผิดชอบ 
๒. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับห้องสมุดการจัดหนังสือแบบเรียนหนังสือค้นคว้าหนังสือนอกเวลาให้นักเรียนที่รักการ

อ่านได้ศึกษาอย่างเพียงพอ และเป็นห้องสมุดที่มีชีวิต 
๓. ควบคุมดูแลการใช้ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้น(E-Library) หนังสืออิเล็กทรอนิคส์(E-Books) ห้องสมุดมัลติมิเดีย  

ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าไปใช้บริการอย่างทั่วถึงและจัดทำสถิติการใช้บริการห้องสมุดทุกวัน 
๔. ควบคุมดูแลการใช้บริการห้องสมุดให้นักเรียนได้เข้าไปใช้อย่างเหมาะสมกับสถานที่แนะนำนักเรียนให้รักษา

มารยาทในการใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้าหาความรู้ 
๕. ควบคุมระบบการใช้โปรแกรมงานห้องสมุดให้ใช้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีเหตุขัดข้องจะต้อง

ประสานงานผู้เกี่ยวข้องอย่างรีบด่วนเพื่อแก้ไขให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  รายงานผลการดำเนินการ และกิจกรรมการใช้ห้องสมุดให้

มีชีวิตอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้นักเรียนสนใจเข้าห้องสมุดมากเพ่ิมขึ้น 
๗. จัดทำปฏิทินและคู่มือการปฏิบัติงานตามนโยบายของโรงเรียน รวมทั้ งสำรวจความต้องการ ดำเนินการ

เลือก จัดหา ลงทะเบียนหนังสือ วารสารและจุลสาร หนังสือพิมพ์ให้เพียงพอ 
๘. จัดทำรายงานหนังสือเพ่ือการสืบค้น จัดวางหนังสือเป็นหมวดหมู่ วางวารสาร หนังสือพิมพ์สำหรับให้บริการ 

และจัดทำกฤตภาค บรรณานุกรม บรรณทัศน์ เพ่ือการสืบค้น 
๙. จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นสื่อทางการศึกษา ลงทะเบียน และทำรายงานเพื่อการสืบค้นอย่างเป็นระบบ 

         ๑๐. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตลอดจน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในรอบปีการศึกษา ต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน เพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
        ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 



 
 

 
 

ว ๑๔ งานแนะแนว ประกอบด้วย 
๑๔.๑  นายพิพัฒน์พงศ์  กันทะ   หัวหน้างาน 
๑๔.๒  นางนันทมาศ  เจริญชัยชนะ  รองหัวหน้างาน 
๑๔.๓  นายประสาท  บุ้นเชียง   กรรมการ 
๑๔.๔  นางสาวฤทัยทิพย์  มานะกิจ  กรรมการ 
๑๔.๕  นายประภาส  กาวารี   กรรมการ 
๑๔.๖  หัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ทุกคน    กรรมการ 
๑๔.๗  นางบงกช  บุญย่ิง   กรรมการ 
๑๔.๘  นางสาวกรรณิการ์ ชัยลังกา   กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.๙  นายปริยะ  วัฒนศิริเสรีกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่   ดังนี้ 
๑. เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในงานแนะแนวและจัดทำปฏิทิน แผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติ

การประจำปีของงานที่รับผิดชอบ 
๒. ปฏิบัติงานหน้าที่เป็นครูแนะแนวให้คำปรึกษา แนะแนว แนะนำ เป็นกำลังใจ และแก้ไขปัญหาในทุกด้าน

โดยเฉพาะด้านความประพฤติ การเรียน การศึกษาต่อ วิชาชีพและการทำงานโดยใช้วินัยเชิงบวก โดยประสานการ
ดำเนินงานกับผู้ปกครองรวมทั้งฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานดังกล่าว 

๓. ส่งเสริมความสามารถและศักยภาพของนักเรียนในทุกๆด้าน 
๔. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
๕. จัดแนะแนวการศึกษานอกสถานที่ 
๖. จัดหา ดูแลและดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาของนักเรียน กองทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยากจน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้น    
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ว ๑๕ งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย  
๑๕.๑  นางสาววารุณี ธรรมขันธ์  หัวหน้างาน 
๑๕.๒  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
๑๕.๓  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
๑๕.๔  นายประภาส กาวารี   กรรมการและเลขานุการ(คณิตศาสตร์) 
๑๕.๕  นางสาวสุดารัตน์ ลายคำ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (วิทยาศาสตร์) 
๑๕.๕ นางกรภัทร ์ สมบัติโพธิกุล  กรรมการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
                                                            (คอมพิวเตอร์) 
 

มีหน้าที ่ ดังนี้ 
๑. เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในกลุ่มห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เมื่อไปราชการ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่าย

วิขาการ 



 
 

 
 

๓. ประสานและกำกับดูแล นิเทศ ติดตามงาน และกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ตามที่อยู่ในกลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๔. จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินกลุ่มงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
๕. จัดทำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดย

ประสานงานกับงานพัฒนาหลักสูตร 
๖. ดำเนินงานศักยภาพพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน

ปลาย ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
๗. จัดประชุมอบรมครูเรื่องการจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
๘. จัดประชุม อบรม และจัดค่ายฝึกประสบการณ์ในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
๙. กำกับ  ติดตาม ควบคุม ดูแล และประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ กลุ ่มงานห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร  
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

. 
ว ๑๖ งานโครงการพิเศษ 

 

ว ๑๖.๑ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     ประกอบด้วย 
๑๖.๑.๑  นางสาววารุณี  ธรรมขันธ์  หัวหน้างาน 
๑๖.๑.๒  นางสาวเกศรา  ต๊ะมัง   กรรมการ 
๑๖.๑.๓  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  กรรมการ 
๑๖.๑.๔  หัวหน้าคณะสี     กรรมการ 

                    ๑๖.๑.๕ นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่   ดังนี้ 
๑. จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์ รวมทั้งปฏิทินปฏิบัติงาน 
๒. ประสานงาน/ ขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานภายนอก/ภายในโรงเรียนในการทำงานด้านสวน

พฤกษศาสตร์ในการรองรับการประเมินเกียรติบัตรขั้นที่ 2 
๓. เก็บรวบรวมข้อมูล/ จัดทำฐานข้อมูล/ ทะเบียน/ ป้ายชื่อ/ ข้อมูลด้านพรรณไม้/ ตัวอย่างพรรณไม้ดอก/ไม้

แห้ง ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ 
๔. บูรณาการการปฏิบัติงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ทั้งในแง่ด้านวิชาการ การปฏิบัติและคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน  
๕. กำหนดเขตพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและให้นักเรียนรับผิดชอบ 
๖. กำหนดพืชศึกษาโรงเรียนโดยบูรณาการการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
๗. จัดตั้งชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ๑ คน ๑ ต้นไม้ 
๘. จัดทำพฤกษศาสตร์โรงเรียน เว็บไซต์ ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการวิจัยพืชศึกษาและจัดนิ ทรรศการวัน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๙. จัดประชุมอบรมครูและนักเรียนด้านสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  



 
 

 
 

๑๐. ดำเนินการรองรับการประเมิน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทั้งด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงาน
และการติดตามประเมินผล ตลอดจนเผยแพร่ผลงานและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

๑๑. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ว ๑๖.๒  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    ประกอบด้วย 

                    ๑๖.๒.๑  นายพิสุทธิ์  แก้วสำโรง          หัวหน้างาน 
๑๖.๒.๒  นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน  รองหัวหน้างาน 
๑๖.๒.๓  นายพิเชษฐ์  ฟองมณี   กรรมการ 
๑๖..๒.๔  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ กรรมการ 

      ๑๖.๒.๕ นางสิริรัฐ  รัชรินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่   ดังนี้ 
๑. จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งปฏิทินปฏิบัติงาน 
๒. วางแผนการดำเนินงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ระดับสถานศึกษา ในด้านการ

บริหารจัดการ ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากร 
อย่างมีส่วนร่วม รวมทั้งประสานงานด้านศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกับหน่วยงานภายนอก 

๓. ดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ระดับสถานศึกษา ทั้งในด้าน การบริหารจัดการ                      ด้าน
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  

๔. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ระดับสถานศึกษา 
ในดา้นการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนา
บุคลากร 

๕. สรุป รายงานผล ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจัดทำศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ระดับสถานศึกษา ในด้านการ
บริหารจัดการ ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากร ให้
เป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ตลอดจนนำเสนอแก่สาธารณชนได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

๖. วางแผนและดำเนินงานรวมทั้งกำกับติดตาม ประเมินผลกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ
ประหยัด อดออมสามารถดำรงชีว ิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู ้และ
ประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทำงานอย่างมีขั้นตอนผ่านกระบวนกา ร
ทำงานของธนาคารโรงเรียน 

๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ว ๑๖.๓ งานโรงเรียนมาตรฐานสากล  ประกอบด้วย 
๑๖.๓.๑  นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน  ประธานกรรมการ 
๑๖.๓.๒  นางสาววารุณี  ธรรมขันธ์  รองประธานกรรมการ 
๑๖.๓.๓  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  กรรมการ 

                    ๑๖.๓.๔ นางสาวสุดารัตน์ ลายคำ   กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้าที ่   ดังนี้ 



 
 

 
 

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินโรงเรียนมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิทินปฏิบัติงาน 
๒. จัดทำหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยประสานงาน

กับงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
๓. ดำเนินการจัดหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรองรับโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ม.๑ – ม.๖) และจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

๔. จัดประชุมอบรมครูเรื่องการจัดหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๕. จัดการเรียนการสอนรายวิชา IS 
๖. กำกับ  ติดตาม ควบคุม ดูแล และประเมินผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรวมทั้ง

รายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร  
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

ว ๑๖.๔  งานศูนย์กีฬา   ประกอบด้วย 
  ๑๖.๔.๑  นายณรงค ์  นุภาพ   หัวหน้างาน 
  ๑๖.๔.๒  นางทัศนีย์  ช่วงโชติ   กรรมการ 

                      ๑๖.๔.๓  นายศักดา     ไวอัมภา   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่   ดังนี้ 
๑. จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานและแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนางาน 
๒. วางแผนดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสิทธิประโยชน์ในการพัฒนาศูนย์กีฬา  (สระว่ายน้ำ  สนามฟุตบอล 

สนามฟุตซอล  สนามบาส สนามเปตองและสนามวอลเลย์) 
๓. จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติ การใช้บริการศูนย์กีฬา โดยบริหารเป็นรูปแบบของคณะกรรมการ 
๔. ควบคุม ดูแลและติดตามตรวจสอบการใช้ศูนย์กีฬา ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 
๕. รับผิดชอบดูแล รักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ร่วมกับงานอาคารสถานที่ และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 
๖. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
๗. จัดทำสถิติ  ข้อมูลผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ  โดยสรุปข้อมูลเสนอฝ่ายบริหารเป็นรายเดือน 
๘. จัดทำบัญชีรายได้  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันโดยสรุปยอดเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือน และ

นำเสนอฝ่ายบริหารและในทีป่ระชุมประจำเดือน 
๙. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอผู้บังคับบัญชา  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานในปีต่อไป 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ว ๑๖.๕ งานห้องเรียนสีเขียว ประกอบด้วย 
                   ๑๖.๕.๑  นายอนุวัฒน์  อนวัช   หัวหน้างาน 
                   ๑๖.๕.๒  หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ   กรรมการ 
                   ๑๖.๕.๓  หัวหน้าระดับชั้น/ครูที่ปรึกษาทุกคน  กรรมการ  
 ๑๖.๕.๔  นางสาวสุพัสตร์  จันทร์แดง  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่   ดังนี้ 

๑. เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการในงานห้องเรียนสีเขียว 
๒. ควบคุม ดูแล และดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนสีเขียวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 



 
 

 
 

๓. จัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการ เพ่ือพัฒนางานห้องเรียนสีเขียว 
๔. จัดเก็บ บำรุงรักษาอุปกรณ์สาธิตห้องเรียนสีเขียวให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ 
๕. ให้บริการการใช้ห้องเรียนสีเขียว ดูแลรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งจัดทำข้อมูลสารสนเทศในการ

ให้บริการ 
๖. กำหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ การประหยัดพลังงานพร้อมกับงานสิ่งแวดล้อม เช่นการประหยัด

พลังงานไฟฟ้า น้ำดื่ม น้ำใช้ รวมทั้งทิ้งของเสีย การกำจัดขยะ ตลอดจนมลภาวะต่างๆ 
๗. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการประหยัดพลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บุคลากรใน

โรงเรียนเกิดจิตสำนึกอย่างยั่งยืน อยู่ในวิถีการทำงานปกติ 
๘. จัดตั้งกรรมการ นิทรรศการ งานห้องเรียนสีเขียว และโรงเรียนสีเขียว 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไป  (อบ.) 
 ๑. นางวิไลลักษณ์ เยาวพานนท์  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไป 
 ๒. นางปราณี  วงค์ชัย  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไป กลุ่มงานอำนวยการ 
 3. นางทัศนีย ์  ช่วงโชติ  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไป 

1. นางวิไลลักษณ์ เยาวพานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไป         ประธานกรรมการ 
ที่ปรึกษางานพัสดุและสินทรัพย์ 
ที่ปรึกษางานบุคลากร   
ที่ปรึกษางานบุคลากรสนบัสนนุ    

2. นางปราณี  วงค์ชัย  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและบริหารทัว่ไปกลุม่งานอำนวยการ  รองประธาน
กรรมการ 

ที่ปรึกษางานสำนักงานและสารสนเทศผู้อำนวยการ 

ที่ปรึกษางานสารบรรณ 

3. นางทัศนีย ์  ช่วงโชติ  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและบริหารทัว่ไปกลุม่งานบริหารทั่วไป รองประธาน
กรรมการ 

หัวหน้างานบุคลากรสนับสนุน  
4. นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์พรม หัวหน้างานสารบรรณ    รองประธาน
กรรมการ 

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ 
5. นางสิริธร  อมราภรณ์พิสุทธิ์ ที่ปรึกษางานสำนักงานและสารสนเทศผู้อำนวยการ กรรมการ 
     ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ 
6. นางทิพย์สุนีย์  ชัยศิลบุญ ที่ปรึกษางานชุมชนสัมพันธ์และปฏิคม  กรรมการ 
      ที่ปรึกษางานการเงินและบัญชี 
7. นางวณิชชา วงค์ปทุม หัวหน้างานการเงินและบัญชี   กรรมการ 

หัวหน้างานภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์  
8. นางสาวจีรวรรณ จินาฟู  หัวหน้างานบุคลากร     กรรมการ 
9. นางสาวปาลิดา จันทร์พุทธา หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์และปฏิคม  กรรมการ 
10. นายณรงค์  นุภาพ  หัวหน้างานอาคารสถานที่สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
11. นางละมัยพร สิริบรรสพ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   กรรมการ 
12. นายกิตตินันท์ อทุมชาย หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์   กรรมการ 
13. นางศศิณา  สุขนา  หัวหน้างานสำนักงานและสารสนเทศผู้อำนวยการ กรรมการ 
14.  นางสาวพิชญา พันธ์โพธิ์คา   หัวหน้างานสำนักงานและสารสนเทศฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไป  กรรมการและ

เลขานกุาร 
มีหน้าที ่ ดังนี้ 
1. ร่วมกำหนดแผนงานและดำเนินงานตาม โครงการ งานกิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานและแผนการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบายแผน
กลยุทธ์ของโรงเรียน 



 
 

 
 

 2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและสรุปรายงานผล
ต่อผู้อำนวยการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

3.  รวบรวมข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไป 
 4. ร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไปนำมาวิเคราะห์ปัญหา
พร้อมสร้างแนวทางพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 
 5. ร่วมประชุมพิจารณาการพัฒนางาน  สภาพปัญหางานฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไป 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 
 

อบ. 1 กลุ่มงานอำนวยการ 
อบ.1.1งานสำนักงานและสารสนเทศผู้อำนวยการ  ประกอบด้วย 

1.1.๑ นางศศิณา  สุขนา   หัวหน้างาน 
1.1.2 นางสาวภาวินี  ศรีบุญเรือง  กรรมการ 
1.1.3 นางสาวสุรัญญา  ธรรมลังกา  กรรมการ 
1.1.4 นางสาววรฤทัย  อินต๊ะคำ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ดังนี้ 
 1.  จัดทำแผนและโครงการการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการและแผนการปฏิบัติงานของงาน 

2. บันทึกการนัดหมายของผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์งานและให้บริการข้อมูลแก่บุคลากร และกลุ่ม 
งานอ่ืน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนเมื่อมีการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 4. จัดสำนักงานให้เรียบร้อย สะอาดสะดวกต่อการใช้งานและการให้บริการตามนโยบาย ๕ ส. 
 5. รวบรวมข้อมูล สถิติ พร้อมจัดเก็บข้อมูล เอกสารให้เป็นระบบ 
 6. ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่ม นำเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 

 อบ.1.2  งานสำนักงานและสารสนเทศฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 
๑.2.1 นางสาวพิชญา  พันธ์โพธิ์คา  หัวหน้างาน 
1.2.2 นางพรทิพา  ดวงพันธ์  กรรมการ 
1.2.3 นายพิธาน  สีน้ำเงิน   กรรมการ 
1.2.4 นางสาวกฤษณา   พิมพ์ศรี   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่  ดังนี้ 
 1.  จัดทำแผนและโครงการการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการและแผนการปฏิบัติงานฝ่าย
อำนวยการและบริหารทั่วไป 
 2. ประชาสัมพันธ์งานและให้บริการข้อมูลแก่ครู บุคลากรและงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนเมื่อมีการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 4. จัดสำนักงานให้เรียบร้อย สะอาด สะดวกต่อการใช้งานและการให้บริการตามนโยบาย ๕ ส. 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา   
 6. จัดทำรายงานการประเมินผลเป็นรูปเล่ม  นำเสนอผู้บังคับบัญชา 



 
 

 
 

 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 

อบ.1.3  งานสารบรรณ  ประกอบด้วย 
  ๑.3.1 นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์พรม  หัวหน้างาน 

1.3.2 นางสาวณัฐหทัย  ปัญญาคง  กรรมการ 
1.3.3 นางสาววรฤทัย  อินต๊ะคำ  กรรมการ 
1.3.4 นางศศิณา  สุขนา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ดังนี้ 
1. จัดพิมพ์ ทาน สำเนา เอกสารและหนังสือราชการ ทั้งหนังสือราชการภายในและหนังสือราชการภายนอก 
2. จัดทำทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและหนังสือราชการให้เป็นระบบ และพัฒนางานในระบบสำนักงาน 

อิเล็กทรอนิกส์ Smart Office 
 3. ตรวจสอบการรับหนังสือราชการเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดเวียนหนังสือแจ้งเรื่องต่างๆ ให้บุคลากร
ทราบในรูปแบบที่เหมาะสม 
 4. โต้ตอบหนังสือราชการตามงานที่ได้รับมอบหมาย และจัดพิมพ์งานต่าง ๆ ในงานสารบรรณ 

5. ทำทะเบียนหนังสือราชการภายใน ภายนอกให้เป็นระบบ 
 6. จัดเก็บแยกประเภทเอกสารราชการให้เป็นระบบ และทำลายหนังสือราชการตามแนวปฏิบัติของราชการ 
 7. จัดการประชุม เชิญประชุม ทำวาระประชุมและบันทึกรายงานการประชุม ทั้งการประชุมนิเทศฝ่ายบริหาร
การประชุมประจำเดือน และการประชุมอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 8. ติดต่อประสานงานราชการกับฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระภายในโรงเรียน และหน่วยงานภายนอก ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 

อบ.1.4 งานการเงินและบัญชี ประกอบด้วย 
  ๑.4.1  นางวณิชชา  วงค์ปทุม  หัวหน้างาน 
  1.4.2  นางสาวพิชญา  พันธ์โพธิ์คา  กรรมการ 

1.4.3  นางสาวณัฐหทัย  ปัญญาคง  กรรมการ 
1.4.4  นายจักรพันธ์  คุณา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ดังนี้   
 1. มีส่วนร่วมในการวางแผนกับฝ่ายบริหาร เรื่องเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอ่ืน ๆ 
 2. จัดระบบการรับเงินระดมทรัพยากร เพ่ือจัดบริการเสริมพิเศษ 
 3. จัดทำแบบฟอร์มหลักฐานการรับ– จ่ายเงินทุกประเภท 
 4. จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
 5. จัดทำทะเบียนคุมรายวันเงินระดมทรัพยากร เงินสิทธิประโยชน์ เพ่ือจัดบริการเสริมพิเศษเป็นรายบุคคล 
 6. ติดตามนักเรียนที่ค้างชำระเงิน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
 7. สรุปรายงานการชำระเงินของนักเรียนในแต่ละภาคเรียน 
 8. ตรวจสอบหลักฐานการรับ และจ่ายเงิน 
 9. นำเสนอฝ่ายบริหารเพื่ออนุมัติเบิก – จ่าย 
 10. รับ - จ่ายเงินทุกประเภท 
 11. รับและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย 



 
 

 
 

 12. จัดทำสมุดเงินสด และรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
 13. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
 14. จัดทำสัญญายืมเงิน / ใบสำคัญรองจ่าย 
 15. จัดทำทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
 16. จัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
 17. จัดทำประมาณการรายรับ – รายจ่าย 

  18. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 

 อบ.1.5  งานพัสดุและสินทรัพย์ ประกอบด้วย 
  ๑.5.1 นางสาวสุมาลี      ศรีจันทร์พรม  หัวหน้างาน 
  1.5.2 นางสาวกฤษณา  พิมพ์ศรี   กรรมการ 
  1.5.3 นางพรทิพา  ดวงพันธ์  กรรมการ 

1.5.4 นางสาวคฑามาศ  อรินติ๊บ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่   ดังนี้ 
1.จัดทำแนวปฏิบัติในการจัดซื้อ–จัดจ้าง  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  

พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๙  และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
2. เสนอแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ ตรวจการจ้าง ตรวจสอบพัสดุประจำปี ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ พิจารณาและ

เสนอขออนุมัติเก่ียวกับการพัสดุให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของทางราชการ 
3. จัดทำบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุถาวรให้เป็นปัจจุบัน 
4. ควบคุมพัสดุกลางของโรงเรียน และควบคุมการใช้กระดาษและหมึกของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ 
5. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรหัสครุภัณฑ์ตามฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ 
6. วางแผนงานพัสดุ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุ 
7. จัดทำเรื่องค่าเช่าที่ดินและราชพัสดุ 
8. ให้บริการการใช้ยานพาหนะแก่บุคลากร และหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ 
9. จัดลำดับการใช้รถและประสานอำนวยความสะดวกตลอดจนการประสานซ่อมบำรุงรักษารถของโรงเรียน 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 

อบ.1.6  งานบุคลากร ประกอบด้วย 
  1.6.1 นางสาวจีรวรรณ  จินาฟู   หัวหน้างาน 
  1.6.2 นางสาวณัฐหทัย  ปัญญาคง  กรรมการ 
  1.6.3 นางศศิณา  สุขนา   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่   ดังนี้ 
1. จัดทำทะเบียนประวัติครูและบุคลากรในโรงเรียน  
2. การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย โอน ช่วยราชการ สับเปลี่ยนอัตรา การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
3. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพการพัฒนาครูและบุคลากร การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การประเมินวิทยฐานะ  
4. การทำบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา 
5. การจัดทำหนังสือส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล สรุปการมาปฏิบัติราชการ สรุปการลาทุกประเภท  
6. วางแผนอัตรากำลัง จัดทำบัญชีมีตัว การรับรองการเป็นข้าราชการ/เงินเดือนครูและบุคลากรในโรงเรียน 



 
 

 
 

7. จัดทำใบสัญญาจ้างครูต่างชาติ ต่อวีซ่าครูต่างชาติ ยื่นขอ work permit หรือใบอนุญาตทำงาน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 

อบ.1.7 งานชุมชนสัมพันธ์และปฏิคม ประกอบด้วย 
1.7.1 นางสาวปาลิดา  จันทร์พุทธา  หัวหน้างาน 
1.7.2 นางสาวคฑามาศ  อรินติ๊บ   กรรมการ 
1.7.3 นางสาวกฤษณา  พิมพ์ศรี   กรรมการ  
1.7.4 นางปวริศา  วรรณมะกอก  กรรมการ 
1.7.5 นางสาวอัญชลา  พรหมพิจารณ์  กรรมการ 
1.7.6 นางสาวฤทัยทิพย์  มานะกิจ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่   ดังนี้ 
1. จัดทีมงาน จัดระบบการทำงานด้านชุมชนสัมพันธ์และปฏิคม 
2. จัดแผน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 
3. ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน สมาคม ศิษย์เก่าองค์กร ฯลฯในการให้ 

ความร่วมมือสนับสนุนและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารจัดการศึกษา 
4. ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
อบ. ๑.8  งานภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ ประกอบด้วย 
  1.8.1 นางวณิชชา  วงค์ปทุม  หัวหน้างาน 
 1.8.2 นางเฟื่องฝน  บุญทวี   กรรมการ 
 1.8.3 นางสาวภาวินี  ศรีบุญเรือง  กรรมการ 
 1.8.4 นางบงกช  บุญย่ิง   กรรมการ  
 1.8.5 นางสาวกฤษณา  พิมพ์ศรี   กรรมการ 
           1.8.6 นางสาวจีรวรรณ  จินาฟู   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่  ดังนี้ 
1. ทีมงานจัดระบบทำงานจัดแผน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 
2. ประสานงานการพัฒนางานภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกาวิละ

วิทยาลัย และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
4. รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกาวิละ 

วิทยาลัย ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงการดำเนินงาน 
5. วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 

อบ. ๒  กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
 1. ร่วมกำหนดแผนงานและดำเนินงานตาม โครงการ งานกิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานและแผนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบายแผน
กลยุทธ์ของโรงเรียน 



 
 

 
 

 2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและสรุปรายงานผล
ต่อผู้อำนวยการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 

อบ. 2.1 งานอาคารสถานที่สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 
2.1.1  นายณรงค ์  นุภาพ  หัวหน้างาน 

         กรรมการ ดูแลอาคารสระน้ำ,อาคารพลานามัย 
2.1.2  นางตวงทิพย์  เครือมะโนรมย์ กรรมการ ดูแลอาคาร ๑, ศาลา 8 เหลี่ยม 
2.1.3  นางกรภัทร ์  สมบัติโพธิกุล กรรมการ ดูแลอาคาร ๒ 

  2.1.4  นายนิกร   ครินชัย  กรรมการ ดูแลอาคาร ๓ 
  2.1.5  นายวรพงษ์  ทองเลิศ  กรรมการ ดูแลอาคารดนตรี 

2.1.6  นางสาวฤทัยทิพย์ มานะกิจ กรรมการ ดูแลอาคารหอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 

2.1.7  นางกฤษณา  บุญหล่อ  กรรมการ ดูแลอาคารร่มเกล้า, อาคารสมาคม 
 2.1.8  นางปิยะดา  สมคำ  กรรมการ ดูแลอาคารเรือนพยาบาล, โรงรถ 

2.1.9  นางสาวสายพิณ  ถาวร  กรรมการ ดูแลอาคารโรงอาหาร, มินิมาร์ท 
2.1.10 นางสาววารุณี  ธรรมขันธ์ กรรมการ ดูแลอาคาร 4 พฤกษศาสตร์, คหก

รรม  
 2.1.11 นางสาวสุพัสตร์  จันทร์แดง กรรมการ ดูแลอาคาร 5 ห้องเรียนสีเขียว, 

ศิลปะ 
2.1.12 นายศักดา  ไวอัมภา  กรรมการ ดูแลสนามกีฬาทุกสนาม 
2.1.13 นายประภาส  กาวารี  กรรมการ ดูแลอาคาร 6 ทองกวาว 
2.1.14 นายณัฐวุฒิ  กำปั่นทอง กรรมการ ดูแลอาคาร 7 ปาริชาติ, ห้องกิจกรรม 
2.1.15 นายพิพัฒน์พงศ์  กันทะ  กรรมการ ดูแลศาลารวมฝัน, ป้อมยาม 

  2.1.16 นายพิเชษฐ์ ฟองมณี  กรรมการดูแลอาคารเกษตร, ห้องนอนเวรครู
ชาย 

      กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ดังนี้ 

1. จัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติงานประจำปีและปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. บริหารจัดการอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน โดยกำหนดให้มีบุคลากร 

รับผิดชอบให้ชัดเจนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3. ประสานการบำรุงดูแลรักษา พัฒนาอาคารสถานที่สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ใน

สภาพ  
เหมาะสม สะอาดมีสีเขียว ตัดแต่ง ให้ดูเรียบร้อย สวยงามอยู่เสมอ 

4. ประสานการพัฒนาปรับปรุง  ซ่อมแซม  โต๊ะ  เก้าอ้ี วัสดุอุปกรณ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพัก 
ห้องน้ำห้องส้วม สนามกีฬา โรงอาหาร โรงรถครู โรงรถนักเรียน ตลอดจนภูมิทัศน์ให้อยู่ในสภาพที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้
และการใช้งาน  

5. ให้บริการการใช้อาคารเรียน สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ แก่นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานอื่นๆ ที่มาใช้บริการ 



 
 

 
 

6. จัดตกแต่งอาคารสถานที่ในการประชุม/อบรม/สัมมนา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก 
7. จัดระบบการเก็บและวัสดุ อุปกรณ์ ในการตกแต่งสถานที่และวัสดุสำนักงาน วัสดุในการซ่อมแซม ให้เป็น 

ระบบ มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ และยืมที่ชัดเจน 
8. บริการและจัดระบบกิจกรรม 5 ส เสริมสร้างในภารกิจของ ครู  บุคลากร และนักเรียน ทั้งในอาคารเรียน  

อาคารประกอบการ สำนักงานต่างๆและห้องเรียนต่างๆ ตลอดจนโรงอาหาร 
9. ควบคุมดูแลการตัด ตกแต่ง การดูแลต้นไม้  ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล สนามหญ้า สิ่งแวดล้อม ให้คงสภาพ

สวยงาม รักษาความชุ่มชื่นและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบ สะอาด สวยงามและร่มเงาอยู่เสมอ  
10. จัดให้มีป้ายบอกสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียนอย่างเหมาะสม  
11. บริการและออกระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการใช้อาคาร สถานที่ของโรงเรียนควบคุมดำเนินการให้เป็นไป 

ตามระเบียบข้อบังคับอย่างจริงจัง 
12. จดัระบบควบคุมดูแลรักษา ปรับปรุง การซ่อมแซมสาธารณูปโภค ระบบน้ำ ระบบไฟ ให้อยู่ในสภาพ 

พร้อมใช้ จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่มน้ำใช้ควบคุมติดตามดูแลการใช้น้ำใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปโดยประหยัด 
13. ดูแลการให้บริการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียนที่มาใช้บริการ 
14. จัดระบบสาธารณูปโภค ให้สอดคล้องกับการใช้งานและความจำเป็นของโรงเรียน มีการตรวจสอบอย่าง 

เหมาะสม  รวมทั้งมีแผนการใช้งานแต่ละด้านอย่างมีระบบ 
 15. จัดแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้นักเรียนรับผิดชอบดูแล เขตพ้ืนที่บริการ ดูแลต้นไม้ ดูแลความสะอาด  
กำจัดวัชพืช ให้เรียบร้อย เป็นระเบียบสวยงามอยู่เสมอ 

16. ประเมินผลและสรุปรายงาน กิจกรรม งาน โครงการที่รับผิดชอบต่อฝ่ายบริหาร 
17. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 

อบ.2.2  งานประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
2.2.1 นางละมัยพร  สิริบรรสพ  หัวหน้างาน 
2.2.2 นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์พรม  กรรมการ 
2.2.3 นางสาวภาวินี  ศรีบุญเรือง  กรรมการ 
2.2.4 นายพิพัฒน์พงศ์  กันทะ   กรรมการ 
2.2.5 นางสาวภาวิณี  จันทร์หอม  กรรมการ 
2.2.6 นายกิตตินันท์  อทุมชาย  กรรมการ 
2.2.7 นางกรภัทร์  สมบัติโพธิกุล  กรรมการ 
2.2.8 นางสาวณัฐชมนต์  สุขษาเกษ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ดังนี้ 
 งานพิธีการ พิธีกร 

1. ทำแผนโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
 2.ประชาสัมพันธ์ ประกาศข่าวสารของโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ หน้าเสาธง และเสียงตามสายของโรงเรียน 

3. เผยแพร่เกียรติประวัติ ข่าวสาร กิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของครูและนักเรียน และบุคลากร  
หน้าเสาธง เสียงตามสายและนอกสถานศึกษา 

4. ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนการประชุมประจำเดือน 
5. ร่วมวางแผนและดำเนินกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีบวงสรวงพระ 



 
 

 
 

เจ้ากาวิละ การประชุมผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมกรีฑากีฬาสีประจำปี และอ่ืน ๆทั้งในและนอกสถานศึกษา  
6. ประสานงาน ฝ่าย กลุ่มสาระ งานต่าง ๆ ในโรงเรียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
7. จัดทำคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
8. ทำสถิติ วิเคราะห์ ประเมินผล รายงานการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานต่อหัวหน้างานและ 

ฝ่ายบริหารภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
9.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

งานจัดทำเอกสาร วารสาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
1. ทำแผนโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
2. รวบรวมข้อมูลครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนที่มีผลงานด้านต่าง ๆ 
3. ประสานงานกับกับฝ่าย งาน กลุ่มสาระ ด้านข้อมูลกิจกรรมและผลงานต่าง ๆ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
4. จัดทำเอกสารแนะนำโรงเรียน เช่น วารสารโรงเรียน แผ่นพับ ฯลฯ ของงานประชาสัมพันธ์ 
5. เผยแพร่เกียรติประวัติ ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของครู นักเรียน บุคลากร สู่ชุมชน และ

หน่วยงานภายนอก ผ่านสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
6. ทำสถิติ วิเคราะห์ ประเมินผล รายงานการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานต่อหัวหน้างาน 

และฝ่ายบริหารภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
7. บันทึกภาพกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของครูนักเรียน และบุคลากร เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่องค์กรและหน่วยงานภายนอก (สื่อมวลชนและเว็บไซต์) 
1. ทำแผนโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
2. เผยแพร่เกียรติประวัติ ข่าวสาร กิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของครูและนักเรียน และบุคลากรผ่าน 

สื่อมวลชน เว็บไซต์ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ  
3. ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานสื่อมวลชน องค์กรภายนอก หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
4. เผยแพร่เอกสาร วารสารโรงเรียน สู่ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนในอำเภอเมืองและพ้ืนที่ใกล้เคียง  
5. ประสานงาน ฝ่าย กลุ่มสาระ งานต่าง ๆ ในโรงเรียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
6. บันทึกภาพกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของครูและนักเรียน และบุคลากร และจัดป้ายนิเทศ 
7. ทำสถิติ วิเคราะห์ ประเมินผล รายงานการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานต่อหัวหน้างาน 

และฝ่ายบริหารภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 
 

งานสำนักงานประชาสัมพันธ์ 
    1. ทำแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรใน 

หน่วยงานประชาสัมพันธ์ทุกงานได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน 
    2. รวบรวมโครงการของฝ่ายงาน กลุ่มสาระ เพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
    3. นิเทศติดตามงาน โครงการ ให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 
    4. ทำทะเบียนรับเอกสาร หนังสือข้อมูลสารสนเทศของงาน 
    5. เบิก - จ่าย  ทำทะเบียนครุภัณฑ์ วัสดุ สำนักงาน ให้เป็นปัจจุบัน  



 
 

 
 

    6. ประสานงานและรวบรวมข้อมูลของงานต่าง ๆ เพ่ือสรุปงานและการรายงาน 
    7. ทำสถิติ วิเคราะห์ ประเมินผล รายงานการปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนางานแก่หัวหน้า 

ฝ่าย และฝ่ายบริหารภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 

อบ. 2.3  งานโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 
  2.3.1  นายกิตตินันท์  อทุมชาย  หัวหน้างาน 

2.3.2   นายพิเชษฐ์  ฟองมณี   กรรมการ 
2.3.3  นายปริยะ  วัฒนศิริเสรีกุล  กรรมการ 
2.3.4  นายจีรานุวัฒน์  วงค์ทิพย์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่   ดังนี้ 
๑. จัดทำแผนปฏิบัติการแผนกลยุทธ์และปฏิทินปฏิบัติงาน 
๒. จัดระบบดูแลรับผิดชอบการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียนและบันทึกภาพถ่ายวีดีทัศน์เพ่ือ

นำไปประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  
๓. สำรวจความต้องการในการใช้ โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียนและจัดซื้อ จัดหาให้เพียงพอกับความต้องการ 
๔. จัดระเบียบการใช้และการให้บริการตลอดจนสถานที่จัดเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์อย่างเหมาะสม 
๕. กิจกรรมส่งเสริม สาธิต ให้คำแนะนำวิธีการ คู่มือ และเทคนิคในการใช้โสตทัศนูปกรณ์อย่างถูกวิธี 
๖. จัดบริการสนับสนุน การประชุม อบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการในโอกาสต่างๆ ของโรงเรียนและ

หน่วยงานอื่นที่ขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียน 
๗. จัดให้มีการควบคุม ดูแลรักษาและซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
๘. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกข้อมูล และสถิติการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
๙. ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์  ในการประชาสัมพันธ์แนะนำโรงเรียน 
๑๐. รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบงาน 
๑๑. สรุปรายงานผลการประเมินกิจกรรมงานต่างๆ ต่อฝ่ายบริหาร 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

อบ.2.4  งานบุคลากรสนับสนุน   ประกอบด้วย 
   2.4.1 นางทัศนีย์  ช่วงโชติ   หัวหน้างาน 
   2.4.2 นายณรงค ์  นุภาพ   รองหัวหน้างาน 
   2.4.3 นายศักดา  ไวอัมภา   กรรมการ 
   2.4.4 นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
   2.4.5 ลูกจ้างประจำทุกคน    กรรมการ 
   2.4.6 ลูกจ้างช่ัวคราวทุกคน    กรรมการ 
    2.5.7 นายอภิรัตน ์  จัตตุรัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 มีหน้าที ่ดังนี้ 

๑. ร่วมดำเนินการประชุมวางแผน ทำแผนและปฏิทินการทำงาน 
2. ขออนุมัติ จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. ประสานงาน ครู บุคลากรในฝ่าย /งาน /กลุ่มสาระ เพ่ือขอความร่วมมือในการพัฒนางาน 



 
 

 
 

4. บริหารควบคุมกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติงานของนักการภารโรง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน
บริการ พนักงานทำความสะอาด กำหนดหน้าที่ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามภาระหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ประสานการดำเนินงานกับงานอาคารสถานที่สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 
6. สร้างเสริม บำรุงขวัญการทำงานของภารโรงลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 
7. ทำสถิติ วิเคราะห์ ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
การปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุน (นักการภารโรง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) 

1. มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 06.30-17.00 น. 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณท่ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน 
3. ช่วยเหลือดูแลนักเรียนเมื่อได้รับการร้องขอ 
4. ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนและรายงานการทำงานในโรงเรียนให้ทราบเมื่อเกิดชำรุดเสียหาย 
5. พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบให้พร้อมที่จะใช้ได้อยู่เสมอ 
6. รักษาชื่อเสียงของโรงเรียน 

6.1  เมื่อพบเห็นนักเรียนปฏิบัติการไม่สมควรให้รายงานฝ่ายกิจการนักเรียนทราบ 
6.2  บริการช่วยเหลือชุมชนในฐานะตัวแทนของโรงเรียนเมื่อมีโอกาส 
6.3  รักษาความสามัคคีในกลุ่มบุคลากรสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
6.4  ประพฤติตนให้เหมาะสมเป็นแบบอย่างทั้งภายในภายนอกโรงเรียน 

7. เคารพเชื่อฟังครูโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
8. มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียน (ก) 
 ๑. นายวินัย  พลสิทธิ์   รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
 ๒. นายเอนก  อินัง   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน  
1. นายวินัย พลสิทธิ์ ประธานกรรมการ 
2. นายเอนก อินัง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 

  หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  หัวหน้างานพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
  หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ  

3. นายประสาท บุ้นเชียง ที่ปรึกษากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมการ 
4. นายศักดา ไวอัมภา หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
5. นางปิยะดา สมคำ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ กรรมการ 
6. นายศุภชัย ศรศักดา หัวหน้าระดับชั้น ม.2 กรรมการ 
7. นายณัฐวุฒิ กำปั่นทอง หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย/พิทักษ์สิทธิเด็ก กรรมการ 
8. นางภวรัญชน์ อินัง หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด กรรมการ 
9. นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์ หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน กรรมการ 
10. นางอัญชลี   ไพยารมณ์ หัวหน้าระดับชั้น ม.1 กรรมการ 
11. นายประภาส กาวารี หัวหน้าระดับชั้น ม.6, หัวหน้างานระดับชั้น กรรมการ 
12. นางสาวศิระกาญจน์  ธนจอมสุรางค์  หัวหน้าระดับชั้น ม.4 กรรมการ 
13. นางตวงทิพย์  เครือมะโนรมย์ หัวหน้างานกิจกรรมหน้าเสาธง กรรมการ 
14. นายคณณัฎฐ์ นิธิณัฐนนท์ หัวหน้างานคณะสี กรรมการ 
15. นางสาวสายพิณ  ถาวร หัวหน้างานโภชนาการ กรรมการ 
16. นายเกียรติคุณ สุวรรณขัดศรี หัวหน้าระดับชั้น ม.3 กรรมการและเลขานุการ 
17. นางกฤษณา บุญหล่อ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน,  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  หัวหน้างานสำนักงานและสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน, 
  หัวหน้าระดับชั้น ม.5 

18. นางวารุณี  ศรีงามเจริญสกุล เจ้าหน้าที่สำนักงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดังนี้ 
1. จัดทำงบประมาณ แผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. พัฒนาระบบบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมวลชน 
3. จัดบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงานในฝ่ายกิจการนักเรียนอย่างเหมาะสมและตรงกับงาน 
4. กำหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน 
5. วางแผนและดำเนินการ นิเทศ กำกับ ติดตาม แก้ไข พัฒนาทันทีโดยเฉพาะพฤติกรรมนักเรียนเพื่อให้        

การดำเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาและปรับปรุงสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อโดยเฉพาะ 



 
 

 
 

ผู้ปกครองนักเรียน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ฝ่ายกิจการนักเรียน และสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงระบบ โดยมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

8. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะครูในโรงเรียน 
ให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

9. เป็นผู้นำในการแก้ปัญหา เข้าร่วมในการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ในฝ่ายกิจการนักเรียน  
ให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และราบรื่น 

10. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติของนักเรียน ทั้งเป็นการ 
ป้องกันและแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น 

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
12. ทำสถิติ สารสนเทศ วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน และเสนอผู้บริหารทุกภาคเรียน 
13. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ก.1 กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 

นางกฤษณา บุญหล่อ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
 

ก ๑.1  งานสำนักงานเลขานุการและสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
1.1.1 นางกฤษณา  บุญหล่อ   หัวหน้างาน 
1.1.2 นายศุภชัย  ศรศักดา  รองหัวหน้างาน 
1.1.3 นางอัญชลี  ไพยารมณ์  กรรมการ 
1.1.4 นายเกียรติคุณ  สุวรรณขัดศรี  กรรมการ 
1.1.5 นายประภาส  กาวารี   กรรมการ 
1.1.6 นายพิเชษฐ์  ฟองมณี   กรรมการ 
1.1.7 นางวารุณี    ศรีงามเจริญสกุล  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
1. จัดระบบงานธุรการ  สารบรรณ  พัสดุ  ของฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. รวบรวมแผนและโครงการ การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการและแผนปฏิบัติงาน 

ของฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. ควบคุมดูแลการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  ให้เป็นไปตามแผนและโครงการ 
4. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน เมื่อมีการปฏิบัติงานร่วมกัน 
5. ประชาสัมพันธ์งานและให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและงานอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. จัดสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้เรียบร้อย สะอาดและสะดวกต่อการใช้งานและการให้บริการ 

ตามนโยบาย 5 ส. 
7. จัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุของฝ่ายกิจการนักเรียน 
8. สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงาน 
9. รวบรวมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ ในฝ่ายกิจการนักเรียน 



 
 

 
 

10. จัดทำแผน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียนและสารสนเทศ 
ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

11. จัดกิจกรรมและเตรียมอุปกรณ์ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายงานสารสนเทศ 
12. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ 
13. ทำสถิติ  วิเคราะห์  ประเมินผล  รายงานผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน 
14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ก 1.๒  งานพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  ประกอบด้วย 
1.2.1 นายเอนก อินัง หัวหน้างาน 
1.2.2 นายเกียรติคุณ  สุวรรณขัดศรี รองหัวหน้างาน 
1.2.3 นางอัญชลี ไพยารมณ์ กรรมการ 
1.2.4 นายศุภชัย ศรศักดา กรรมการ 
1.2.5 นายประภาส กาวารี กรรมการ 
1.2.6 นางตวงทิพย์  เครือมะโนรมย์ กรรมการ 
1.2.7 นางกฤษณา บุญหล่อ กรรมการ 
1.2.8 นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์ กรรมการ 
1.2.9 นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรง กรรมการ 
1.2.10 นางนันทมาศ เจริญชัยชนะ กรรมการ 
1.2.11 นายณัฐวุฒิ กำปั่นทอง กรรมการ 
1.2.12 นางละมัยพร สิริบรรสพ กรรมการและเลขานุการ 
1.2.13 นางวารุณี   ศรีงามเจริญสกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. จัดทีมงานรับผิดชอบสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
2. จัดทำแผนโครงการปฏิบัติงาน 
3. อบรมเข้าค่ายคุณธรรมและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามโครงการต่าง ๆ 
4. ทำสถิติ วิเคราะห์ประเมิน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่งงานสำนักงานเลขานุการและ 

สารสนเทศเมื่อสิ้นสุดงานในแต่ละภาคเรียน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ก 1.3  งานส่งเสริมประชาธิปไตย/พิทักษ์สิทธิเด็ก ประกอบด้วย 
1.3.1 นายณัฐวุฒิ กำปั่นทอง หัวหน้างาน 
1.3.2 นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรง รองหัวหน้างาน 
1.3.3 นายเกียรติคุณ สุวรรณขัดศรี กรรมการ 
1.3.4 นายศุภชัย ศรศักดา กรรมการ 
1.3.5 นางภวรัญชน์ อินัง กรรมการ 
1.3.6 นายเอนก อินัง กรรมการ 
1.3.7 นางสาวสายพิณ ถาวร กรรมการ 
1.3.8 นางนันทมาศ เจริญชัยชนะ กรรมการและเลขานุการ 



 
 

 
 

1.3.9 นางวารุณี   ศรีงามเจริญสกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
. 
  มีหน้าที่  ดังนี้ 

1. จัดทำแผนโครงการปฏิบัติงานส่งเสริมประชาธิปไตย/พิทักษ์สิทธิเด็ก 
2. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
3. จัดคณะกรรมการนักเรียนร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
4. จัดทีมทำงานมารับผิดชอบในงานส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเด็ก 
5. จัดให้มีการประชุมสภาและคณะกรรมการนักเรียน 
6. ประสานความร่วมมือกับองค์การภายนอกโรงเรียนในการส่งเสริมประชาธิปไตย 
7. ทำสถิติ วิเคราะห์ประเมินและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่งงานสำนักงานเลขานุการและ 

สารสนเทศเมื่อสิ้นสุดงานในแต่ละภาคเรียน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ก 1.4  งานส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 
1.4.1 นางปิยะดา สมคำ หัวหน้างาน 
1.4.2 นายณรงค์ นุภาพ รองหัวหน้างาน 
1.4.3 นางสายสุนีย์ กัณชัย กรรมการ 
1.4.4 นางวารุณี   ศรีงามเจริญสกุล กรรมการและเลขานุการ 
1.4.5 นางสาวกรรณิการ์   ชัยลังกา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   ดังนี้ 
1. จัดทำแผน/โครงการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและส้วมสุขสันต์ 
2. จัดหาเวชภัณฑ์ยา และเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาพยาบาล เพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
3. ประสานงานกับหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ  เพ่ือขอความร่วมมือเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพให้ 

นักเรียน  ครูและบุคลากร  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
4. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียน  ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงการมองเห็น  และการได้ยิน 
5. เชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพในโอกาสที่เหมาะสม  และเชิญผู้ปกครอง 

นักเรียนเข้าร่วมรับฟัง  กรณีที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
6. ควบคุมและดูแลรักษาความสะอาดห้องพยาบาลให้ถูกสุขลักษณะ 
7. จัดเวชภัณฑ์ยา  วัสดุ  ครุภัณฑ์ประจำห้องพยาบาลให้ครบถ้วน   
8. ดำเนินการให้ที่ครูพยาบาลรับผิดชอบตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ  และวางระเบียบปฏิบัติการใช้ 

ห้องพยาบาลจัดชั่วโมงให้ครูช่วยงานห้องพยาบาลมีชั่วโมงปฏิบัติงานประจำห้องพยาบาลทุกคาบตลอดเวลา  เพ่ือให้
ความช่วยเหลือนักเรียนครู บุคลากร ที่เจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุตลอดเวลาที่โรงเรียนเปิดทำการ 

9. จัดทำเอกสารบันทึกจำนวนผู้มาขอรับบริการประจำปีเพื่อจัดทำสถิติการเจ็บป่วย สถิติการใช้บริการ 
ประกันอุบัติเหตุ  และผู้มาขอรับบริการอ่ืน ๆ เป็นรายเดือน  รายปีเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ 

10. ทำรายงานและสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ส่งต่อโรงพยาบาล 
11. จัดทำสถิติการใช้เวชภัณฑ์ยา  จัดทำบัญชีจ่ายยา  จำนวนยาที่ให้บริการ 
12. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน แพทย์  หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  มาให้ภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนตาม 



 
 

 
 

ฤดูกาลระบาดของโรค 
13. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน  กรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุ 
14. จัดเตรียมชุดกล่องยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ให้เพียงพอในการอยู่ค่ายพักแรมในทุกกิจกรรม 
15. ร่วมมือกับงานโภชนาการในด้านสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม 
16. ติดต่อประสานงานและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน 
17. รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ และเฝ้าระวังเรื่องโรคติดต่อ  เช่น  โรคเอดส์  การสูบบุหรี่  เพศศึกษา   

การบริจาคโลหิต  ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง  ตลอดจนให้นักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียนดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

18. ทำสถิติ  วิเคราะห์  ประเมินผล  เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่งงานสำนักงานเลขานุการและ 
สารสนเทศ  เมื่อสิ้นสุดงานในแต่ละภาคเรียน 

19. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ก 1.5 งานโภชนาการ  ประกอบด้วย 
1.5.1 นางสาวสายพิณ ถาวร หัวหน้างาน 
1.5.2 นางทัศนีย์   ช่วงโชติ รองหัวหน้างาน 
1.5.3 นางอัญชลี   ไพยารมณ์ กรรมการ 
1.5.4 นางสาวจิราวรรณ จินาฟู กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. จัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติงานประจำปี และปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. ควบคุมดูแลและตรวจสอบการจำหน่ายอาหารของร้านอาหารในโรงเรียนตามระเบียบว่าด้วยการ 

จำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยและสัญญาของผู้ประกอบการที่ทำไว้กับโรงเรียนว่าปฏิบัติทุก
วัน โดยจัดครูโภชนาการดูแลรับผิดชอบปฏิบัติงานเป็นตารางดูแลตลอดจนรับผิดชอบตรวจสภาพอาหาร  
ให้ถูกหลักโภชนาการ และสุขลักษณะ อนามัย และรายงานโรงเรียนทราบทันที 

3. รับผิดชอบตรวจตราดูแล ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย โต๊ะอาหาร ม้านั่ง ให้คงสภาพ 
พร้อมใช้งานตลอดเวลา และจัดระบบระบายน้ำเสีย ให้ถูกสุขลักษณะ อนามัย จัดระบบการทิ้งเศษอาหาร 
ให้ถูกลักษณะ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดโรงอาหาร การรักษา 
ความสะอาดในโรงอาหาร ต้องสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

4. รณรงค์การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัย รู้จักกินรู้จักใช้อย่างพอเพียง 
5. ติดตามดูแลการป้องกันพาหะนำโรค ในโรงอาหารของโรงเรียน หาวิธีกำจัดพาหะนำโรค 

รอบ ๆ โรงเรียน 
6. จัดให้มีการตรวจสุขภาพโรคติดต่อผู้ประกอบอาหาร ขนม เครื่องดื่มที่จำหน่ายในโรงเรียนใน 

ทุกภาคเรียน 
7. รับผิดชอบการควบคุมร้านค้าขายอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ในการควบคุมราคา และคุณภาพอาหาร 

นำเสนอกรรมการโภชนาการของโรงเรียน ถ้ามีปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยและดำเนินการระงับการขาย 
8. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียน จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครู อาจารย์ และนักเรียน  

ด้านโภชนาการตามโอกาสอันสมควร 
9. จัดทำหลักเกณฑ์และระเบียบสวัสดิการร้านค้าและระเบียบ หลักเกณฑ์การจำหน่ายอาหารและ 

เครื่องดื่มของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 



 
 

 
 

10. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานโภชนาการ โดยการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานแล้วจัดทำ 
เอกสารรายงานผู้บังบัญชาตามลำดับ เพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

11. ทำสถิติ  วิเคราะห์  ประเมินผล  เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่งงานสำนักงานเลขานุการและ 
สารสนเทศ  เมื่อสิ้นสุดงานในแต่ละภาคเรียน 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
ก.2 กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  นายเอนก อินัง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
    หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ก 2.1  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประกอบด้วย 
2.1.1 นางภวรัญชน์ อินัง หัวหน้างาน 
2.1.2 นายประภาส กาวารี รองหัวหน้างาน 
2.1.3 นางอัญชลี   ไพยารมณ์ กรรมการ 
2.1.4 นายเกียรติคุณ สุวรรณขัดศรี กรรมการ 
2.1.5 นางกฤษณา บุญหล่อ กรรมการ 
2.1.6 นายเอนก อินัง กรรมการ 
2.1.7 นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์ กรรมการ 
2.1.8 นายคณณัฎฐ์ นิธิณัฐนนท์ กรรมการ 
2.1.9 นางตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์ กรรมการ 
2.1.10 นางวารุณี ศรีงามเจริญสกุล กรรมการ 
2.1.11 นางสาวสายพิณ ถาวร กรรมการ 
2.1.12 นางปิยะดา สมคำ กรรมการ 
2.1.13 นายศักดา ไวอัมภา กรรมการ 
2.1.14 นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์ กรรมการ 
2.1.15 นายศุภชัย ศรศักดา กรรมการและเลขานุการ 
2.1.16 นายณัฐวุฒิ กำปั่นทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ดังนี้ 
1. จัดทำแผน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ดูแลและอบรมชี้แจงนักเรียนให้ประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ประชุม ชี้แจง 

ให้นักเรียนเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทางโรงเรียน 
3. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้น 

(ทีมทำ) 
4. จัดประชุมครูในระดับชั้น เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. ส่งเสริม ดูแล สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ของนักเรียนในระดับชั้น 
6. จัดประชุมเพ่ือปรึกษาปัญหารายกรณี 
7. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8. ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียน 
9. ดูแล กำกับและติดตามให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 



 
 

 
 

10. อบรมนักเรียนตามปฏิทิน 
11. ร่วมปรับปรุงแก้ไขความประพฤติและวินัยของนักเรียนในระดับชั้น 
12. เชิญผู้ปกครองมาพบหรือเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหาเรื่องอ่ืน ๆ 

 
 
 

13. ประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ความคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพิจารณาความดีความชอบของครู 
ในระดับชั้น 

14. พิจารณาคัดเลือกครูที่ปรึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเพ่ือเสนอเข้ารับรางวัล 
15. ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการดูแลนักเรียนเมื่อมีกิจกรรมพิเศษ 
16. ส่งต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์งานแนะแนว 
17. จัดทำแผนโครงการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
18. รับการส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษา 
19. ให้คำปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
20. จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน 
21. คัดกรองนักเรียนกลุ่มปกติ/ กลุ่มเสี่ยง/ กลุ่มมีปัญหา  ในการดูแลช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขต่อไป 
22. ทำสถิติ วิเคราะห์ประเมิน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน  
23. ส่งงานสำนักงานเลขานุการและสารสนเทศ เมื่อสิ้นสุดงานในแต่ละภาคเรียน 
24. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ก 2.2  งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด ประกอบด้วย 

2.2.1 นางภวรัญชน์ อินัง หัวหน้างาน 
2.2.2 นายศุภชัย ศรศักดา รองหัวหน้างาน 
2.2.3 นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์ กรรมการ 
2.2.4 นายเอนก อินัง กรรมการ 
2.2.5 นางนันทมาศ เจริญชัยชนะ กรรมการ 
2.2.6 นายณัฐวุฒิ กำปั่นทอง กรรมการและเลขานุการ 
2.2.7 นายพิเชษฐ์ ฟองมณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.2.8 นางวารุณี   ศรีงามเจริญสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   ดังนี้ 
1. จัดทำแผน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานป้องกันและแก้ไขสิ่งเสพติด 
2. จัดทีมงานรับผิดชอบป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 
3. จัดทำการคัดกรองสถิติรายชื่อนักเรียน และอบรมนักเรียนกลุ่มปกติ/กลุ่มเสี่ยง 
4. ควบคุมดูแลช่วยเหลือและประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน 
5. ทำสถิติ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่งงานสำนักงานเลขานุการและ 

สารสนเทศเมื่อสิ้นสุดงานในแต่ละภาคเรียน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



 
 

 
 

 ก 2.3  งานคณะสี ประกอบด้วย 
2.3.1 นายคณณัฎฐ์ นิธิณัฐนนท์ หัวหน้างาน 
2.3.2 นางสาวภาวินี ศรีบุญเรือง รองหัวหน้างาน 
2.3.3 นายศุภชัย ศรศักดา                   กรรมการ 
2.3.4 นางกฤษณา   บุญหล่อ กรรมการและเลขานุการ 
2.3.5 นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   ดังนี้ 

1. จัดทำแผน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานคณะสี/สวัสดิรักษา 
2. จัดทีมงานรับผิดชอบในงานสวัสดิรักษาและคณะสี 
3. จัดแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานของครูเวรประจำวันและกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวร 
4. จัดแบ่งคณะสีของนักเรียนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนโดยคณะสี 
5. ทำสถิติ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน  งานสำนักงานเลขานุการและสำนักงาน

เลขานุการและสารสนเทศเมื่อสิ้นสุดงานในแต่ละภาคเรียน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ก 2.4  งานหัวหน้าระดับชั้น ประกอบด้วย 

2.4.1 นายประภาส กาวารี หัวหน้างาน 
2.4.2 นางอัญชลี ไพยารมณ์ รองหัวหน้างาน 
2.4.3 นายเกียรติคุณ สุวรรณขัดศรี กรรมการ 
2.4.4 นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์ กรรมการ 
2.4.5 นายศุภชัย ศรศักดา กรรมการและเลขานุการ 
2.4.6 นางกฤษณา บุญหล่อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   ดังนี้ 
1. จัดทำแผนโครงการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานหัวหน้าระดับชั้น 
2. ดูแลความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นักเรียนดูแลเรื่องระเบียบการปฏิบัติตนในกิจกรรมต่าง ๆ และการเข้าแถวร่วม

กิจกรรมหน้าเสาธง  
4. ทำสถิติ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน  ส่งงานสำนักงานเลขานุการและ 

สารสนเทศเมื่อสิ้นสุดงานในแต่ละภาคเรียน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ก 2.5 งานกิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย 

2.5.1 นายเอนก อินัง หัวหน้างาน 
2.5.2 นางตวงทิพย์   เครือมะโนรมย์ รองหัวหน้างาน 
2.5.3 นายเกียรติคุณ   สุวรรณขัดศรี กรรมการ 
2.5.4 นายประภาส กาวารี กรรมการ 
2.5.5 นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรง กรรมการ 



 
 

 
 

2.5.6 นายคณณัฎฐ์ นิธิณัฐนนท์ กรรมการ  
2.5.7 นางกฤษณา   บุญหล่อ  กรรมการและเลขานุการ 
2.5.8 นายพิเชษฐ์ ฟองมณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   ดังนี้ 
1. จัดทำแผน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานกิจกรรมพิเศษ 
2. จัดทีมงานในงานกิจกรรมพิเศษ 

 
 

3. จัดกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน 
4. ร่วมกิจกรรมกับชุมชน  หน่วยงาน  องค์กรภายนอก 
5. ปฏิบัติหน้าที่งานชุมชนสัมพันธ์ 
6. ทำสถิติ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่งงานสำนักงานเลขานุการและ 

สารสนเทศ เมื่อสิ้นสุดงานในแต่ละภาคเรียน 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ก 2.6  งานรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 

2.6.1 นายศักดา ไวอัมภา หัวหน้างาน 
2.6.2 นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์ รองหัวงาน 
2.6.3 นายประภาส กาวารี กรรมการ 
2.6.4 นายศุภชัย ศรศักดา กรรมการ 
2.6.5 นายคณณัฎฐ์ นิธิณัฐนนท์ กรรมการ 
2.6.6 นายเอนก อินัง กรรมการ 
2.6.7 นายจีรานุวัฒน์ วงศ์ทิพย์ กรรมการ 
2.6.8 นางสาวสายพิณ ถาวร กรรมการและเลขานุการ 
2.6.9 นายพิเชษฐ์ ฟองมณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   ดังนี้ 
1. จัดทำมาตรการ  แผน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานรักษาความปลอดภัย 
2. จัดเวรและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยในโรงเรียน โดยการจัดเวรรักษาการณ์เวลากลางวันและกลางคืน 
4. ดูแลจุดเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อบุคลากรภายในโรงเรียนให้ปลอดภัย 
5. ดูแล ควบคุมเครื่องมือป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน 
6. ติดต่อประสานภายใน และภายนอก เมื่อเกิดอุบัติภัย 
7. กำหนดมาตรการ การเข้า-ออก โรงเรียนของนักเรียนและบุคคลภายนอก 
8. ดูแลจัดระบบการจราจรภายในโรงเรียน 
9. ทำสถิติ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่งงานสำนักงานเลขานุการและ 

สารสนเทศ เมื่อสิ้นสุดงานในแต่ละภาคเรียน 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



 
 

 
 

ก 2.7  งานสารวัตรนักเรียน  ประกอบด้วย 
2.7.1 นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์ หัวหน้างาน 
2.7.2 นายศุภชัย ศรศักดา รองหัวหน้างาน 
2.7.3 นางสาวสายพิณ ถาวร กรรมการ 
2.7.4 นายเอนก อินัง กรรมการ 
2.7.5 นางวารุณี   ศรีงามเจริญสกุล กรรมการ 
2.7.6 นายพิเชษฐ์ ฟองมณี กรรมการและเลขานุการ 
2.7.7 นายจีรานุวัฒน์ วงศ์ทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   ดังนี้ 
1. จัดทำแผน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานสารวัตรนักเรียน 
2. คัดกรองนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาร่วมกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. ควบคุมดูแลความประพฤตินักเรียน 
4. จัดทีมทำงานรับผิดชอบงานสารวัตรนักเรียน 
5. สอดส่องดูแลนักเรียนและเฝ้าระวังเหตุพฤติกรรมการกระทำผิด 
6. จัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนและเฝ้าระวังเหตุพฤติกรรมการกระทำผิด 
7. ทำสถิติ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานส่งงานสำนักงานเลขานุการและ 

สารสนเทศ ฝ่ายกิจการนักเรียน เมื่อสิ้นสุดงานในแต่ละภาคเรียน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ก 2.8  งานกิจกรรมหน้าเสาธง  ประกอบด้วย 

2.8.1 นางตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์ หัวหน้างาน 
2.8.2 นางอัญชลี ไพยารมณ์ รองหัวหน้างาน 
2.8.3 นายเกียรติคุณ สุวรรณขัดศรี กรรมการ 
2.8.4 นางกฤษณา บุญหล่อ กรรมการ 
2.8.5 นายประภาส กาวารี กรรมการ 
2.8.6 นายศุภชัย ศรศักดา กรรมการ 
2.8.7 นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์ กรรมการ 
2.8.8 นายเอนก อินัง กรรมการ 
2.8.9 นายณัฐวุฒิ กำปั่นทอง กรรมการและเลขานุการ 
2.8.10 นายจีรานุวัฒน์ วงศ์ทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   ดังนี้ 
1. จัดทำแผนโครงการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนากิจกรรมหน้าเสาธง 
2. ดูแลความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นักเรียนดูแลเรื่องแนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง 
4. ทำสถิติ  วิเคราะห์  ประเมิน  และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน  ส่งงานสารสนเทศ   

ฝ่ายกิจการนักเรียนเมื่อสิ้นสุดงานในแต่ละภาคเรียน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 
 

 
 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (ผ) : ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 1. นางสิริธร  อมราภรณ์พิสุทธิ์  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 
 

คณะกรรมการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 ๑. นางสิริธร  อมราภรณ์พิสุทธิ์  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ       ที่ปรึกษา 
  ๒. นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์  หัวหน้างานประกันคุณภาพ      ประธานกรรมการ 
 3.นางปราณ ี  วงค์ชัย   ที่ปรึกษางานประกันคุณภาพ       กรรมการ  
       ที่ปรึกษางานพัฒนาองค์กร         
 4. นายนิกร  ครินชัย   หัวหน้างานพัฒนาองค์กร            กรรมการ 
 5. นางละมัยพร  สิริบรรสพ  หัวหน้างานเกียรติยศและสรรเสริญ     กรรมการ 
 6. นางสาวสายพิณ ถาวร   หัวหน้างานตรวจสอบภายใน            กรรมการ 
 7. นางกรภัทร์  สมบัติโพธิกุล  หัวหน้างานสารสนเทศ          กรรมการ 
 8. นางสาวภาวินี ศรีบุญเรือง  หัวหน้างานสำนักงานและสารสนเทศฝ่าย    กรรมการ 
 9. นายอนุวัฒน์  อนวัช   กรรมการและเลขานุการงานสารสนเทศ      กรรมการ 
 10. นางเฟื่องฝน บุญทวี   หัวหน้างานนโยบายและฝ่าย            กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสาวสุรัญญา ธรรมลังกา  เลขานุการงานสำนักงาน         กรรมการและผู้ชาวยเลขานกุาร
        

มีหน้าที่  ดังนี้ 
 ๑. รวบรวมแผนงาน โครงการ งานกิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานที่เกี ่ยวกับฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ 
   ๒. รวบรวมวิสัยทัศน์ โครงสร้าง ปรัชญา นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 
 ๓. รวบรวมข้อมูลข่าวสารของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 ๔. รวบรวมพัฒนาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพและนำมาวิเคราะห์
ปัญหาพร้อมสร้างแนวทางพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 
 ๕. ร่วมประชุมพิจารณาการพัฒนางาน  สภาพปัญหางานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ผ 1 กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
ผ 1.1 งานสำนักงานแผนงานและประกันคุณภาพ    ประกอบด้วย 

  ๑.1.1   นางสาวภาวินี  ศรีบุญเรือง  หัวหน้างาน 
  1.1.๒  นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์  กรรมการ 
  1.1.3  นางเฟื่องฝน  บุญทวี   กรรมการ 
  1.1.4  นางสาวสุรัญญา  ธรรมลังกา  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. จัดระบบงานธุรการ สารบรรณ พัสดุ ของกลุ่มงานประกันคุณภาพ 
๒.  จัดทำแผน/โครงการการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการและแผนงานปฏิบัติงานของกลุ่มงาน 
๓. จัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุของกลุ่มงานประกันคุณภาพ 



 
 

 
 

๔. รวบรวมการรายงานปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติจากกลุ่มสาระฯ และงานต่างๆ  เพื่อนำเสนอผู้บริหาร 
๕. ประชาสัมพันธ์งานและให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและงานหรือกลุ่มงานอ่ืน  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  ในโรงเรียนเมื่อมีการปฏิบัติงานร่วมกัน 
๗. จัดสำนักงานกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาให้เรียบร้อย สะอาดและสะดวกต่อการใช้งานและการให้บริการ

ตามนโยบาย ๕ ส. 
๘. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
๙. ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 

 ผ 1.๒ งานนโยบายและแผน ประกอบด้วย 
  1.2.1 นางเฟื่องฝน  บุญทวี   หัวหน้างาน 
  1.2.2 นางสาวสายพิณ  ถาวร   รองหัวหน้า 
  1.2.3 นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์  กรรมการ 
  1.2.4 นางปราณี  วงค์ชัย   กรรมการ 

1.2.5 นางศศินา  สุขนา   กรรมการ  
1.2.6 นายกิตตินันท์  อทุมชาย  กรรมการ 

  1.2.7 นายศุภชัย  ศรศักดา  กรรมการ 
  1.2.8 นายอนุวัฒน์  อนวัช   กรรมการ 
  1.2.9 หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกล่มสาระ   กรรมการ 
  1.2.10 นางสาวภาวินี  ศรีบุญเรือง  กรรมการ 
  1.2.11 นางสาวสุรัญญา ธรรมลังกา  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
  ๑. ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น มาตรการ มาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาของต้นสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษา สำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการกำหนดนโยบายการวางแผนงานและ
งานโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
  ๒. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเพื่อกำหนดนโยบายมาตรการและแผนพัฒนา
องค์กร 
  ๓. วิเคราะห์และศึกษาสภาพของโรงเรียนดำเนินการเพ่ือจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียนโดยให้บุคลากรในโรงเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร ระดับ
แผนงานร่วมกัน 
  ๔. วิเคราะห์และศึกษาสภาพของโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ 
  ๕. ประสานงานบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ให้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน เสนอผู้บริหาร เพื่อนิเทศกำกับติดตามและรวบรวมผลสรุปเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  ๖. กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน จัดทำรายงานประจำปีเพื่อวิเคราะห์ผล
การดำเนินงาน ปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
  ๘. ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
 



 
 

 
 

ผ 1.3 งานประกันคุณภาพ  ประกอบด้วย 
  ๑.3.1 นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์  หัวหน้างาน 

1.3.2 นางสาวสายพิณ  ถาวร   กรรมการ 
  1.3.3 นายศุภชัย  ศรศักดา  กรรมการ 
  1.3.4 นายกิตตินันท์  อทุมชาย  กรรมการ 
  1.3.5 นางสาวภาวินี  ศรีบุญเรือง  กรรมการ 
  1.3.6 นายอนุวัฒน์  อนวัช   กรรมการ 

1.3.7 นายจีรานุวัฒน์  วงศ์ทิพย์  กรรมการ 
  1.3.8 หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาทุกกลุ่มสาระ ฯ  กรรมการ 
  1.3.9 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประจำมาตรฐานฯ กรรมการ 
  1.3.10  นางเฟื่องฝน  บุญทวี   กรรมการและเลขานุการ 

1.3.11 นางสาวสุรัญญา ธรรมลังกา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

     มีหน้าที่  ดังนี้ 
๑. ช่วยผู้อำนวยการกำกับและดูแลระบบงานควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

  ๒. ศึกษาวิเคราะห์ และรับนโยบาย มาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนต้นสังกัด เขตพ้ืนที่การศึกษา  
สำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  ๓. ประชุมวางแผน กำหนดแนวทาง วิธีการ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพทาง 
การศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด 
  ๔. กำกับติดตาม ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินภายในโรงเรียน 
  ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ตรวจสอบ ประเมิน ทบทวนและรายงานการประเมินคุณภาพของ 
โรงเรียนให้ได้มาตรฐานของโรงเรียน 
  ๖. ประชุมวางแผน กำหนดแนวทาง วิธีการ ปฏิทินการประเมิน จัดทำเครื่องมือการประเมินภายในตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ทำคู่มือการประเมินเพ่ือชี้แจงให้กับบุคลากรในโรงเรียนรับทราบและเตรียมการประเมินภายในสถานศึกษา 
  ๗.  ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมิน วิเคราะห์ผลการประเมิน 
  ๘.  จัดทำรายงานการประเมิน และเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ 
  ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานระบบควบคุมภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวสายพิณ  ถาวร    หัวหน้างาน 
 ๒. นางวณิชชา   วงศ์ปทุม  กรรมการ 

3. นางทัศนีย ์   ช่วงโชติ   กรรมการ 
 4. นางกฤษณา   บุญหล่อ   กรรมการ 

5. นางสาววารุณี  ธรรมขันธ์  กรรมการ 
 6. นางสาวสุดารัตน์  ลายคำ   กรรมการ 
 7. นายกิตตินันท์  อทุมชาย  กรรมการ 
 8. นางสาวภาวินี  ศรีบุญเรือง  กรรมการ 
 9. นายอนุวัฒน์   อนวัช   กรรมการ 



 
 

 
 

 10. นางสาวสุรัญญา  ธรรมลังกา  กรรมการ 
 11. นางสาวศิระกาญจน์  ธนจอมสุรางค์  กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   ดังนี้ 
๑. ช่วยผู้อำนวยการกำกับและดูแลระบบงานควบคุมภายในของโรงเรียน 
๒. ประชุม วางแผน กำหนดแนวทาง วิธีการ ดำเนินการกำกับดูแลระบบงานควบคุมภายในโรงเรียน ตามแผน

และเป้าหมายที่กำหนด 
๓. กำกับติดตาม ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการประเมินภายในโรงเรียน 
๔.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบ ประเมิน ทบทวนและรายงานการควบคุมภายในโรงเรียนให้ได้

มาตรฐานของโรงเรียน 
๕. ประชุมวางแผน กำหนดแนวทาง วิธีการ ปฏิทินการประเมิน จัดทำเครื่องมือการประเมินภายในตามระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา ทำคู่มือการประเมินเพ่ือชี้แจงให้กับบุคลากรในโรงเรียนรับทราบและเตรียมการประเมิน
ภายในสถานศึกษา 

๖. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมิน วิเคราะห์ผลการประเมิน 
๗. จัดทำรายงานการประเมิน และเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  

ผ 1.4 งานสารสนเทศ ประกอบด้วย 
  ๑.4.1 นางกรภัทร  สมบัติโพธิกุล  หัวหน้างาน 
  1.4.2 นายกิตตินันท์  อทุมชาย  กรรมการ 
  1.4.3 นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์พรหม  กรรมการ 
  1.4.4 นายศุภชัย  ศรศักดา  กรรมการ 
  1.4.5 นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์  กรรมการ 
  1.4.6 นางเฟื่องฝน  บุญทวี   กรรมการ 

1.4.7 นายพิเชษฐ์  ฟองมณี   กรรมการ 
1.4.8 นางสาวสุรัญญา  ธรรมลังกา  กรรมการ 
1.4.9 นายจีรานุวัฒน์  วงศ์ทิพย์  กรรมการ 
1.4.10 นางสาวเกศรา  ต๊ะมัง   กรรมการ 
1.4.11  นายอนุวัฒน์  อนวัช   กรรมการ 

  1.4.12 นางสาวภาวินี  ศรีบุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ 
  

มีหน้าที ่ ดังนี้ 
  ๑. ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น มาตรการ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการของโรงเรียน เพื่อการกำหนดและวางแผนการเก็บข้อมูลสารสนเทศการบริหารและการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน 

๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนและข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพโรงเรียน 
   ๓. ให้คณะกรรมการประชุมวางแผนร่วมกัน วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติที่สำคัญด้านโรงเรียน นักเรียน ครู  
ชุมชน มาดำเนินงานสารสนเทศท่ีเป็นระบบเพื่อใช้ในการบริหารและบริการ 



 
 

 
 

    ๔. จัดทำเครื่องมือจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของโรงเรียนเพ่ือการบริหารและหรือความต้องการ 
ของฝ่าย/งาน/กลุ่ม 
    ๕. ประสานงาน ให้ความร่วมมือกับงานสารสนเทศของฝ่ายต่างๆ  ในโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล  
การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

๖. วิเคราะห์ จัดระบบการเก็บข้อมูลให้สะดวกต่อการค้นหา การใช้งานและให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

๗. จัดแสดงข้อมูล สถิติที่สำคัญ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเอกสารและผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
๙. ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

 ผ 1.๕ งานเกียรติยศและสรรเสริญ  ประกอบด้วย 
  ๑.5.1 นางละมัยพร  สิริบรรสพ  หัวหน้างาน 
  1.5.2 นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์  กรรมการ 
  1.5.3 นางกฤษณา  บุญหล่อ   กรรมการ 

1.5.4 นางวารุณี  ศรีงามเจริญสกุล  กรรมการ 
1.5.5 นางศศินา  สุขนา   กรรมการ 
1.5.6 นางสาวสุรัญญา  ธรรมลังกา  กรรมการ 

  1.5.7 นางสาวณัฐหทัย  ปัญญาคง  กรรมการ 
  1.5.8 นางสาวกรรณิการ์ ชัยลังกา   กรรมการ  
  1.5.9 นางสาวภาวินี  ศรีบุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ 

1.5.10นายอนุวัฒน์  อนวัช   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

มีหน้าที่   ดังนี้ 
๑. จัดระบบการทำงานเกียรติยศ และสรรเสริญ 
๒. จัดทำแผน โครงการปฏิบัติงานประจำปี 
๓. ประชุมวางแผน กำหนดแนวทางวิธีดำเนินการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้ได้รับการยกย่องเชิดชู 
๔. จัดทำเกียรติบัตร โล่ รางวัล แก่บุคลากรในโรงเรียนแก่ชุมชน 
๕. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเอกสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ผ 1.6  งานพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย 
  ๑.6.1 นายนิกร   ครินชัย   หัวหน้างาน 

1.6.2 นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์พรหม  กรรมการ 
  1.6.3 นางสาววารุณี  ธรรมขันธ์  กรรมการ 

1.6.4 นายเอนก  อินัง   กรรมการ 
1.6.5 นางละมัยพร  สิริบรรสพ  กรรมการ 
1.6.6 นางสาวภาวินี  ศรีบุญเรือง  กรรมการ 
1.6.7 หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาทุกกลุ่มสาระ ฯ  กรรมการ 
1.6.8  หัวหน้าระดับชั้นทุกระดับชั้น   กรรมการ 



 
 

 
 

1.6.9 นายอนุวัฒน์  อนวัช   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   ดังนี้ 
๑. ช่วยผู้อำนวยการกำกับและดูแลระบบงานพัฒนาองค์กร 

  ๒.  ประชุม วางแผน กำหนดแนวทาง วิธีการ ดำเนินการกำกับดูแลงานพัฒนาองค์กร ตามแผนและเป้าหมาย
ที่กำหนด 

๓. กำกับติดตาม ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการงานพัฒนาองค์กร 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานพัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐานของโรงเรียน 
๕. ประชุมวางแผน กำหนดแนวทาง  วิธีการ  ปฏิทินการพัฒนาองค์กรประเมิน จัดทำเครื่องมือการงานพัฒนา

องค์กรตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทำคู่มือการประเมินเพื่อชี้แจงให้กับบุคลากรในโรงเรียนรับทราบและ
เตรียมการพัฒนาองค์กร 

๖. จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ 
๗. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมิน วิเคราะห์ผลการประเมิน 
๘. จัดทำรายงานและเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ 
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ผ.1.7  งานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 

  1.7.1  นางสาวสายพิณ  ถาวร   หัวหน้างาน 
1.7.๒  นางสุธาสินี  ชัยคำหล้า  กรรมการ 
1.7.3  นางสิริรัฐ  รัชรินทร์  กรรมการ 
1.7.4  นางสาวจีราวรรณ จินาฟู   กรรมการ 
1.7.5  นายศุภชัย  ศรศักดา  กรรมการ 
1.7.6   นางสาวภาวินี  ศรีบุญเรือง  กรรมการ 
1.7.7  นางสุนีย์   แก้วสุพรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
1. ตรวจสอบการรับเงินและจ่ายเงินทุกประเภท 
2. ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
3. ตรวจสอบทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
4. ตรวจสอบทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงิน 
5. ตรวจสอบทะเบียนคุมใบสำคัญรองจ่าย 
6. ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
7. รายงานผลการตรวจสอบให้ฝ่ายบริหารทราบ 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
 1. นายมงคล กาเหว่า ประธานกรรมการ 
 2. นายกิตตินันท์ อทุมชาย รองประธานกรรมการ 
 3. นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธิ์ กรรมการ 



 
 

 
 

 4. นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรง กรรมการ  (กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 
 5. นายประภาส กาวารี กรรมการ  (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์) 
 6. นางสาวสุดารัตน์ ลายคำ กรรมการ  (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์) 
 7. นางบงกช บุญย่ิง กรรมการ  (กลุ่มสาระภาษาไทย) 
 8. นางเฟื่องฝน บุญทวี กรรมการ  (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) 
 9. นางทัศนีย ์ ช่วงโชติ กรรมการ  (กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา) 
 10. นางสาวสุพสัตร์ จันทร์แดง กรรมการ  (กลุ่มสาระศิลปศึกษา) 
            11. นางสาวปาลิดา จันทร์พุทธา กรรมการ  (กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ) 
            12. นางสาวภาวินี ศรีบุญเรือง กรรมการ 
 13. นางกรภัทร์ สมบัติโพธิกุล กรรมการและเลขานุการ 
 14. นางสาวสุรัญญา ธรรมลังกา ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่   ดังนี้ 
1. เป็นที่ปรึกษางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
2. รวบรวมแผนงาน โครงการ งานกิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. ติดตามการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในส่วนงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ของสพม.34  และงานโครงการโรงเรียนแกนนำ 46 ICT โรงเรียนในฝัน 
4. รวบรวมข้อมูลข่าวสารของงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและนำมาวิเคราะห์ปัญหาพร้อมสร้างแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
6. ร่วมประชุมพิจารณาการพัฒนางาน  สภาพปัญหางานเทคโนโลยีสารสนเท และการสื่อสาร 

 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประกอบด้วย 
 นางสิริธร   อมราภรณ์พิสุทธิ์  ที่ปรึกษา    
1. นายกิตตินันท์  อทุมชาย  หัวหน้างาน 
2. นางกรภัทร   สมบัติโพธิกุล  รองหัวหน้า 
3. นางสาวภาวินี  ศรีบุญเรือง  กรรมการ 
4. นายอนุวัฒน์   อนวัช   กรรมการ  
5. นายพิเชษฐ์   ฟองมณี   กรรมการ   
6. นางสาวสุรัญญา  ธรรมลังกา  กรรมการ 
7. นายจีรานุวัฒน์  วงศ์ทิพย์  กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้าที ่ดังนี้ 
1. ด้านฮาร์ดแวร์ 

         1.1 ดูระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน (LAN : Local Area Network) และจัดติดตั้งทำให้
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสามารถใช้งานได้ทั้งระบบอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ต 
         1.2 จัดระบบ ติดตั้งคอมพิวเตอร์สถานีบริการเครือข่าย (Computer Server) แก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้งานทั้งในระบบอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ต 



 
 

 
 

         1.3 จัดระบบการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงสัญญาณอินเตอร์เน็ตระหว่างเครือข่ายภายนอกกับเครือข่าย
ภายในให้สามารถใช้งานได้และจัดหาสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสามารถเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตได้ 

2. ด้านซอฟต์แวร์ วางแผนจัดระบบ จัดซื้อ จัดหา จัดทำและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วย 
       2.1 ซอฟต์แวร์ด้านการบริหารงานในโรงเรียนโดยใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการ ทำให้การ
บริหารงานในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลเชื่อมโยงกันทุกฝ่าย ทุกงานในโรงเรียน มีระบบสารสนเทศท่ี
เป็นปัจจุบัน นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน  ประกอบด้วยระบบ E-Office  ระบบ E-Library  ระบบ Report System 
    2.2 ซอฟต์แวร์ ด้านการเรียนการสอน 
              2.2.1 จัดทำเว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์กาวิละวิทยาลัย และพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์
อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สามารถสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียน ครู ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
              2.2.2 จัดทำเว็บเมล์ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี E-
Mail Address ทุกคนให้ครู และนักเรียนสามารถติดต่อกันได้โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สอบถามปัญหาทั้งในด้าน
การเรียนการสอน 
              2.2.3 จัดซื้อ จัดหา จัดทำ โปรแกรม สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามความต้องการ ของ
บุคลากรในโรงเรียน เพ่ือใช้สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ จัดทำสื่อ CAI นำเสนอแบบหลายสื่อ 

3. จัดอบรมบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน 
      3.1 จัดอบรมให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนและโรงเรียนโครงการโรงเรียนในฝัน ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ ICT ให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ การส่งหนังสือ อ่าน 
และเซ็นรับทราบหนังสือเวียนออนไลน์ การลงเวลามาปฏิบัติราชการ และการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน และการเรียนการสอน 

3.2 จัดอบรมให้แก่คณะครู ให้สามารถสร้างสื่อ CAI สร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ (E- 
Learning) ในรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

3.3 จัดอบรมให้แก่บุคลากรฝ่าย ICT ให้สามารถบริหารจัดการ Computer Server และบริหาร 
จัดการโปรแกรมการบริหารงานในโรงเรียนได้ 

4. จัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (www.kwc.ac.th) และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การบริหารงานและการเรียนการสอนในโรงเรียนและเชื่อมโยง
เครือข่าย ICT เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์การ และการจัดการเรียนการสอนกับสถานศึกษา สถาบันต่าง ๆ ทั้งใน
จังหวัด ในประเทศ และต่างประเทศ 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการตามนโยบายกลยุทธ์ของโรงเรียน ปฏิบัติงาน
ในงานตามแนวทางแผนภูมิ โครงสร้าง การพรรณนางาน และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประสานสัมพันธ์งานอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง เพื่อก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
 
 
 
  

http://www.kwc.ac.th/


 
 

 
 

                 ข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตั้ง  ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความรับผิดชอบ 
เสียสละ ประสานสัมพันธ์การดำเนินการอย่างมีความสุข มีส่วนร่วม  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการอย่าง
แท้จริง 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน  พ.ศ.  ๒๕63 เป็นต้นไป 
 
             สั่ง   ณ  วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.  ๒๕63 
 
 
               
                     (นายมงคล กาเหว่า) 
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 
 
 
 
 


