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สํานักงานบริหารวิชาการ 
• งานธุรการ-สารบรรณ 
• พัสดุ-การเงิน และงานระบบควบคุม

ภายใน 
• งานขอมูลสารสนเทศ 

กลุมงานพัฒนาหลักสูตร 
และสงเสริมวิชาการ 

• งานพัฒนาหลักสูตร 
• งานพัฒนาการเรียนการสอน 
• งานพัฒนาครูดานวิชาการ 
• งานเครือขายวิชาการ 
• ศูนยพัฒนาแหลงเรียนรู(หองสมุด) 
• ศูนยแนะแนว 

ผูอํานวยการสถานศกึษา 

กลุมบริหารงานวิชาการ 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

กลุมงานวิจัย ผลิตสือ่ นวัตกรรม 
               และเทคโนโลย ี
• งานวิจัยเพื่อการเรียนรู 
• ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

กลุมงานทะเบียน 

• งานทะเบียนประวัตินักเรียน 
• งานทะเบียนวัดผล 
• งานวัดและประเมินผล 
• งานเทียบโอนผลการเรียน 
• งานรับนักเรียน  

คณะกรรมการวิชาการ ตัวแทนผูปกครอง 



 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบขายงานวิชาการ 
       ฝายวิชาการมีหนาที่ในการพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความสามารถในการถายทอดความรูและจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนสูมาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีคณุธรรมจริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค จึงแบงการบริหารออกเปน 8 งาน ไดแก งานบริหารฝาย งานหลักสูตร งานการเรียน

การสอน งานนิเทศการสอน งานสงเสริมวิชาการ งานแนะแนว งานทะเบียนวัดผลและงานหองสมุด โดยมีรายละเอียด

ของภาระงานและความรบัผิดชอบดังน้ี 

  

1. งานบริหารฝายวิชาการ 

 เปนงานที่หัวหนาฝายวชิาการ วางแผน บริหารจัดการ และการดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการ บริหารงาน

หลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อนํานโยบาย แผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ โดยมี

รายละเอียดงานดังตอไปน้ี 

     1.1 ประชุมวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหสอดคลองกับงบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรียน ให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

    1.2 สงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพในการทาํงาน 

    1.3 นิเทศติดตามและประเมินผลในการดําเนินงาน อยางเปนระบบ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุและมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ 

         ของบุคลากรที่ชดัเจน 

    1.4 ประสานงานในการปฏิบัติหนาที่ผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

    1.5 จัดการขอมูลสารสนเทศ อยางเปนระบบ และทันตอการใชงาน 

  

2. งานหลักสูตร ถือวาเปนหัวใจสําคัญในการพฒันาคุณภาพทางวิชาการ ของโรงเรียน เพราะการที่ครูผูสอน

จะนําหลักสูตรไปใช 

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา 
• งานประเมินภายใน 
• งานประเมินคุณภาพภายนอก 
 

กลุมงานสาระการเรียนรูและ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

• พัฒนาหลักสูตรกลุมสาระ 
• นิเทศติดตามการเรียนการสอน 
• งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 



ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนน้ันจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองรูหลักสูตร รูจดุมุงหมายของหลักสูตร 

รูจักวธิีการวิเคราะหหลักสูตร รูจักแปลงหลักสูตรไปสูการสอน งานหลักสตูรประกอบดวย 

     2.1 ศึกษา วิเคราะหเอกสารหลักสูตร และขอมูล ที่ดาํเนินการตอการพัฒนาหลักสูตร 

    2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ 

    2.3 ศึกษาวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวชีว้ัด 

    2.4 ประสานงานและจัดทําโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาข้ันพื้นฐาน  

    2.5 กํากับตดิตามใหคุณครูนําหลักสตูรไปใช 

    2.6 ประเมินการใชหลักสูตรเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

    2.7 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

    2.8 จัดทาํสารสนเทศเพื่อเปนขอมูลและประโยชนในการบริหารจดัการหลักสูตร 

  

3. งานการเรียนการสอน การสอนของครจูะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุข้ึน ครูจะตองเรียนรูเทคนิคและ

วิธีการสอนจะตองวางแผน 

เตรียมการสอนเปนอยางดี พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัยและสอดคลองกับเน้ือหา พัฒนาระบบการ

สอนใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับผูเรียน งานการเรียนการสอนประกอบดวย 

     3.1 จัดทําประมวลการสอนรายวิชา 

    3.2 จัดทาํแผนการเรยีนรูและบันทึกหลังการสอน 

    3.3 ออกแบบกระบวนการเรียนรูและจดักระบวนการเรียนรู 

    3.4 จัดตารางสอน 

    3.5 ประสานหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเพื่อการบริหารจัดการกลุมสาระ 

  

4. งานนิเทศการสอน การนิเทศการสอน เปนกระบวนการจัดบริหารการศึกษา เพื่อใหการชี้แนะ ชวยเหลือ 

และความรวมมอืกับครู และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนของครู อันจะกอใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุดแกผูเรียน มีการจดัดาํเนินการดังน้ี 

     4.1 จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน  

    4.2 จัดระบบการนิเทศงานวชิาการ และการเรยีนการสอนภายในสถานศึกษา  

    4.3 ประสานงานการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับ

สถานศึกษา  

    4.4 ประสานงานใหกลุมสาระการเรียนรูมกีารนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร  

    4.5 กํากับ ติดตาม การดาํเนินงานของบุคลากรในกลุมงาน  

    4.6 ใหขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นในการพัฒนางานของสถานศึกษา  



    4.7 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปการศึกษา  

    4.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

5. งานสงเสริมวิชาการ เปนงานที่สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการใหบรรลุตามเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ตามเน้ือหาหลักสูตรในหองเรียนยังไมเพียงพอสําหรับการพัฒนาดานคุณภาพวชิาการ ดังน้ัน งานสงเสริม

วิชาการจึงมีสวนสําคัญมาก 

ที่จะทําใหนักเรียนเปนบุคคลที่ไดรับการพัฒนาทัง้ครบ งานสงเสริมวิชาการประกอบดวย 

     5.1 การจดัปายนิเทศ  

    5.2 สนับสนุนการจัดทําสื่อการเรียนการสอน 

    5.3 จัดชุมนุมสงเสริมวิชาการ 

    5.4 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูและบรรยากาศการเรียนรู  

    5.5 สงเสริมสนับสนุนนักเรียนเขารวมการแขงขันตางๆ 

    5.6 สงเสริมสนับสนุนนักเรียนเขารวมการแขงขันตางๆ 

  

6. งานทะเบียนวัดผล งานทะเบียนวัดผลเปนงานที่สามารถใหขอมูลมาพฒันาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตาม

เปาหมายของหลักสูตร เพราะการวัด และประเมินผล จะทําใหครูผูสอนสามารถรูถึงการพัฒนาของนักเรียน

วามีความรูความสามารถตามที่หลักสตูรกาํหนดใหหรือไม ดังน้ันงานวัดและประเมินผลจึงมีความ

ละเอียดออน มีกระบวนการในการทํางานมากพอสมควรและจะตองอาศยัขอมูลประกอบในการพจิารณา 

หลาย ๆวธิีการ ซ่ึงประกอบดวยงานตาง ๆ ดังน้ี 

     6.1 จัดทําแผนงาน  โครงการ   กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผล และประเมินผลทางการ

ศึกษา  

    6.2 กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  

    6.3 ใหความรูเกี่ยวกบังานวัดผลและประเมินผลการเรียนแกคร ู นักเรยีน และผูปกครอง  

    6.4 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน  

    6.5 ประสานงานจดัทํา จดัเก็บขอสอบ และดําเนินการในการจดัสอบใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการ

วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  

    6.6 ดําเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบวาดวยการวัดผลประเมินผล  

         การเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา  

    6.7 จัดทาํตารางสอบระหวางภาค  ปลายภาคเรียนและตารางการสอบแกตัว  

    6.8 สํารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไมครบเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อนักเรียน

ที่ไมมีสิทธิสอบ  



    6.9 ดําเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไมมีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไมผานเกณฑ  

    6.10 ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของกลุมสาระฯ 

    6.11 จัดทําระบบฐานขอมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน  

    6.12 รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนเปนรายบุคคล (ปพ.6)  

    6.13 ดําเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแกตัว  

    6.14 ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนใหผูปกครองนักเรียนรับทราบ  

    6.15 จัดทําขอมูล  สถิติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุมสาระการเรียนรู

เพื่อเปนขอมูล 

           ในการประชาสมัพันธและการพฒันา  

    6.16 ดูแลและประสานงานกับครูผูสอนและครทูี่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึง

ประสงค  การประเมินการอาน   

          การคิดวิเคราะห และการเขียนสื่อความ  การประเมินกิจกรรมสาธารณประโยชนของนักเรยีน  

    6.17 จัดทําหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรายงานผลการเรียนของนักเรียนสง

หนวยงานที่เกี่ยวของ  

    6.18 จัดทําและตรวจสอบคา GPA และ PR ของนักเรียน  

    6.19 จัดเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น ตามแนวทางที่

หนวยงานตนสังกัดกาํหนด  

    6.20 ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงานของงานวดัผลและประเมินผลการเรียน  

    6.21 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

7. งานแนะแนว กิจกรรมแนะแนวเปนกระบวนการปองกัน ปรับปรุงแกไข หรือพัฒนา และสงเสริมนักเรียน

เปนรายบุคคลหรือกลุม โดยมุงใหสามารถจัดการกับชีวิตของตนเองไดตามความถนัด ความสนใจ และความ 

สามารถ บนพื้นฐานของความแตกตางระหวางบุคคล และความเชื่อทีว่าทุกคนมีคุณคา สามารถพัฒนาให

เจริญงอกงามไดตามศกัยภาพของตน 

     7.1 งานเก็บรวบรวมขอมูล 

    7.2 งานสารสนเทศ 

    7.3 งานใหคําปรึกษา 

    7.4 งานจัดวางตัวบุคคลหรือกิจกรรมสงเสริมชวยเหลือนักเรียน 

    7.5 งานตดิตามประเมินผล 

  

8. งานหองสมุด งานหองสมุด มีหนาที่และรับผิดชอบงาน โดยมีรายละเอียดของงานดังน้ี 



     8.1 สนับสนุนในการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม นอกเหนือจากตาํราเรียนและการเรียนการสอน  

    8.2 สงเสริมใหหองสมุดเปนแหลงวิชาการที่สมบูรณและมี ประสิทธิภาพ 

    8.3 การใหบริการแกครู ผูปกครอง นักเรียนใหบริการ 

    8.4 จัดเก็บขอมูลการใหบริการ การประชาสัมพันธงานของหองสมุดใหเกิดประสิทธิภาพ 

    8.5 จัดหาและสนับสนุนการใหบริการ การคนควาทางอินเตอรเน็ต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางการบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนทุงสังพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาการศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุงสังพิทยาคม 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

งานแผนงานและประกัน

คุณภาพ 
งานวางแผนพฒันาโรงเรียน งานการจัดองคกร 

 

งานคํานวณตนทุนผลผลติ 

 

งานกองทุนสวัสดิการ 

 

งานบริหารการเงินและบัญชี 

งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

 

งานบริหารการเงิน 

งานการเงินและพัสดุ 

งานจัดระบบการประกันคุณภาพ 

 

งานประเมินผลแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
งานควบคุมภายใน 

 

งานบริหารพัสดุและสินทรัพย 

 

งานสวัสดิการ 

งานประเมินผลการเงินและพัสดุ 

 
งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 



 

 

 



 

ดานการบริหารงานงบประมาณ 

ดานการบริหารงานงประมาณ มีภาระหนาท่ี22 อยางดวยกันคือ 

2.1 การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรอื 

เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน แลวแตกรณ ี

2.2 การจดัทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 

2.3 การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

2.5 การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 

2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 

2.8 การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 

2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

2.11 การวางแผนพัสด ุ

2.12 การกาํหนดรูปแบบรายการ หรือคณุลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางที่ใชเงิน 

งบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแลวแตกรณ ี

2.13 การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจดัทาํและจัดหาพัสด ุ

2.14 การจดัหาพัสด ุ

2.15 การควบคุมดูแล บํารุงรกัษาและจําหนายพสัด ุ

2.16 การจดัหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

2.17 การเบิกเงินจากคลงั 

2.18 การรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการจายเงิน 

2.19 การนําเงินสงคลัง 

2.20 การจดัทําบัญชีการเงิน 

2.21 การจดัทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

2.22 การจดัทําหรอืจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

 
 
 
 



 

 

 
 



โครงสรางกลุมบริหารงานบุคคล  โรงเรียนทุงสังพิทยาคม 
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ผูอํานวยการโรงเรียน 

รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล 

๑. งานสํานักงานดานการบริหารบุคคล 

๒. งานบริหารงานบุคคล 

๒.๑ งานวางแผนอัตรากาํลัง 

๒.๑.๑ การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน 

๒.๑.๒ การกาํหนดตาํแหนง 

๒.๑.๓ การขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา และวิทยาฐานะ 

         ขาราชการครู  

๒.๑.๔ การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

๒.๒ งานพัฒนาบุคลากร 

๒.๓ งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

๒.๓.๑ การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูบุคลากรและทางการศึกษา 

๒.๓.๒ การเพิ่มคาจางลกูจางประจาํและลูกจางชัว่คราว 

๒.๔ งานบํารุงขวัญและสงเสริมกําลังใจ 

๓. งานบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการครู ลูกจาง และบุคลากร 

    ทางการศึกษา 

๓.๑  งานจัดทาํทะเบียนประวัติขาราชการครู ลูกจาง และบุคลากร 

  ทางการศึกษา 

๓.๒ งานจัดทําหลักฐานการปฏิบัติราชการ 

๓.๒.๑ การลาขาราชการครู ลูกจางและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.๒.๒ การมาปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการคร ูลกูจาง และ 

 บุคลากรทางการศึกษา 

๔. งานเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

๕. งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรต ิ

๖. งานสงเสริมมาตรฐานวิชาชพีและจรรยาบรรณวิชาชพี 

๗. งานริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 

    ทางการศึกษา 



 

 

 



 
ดานการบริหารงานบุคคล 

ดานการบริหารงานบุคคล   มีภาระหนาท่ี 20 อยางดวยกันคือ 

3.1 การวางแผนอัตรากําลัง 

3.2 การจดัสรรอัตรากาํลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.3 การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

3.4 การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงข้ึน การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

3.5  การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3.6 การลาทุกประเภท 

3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.8 การดาํเนินการทางวนัิยและการลงโทษ 

3.9 การสั่งพกัราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

3.10 การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

3.11  การอทุธรณและการรองทุกข 

3.12  การออกจากราชการ 

3.13  การจัดระบบและการจดัท าทะเบียนประวัต ิ

3.14  การจัดทาํบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน   เครื่องราชอิสริยาภรณ 

3.15  การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.16 การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรต ิ

3.17 การสงเสริมมาตรฐานวิชาชพีและจรรยาบรรณวิชาชพี 

3.18 การสงเสริมวินัย คณุธรรมและจริยธรรมสาํหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.19 การรเิริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 

3.20 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



โครงสรางกลุมงานบริหารงานท่ัวไป   โรงเรียนทุงสังพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายบริหารงานท่ัวไป 

๑. งานสํานักงานดานการบริหารงานทัว่ไป 
๒. งานประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  
๓. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 
๔. การสื่อสารและการประชาสัมพนัธ 

๕. การสรางและเผยแพรเกยีรติประวตัิของโรงเรียน 

๖. งานประชาสัมพันธการศกึษา 
๗. งานทัศนศึกษา 
๘. งานสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษาของบุคคล ชุมชน 

องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
๙. งานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
๑๐.งานนักการภารโรง 

๑๑. งานบริหารกิจการนักเรียน 
๑๒. งานสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
๑๓. งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๑๔. งานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๑๕. งานแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนในการลงโทษนักเรียน 
๑๖. งานเฝาระวังคุมความประพฤตนัิกเรียน 
๑๗. งานประชุมผูปกครอง 
๑๘. งานประกันภัยอุบัตเิหตุนักเรียน 

๑๙. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย 
๒๐. งานประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียน 

๒๑. งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 



 

 

 



 

ดานการบริหารงานทั่วไป 

ดานการบริหารท่ัวไป   มีภาระหนาท่ี 21 อยางดวยกันคือ 

4.1 การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

4.3 การวางแผนการบรหิารงานการศึกษา 

4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

4.5 การจดัระบบการบรหิารและพัฒนาองคกร 

4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

4.8 การด าเนินงานธุรการ 

4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

4.10 การจดัทําสาํมะโนผูเรียน 

4.11 การรับนักเรียน 

4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจดัตั้ง ยบุ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

4.13 การประสานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

4.14 การระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา 

4.15 การทัศนศึกษา 

4.16 งานกิจการนักเรียน 

4.17 การประชาสัมพันธงานการศกึษา 

4.18 การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบัน

สังคมอื่น  4.19 งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

4.20  การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 

4.21 แนวทางการจัดกจิกรรมเพือ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

๑. นายสถาปตย  เดชะ   ประธานกรรมการ 

๒. นางอรวรรณ รักเมือง   กรรมการ  (ผูแทนผูปกครอง) 

๓. นางปราณี  รตันะ     กรรมการ  (ผูแทนครู) 

๔. นายบัญญัติกิจ  สุขฉนวน   กรรมการ  (ผูแทนองคกรชุมชน) 

๕. นางสาวจารวุรรณ  สงัเกื้อ   กรรมการ  (ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา) 

๖. นายมานะ  อินทศิลา   กรรมการ  (ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

๗. นายยุทธนา  หอมเกต ุ   กรรมการ  (ผูทรงคุณวุฒิ) 

๘. นายสมโชค สมใจ   กรรมการ ( ผูแทนพระภิกษุและหรือผูแทนองคกร  

ศาสนาอื่นในพื้นที ่) 

๙. นายวิจิตร  ไกรนรา   ที่ปรึกษา 

๑๐. ร.ต.ต.ศิริ  ขันธคง   ที่ปรึกษา 

๑๑. นายวัชรา  พรหมศร   ที่ปรึกษา 

๑๒. นายสงา  ไกรนรา   ที่ปรึกษา 

๑๓. ด.ต.ภาชโร เรืองสังข   ที่ปรึกษา 

๑๔. นางวารินดา  จูหอง   เลขานุการ 

 
 
 

 
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษา 

                        โรงเรียนทุงสังพิทยาคม 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

๑ นายสถาปตย   เดชะ ประธานกรรมการสถานศึกษา 

๒ นายยุทธนา    หอมเกตุ ผูทรงคุณวุฒ ิ

๓ นางอรวรรณ   รักเมอืง ผูแทนผูปกครอง 



๔ นายบัญญัติกิจ    สุขฉนวน ผูแทนองคกรชุมชน 

๕ นายมานะ   อินทศลิา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๖ นางสาวจารุวรรณ   สงัเก้ือ ผูแทนศิษยเกา 

๗ นายสมโชค   สมใจ ผูแทนองคกรศาสนา 

๘ นางวารินดา    จูหอง ผูอํานวยการโรงเรียน 

๙ นางปราณี   รัตนะ ผูแทนคร ู

๑๐ นายวิจิตร   ไกรนรา คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

๑๑ ร.ต.ต.  ศิริ   ขันธคง คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
๑๒ นายวัชรา    พรหมศร คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
๑๓ นายสงา    ไกรนรา คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
๑๔ ด.ต. ภาชโร   เรืองสังข คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

 


