
 
ค ำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 

ที่  ๓๙๓/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนตำมสำยงำนกำรบริหำร 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม) 
------------------------------------------------------------------- 

ตามค าสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่ ๒๘๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามสายงานการบริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ 

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น เนื่องจากมีข้าราชการครู สายงานบริหารสถานศึกษา ได้รับค าสั่งย้ายมาปฏิบัติราชการ

ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานโรงเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อย   

มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามสายงานการบริหารโรงเรียน

ขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แก้ไขเพ่ิมเติม) และให้มีบทบาทหน้าที่  ดังต่อไปนี้  

๑. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๑) นางลักษณ์มณี  แสงสุพิน รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ รองประธานกรรมการ 
๒) นายธนชั  ฐากลุธเนศ รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 

บทบาทและหน้าที่  ดังนี้ 
1. ร่วมวางแผน ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนนนงานขงงสถานศึกษาให้สงดคล้งง

กับนโยบายขงงกระทรวงศึกษาธนการ 
2. ร่วมพนจารณาการบรนหารงานหรืงการด าเนนนงานขงงโรงเรียน แล้วแต่กรณีเพ่ืงน าเสนงต่งกลุ่มแผนงาน

และงบประมาณ กลุ่มวนชาการ กลุ่มกนจการนักเรียน กลุ่มง านวยการและส่วนงื่น ๆ ที่เกี่ยวข้งง 
3. ส่งเสรนมสนับสนุนการจัดกนจกรรมขงงสถานศึกษา เสนงแนะและให้ค าปรึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเก่ียวกับการจัดกนจกรรมการเรียนรู้ 
4. ร่วมพนจารณาวนนนจฉัยชี้ขาดเม่ืงมีปัญหาเกนดข้ึนภายในสถานศึกษา 
5. ปฏนบัตนตามขงบข่ายภาระงานขงงคณะกรรมการบรนหารสถานศึกษาตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
6. ก าหนดแนวปฏนบัตนการประจ าปีขงงสถานศึกษาให้ครงบคลุมทุกแผนงาน 
7. ควบคุม ก ากับ ตนดตาม และนนเทศงานขงงสถานศึกษาในทุกด้าน 
8. ให้ความเห็นในการพนจารณาความดีความชงบประจ าปีขงงครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
9. พนจารณาจัดสวัสดนการเพื่งง านวยความสะดวกและช่วยเหลืงครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
10. ประเมนนผลการปฏนบัตนงานขงงคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
11. น าผลการประเมนนมาวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาในการปฏนบัตนงานให้มีประสนทธนภาพยน่งขึ้น 
12. ปฏนบัตนงานงื่น ๆ ที่ได้รับมงบหมาย 

 
 
 
 



 
๒ 

๒.  กลุ่มอ ำนวยกำร 
๑) นำงลักษณ์มณี  แสงสุพิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มอ านวยการ 

บทบำทและหน้ำที่  ดังนี้  
๑. เป็นกรรมการบริหารโรงเรียน 
๒. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มอ านวยการ  
๓. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการในกรณีผู้อ านวยการไม่อยู่ หรือผู้อ านวยการมอบหมาย 
๔. เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของกลุ่มอ านวยการ 
๕. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานกลุ่มอ านวยการ 
๖. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบปฏิบัติและแผนกลยุทธ์โรงเรียน 
๗. ร่วมก าหนดทิศทาง แนวปฏิบัติและจัดท าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและ

ปัญหาของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 
๘. ประชุม วางแผนปฏิบัติงานกลุ่มอ านวยการกับคณะกรรมการให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ปรัชญาระเบียบ

ปฏิบัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และแผนพัฒนาโรงเรียน 
๙. ก ากับ ติดตาม ดูแลให้มีการจัดท าโครงการแผนพัฒนางาน งบประมาณ ระบบสารสนเทศและจัดท า

ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการ  
๑๐. ก ากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ่มงาน งานส านักงานกลุ่มอ านวยการ, งานสารบรรณ

โรงเรียน, งานบุคลากร, งานส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียน , งานสหวิทยาเขต, งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ,    
งานโรงอาหารและโภชนาการโรงเรียน , งานปฏิคม, งานประชาสัมพันธ์ , งานยานพาหนะ, งานพยาบาล ,        
งานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) และงานจัดท าและจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึกโรงเรียนขอนแก่น
วิทยายน (souvenir) ในสังกัดกลุ่มอ านวยการ 

๑๑. ก ากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานบุคลากร ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และฝ่ายสัมพันธ์
ชุมชนในสังกัดกลุ่มอ านวยการ 

๑๒. วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกลุ่มอ านวยการ 
๑๓. จัดท ารายงานและสรุปผลงานกลุ่มอ านวยการให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารับทราบ 
๑๔. ด าเนินการและประสานงานภาคี 4 ฝ่าย 
๑๕. ประสานงานการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

ขอนแก่นวิทยายน และคณะกรรมการมูลนิธิขอนแก่นวิทยายน 
๑๖. วางแผนการพัฒนางานกลุ่มอ านวยการ ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ           

ตามเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
๑๗. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับและน าไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา

ให้เหมาะสมต่อไป  
๑๘. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเป็นเอกสารอ้างอิงได้ 
๑๙. ก ากับดูแลการลงเวลามาปฏิบัติราชการของครูและบุคลากร 
๒๐. บันทึกสมุดหมายเหตุรายวันเสนอผู้อ านวยการ 
๒๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้เป็นไปตามขอบข่ายและภารกิจตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 



 
๓ 

๒.๑ คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
 ๑) นำงลักษณ์มณี  แสงสุพิน   ประธานกรรมการ 

บทบำทและหน้ำที่  ดังนี้  
๑. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานกลุ่มอ านวยการ 
๒. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบปฏิบัติ กลยุทธ์โรงเรียน 
๓. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานกลุ่มอ านวยการให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ปรัชญา นโยบาย วิสัยทัศน์    

พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาโรงเรียน 
๔. ร่วมก าหนดทิศทาง แนวปฏิบัติและจัดท าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและ 

ปัญหาของโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน  
๕. เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มอ านวยการ 
๖. ก ากับติดตามดูแลให้มีการจัดท าโครงการแผนพัฒนางาน งบประมาณ ระบบสารสนเทศ และจัดท า

ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการ  
๗. ก ากับติดตามดูแลการปฏิบัติงานบุคลากร ทุกงานในกลุ่มอ านวยการ 
๘. ก ากับติดตามดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การโต้ตอบหนังสือ การเก็บหนังสือ การท าลาย

เอกสาร ทั้งในและนอกโรงเรียนของกลุ่มอ านวยการ 
๙. วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกลุ่มอ านวยการ 
๑๐. จัดท ารายงานและสรุปผลงานกลุ่มอ านวยการให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารับทราบ 
๑๑. ด าเนินการและประสานงานคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
๑๒. ประสานงานการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

ขอนแก่นวิทยายนและคณะกรรมการมูลนิธิขอนแก่นวิทยายน 
๑๓. วางแผนการพัฒนางานกลุ่มอ านวยการ ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม

เป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
๑๔. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับและน าไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา

ให้เหมาะสมต่อไป 
๑๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเป็นเอกสารอ้างอิงได้ 
๑๖. ก ากับดูแลการลงเวลามาปฏิบัติราชการของครูและบุคลากร 
๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓. กลุ่มกิจกำรนักเรียน 
 ๑) นำยธนัช  ฐำกุลธเนศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มกิจการนักเรียน 
บทบำทและหน้ำที่ ดังนี้ 

๑. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
๒. เป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน 
๓. เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลต่อผู้อ านวยการโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มกิจการนักเรียน 
๔. ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนในกรณีผู้อ านวยการไม่อยู่หรือผู้อ านวยการมอบหมาย 

 



 
๔ 

๕. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารกลุ่มกิจการนักเรียน 
๖. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ปรัชญา อัตลักษณ์ นโยบาย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๗. ก ากับติดตามดูแลให้มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนางาน/โครงการ งบประมาณ ระบบสารสนเทศ และ

จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการนักเรียน 
๘. ก ากับติดตามดูแลการปฏิบัติงานของครูบุคลากรทุกกลุ่ม/งานในสังกัดกลุ่มกิจการนักเรียนและรายงาน

ผลต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
๙. วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มกิจการนักเรียนเพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
๑๐. จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มกิจการนักเรียนประจ าปีเป็นรูปเล่ม 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้เป็นไปตามขอบข่ายและภารกิจตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

๓.๑ คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มกิจกำรนักเรียน 
๑) นำยธนัช  ฐำกุลธเนศ  ประธานกรรมการ 

บทบำทและหน้ำที่ ดังนี้ 
๑. วางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน

บุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างสายงานของกลุ่มกิจการนักเรียน 
๒. ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มกิจการนักเรียน 
๓. ส่งเสริมระเบียบวินัย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กับ

สภาพความเป็นนักเรียน 
๔. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ของนักเรียน อย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด้าน 
๕. ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียน 
๖. จัดท าโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มกิจการนักเรียน เพ่ือเสนอของบประมาณประจ าปี ตามแผนปฏิบัติ

ราชการโรงเรียน และด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
๗. สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการนักเรียนเสนอต่อโรงเรียนทุกภาคเรียน  
๘. ประสานงานกับ กลุ่มงานอ่ืน ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

๔.๑ คณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program 
1) นางลักษณ์มณี  แสงสุพิน รงงประธานกรรมการง านวยการโครงการ EP 
2) นำยธนัช  ฐำกุลธเนศ   รงงประธานกรรมการง านวยการโครงการ EP 

บทบาทและหน้าที่  ดังนี้ 
1. ด าเนนนงานโครงการจัดการเรียนการสงนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธนการเป็นภาษางังกฤษ 
2. ด าเนนนงานโครงการจัดการเรียนการสงนภาษางังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน กับครูชาวไทยและครู

ชาวต่างชาตน 
3. ด าเนนนการ ส่งเสรนมพัฒนางาน โครงการให้เกนดผลส าเร็จและมีประสนทธนภาพ 

 
 



 
๕ 

4. จัดท าแผนงานโครงการ ปฏนทนนการปฏนบัตนงานเสนงกรรมการกลุ่มวนชาการและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่ว
กัน 

5. ก าหนดวนธีด าเนนนงานโดยประสานกับทุกกลุ่ม/งาน ที่เกี่ยวข้งง 
6. ด าเนนนการส่งเสรนมการด าเนนนงานตามวนธีการที่ก าหนด 

 
7. บันทึกข้งมูล จัดท าสารสนเทศงานที่เก่ียวข้งงกับโครงการฯ 
8. ด าเนนนงานงื่น ๆ ที่เกี่ยวข้งงให้เป็นไปตามขงบข่ายและภาระงาน 
9. ประเมนนผล สรุปและรายงานผลการด าเนนนงานเสนงต่งคณะกรรมการกลุ่มวนชาการและคณะกรรมการ

บรนหารโรงเรียน 
 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบ     
ให้รองผู้อ านวยการโรงเรียน/หรือหัวหน้ากลุ่ม/งาน ติดตามนิเทศงานที่มอบหมายเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เกิดผลดีต่อโรงเรียนและราชการสืบไป 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
ลงชื่อ 

(นายอดุลย์เดช  ฐานะ) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 


