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กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

ค าน า 

 
 เอกสารค าสั่งโรงเรียนพรเจริญวิทยา เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตามสายงาน 

การบริหารราชการโรงเรยีนพรเจริญวทิยา  ปีการศึกษา 2565 ซึ่งแบ่งเป็น 5  ฝุายงาน  ได้แก่ ฝาุยวิชาการ   
ฝุายงบประมาณ ฝุายบรหิารงานบุคคล  ฝุายบริหารทัว่ไปและฝุายกิจการนักเรียน  เพื่อให้การบรหิารจัดการ 

การศกึษาของโรงเรียนพรเจริญวิทยา  เป็นไปในทิศทางและแนวปฏิบัติเป็นอันเดียวกันและเป็นคู่มือให้บุคลากร 

ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขอบข่ายงานที่โรงเรียนได้มอบหมายให้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและ 

ทางราชการสืบไป 
 

 โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกีย่วข้องในการจดัท าค าสั่งเล่มน้ีจนส าเร็จและสามารถ   
น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้  

 

                                                                                   
 

       นายไสว  พลพุทธา 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ปฏิบัติราชการในต าแหน่งรักษาการ 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา 
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นายสามารถ  สุคุณพันธ ์
รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

งานอ านวยการ 
- งานสารบรรณฯ 
และเลขา 
- งานราชพิธี รัฐพิธี 
ภายนอกโรงเรียน 
- งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ และ
งานคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง 
- งานโรงเรียนกับ
ชุมชน 
- งานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา สมาคม
ศิษย์เก่า ครู   
และผู้ปกครอง 
- งานพัสดุฝุาย
บริหารทั่วไป 
งานมาตรการปูองกัน
เชื้อไวรัสโคโรนา 

 

 

งานวางแผน 
- การวางแผน
อัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง – 
การสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 
- การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  
- งานขอมีหรือการ
เล่ือนวิทยฐานะ 
- งานทะเบียน
ประวัติ 
   - ใบประกอบ
วิชาชีพ 
   - งานการลา 
- งานการขอมีบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

 

งานเสริมสรา้ง 
- งานการเล่ือน
เงินเดือนข้าราชการ
ครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา  
- งานเครื่องราชฯ 
- งานวินัยและการ
รักษาวินัย 
- งานการออกจาก
ราชการ  
- งานนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 
และประเมินผล  
- งานส่งเสริมขวัญ
และก าลังใจ  
     - การศึกษาดูงาน 
     - การเก็บข้อมูล
เข้าร่วมอบรมสัมมนา 
     - การมอบ
ของขวัญวันเกิด 

 

 

นางสาวเพ็ญรัตน์  ศรีพรหม 
หัวหน้าฝุายบริหารงานบุคคล 

งานการเงิน 
- งานการ
บริหารงาน
การเงิน 
 - การเบิก – 
จ่าย และการ
อนุมัติ
งบประมาณ 
- การโอน 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
  

งานพัสด-ุ
สินทรัพย์ 
- การ
บริหารงานพัสดุ 
และสินทรัพย์ 
- งาน 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
- งานที่ราชพัสดุ 

 

งานนโยบาย-
แผนงานฯ 
- การจัดท าและ
เสนอขอ
งบประมาณ 
- การจัดสรร 
งบประมาณ 
- การระดม 
ทรัพยากรและ  
การลงทุนเพ่ือ
การพัฒนา 
- วิเคราะห์งาน/
โครงการของ
กลุ่มงานต่าง ๆ 
ในโรงเรียน 

 

งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

- งานอาคารสถานที่
และนักการ-ภารโรง 
- งานสวัสดิการ
บ้านพัก 
- งานรถยนต์
ส่วนกลาง 
- งานเวรยามและ
รักษาทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 

 

งานกิจการนักเรียน 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- งานยาเสพติดฯ 
-งานสถานศึกษาสีขาวฯ 
- งานระเบียบวินัยและการพัฒนา
นักเรียน  
- งานครูที่ปรึกษา ครูเวร
ประจ าวัน 
- งาน To Be Number One  
- งานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
- งานขับขี่ปลอดภัย 
- งานพัสดุฝุาย  
- งานสารบัญและเลขานุการฝุาย 
- งาน พสน. 
- โครงการพิเศษหรืองานที่ได้รับ

มอบหมาย 
                           

 

นายชาติชาย ทุมโยมา 

หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการโรงเรยีนพรเจริญวิทยา 

นายไสว  พลพุทธา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ องค์กรชุมชน/ 

หน่วยงานราชการ/ เอกชน /ศาสนา 
สมาคม/ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง/ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

งานส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาการ 
- งานพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษาและ
จัดการเรียนการ
สอน 
- งานทะเบียน 
- งานวัดผลและ
ประเมินผล 
- งานพัฒนา
คุณภาพวิชาการ 
- งานหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และสารสนเทศ
กลุ่มสารการเรียนรู้ 
- งานห้องสมุด  
และแหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 
 

งานพิเศษ
ตามนโยบาย 
- โครงการสวน
พฤกษาศาสตร์
ในโรงเรียน 
- โครงการการ
จัดการเรียน
การสอนด้วย
ครูไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ 
(EIS) 
- โครงการลด
เวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ 
- โครงการสะ
เต็มศึกษา 
- โครงการการ
จัดการศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม
รูปแบบใหม่ 
(DLTV) 

 

นายจักรพงษ ์ กลมล ี
หัวหน้าฝุายวิชาการ 

 
ผช.ผอ.ผลุ่มงานบรหิารงานบุคคล 

นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น 
หัวหน้าฝุายงบประมาณ 

นางทิพวัลย์ ศรีพรหมษา 
ครู รักษาการรองผู้อ านวยการ 

ฝุายบริหารงานบุคคล 

นายนิติญวัฒน์  วรรทว ี
รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน 

 

นายธนากฤต  เปริน 
รองผู้อ านวยการฝุายงบประมาณ 

การบัญช ี
- งานการบริหาร

การบัญช ี

 - งานการ 
ตรวจสอบ 
ติดตาม  
ประเมินผล  
และรายงาน 
ผลการใช้เงิน 
และผลการ 
ด าเนินงาน 
- งานสวัสดิการ 
ต่าง ๆ 
- งานการ
จัดระบบควบคุม
ภายใน 

 

นายพิชิต  อุปสิทธิ์ 
รองผู้อ านวยการฝุายบริหารท่ัวไป 

นายปกาศิต ก้อนกัน้ 
หัวหน้าฝุายกิจการนักเรียน 

 

งานบริการและ
สวัสดิการ 
- งานบริการและปฏิคม 
- งานโภชนาการและ
สาธารณูปโภค 
- งานอนามัยฯ และงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 
- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานดนตรี  ดุริยางค์  
และนาฏศิลป์ 
- งานสาธารณะกุศล 
- งานโรงน้ าดื่มสะอาด 
- งานสหกรณ์ร้านค้า 
- งานธนาคารโรงเรียน 
-งานรถรับ-ส่งนักเรียน 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการโรงเรยีนพรเจริญวิทยา (ต่อ) 

นักเรียน/ประเมินผล/สรปุ/รายงาน 

งานวางแผน 
- งานหนังสือรับรอง
เงินเดือน/บุคคล 
- งานสารสนเทศและ
ประเมินผล 
- งานธุรการ/พัสดุ
ฝุาย  

 

งานเสริมสร้าง      
     - การจัดงานเล้ียง
รับ-ส่งบุคลากร 
     - งานเกษียณอายุ
ราชการ 
     -การมอบของแสดง
ความยินดีกรณีจบ
การศึกษาและเล่ือน
วิทยฐานะ 
- งานทะเบียนบุคลากร
ภาครัฐ 
- งานโครงการพิเศษที่
ได้รับมอบหมาย 
 

งานส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาการ 
- งานแนะแนว 
- งานการเงิน  
และพัสดุฝุาย 
- งานธุรการ   
และสารบรรณฝุาย 
-งานประกัน
คุณภาพการศึกษา  
-งาน โครงการ
พิเศษ 

 

 

 

 
 

งานพิเศษตาม
นโยบาย 
- โครงการ 
การสร้างชุม 
ชมแห่งการ 
เรียนรู้ (PLC) 
- โครงการ 
โรงเรียน 
มาตรฐาน 
สากล 

 

นายจักรพงษ ์ กลมลี 
หัวหน้าฝุายวิชาการ 

 
ผช.ผอ.ผลุ่มงานบรหิารงานบุคคล 

นางสาวเพ็ญรัตน์  ศรีพรหม 
หัวหน้าฝุายบริหารงานบุคคล 
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                                    โครงสร้างสายงานฝ่ายวิชาการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการ
เรียนการสอน 
- งานบริหารกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
- งานทะเบียน 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- งานพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
- งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
และสารสนเทศกลุ่มสารการเรียนรู้ 
- งานห้องสมุด  และแหล่งเรียนรู ้
- งานแนะแนว 
- งานกองทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืม 
การศึกษา 
- งานการเงิน  และพัสดุฝ่าย 
- งานธุรการ  และสารบรรณฝ่าย 
- คัดกรองและวางแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

งานพิเศษตามนโยบาย 
- โครงการสวนพฤกษาศาสตร์ในโรงเรียน 
- โครงการการจัดการเรยีนการสอนด้วยครูไทย
เป็นภาษาอังกฤษ (EIS) 
- โครงการลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ 
- โครงการสะเต็มศึกษา 
- โครงการการจัดการศกึษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมรูปแบบใหม่ (DLTV) 
- โครงการการสร้างชุมชมแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
- โครงการหลักสูตรส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพ
ผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

-โครงการจัดการเรยีนการสอนตามหลกัสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปน็ภาษาอังกฤษ MEP 
- โครงการห้องเรียนกีฬา  
- โครงการพัฒนาการจดัการเรยีนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์โดยใช้การจัดการเรียนการสอน 
ศตวรรษที่  21  ด้วยสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์ม
การจัดการเรียนรู ้
 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
นายจักรพงษ์  กลมลี 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายไสว  พลพุทธา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นายสามารถ  สุคุณพันธ์ 

/1.ฝุายวิชาการ... 
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1. ฝ่ายวิชาการ 

1.1 คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ 
 1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์      รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 

2.1  นางสาวมณรีัตน์  ผาแดง      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
2.2  นางสาวทศัภรณ ์ ศรีจันด ี      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
2.3  นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรฯ์   กรรมการ 
2.4  นายสพุรรณ  บุญสิทธิ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
2.5  นางจันทนา  สมบัตมินต์      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
2.6  นายปิยวัช  คามตะศิลา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
2.7  ว่าทีร่้อยตรีกระจ่าง พินิจมนตรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ  กรรมการ 
2.8  นางสาวสธุิดา  วงศช์ารี       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  กรรมการ 
2.9  นางสุนรีัตน์  สอนบาล      หัวหน้ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 

3. นายจักรพงษ ์ กลมลี      หัวหน้าฝาุยวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ดังนี ้

1. การวางแผนงานด้านวชิาการ การก าหนดนโยบาย การจดัท าแผนและโครงการในแผนปฏิบัติการจัดท า
ปฏิทินปฏิบัติการของโรงเรียน ตลอดจนจัดท าแผนปฏิบัติการรายวัน รายเดือน 

2. วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาได้แก่ ก าหนดจดุหมาย 
ของหลักสูตรระดับสถานศึกษา การก าหนดทิศทางการจดัสัดสว่นสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
การประเมินผล การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้ทันสมัย 

3. เป็นกรรมการช่วยในการจดัท าตารางสอนประเภทต่างๆ ตารางสอนรวม ตารางสอนประจ าชั้น ตารางสอน
ของครูแต่ละคน ตารางสอนประจ าสาระวิชา ตารางสอนซ่อมเสริมและตารางการใช้ห้อง 

4. ให้ค าแนะน างานฝุายวิชาการ ในดา้นการจัดครูเข้าสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศ
ส่งเสริมการเรียนการสอน การจัดสอนซ่อมเสริม การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนการพัฒนาครดู้าน
วิชาการ การจดักิจกรรมนักเรียนให้สนองความสนใจ ความถนัดและความสามารถของนักเรียน ดา้นการวัดและ
ประเมินผลการเรียน  การประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณภาพดา้นวิชาการ 

5. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ตดิตามดูแลการปฏิบัติงานและการประเมินผล การจดัการเรียนการสอนใน 
ด้านการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ การท าบันทกึการสอนรายวิชา การจดัหา การใช้การบ ารุงรักษาและส่งเสริม 
การผลติสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การใชท้รพัยากร แหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ  
สถานประกอบอาชีพอิสระ และการประเมินผลงานวิชาการ 

6. นิเทศ ตดิตามการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียน ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการ  
 ในการนิเทศและติดตามการเรียนการสอน การให้บริการเอกสารงานวิชาการเพื่อสะดวกในการปฏิบัติและจัดท า 

7. ให้ค าแนะน านิเทศการด าเนินงานการเรียนการสอนเพื่อให้สัมฤทธิผลตามหลักการและจุดหมายหลักสูตร 
/8.สอดส่อง..... 
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8. สอดส่อง ดูแลให้คณะครูผู้สอน สามารถด าเนินงานตามภาระหน้าที่ได้เรยีบร้อยตามแผนปฏิบัติการปฏิทิน
ปฏิบัติงานของโรงเรียนของฝุาย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ 

9. เป็นคณะกรรมการใหค้ าปรึกษาของโรงเรียน ในการพจิารณาความดีความชอบของข้าราชการครู 
ฝุายปฏิบัติการสอนและฝุายสนับสนุนการสอน 

1.2 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นายสามารถ  สุคุณพันธ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

มีหน้าที่  ดังนี ้
1. เป็นกรรมการบริหารโรงเรียนโดยต าแหน่ง 
2. วางแผนด าเนินงานทางด้านวิชาการ เช่น การรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบที่เกี่ยวกับงานวิชาการ  

การท าแผนงานวิชาการ การจดัท ารายงานคุณภาพด้านวิชาการ เป็นต้น 
3. ก ากับดูแลการบริหารงานวิชาการ เช่น การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การจดักลุ่มการเรียน  

การจดัตารางสอน การจดัครูเข้าสอนตามตาราง การจดัครูเข้าสอนแทน เป็นต้น 
4. รับผิดชอบ  ก ากับ ดูแล ติดตาม นิเทศ บุคลากรในงานวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบ 

การประกันคุณภาพ การศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
5. รับผิดชอบห้องวิชาการและห้องถ่ายเอกสาร ตลอดจนพัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องน้ันๆ 
6. อ านวยความสะดวกแก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกบัการพิมพ์งานวิชาการ และงานอื่นๆ  ที่สนับสนุนงานของ

ฝุายวิชาการและโรงเรียน 
7. ก ากับ  ดูแล ควบคุมการตรวจบันทึกการสอนของครู หลังจากหัวหน้าสาระการเรียนรู้ได้ตรวจกรองมาแล้ว 
8. จัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกบัการเรียนการสอน ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอน 
9.  ก ากับ  ดูแล ตดิตามการวัดและประเมินผล 
10. จัดท าเอกสารตา่งๆ เช่น  คู่มือวิชาการ  ปฏิทินงานวิชาการรายงานคุณภาพการศกึษา(SAR) 
11. ก ากับ  ดูแล ควบคุมงานต่างๆ ในฝุายวิชาการให้เกิดความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบันมี 

ความคล่องตัว 
12. นิเทศบุคลากรด้านวชิาการ อยา่งกัลยาณมิตร 
13. สรรหาคัดเลือกครูอตัราจ้างร่วมกับฝุายบริหาร ให้โปร่งใสและเหมาะสม  สอดคล้องตาม  ความจ าเป็น 

และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
14. ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ฝาุยต่างๆ ที่ตดิต่องาน 
15. ให้ข้อมูลทางวิชาการแก่ผู้มาดูงานของโรงเรยีน 
16. งานบ ารุงขวัญและก าลังใจบุคลากรในฝุาย 
17. นิเทศครูบรรจุใหม่  ครูอัตราจา้งใหม่ เพื่อเตรยีมความพร้อม สร้างความตระหนักให้รู้บทบาทหน้าที่ของ 

ครูผู้สอน  งานหน้าที่พิเศษ ระเบียบของทางราชการและวัฒนธรรมขององค์กร 
18. ด าเนินและรับผิดชอบงานฝึกสอนของนิสิต นักศึกษาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ของสถาบัน

ต้นสังกัด 
/19. เป็นหัวหน้า…….. 
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19. เป็นหัวหน้าคณะท างานจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา บริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
20. ประสานความรว่มมอืกับเครือข่ายทางด้านวชิาการอื่นและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น 
21. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

1.3 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มอบหมายให ้
 นายจักรพงษ์  กลมลี   ครู คศ.3  
มีหน้าที่ ดังนี ้

1. เป็นหัวหน้าฝุายวิชาการ วางแผนด าเนินงานทางวิชาการ เช่น การรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบที่   
เกี่ยวกับงานวิชาการ การท าแผนงานวิชาการ เป็นต้น 

2. ก ากับ  ดูแล  การบรหิารงานวิชาการ เช่น การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การจดักลุ่มการเรียน  
การจดัตารางสอน การจดัครูเข้าสอนตามตาราง การจดัครูเข้าสอนแทน เป็นต้น 

3. รับผิดชอบก ากับ  ดูแล  ตดิตาม  นิเทศ  บุคลากรในฝาุยวิชาการและผูท้ี่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในสถานศึกษาและองค์กรภายนอก 

4. รับผิดชอบห้องวิชาการและห้องถ่ายเอกสาร ตลอดจนพัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องน้ันๆ 
5. อ านวยความสะดวกแก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกบัการพิมพ์งานวิชาการและงานอื่นๆ ที่สนับสนุนงานโรงเรียน 
6. จัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกบัการเรียนการสอน ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอน 
7. ก ากับดูแล ตดิตามการวัดประเมินผล 
8. จัดท าเอกสารตา่งๆ ทีเ่กี่ยวกับงานวิชาการ 
9. ก ากับ ดูแล ควบคุมงานต่างๆ  ในฝุายวิชาการให้เกิดความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นปัจจุบันคล่องตัว 
10. งานนิเทศบุคลากรดา้นวิชาการ 
11. ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ฝาุยต่างๆ ที่ตดิต่องาน 
12. ให้ข้อมูลทางวิชาการแก่ผู้มาดูงานของโรงเรยีน 
13. ด าเนินงานและรับผิดชอบงานฝึกสอนของนิสิตนักศึกษาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์   

ของสถาบันต้นสังกัด 
14. บันทึกและรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
15. เป็นเลขานุการรองผูอ้ านวยการฝุายวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ     

ในกรณีทีต่ิดราชการหรอืได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการหรือผู้รักษาราชการแทน 
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 

1.4 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน  
 1. นางนริศรา วงศ์อามาตย์  ครู คศ.2    หัวหน้างาน 
 2. นางเสาวณีย ์ ยุทธมานพ  ครู คศ.3    เจ้าหน้าที่ 
 3. นายคณิศร   แสบงบาล  ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 
 

/มีหน้าที่...... 
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มีหน้าที่ ดังนี ้
1. ร่วมวางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้แก ่ก าหนดจดุหมาย 

ของหลักสูตรระดับสถานศึกษา การก าหนดทิศทางการจดัสัดสว่นสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
การประเมินผล การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้ทันสมัย 

2. พัฒนาบคุลากรเกี่ยวกบัการพัฒนาหลักสตูรและการจดักระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามจุดหมายของ
หลักสูตร 

3. จัดท าคู่มือเอกสารหลกัสูตร  ตลอดจนนิเทศ ก ากับ ตดิตาม ให้ค าปรกึษาและพัฒนาเกี่ยวกับ 
การจดักระบวนการเรียนรู้และสัดส่วนประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชา 

4. ประสานความรว่มมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรตา่งๆ และชุมชนเพือ่ให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ประชาสัมพันธ์หลักสตูรและการใช้หลักสตูรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชมุชนและผู้เกี่ยวข้องและน าข้อมูล
ย้อนกลับจากฝุายต่างๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้หลักสตูรของสถานศึกษาตอ่คณะกรรมการสถานศกึษา 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.4.1 งานส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตร มอบหมายให้ 
1. นายสามารถ สุคุณพันธ ์          รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. นางเสาวณีย ์ ยุทธมานพ          ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8  กลุ่มสาระฯ 

 3.1  นางสาวมณรีัตน์  ผาแดง         หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
3.2  นางสาวทศัภรณ ์ ศรีจันดี          หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
3.3  นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย          หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
3.4  นายสพุรรณ  บุญสิทธิ์              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
3.5  นางจันทนา  สมบัตมินต์          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ    กรรมการ 

 3.6  นายปิยวัช  คามตะศิลา           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
 3.7  ว่าทีร่้อยตรีกระจ่าง พินิจมนตรี   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ   กรรมการ 
  3.8  นางสาวสธุิดา  วงศช์ารี          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
  3.9  นางสุนรีัตน์  สอนบาล             หัวหน้ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
 4. นางนริศรา วงศ์อามาตย์         คร ูคศ.2    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ดังนี ้

1.  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจดัการเรียนรู ้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

/2.ส่งเสริมให้ครู..... 
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2.  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู ้โดยจดัเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัดของผู้เรียน  ฝกึทักษะ  กระบวนการคดิ และการจัดการ 

3.  ส่งเสริมใหร้ักการอ่าน ใฝุรู้  ใฝุเรียนอยา่งต่อเนื่อง ฝึกการอ่าน การคิด การวิเคราะห์ 
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่ีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.  นิเทศการสอนแก่ครใูนกลุ่มสาระตา่งๆทีต่นรับผิดชอบ โดยเน้นร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร 
6.  เสนอแนะ ให้ความเห็นในการส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ตาม

ความเหมาะสม เช่น  การอบรม  ประชุม  การสมัมนาต่างๆตามแต่โอกาสจะอ านวยและเห็นสมควร 
7. ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชพีของเพื่อนครู เช่น  ครูมอือาชพี  ครตู้นแบบ  ครูแกนน า  การเป็นวิทยากร

ในโอกาสตา่งๆ  เป็นต้น 

1.4.2 งานจัดตารางสอน มอบหมายให้ 
1. นายจักรพงษ ์ กลมลี   ครู คศ.3       ประธานกรรมการ 
2. นายคณิศร  แสบงบาล   ครูผู้ช่วย       กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ดังนี ้
1. จัดตารางสอนออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่สอน 
2. การจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน 
3. การจัดครูสอนแทน / จัดสอนซ่อมเสริมแนะแนว ตามโครงสร้างหลักสตูร 
4. จัดท าสถิติ และเก็บรกัษาสถิติของครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งวางแผนปรับปรุง 

 และพัฒนา 
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1.4.3 งานการจัดการเรยีนการสอน นิเทศภายใน ติดตามผล มอบหมายให ้ 
1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์  รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ           ประธานกรรมการ 
2  นายจกัรพงษ์  กลมล ี   ครู คศ.3          รองประธานกรรมการ 
3. นางเสาวณีย์  ยุทธมานพ  ครู คศ.3      กรรมการ 
4. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ

 5. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  กรรมการ
 6. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ   กรรมการ
 7. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 

8. นางจันทนา  สมบัติมนต์       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
9. นายปิยวัช  คามตะศลิา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 

          10. ว่าทีร่้อยตรกีระจ่าง พินิจมนตรี     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี   กรรมการ 
          11. นางสาวสธุดิา  วงศ์ชารี          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
          12. นางสุนรีัตน ์ สอนบาล         หัวหน้ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน   กรรมการ 

/13.นางนริศรา..... 
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    13. นางนริศรา วงศ์อามาตย ์           ครู คศ. 2              กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ดังนี้ 

1.  ควบคุม ก ากับดูแล และนิเทศการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.  ด าเนินงานให้มีการจดัท าก าหนดการสอน แผนการจดัการเรียนรู้ของครูทุกคนทุกรหัสวิชา 
3.  ก าหนดระยะเวลาส่งและตรวจก าหนดการสอน แผนการจดัการเรียนรู้ 
4.  ให้การนิเทศการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการสอนของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

แก่นักเรียน 
5.  ประสานงานและให้ความช่วยเหลือดา้นการจดัการเรียนการสอนแก่สาระวิชาตา่งๆ 
6.  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชพีแก่คร ูเช่น การท าผลงานวิชาการในการเลื่อนหรือ 

ให้มีวิทยฐานะของครูใหสู้งข้ึน การเป็นครูต้นแบบ  ครูแกนน า การเป็นวิทยากร  เป็นต้น 
7.  สรุปผลการด าเนินงานด้านนิเทศ และพัฒนาการเรียนการสอน เมื่อสิน้สุดภาคเรียนหรือปีการศึกษา

แล้วแต่กรณ ีโดยบันทึกสถิติ ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคที่พบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศน าไปพัฒนาและปรับปรุงงานใน
ปีต่อๆไป 

8.  จดัท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามขอบข่ายหน้าที่ เพื่อรองรับการประเมินจากองค์กรต่างๆ 
9.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.4.4 งานบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มอบหมายให ้
1.  นางสุนรีัตน์  สอนบาล  ครู คศ.3    หน.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประธานกรรมการ 
2.  นายปกาศิต  ก้อนกัน้  ครู คศ.3    ผช.หน.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กรรมการ 
3.  นายชาตชิาย  ทุมโยมา ครู คศ.3    หัวหน้าศูนยฝ์ึกนักศึกษาวชิาทหาร กรรมการ 
4.  นายวัชรินทร์  ถันชนนาง ครู คศ.1    เจ้าหน้าที่กิจกรรมลูกเสือ  กรรมการ 
5.  นางประพรรณ  พิเภก  ครู คศ.3     หัวหน้าหมวดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กรรมการ 
6.  นายณดล  คุนาคม  ครู คศ.3     เจ้าหน้าที่กิจกรรมยุวกาชาด  กรรมการ 
7.  คณะครูทุกทา่น        กรรมการ 
8.  หัวหน้ากจิกรรมชุมนมุ        กรรมการ 
9.  นางนาฎละดา บุญลาด            คร ูคศ.3          กรรมการและเลขานุการ 
10. วา่ที่ร้อยตรธีรรมวัฒน์  สุทธิประภา   ครู คศ.1          กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดังนี ้
1. วางแผนจดักิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตรและให้หลากหลายตามความสนใจ  ความถนัดของผูเ้รียน 
2. จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์ม แนวปฏิบัติ คู่มอืการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หนังสือเรียนและหนังสืออื่นๆ 

ไว้บริการครูผู้สอนกจิกรรม 
3. ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแก่ครูผู้สอน  ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตาม  นิเทศ 

การจดักิจกรรมของครูผูส้อนเป็นระยะๆ  และต่อเน่ือง 
 

/4.รับผิดชอบ... 
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4. รับผิดชอบและจัดท าโครงการ/งาน/กิจกรรม ให้สนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล     
ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5. อ านวยความสะดวก ให้ความรว่มมือ  ให้ค าปรกึษา  ตลอดจน แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนแก่ครูผู้สอน 

6. รวบรวม  ตรวจสอบผลการประเมินกิจกรรม ตามหลักสูตร เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือปีการศึกษา   
ตามแต่กรณี และเสนอขออนุมัติผล ตามสายงานการบังคับบัญชา 

7. สรุปข้อมูลและประมวลผลการจัดกจิกรรมตามหลักสูตร เพื่อปรับปรุงพฒันาในปีต่อไป 
8. พิจารณาและให้ความเห็นในการขอความดีความชอบแก่ครูและบุคลากรในความรับผิดชอบและที่สอน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
9. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามขอบข่ายหน้าที่ เพื่อรองรับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

1.4.5 งานพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล มอบหมายให ้

1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์  รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ  ประธานกรรมการ 
2. นางเสาวณีย ์ ยุทธมานพ  ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวภานุมาศ  บญุสมร  ครู คศ.3    กรรมการ 
4. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย  ครู คศ.3    กรรมการ 
5. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง  ครู คศ.2    กรรมการ 
6. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี  ครู คศ.1    กรรมการ 
7. นายปิยวัช  คามตะศลิา  ครู คศ.1     กรรมการ 
8. นางสาวอัจฉราภรณ ์ ธาตวุิสัย  ครู คศ.1    กรรมการ 
9. นายจักรพงษ ์ กลมล ี   ครู คศ.3       กรรมการและเลขานุการ 
10. นางนริศรา  วงศ์อามาตย ์  ครู คศ.2      กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดังนี ้
 1. จัดท าหลักสูตร วิชาการศึกษาค้นควา้อิสระ IS1 IS2 IS3 
 2. จัดอบรมครูครูผู้รับผิดชอบในรายวิชา IS1 IS2 IS3  
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายและเห็นสมควร 
       
 1.4.6 งานจัดสอนแทนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ มอบหมายให ้

 1. นายจักรพงษ ์ กลมลี       ครู คศ.3    ประธานกรรมการ 
 2. นางเสาวณีย์  ยุทธมานพ      ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 

3. นางสาววิลารัตน ์ รังโคตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
4. นางสาวพัชราภรณ์  ไกยสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ กรรมการ 

 /5.นายวชิราภรณ์...... 
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5. นายวชิราภรณ์  เพชรศิริวรรณ ์      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
6. นายอภิสิทธิ์  จันโฮง      กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาฯ กรรมการ 
7. นางสาวเกียรตพิร  นาคสุ่น     กลุ่มสาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตรฯ์   กรรมการ 
8. นางธนภรณ์  อินทร์ธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
9. นางสุชาดา  ศรีนนท ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 
10. นางสาวสุวนัน  อุ่นผาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
11. นางนริศรา  วงศ์อามาตย ์ ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
12. นายคณิศร  แสบงบาล ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

หน้าที ่ดังนี้ 
 1. จัดสอนแทนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 2. สรุปรายงานการจดัสอนแทน 

3. ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและงาน อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายและเห็นสมควร 

1.5 งานทะเบียน มอบหมายให้ 
 1.5.1 นายทะเบียน 
  นางสาววชัร ี อาจวิชัย  ครู คศ.3 

 มีหน้าที่ ดังนี ้
 1. นายทะเบียนโรงเรียน 
 2. รับรองทะเบียนเอกสารของงานวิชาการ 

3. ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและงาน อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายและเห็นสมควร 
 1.5.2 งานทะเบียน 

1. นางสาววัชรี  อาจวิชยั  ครู คศ.3   หัวหน้างานทะเบียน 
2. นางสาวเกียรตพิร  นาคสุ่น ครู ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
3. นางสาวเกษวลี  ศรชียัชู ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่รับย้ายเข้า-ย้ายออก 
4. นางสาวอัจฉราภรณ ์ธาตวุิสัย ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่รับย้ายเข้า-ย้ายออก 
5. นางสาวสุวนัน  อุ่นผาง  ครูอัตราจา้ง  เจ้าหน้าที่ออกหลักฐานการเรียน 

 มีหน้าที่ ดังนี ้
1. จัดท าทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน  ระเบียนแสดงผลการเรียน   

หลักฐานการมอบตัว ผลการเรียน  ทะเบียนนักเรียน  ทะเบียนวิชาเรียน  ให้เป็นระบบระเบียบและปลอดภัย 
3. วางแผนและจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนให้สอดคล้องกับโครงสรา้งหลักสูตรสถานศึกษา 
4. จ่ายบัตรลงทะเบียนวิชาเรียน  ให้แก่ครูที่ปรึกษา เพื่อลงทะเบียนวิชาเรียน 
5. ออกหลักฐานการเรียน  ใบประกาศนียบัตร  แบบ ปพ. ต่างๆ แก่นักเรียน 
6. จัดท างบประมาณการค่าใช้จา่ยเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในงานทะเบียน 

/7.ให้ค าแนะน า...... 
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7. ให้ค าแนะน า  เน้นการบริการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง 
8. กรอกรายการตา่งๆ ลงในแบบประเมิน และแบบ ปพ. ต่างๆ ของนักเรยีน 
9. รับค าร้องเปลี่ยนชื่อ – สกุลของนักเรียน 
10. ท าสถิตจิ านวนนักเรยีนในแต่ละปี 
11. ตรวจสอบและรับรองวุฒิการศึกษาของนักเรยีนตามที่สถานศึกษาต่างๆร้องขอ 
12. พัฒนาบุคลากรและตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รู้จกัปรับปรุงพฒันาระบบงานทะเบียนให้ทันสมัย 
13. ก ากับดูแลและประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่งๆ 
14. จัดท า GPA/GPAX และ Pr ของนักเรียน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดและที่เกี่ยวข้อง 
15. ด าเนินการตา่งๆที่เป็นไปตามระเบียบของงานทะเบียนนักเรียน 
16. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามขอบข่ายหน้าที่เพื่อรองรับการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ 
17. ปฏิบตัิงานในหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องและงาน อื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมายและเห็นสมควร 

1.6 งานวัดและประเมินผล มอบหมายให ้
1. นางฉัตรลดา พุ่มทพิย ์   ครู คศ.3   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
2. นางสาวจันทรจ์ิรา หอกค า  ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
3. นางสาวทัศภรณ์ ศรีจนัดี  ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
4. นายธนกร พันจ าปา   ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
5. นางสาวสุภาวดี เวียงสมุทร  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่งานวัดผล 

มีหน้าที่ ดังนี ้
1. จัดท างบประมาณการค่าใช้จา่ยเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในงานวัดผลประเมินผล 
2. จัดท าปฏิทินระยะเวลาการรับงาน  ส่งงานและท างานวดัผลประเมินผล 
3. ให้ค าแนะน า  เน้นการบริการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง 
4. รายงานผลการจบหลักสูตรของนักเรียนต่อหนว่ยงานต้นสังกดัและที่เกี่ยวข้อง 
5. พัฒนาบุคลากรและตนเองให้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ รู้จกัปรับปรุงพฒันาระบบงานทะเบียน ให้ทันสมัย 
6. ด าเนินการวดัผล ประเมินผล ในรายวิชาตา่งๆ ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล 

การเรียนของสถานศึกษาและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
7. สรา้งและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน 
8. จัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลไว้บริการครู นักเรียนอย่างพอเพียง 
9. เป็นเจ้าหน้าที่ประเมินผลของโรงเรียน โดยตรวจความถูกต้องของการประเมินผลการเรียนรู้ 
10. จัดท ารายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ เสนอผู้บริหารโรงเรียนเพื่อด าเนินการตามระเบียบ      
11. ให้ค าแนะน าและการประสานงานเกี่ยวกับเรือ่งการประเมินผล การจดัท าข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ 

และลักษณะข้อสอบที่ดี 
12. รวบรวม เก็บข้อสอบที่วิเคราะห์แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข แล้วจัดเก็บเป็นคลังข้อสอบ 
13. ประเมินผลการเรียน และท าสถิติผลการเรียน 

14.รับค าร้องขอ.... 
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14. รับค าร้องขอสอบแก้ 0,ร,มผ, มส. ของนักเรียนและก ากับติดตาม รายงานผลการแก้ไขผลการเรียน 
ตามระเบียบ วัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 

15. ก ากับดูแลและประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และสารสนเทศ เพื่อรวบรวมเอกสารต่างๆ 
16. ตรวจบันทึกการสอน ปพ.5 ของครูผู้สอนและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
17. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการจดัการเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผลรายวิชาตา่งๆ ให้ทันสมัย  

และเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
18. จัดให้บริการในดา้นการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรยีน 
19. สรุปผลการเรียนการสอนนักเรียน รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ทุกรายภาคเรียนและหรือ

รายปีการศึกษา 
20. รับผิดชอบและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการสอบวัดคุณภาพการศกึษาทั้งในระดับศูนย์เครือข่ายระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา ระดบัชาติ เช่นการสอบ O - NET เป็นต้น 
21. ปรับปรุงระเบียบการวัดผลประเมินผลให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและเป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติของ

หน่วยงานต้นสังกัด 
22. ปรับปรุงระบบงานวัดและประเมินผลให้เป็นปัจจุบันและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
23. ด าเนินการตา่งๆ  ที่เป็นไปตามระเบียบของงานการวัดผลประเมินผล 
24. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามขอบข่ายหน้าที่เพื่อรองรับการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ 
25. ปฏิบัติงานในหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเห็นสมควร 
 

1.7 งานพัฒนาคุณภาพวิชาการ   
     1.7.1 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มอบหมายให ้

1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์ รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ  ประธานกรรมการ 
2. นางเสาวณีย ์ ยุทธมานพ ครู คศ.3     รองประธานกรรมการ  
3. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ  
4. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  กรรมการ  
5. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ   กรรมการ  
6. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
7. นางจันทนา  สมบัติมนต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
8. นายปิยวัช  คามตะศลิา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
9. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พนิิจมนตรี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ  กรรมการ 
10. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
11. นางสุนีรตัน์  สอนบาล   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
12. นายจักรพงษ ์ กลมลี  ครู คศ.3    กรรมการและเลขานุการ 
13. นางนริศรา  วงศ์อามาตย ์ ครู คศ.2    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
14. นายคณิศร  แสบงบาล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

/มีหน้าที่...... 
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มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. รวบรวม  จัดเก็บ  ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการท าวจิัย 
2. ส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรในการท าวจิัย ในรปูแบบต่างๆ  เช่น  แผ่นพับ  เอกสารคู่มือ จัดส่งครูและ

บุคลากรเข้ารับการอบรม  หรือจดัอบรมเองตามแต่โอกาสอ านวย 
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรของโรงเรียนให้เห็นความส าคัญและใช้การท าวจิัยในการแก้ปัญหา 

การจดักระบวนการเรียนการสอน  การแก้ไขพฤตกิรรมของผู้เรียนและการบริหารการศึกษา  เป็นตน้ 
4. จัดหาสือ่  เครื่องมือ  สนับสนุนการท างานวจิัย 
5. ก ากับ ติดตามและนิเทศงานวิจัย  รวมถึงการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
6. รวบรวมผลงานวิจัยครูในโรงเรียน  จัดท าทะเบียนวิจัย  ทะเบียนครูนักวิจัย  จดัเก็บงานวิจัยในโรงเรียน  

พร้อมน าเสนอเผยแพร่ในโอกาสที่โรงเรียนได้ร่วมจัดแสดงผลงาน 
7. จัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งในและนอกโรงเรยีน เพื่อให้ครูและผู้สนใจได้สืบค้นและอ้างอิงงานวิจัย 
8. น าเสนอผลงานวิจัยทัง้ในและนอกโรงเรียนที่มีประโยชน์แก่คณะครู เชน่ ประชุมครู เอกสารแผน่พับ 
9. ติดตามการใช้ประโยชน์ของงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
10. ส่งเสริมให้ครจูัดแสดงผลงานวิจัย ทั้งในและนอกโรงเรียน 
11. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามขอบข่ายหน้าที่ เพื่อรองรับการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ 
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 1.7.2 งานพัฒนาระบบเครือข่ายการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และงานระบบ ICT      
มอบหมายให้ 

1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์  รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ ประธานกรรมการ 
2. นายจักรพงษ ์ กลมลี   ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
3. นางเสาวนีย์  ยุทธมานพ  ครู คศ.3    กรรมการ 
4. นายพชิิตชัย  วงษช์ัย   ครู คศ.3    กรรมการ 
5. นางจตุพร  วิณโรจน ์   ครู คศ.3    กรรมการ  
6. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง  ครู คศ.2    กรรมการ 
7. นางสาวจันทรจ์ิรา  หอกค า  ครู คศ.1    กรรมการ 
8. นางสาวพิมพ์พร  ลาแก้ว  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
9. นายชิต  ชินวงค ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
10. นายบุญเหลือ  พิทยาทรานุวัฒ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
11. นายเจษฎา  วิณโรจน์   ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
12.  นายจักรพงษ์  แก้วตร ี  พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ติดตามดูแลและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรรูจ้ักใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
2. จัดซื้อ/จัดหา จดัท าสือ่การเรียนการสอนให้เพยีงพอ เหมาะสม และทันสมัยไว้บริการครู 

/3.สนับสนุน.... 
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3. สนับสนุน ส่งเสริมให้คร-ูอาจารย์ แต่ละสาระวิชาผลติสื่อการเรียนการสอน 
4.  จัดซื้อ จดัหา นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ๆ และทันสมัย ตามความจ าเป็นเหมาะสม 

กับงบประมาณที่ได้รับ เหมาะสมและคุ้มค่า 
5. จัดท าทะเบียนสื่อการเรียนการสอนตามระเบียบพัสดุให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ 
6. ให้บริการแก่ครูที่มาขอใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยความสะดวกรวดเรว็  ถูกระเบียบของทางราชการ 

และเป็นระบบ เช่น  จัดท าสมุดบันทึกการใช้สื่อ แบบบันทึกการขอใช้สื่อ เป็นต้น 
7. จัดเก็บสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาให้เป็นระเบียบ มีระบบจัดเก็บที่ดี ให้สามารถ

หยิบจับได้ทันใจ สะดวกรวดเรว็ จดัหาตู้เก็บหรือห้องเก็บ 
8. หมั่นดูแล บ ารุง รักษาสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษาให้ใช้การได้ดีอยูเ่สมอ 
9. จัดให้มีการประกวดสือ่การเรียนการสอนที่ครจูัดท าขึ้น มอบรางวัล เกยีรติบัตร ประกาศเกียรตคิุณ  

เชิดชูเกียรติและเผยแพรผ่ลงาน 
10. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครู เข้ารับการฝกึอบรม การผลิตสื่อการเรียนการสอนตามสมควร 
11. นิเทศ ก ากับ ตดิตาม การผลิตสื่อ การน าไปใช้ ตลอดจนด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
12. พัฒนาตนเองและบุคลากรผูร้ับผิดชอบให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนางานตนเองให้เกิด

ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานอื่นๆ 
13. จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามขอบข่ายหน้าที่ เพื่อขอรับการประเมินจากองค์กรภายใน  

และภายนอก  ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
14. ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์
15. พัฒนาเว็บไซต์โรงเรยีน 
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 1.7.3 การพัฒนาและเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ มอบหมายให ้
1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์ รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ  ประธานกรรมการ 
2. นางเสาวณีย ์ยุทธมานพ ครู คศ.3     รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ  
4. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  กรรมการ  
5. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ   กรรมการ  
6. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
7. นางจันทนา  สมบัติมนต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
8. นายปิยวัช  คามตะศลิา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
9. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พนิิจมนตรี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ  กรรมการ 
10. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
11. นางสุนีรตัน์ สอนบาล  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ  

/12.นายจักรพงษ์.... 
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12. นายจักรพงษ ์ กลมลี  ครู คศ.3    กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวพิมพ์พร ลาแก้ว ครู ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
14. นางสาวประภัสสร  ไกรรตัน์   ครูผูช้่วย    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
15. นางสาวสุภาวด ี เวียงสมุทร ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
16. นายคณิศร  แสบงบาล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี ้
1. ประชุมวางแผนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ เช่น การประกวด การแข่งขัน  การฝึกงาน  

การศกึษานอกสถานที่  การจดันิทรรศการ  การผลิตและจ าหน่ายผลผลตินักเรียน เป็นต้น 
2. สนับสนุนส่งเสริม เพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอน เช่น การอบรมสัมมนา  การศกึษาดูงาน  การศึกษาต่อ   
3. การเชิญวิทยากรมาให้ความรู ้ เปิดโอกาสให้ครูเป็นวิทยากร เป็นต้น 
4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการสอนนอกเวลา  การกวดวชิา การสอนพิเศษ การสอนปรับพื้นฐาน เป็นต้น 
5. การสรา้งบรรยากาศทางด้านวชิาการเพื่อให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

เช่น การจดัปูายนิเทศ  การจดัห้องปฏิบัติการ มุมสืบค้นทาง Internet คลินิกปัญญา  คลินิกภาษา  ต้นไม้พดูได้  
อุทยานการศึกษา สวนพฤกษศาสตร ์ สวนวรรณคดี  เป็นต้น 

6. สนับสนุนส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม และ ICT  มาใช้ในการจัดการเรยีนรู้ เช่น  บทเรียนผ่านเครือข่าย  
E – book โปรแกรมส ารจ็รูป สื่อคอมพิวเตอรช์่วยสอน หรือ CAI เป็นต้น 

7. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจดัมุมหนังสือ ในห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องพักครู  ห้องรับแขก   
ห้องสมุดเคลื่อนที่  ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส ์หรือ  E-library  เป็นต้น 

8. จัดท าแผนพัฒนางานส่งเสริมด้านวิชาการและการสรุปงานรายงาน  สรปุผลการด าเนินงาน 
9. ประเมินความพึงพอใจ และผลการด าเนินงานในรอบปี  เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป 
10. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามขอบข่ายหน้าที่ เพื่อรองรับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

     1.7.4 งานรับนักเรียนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา มอบหมายให ้
1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์  รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ ประธานกรรมการ 
2. นายจักรพงษ ์ กลมลี   หัวหน้าฝุายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเกษวลี ศรีชัยชู   ครู คศ.1    กรรมการ 
4. นางสาวเกียรตพิร  นาคสุ่น  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
5. นางสาววัชรี  อาจวิชยั   ครู คศ. 3  กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวอัจฉราภรณ ์ ธาตวุิสัย  ครู คศ.1   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี ้
1. รวบรวมแนวปฏิบัติ ค าสั่ง ระเบียบ เกี่ยวกับการรับนักเรียนประจ าปี  เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
2. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ  วารสาร  ประกาศ การกระจายเสียง

ปูายประชาสัมพันธ ์เป็นต้น 
/3.วางแผนการ.... 
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3. วางแผนการรับนักเรียนตามปฏิทินที่ก าหนด 
4. รับนักเรียนผู้อยู่ในวัยเรียน ให้ไดร้ับการศกึษาขัน้พื้นฐานอย่างทัว่ถึง ทั้งผู้ด้อยโอกาสและผูพ้ิการตาม 

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2551 

5. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสรมิให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
และเสมอภาค 

6. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ประกอบการวางแผนการรับนักเรียน 
7. ก ากับ ติดตามและประสานงานกับงานส ามะโนนักเรียนของฝุายบริหารงบประมาณและแผนงาน  

และผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบงัคับและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนเข้าเรียนและได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาอย่างทัว่ถึง ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิารศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2551 

8. ด าเนินการรับนักเรียน รายงานผลการรับนักเรยีนให้เป็นไปตามระเบียบการรับนักเรียนของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

9. สรุปผลการรับนักเรียนประจ าปีในเรื่องแผนการรับนักเรียน  จ านวนทีร่บัจริง  สถิตินักเรียนแยกตาม
โรงเรียนที่มาสมัครและอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

10. รายงานผลการรับนักเรียนต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  เขตพื้นที่การศกึษาหรือหน่วยงานอื่นๆ        
ที่เกี่ยวข้อง 

11. ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพนกังานเจ้าหน้าที่ของโรงเรยีน  (ผู้อ านวยการสถานศึกษา) 
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เช่น  การติดตามนักเรียน   
การยา้ย  การรับนักเรียน  การจ าหน่ายนักเรียน  เป็นต้น 

12. ส่งข้อมูลนักเรียนให้งานทะเบียนเพื่อด าเนินการลงทะเบียนนักเรียน 
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

1.8  งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้และสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ มอบหมายให้ 
1. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง คร ูคศ.2       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. นายกฤติเมธ  จันทร์โพธิ ์ ครูผู้ช่วย สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี คร ูคศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
4. นางสมสมัย  ค าภูษา คร ูคศ.3 สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย คร ูคศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
6. นายวัชรินทร ์ ถันชนนาง คร ูคศ.1 สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
7. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์ คร ูคศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
8. นางสาวเจนจิรา  ทองใคร ้ ครูผู้ช่วย สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
9. นางจันทนา  สมบัติมนต์ คร ูคศ.3      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
10. นายอภิสิทธิ์  จันโฮง ครู คศ.1 สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
11. นายปิยวัช คามตะศลิา  คร ูคศ.3      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

/12.นางสาวศุภริัตน์.. 
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12. นางสาวศุภิรตัน์  นชุติ ครูผู้ช่วย สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
13. วา่ที่ร้อยตรีกระจา่ง พินิจมนตร ี ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 
14. นายชาติชาย  ทุมโยมา คร ูคศ.3      สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
15. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี คร ูคศ.2      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
16. นางสาวเกษวลี  ศรชีัยชู คร ูคศ.1       สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
17. นางสุนีรตัน์ สอนบาล คร ูคศ.3      หัวหน้าและสารสนเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มีหน้าที่ ดังนี้   
1. จัดท าหลักสูตรและสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยเหมาะสม 
2. จัดครูในกลุ่มสาระ สอนรายวิชาที่ตรงกับความรู้  ความสามารถและความถนัด 
3. ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ จดัท าแผนการเรียนและก าหนดคุณสมบัติ 

ผู้ที่จะเลือกเรียนแผนการเรียนนั้นๆ  
4. ควบคุม  ดูแล  การเรยีนการสอนของครูในกลุม่สาระการเรียนรู ้วิชาทีร่ับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักสูตร  

การนิเทศบันทึกการสอน ตรวจแผนการจัดการเรยีนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. เก็บรวบรวมข้อมูลสาระสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้
6. จัดท าโครงการงบประมาณรายการจ่ายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีต่นรับผิดชอบ 
7. วิเคราะห์หลักสูตรและข้อสอบต่างๆ ในสาระวชิาที่รับผิดชอบ เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนตรงตาม

จุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
8. นิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่รับผดิชอบ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และควบคมุ 

การใช้วัสดุ – อุปกรณ์ของครูในกลุ่มสาระ 
9. ด าเนินการจัดหาสื่อการเรียน เช่น หนังสืออุเทศ คู่มือการสอน วัสดุฝึก เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ส าหรับใช้ในการจดัการเรียนการสอนในสาระวิชานั้น 
10. ด าเนินการทดสอบ และตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อสอบวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้   

ที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวดัและประเมินผล 
11. ศึกษา ค้นควา้ ประเมินผล วิเคราะห์ และวจิยั เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน

วิชาการในกลุ่มสาระที่ตนรับผิดชอบ 
12. ตดิต่อประสานงานทางด้านวชิาการกับข้าราชการครูทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา 
13. สนับสนุน  ส่งเสริมครูและบุคลากรในกลุ่มสาระให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชพี เช่น เป็นครูมืออาชีพ 

ครูต้นแบบ ครูแกนน า  ครูผู้มีวิทยฐานะ  การเป็นวิทยากรในโอกาสต่างๆ  เป็นต้น 
14. ตรวจสอบ กลั่นกรองงานของกลุ่มสาระให้มีความถูกต้องและเรียบร้อยก่อนน าเสนอตามสาย  

การบังคับบัญชา เช่น แผนงาน/โครงการ บันทึกการประชุม ปพ.5  ประกาศผลสอบ  เป็นต้น 
15. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามขอบข่ายงานเพื่อรองรับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศกึษา 
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 

/19.งานห้องสมุด...... 
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1.9  งานห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ มอบหมายให้ 
1. นางยลลดา   ทุมโยมา  คร ูคศ.1    เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในด้านสิ่งพิมพ์ 
2. ส่งเสริมให้คร ูนักเรียนและประชาชนทั่วไปในชุมชนใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างทัว่ถึง และคุ้มค่า 
3. จัดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และความบันเทิงแก่ครู นักเรียน  บุคคลทั่วไปในชุมชน 
4. จัดเป็นศูนย์บริการให้ยืมหนังสือ-สิ่งพิมพ์ตา่งๆ  แก่สมาชกิ 
5. จัดเป็นศูนย์รวมรับและบริจาคหนังสือ 
6. จัดเป็นแหล่งบริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่สมบูรณ ์ ครบครนั และทันสมัย 
7. จัดเป็นศูนย์บริการซ่อม และเข้าเล่มสิ่งพิมพ์แก่หน่วยงานและชุมชน 
8. จัดซื้อ/จัดหา  รวมถึงการควบคุมและจ าหน่ายหนังสือส าหรับยืมเรียนให้เป็นระบบตรวจสอบได้ 
9. จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของห้องสมุด 
10. จัดท าและสนับสนุนส่งเสริมการสร้างแหล่งเรยีนรู้นอกห้องเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นตน้ 
11. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและนอกสถานศึกษา จดัท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ สนับสนุน 

การใช้แหล่งเรียนรู้แก่ครผูู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นให้ทั่วถึง อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า 
12. เน้นการให้บริการ และการบริหารจัดการให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต  เพือ่ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศ 

แห่งการเรียนรู ้
13. ประเมินผลการด าเนินงานห้องสมุด  เพื่อน าขอ้มูลไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
14. จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามขอบข่ายหน้าที่  เพื่อรองรับการประเมินจากองค์กรตา่งๆ 
15. ปฏิบัติอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.10  งานแนะแนว  

1.10.1 งานแนะแนวและให้ค าปรึกษา  
1. นางยลลดา   ทุมโยมา    คร ูคศ.1  เจ้าหน้าที่ 
2. ครูผู้สอนกจิกรรมแนะแนว  

 มีหน้าที่ ดังนี ้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวชิาแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 
2. วางแผน เสนอโครงการในการพัฒนางานแนะแนว 
3. ด าเนินงาน ตามแผนงาน / โครงการให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
4. รวบรวมสถิติข้อมูลนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยประสานงาน 
5. ขอความชว่ยเหลือกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานครูประจ าชั้น 
6. บริการให้ค าปรกึษา  แนะน า  ช่วยเหลือนักเรียนอย่างกัลยาณมติร เป็นกันเอง โดยยึดหลักและทฤษฎี

จิตวิทยาวัยรุ่น จติวิทยาแนะแนว 
/7.จัดกิจกรรม..... 
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7. จัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการแนะแนวทางการศกึษา งานอาชพีแก่นักเรียนอย่างหลากหลาย 
และทั่วถึง  เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของนักเรียน 
   1.10.2  การแนะแนวและศึกษาต่อ มอบหมายให้ 

1. นางสาวณัฏฐโสภิณ  แถวโพธิ ์  ครู คศ.2   หัวหน้า 
2. นางสาวขนิษฐา  แวทไธสง  ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่ 

 มีหน้าที่ ดังนี ้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวชิาแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. วางแผน เสนอโครงการในการพัฒนางานแนะแนว 
3. ด าเนินงาน ตามแผนงาน / โครงการให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
4. รวบรวมสถิติข้อมูลนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยประสานงาน 
5. ขอความชว่ยเหลือกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานครูประจ าชั้น 
6. บริการให้ค าปรกึษา แนะน า  ช่วยเหลือนักเรียนอย่างกัลยาณมติร เป็นกันเอง โดยยึดหลักและทฤษฎี

จิตวิทยาวัยรุ่น จติวิทยาแนะแนว 
7. จัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการแนะแนวทางการศกึษา งานอาชพีแก่นักเรียนอย่างหลากหลาย 

และทั่วถึงเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของนักเรียน 
8. สนับสนุนส่งเสริม แนะน า ให้ค าปรึกษาหารือ ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกและเป็นธุระให้กับนักเรียนใน

การสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในระดับอนุปริญญาหรือ ปริญญาตรี 
9. สนับสนุน  ส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติประวัตทิางวิชาการ และวิชาชพีของนักเรียน ครู และสถานศึกษา 
10. ตดิตามนักเรียนทีศ่ึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพี รวบรวมเป็นสถิติ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสืบค้นได้ 
11. ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาให้นักเรียนทราบอย่างทั่วถึง 
13. ตดิต่อประสานงานกบัครู  ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาที่ 

อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างใกล้ชดิและต่อเน่ือง 
14. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามขอบข่ายหน้าที่ เพื่อรองรับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 1.10.3 งานกองทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  มอบหมายให ้   
 1. นางสาวเจนจิรา  ทองใคร ้  ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่กองทุนกู้ยืมเพือ่การศกึษา 
 2. นางสาววรัญญา  สุดโลก  ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา 
 มีหน้าที่ ดังนี้ 

1. วางแผน เสนอโครงการให้สอดคล้องกับงานเงินทุนการศึกษาและกองทุนเพื่อการศกึษา 
2. ด าเนินงาน ตามแผนงาน / โครงการให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
3. รวบรวมสถิติข้อมูลนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยประสานงาน     

ขอความช่วยเหลือกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานครูประจ าชั้น 
4. แสวงหาและระดมแหล่งเงินเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียน 

/5.แต่งตั้งคณะกรรมการ.... 
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5. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศกึษาแก่นักเรียน  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยตุิธรรม 
ตรวจสอบได้และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ทุนการศึกษารวมถึงระเบียบ  ข้อบังคับและแนวปฏิบัติของทุน
แต่ละประเภท 

6. ปิดประกาศ ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการให้บรกิารเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนทราบอย่างทัว่ถึง 
7. วางแผน ก ากับตดิตาม ควบคุมการใช้เงินของนักเรียนที่ได้รับทุนการศกึษาให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า  

รวมถึงการแนะน า มอบหมายให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อเจา้ของทุนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่
ดีต่อกัน 

8. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามขอบข่ายหน้าที่ เพื่อรองรับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 
1.10.4 คัดกรองและวางแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มอบหมายให ้

1. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง  ครู คศ.2   เจ้าหน้าที่ 
 มีหน้าที่ ดังนี ้
 1. เป็นเจ้าหน้าที่จัดเอกสารคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 2. วางแผนดูแลชว่ยเหลือ นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 3. จัดหา สื่อ นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่ออ านวยความสะดวกในพัฒนาและการจัดการเรียนรู้  
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.11 งานการเงินและพัสดุฝ่าย  มอบหมายให ้

1. นางสาวจันทรจ์ิรา  หอกค า ครู คศ.1  หัวหน้า 
2. นางสุชาดา  ศรีนนท ์  ครู คศ.3  เจ้าหน้าที่ 

มีหน้าที่ ดังนี ้
1. ควบคุม ดูแล รกัษา จ าหน่าย การยืม การแลกเปลี่ยนพัสดุ การสูญหาย ตามระเบียบ 
2. บันทึกเสนอความเห็นชอบในการจดัซื้อ จดัจ้างของกลุ่มงาน เพื่อเสนอรองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการ 
3. ลงทะเบียนวัสดุสิ้นเปลือง โดยแยกประเภท 
4. ควบคุมดูแล การบริหารพัสดุในกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
5. ควบคุมการเบิก-จ่าย พัสดุกลุ่มงาน 
6. ลงทะเบียนวัสดุ 
7. จัดท าเอกสาร บัญชีคมุพัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มงาน ให้เป็นปัจจุบัน  
8. จ าหน่ายครุภัณฑ์ทีช่ ารุด เสื่อมสภาพ 
9. ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
10. จัดท ารายงานผลการรับ-จ่ายพัสดุ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

/1.12งานธุรการ..... 
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1.12 งานธุรการและสารบรรณฝ่าย มอบหมายให้ 
1. นางยุพาภรณ ์ ทองทา   ครูอัตราจา้ง   เจ้าหน้าที่ 

มีหน้าที่  ดังนี ้
 1. เป็นเจ้าหน้าที่สารบรรณฝุายวชิาการ มีหน้าทีร่ับหนังสือจากงานธรุการ หรือจากหน่วยงานอื่นที่ส่งตรงถึง

ฝุายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู ้และลงทะเบียนในทะเบียนรับของฝุายวิชาการ 
2. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง รับหนังสือ และถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ากับ ติดตาม การโตต้อบหนังสือให้ทันก าหนด 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ 
5. จัดท ารายงานต่างๆ ทีส่่วนราชการ เจ้าของหนังสือสั่งให้ปฏิบัติ หรือขอความรว่มมือ 
6. จัดเก็บให้เป็นระบบเป็นหมวดหมู่ ประเภท ตามระเบียบงานสารบรรณ 
7. ด าเนินการเกี่ยวกับเรือ่งต่างๆ ให้ถูกต้องตามแบบแผนของงานสารบรรณ 
8. บันทึกและรายงานการประชุมฝุายวชิาการ 
9. รับรองแขก ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มาติดต่อกับฝุายวิชาการอยา่งกัลยาณมติร 
10. ปฏิบัติงานธุรการด้านต่างๆ  ของฝุายวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
11. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามขอบข่ายหน้าที่ เพื่อรองรับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
12. เป็นเลขานุการรองผูอ้ านวยการฝุายวิชาการ 
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

1.13 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  มอบหมายให้ 
1. นางสาวภานุมาศ  บญุสมร  ครู คศ.3    หัวหน้า 
2. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง  คร ูคศ.2   เจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวประภัสสร  ไกรรตัน์  ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวพิมพ์พร  ลาแก้ว  ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 

มีหน้าที่ ดังนี ้
1. วางแผนด าเนินงานพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน ประสานงานกับผู้บรหิาร หัวหน้าฝุาย หัวหนา้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ามาตรฐานและตวัชี้วดั ตลอดจน การประกันคุณภาพการศึกษา   
การปฏิรูปการศึกษา  

2. จัดท าและรวบรวมเอกสารคู่มือเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพและมาตรฐานให้บุคลากรศกึษา เพือ่ใช้และ
เป็นแนวทางด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศกึษา 

3. สรา้งความรู้ความเข้าใจ การยอมรับ ตระหนักในคุณค่าและความส าคญัของการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. จัดท า รวบรวมเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ฝุาย/กลุ่มสาระ/งานและบุคลากร 
5. วิเคราะห์ภาระงาน ตามโครงสร้างการบริหารให้เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการที ่

สอดรับกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานและของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

/6.จัดท าเอกสาร..... 
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6. จัดท าเอกสารผลการวเิคราะห์โครงการกับมาตรฐานตามตวับ่งชี้ 
7. ติดตามคณุภาพการจดัการศึกษา ดา้นกระบวนการ (คร)ู และผลผลิต (นักเรียน) ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้

ตามมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 
8. นิเทศติดตามการจดักระบวนการเรียนการสอน  ประเมินคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานและตวับ่งชี้ 
9. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาประจ าปีของ

สถานศึกษา (SAR) เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
10. ประสานงานกับคณะกรรมการประเมิน  และน าผลการประเมินแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
11. ประสานงานกับองคก์รประเมินภายนอก 
12. เตรียมความพร้อมของครู นักเรียน  บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการประเมินภายใน  จากหน่วยงาน   

ต้นสังกัดรวมถึงองค์กรภายนอก 
13. จัดเตรียมเอกสารแหล่งข้อมูลให้คณะกรรมการประเมินภายนอก  เพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผล 

 14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
1.14 โครงการพิเศษตามนโยบายหรือได้รับมอบหมาย 
       1.14.1 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน ประกอบด้วย 

1. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย  ครู คศ.3    ประธานกรรมการ 
2. นางจตุพร  วิณโรจน ์   ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวภานุมาศ  บญุสมร  ครู คศ.3    กรรมการ 
4. นางล าไพร  กวีกรณ ์   ครู คศ.3    กรรมการ 
5. นางวรางคณา  โทสาลี   ครู คศ.3    กรรมการ 
6. นางสุนีรัตน์  สอนบาล   ครู คศ.3    กรรมการ 
7. นายชุมพล  ทองอันตงั   ครู คศ.3    กรรมการ 
8. นางนาฎละดา  บุญลาด  ครู คศ.3    กรรมการ 
9. นางสาววัชรี  อาจวิชยั   ครู คศ.3    กรรมการ 
10.นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพทุธา  ครู คศ.3    กรรมการ 
11.นายปกาศิต  ก้อนกั้น   ครู คศ.3    กรรมการ 
12. นางนริศรา  วงศ์อามาตย ์  ครู คศ.2    กรรมการ 
13. นายวัชรินทร ์ ถันชนนาง  ครู คศ.1    กรรมการ 
14. ว่าที่ร้อยตรธีรรมวัฒน์  สุทธิประภา ครู คศ.1    กรรมการ 
15. นางสาวประภัสสร  ไกรรตัน์  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวเกียรตพิร  นาคสุ่น  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
17. นางสาวสุภาดี  เวียงสมุทร  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

/มีหน้าที่....... 
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  มีหน้าที่ ดังนี ้
1. จัดท าแผน ด าเนินการตามแผน จัดกจิกรรม ก ากับติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลตามแผนงาน/

โครงการงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนต่อฝุายบริหารและรายงานต่อ อพ.สธ. เมื่อครบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 2. จัดท าทะเบียนพรรณไม้แห้ง/ดอง/เฉพาะส่วน และถ่ายภาพพรรณไม้ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     1.14.2 โครงการการจัดการเรยีนการสอนดว้ยครูไทยเป็นภาษาอังกฤษ (EIS) ประกอบด้วย 
      1.  นายสามารถ  สคุุณพันธ ์ รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ  ประธานกรรมการ 
         2.  นางชนาภา ไพศาล  ครู คศ.3     รองประธานกรรมการ 
         3.  นางเสาวณีย์ ยุทธมานพ ครู คศ.3     กรรมการ 
         4.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์     กรรมการ 
         5.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
         7.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
         8.  นางสาวสธุิดา  วงศช์ารี  ครู คศ.2    กรรมการและเลขานุการ 
         9.  นายจักรพงษ ์ กลมลี  ครู คศ.3    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
        10.  นางนริศรา วงศ์อามาตย์ ครู คศ.2    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ  
มีน้าที่ ดังนี้ 
 

1. จัดอบรมให้ความรูด้้านการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนและเทคนิคการสอน 
2. เป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือ 
3. นิเทศ  ติดตาม  การจดัการเรียนการสอน 
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

     1.14.3 โครงการการจัดการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมรูปแบบใหม่ (DLTV) ประกอบด้วย        
1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางเสาวณีย์  ยุทธมานพ  ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
3. นางชนาภา ไพศาล   ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 

 4. นายเจษฎา วิณโรจน ์   ครู คศ.3     กรรมการ 
 5. นายพชิิตชัย วงษ์ชัย   ครู คศ.3     กรรมการ 
 6. นางสาวณัฐฎโสภิณ แถวโพธิ ์  คร ูคศ.2     กรรมการ 

7. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง           หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ  
8. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กรรมการ  
9. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ  
10. นายสุพรรณ  บุญสทิธิ ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
11. นางจันทนา  สมบัตมินต์       หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 

/12.นายปิยวัช..... 
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12. นายปิยวัช  คามตะศิลา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
13. วา่ที่ร้อยตรีกระจา่ง พินิจมนตร ี         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 

 14. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ           
   15. นางสุนีรตัน์ สอนบาล   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
 16. นางจตุพร   วิณโรจน์   ครู คศ.3    กรรมการและเลขานุการ  
 17. นางสาวพิมพ์พร  ลาแก้ว  ครูผู้ช่วย    กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 18. นายจักรพงษ ์ แกว้ตรี   พนักงานราชการ             กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับเอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรม 
2. เตรียมการสอนลว่งหน้า ทั้งสื่อ วัสด ุอุปกรณ์ 
3. ร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและเอาใจใส่ดูแลแนะน านักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรม   

 การเรียนทุกครั้ง 
4. สรุปสาระส าคัญร่วมกบันักเรียน 
5. วัดและประเมินผล เมื่อกิจกรรมการเรียนรู้หลังสอนทุกครั้ง 
6. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

     1.14.4 โครงการสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education:STEM Education) ประกอบด้วย 

1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์ รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภานุมาศ  บญุสมร ครู คศ. 3    รองประธานกรรมการ 
2. นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น  ครู คศ. 3    รองประธานกรรมการ 

 4. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กรรมการ 
5. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
6. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน    กรรมการ 
7. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน   กรรมการ 
8. นายเจษฎา  วิณโรจน ์  ครู คศ.3    กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาววชัร ี อาจวิชยั     ครู คศ.3    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดังนั้น 
1. พัฒนาหลักสตูรการจดัการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา พฒันากิจกรรม สื่อการสอน และการ

สนับสนุนในการจัดหลักสูตรสะเต็มศึกษา รวมทั้งประเมินการพัฒนาหลักสูตร  
2. จัดอบรมให้ความรู้ใหก้ับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

/3.และประสาน...... 
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3. และประสานขอความร่วมมือดา้นข้อมูลและความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา พรอ้มทัง้ติดตาม ประเมินความกา้วหน้า

และความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการอ านวยการรับทราบและพิจารณาสั่งการ 
5. ส่งเสริมและขยายผลความรู้ของการจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบ STEM เพื่อบูรณาการให้ครบทุก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมให้ครูน ารูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ STEM มาใช้ให้เห็นผล 
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

    
 1.14.5 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประกอบด้วย 

1. นายสามารถ สุคุณพันธ์    รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ ประธานกรรมการ 
2. นายจักรพงษ ์ กลมลี   หัวหน้าฝุายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางเสาวณีย์  ยุทธมานพ  ครู คศ.3     กรรมการ 
4. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ

 5. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  กรรมการ
 6. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ   กรรมการ
 7. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 

8. นางจันทนา  สมบัติมนต์       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
9. นายปิยวัช  คามตะศลิา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
10. วา่ที่ร้อยตรีกระจา่ง พินิจมนตร ี         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กรรมการ 
11. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 

 12. นางสุนีรตัน์ สอนบาล   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
13. นางนริศรา  วงศ์อามาตย ์  ครู คศ.2               กรรมการและเลขานุการ 
14. นายคณิศร  แสบงบาล  ครูผู้ช่วย          กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดังนี ้
  1. วางแผนการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้สรา้งความตระหนัก ความเข้าใจ  
อ านวยความสะดวก และให้ค าแนะน าในการด าเนินงานการจดักิจกรรม  

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนานวตักรรมการจดักิจกรรม เพิ่มเวลารู้  
3. ประสานและแสวงหาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาตา่งๆ และความรว่มมือจากชุมชน  
4. นิเทศ ก ากับ ติดตามการจดักิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
5. จัดประชุม เสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) และน าผลไปใช้ใน 

การพัฒนาต่อไป 
6. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด  

ความต้องการ จ าแนกเป็นระดับชั้นเรียนและรายบุคคล 
/7.วิเคราะห์หลักสูตร..... 
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7. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในรายวชิาทีร่ับผิดชอบและออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
8. จัดกิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู ้โดยเน้นการสรา้งแรงจูงใจผู้เรียน จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
9. ประเมินและสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้  
10. ประชุม เสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลมาพัฒนาการจัดกจิกรรม 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

     1.14.6 โครงการการสร้างชุมชมแห่งการเรยีนรู้ (Professional Learning Community : PLC) 
ประกอบด้วย 
 1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์  รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ ประธานกรรมการ 
 2. นางชนาภา ไพศาล   ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ  

3. นางเสาวณีย์ ยุทธมานพ  ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ

 5. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  กรรมการ
 6. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ   กรรมการ
 7. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 

8. นางจันทนา  สมบัติมนต์       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
9. นายปิยวัช  คามตะศลิา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
10. วา่ที่ร้อยตรีกระจา่ง พินิจมนตร ี         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กรรมการ 
11. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
12. นางสุนีรตัน์ สอนบาล   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
13. นางนริศรา  วงศ์อามาตย ์  ครู คศ.2                 กรรมการและเลขานุการ 
14. นายคณิศร  แสบงบาล  ครูผู้ช่วย          กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี ้
1. วางแผน/ออกแบบการด าเนินการขับเคลื่อน เสนอโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ก าหนดปฏทิิน 

การขับเคลื่อนกระบวนการ จัดท าแบบนิเทศ แบบประเมิน และ Logbook  นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
2. ส ารวจการสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  จัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show&Share) 

ตัดสินผลงาน/นวัตกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
3. สรุปผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา จัดท าเกียรติบตัรให้แก่ครูผู้มีผลงานระดับดีเยี่ยม  

ดีมาก และดีจัดท ารูปเลม่ พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

/1.14.7โครงการ...... 
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1.14.7 โครงการหลักสตูรส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

( Excellent program of science Mathematic and technology  : ESMT ) 

 1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์ รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายจักรพงษ ์ กลมลี  หัวหน้าฝุายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ
 4. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  กรรมการ
 5. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ   กรรมการ
 6. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 

7. นางจันทนา  สมบัติมนต์       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
8. นายปิยวัช  คามตะศลิา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
9. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พนิิจมนตรี            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กรรมการ 
10. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
11. นางสุนีรตัน์ สอนบาล   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
12. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย ครู คศ.3          กรรมการและเลขานุการ 
13. นายณดล  คุนาคม  ครู คศ.3            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นายพิชิตชัย  วงษ์ชยั  ครู คศ.3            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนั้น 
1. พัฒนาหลักสตูรการจดัการเรียนการสอน พัฒนากิจกรรม สือ่การสอน และการสนับสนุนใน 

การจดัหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ รวมทั้งประเมินการพัฒนาหลักสูตร  
2. ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินความก้าวหน้าและ

ความส าเรจ็ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงานใหค้ณะกรรมการอ านวยการรับทราบและพิจารณาสัง่การ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนานวตักรรมการจดักิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
4. ประสานและแสวงหาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาตา่งๆ และความรว่มมือจากชุมชน  
5. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด  

ความต้องการ จ าแนกเป็นระดับชั้นเรียนและรายบุคคล 
6. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในรายวชิาทีร่ับผิดชอบและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
7. ประเมินและสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
8. จัดประชุม เสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) และน าผลไปใช้ใน 

การพัฒนาต่อไป 
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

/1.14.8 โครงการ.... 
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1.14.8 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  

( Mini English Program : MEP )  

 1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์ รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายเสาวนีย์  ยุทธมานพ ครู คศ.3     รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ
 4. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  กรรมการ
 5. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ   กรรมการ
 6. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 

7. นางจันทนา  สมบัติมนต์       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
8. นายปิยวัช  คามตะศลิา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
9. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พนิิจมนตรี            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กรรมการ 
10. นางสาวสุธดิา  วงศช์าร ี           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
11. นางสุนีรตัน์ สอนบาล   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
12. นางเบ็ญณุรัสมิ์  วิบูลย์กุล ครู คศ.3                  กรรมการและเลขานุการ 
13. นายเอกชัย  สุพร  ครู คศ.1            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวชญาภา  บุญศักดิ ์ ครูผู้ช่วย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนั้น 
1. พัฒนาหลักสตูรการจดัการเรียนการสอน พัฒนากิจกรรม สือ่การสอน และการสนับสนุนใน 

การจดัหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ รวมทั้งประเมินการพัฒนาหลักสูตร  
2. ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินความก้าวหน้าและ

ความส าเรจ็ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงานใหค้ณะกรรมการอ านวยการรับทราบและพิจารณาสัง่การ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนานวตักรรมการจดักิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
4. ประสานและแสวงหาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาตา่งๆ และความรว่มมือจากชุมชน  
5. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด 

ความต้องการ จ าแนกเป็นระดับชั้นเรียนและรายบุคคล 
6. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในรายวชิาทีร่ับผิดชอบและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
7. ประเมินและสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
8. จัดประชุม เสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) และน าผลไปใช้ใน 

การพัฒนาต่อไป 
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 

1.14.9 โครงการห้องเรยีนกีฬา (แผนการเรียน  วิทย์ – กีฬา ) 

 1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์ รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายสุกรรณ  พิเภก  ครู คศ.3        รองประธานกรรมการ 

/3.นางสาวมณรีัตน์... 
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3. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ
 4. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  กรรมการ
 5. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ   กรรมการ
 6. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 

7. นายปิยวัช  คามตะศลิา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
8. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พนิิจมนตรี            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กรรมการ 
9. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ             กรรมการ 
10. นางสุนีรตัน์ สอนบาล   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 

 11. นางจันทนา  สมบัตมินต์  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ     กรรมการและเลขานุการ 
12. นายสุวรรณ  ชัยขันธ์  ครู คศ.3           กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
13. นายอภิสิทธิ์  จันโฮง  ครู คศ.1           กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนั้น 
1. พัฒนาหลักสตูรการจดัการเรียนการสอน พัฒนากิจกรรม สือ่การสอน และการสนับสนุนใน 

การจดัหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ รวมทั้งประเมินการพัฒนาหลักสูตร  
2. ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินความก้าวหน้าและ

ความส าเรจ็ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงานใหค้ณะกรรมการอ านวยการรับทราบและพิจารณาสัง่การ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนานวตักรรมการจดักิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
4. ประสานและแสวงหาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาตา่งๆ และความรว่มมือจากชุมชน  
5. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด  

ความต้องการ จ าแนกเป็นระดับชั้นเรียนและรายบุคคล 
6. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในรายวชิาทีร่ับผิดชอบและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
7. ประเมินและสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
8. จัดประชุม เสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) และน าผลไปใช้ในการ

พัฒนาต่อไป 
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.14.10 โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล 

 1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์  รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ ประธานกรรมการ 
 2. นายจักรพงษ ์ กลมลี   หัวหน้าฝุายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
          3. นางเพ็ญรัตน ์ ศรพีรหม   หัวหน้าฝุายบริหารงานบคุคล กรรมการ 
          4. นายชาตชิาย  ทุมโยมา   หัวหน้าฝุายบริหารทัว่ไป  กรรมการ 
          5. นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น   หัวหน้าฝุายงบประมาณ  กรรมการ 
          6. นายปกาศิต  ก้อนกั้น   หัวหน้าฝุายกิจการนักเรยีน กรรมการ 
          7. นางสาวอรทยั  ภูอกิจ   ครู คศ.3    กรรมการ 

/8.นายทรงศักดิ์....... 
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          8. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย  ครู คศ.3    กรรมการ 
          9. นางเบ็ญณุรัสมิ์  วิบูลย์กุล  ครู คศ.3    กรรมการ 

10. นางสาวสุธีมนต ์ เพช็รศิรวิรรณ ครู คศ.3    กรรมการ 
11. นางนริศรา วงศ์อามาตย ์  ครู คศ.2    กรรมการ 
12. นายพชรดนัย  ภูจ าเริญ  ครู คศ.2    กรรมการ 
13. นางสาวทัศภรณ์  ศรีจันด ี  ครู คศ.1    กรรมการ 
14. นางสาวภานุมาศ  บญุสมร  หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง  ครู คศ.2   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
16. นางสาวประภัสสร  ไกรรตัน์  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
17. นางสาวพิมพ์พร  ลาแก้ว  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี ้
1. วางแผน/ออกแบบการด าเนินการขับเคลื่อน เสนอโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ก าหนดปฏทิิน 

การขับเคลื่อนกระบวนการ จัดท าแบบนิเทศ แบบประเมิน  นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
2. ส ารวจการสรุปผลและรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(Show&Share) นวัตกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
3. สรุปผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการในสถานศึกษาจัดท ารูปเล่ม พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.14.11 โครงการโรงเรยีนคุณภาพ/โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์  รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ  ประธานกรรมการ 

 2. นายจักรพงษ ์ กลมลี   หัวหน้าฝุายวิชาการ         รองประธานกรรมการ 
          3. นางเพ็ญรัตน ์ ศรพีรหม   หัวหน้าฝุายบริหารงานบคุคล   กรรมการ 
          4. นายชาตชิาย  ทุมโยมา   หัวหน้าฝุายบริหารทัว่ไป    กรรมการ 
          5. นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น   หัวหน้าฝุายงบประมาณ    กรรมการ 
          6. นายปกาศิต  ก้อนกั้น   หัวหน้าฝุายกิจการนักเรยีน   กรรมการ 

7. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ
 8. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  กรรมการ
 9. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ   กรรมการ
 10. นายสุพรรณ  บุญสทิธิ ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 

11. นางจันทนา  สมบัตมินต์       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
12. นายปิยวัช  คามตะศิลา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
13. วา่ที่ร้อยตรีกระจา่ง พินิจมนตร ี          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กรรมการ 
14. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 

/15.นางสุนีรัตน์...... 
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15. นางสุนีรตัน์ สอนบาล    หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
16. นางสาวภานุมาศ  บญุสมร  ครู คศ.3    กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง  ครูผู้ช่วย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวประภัสร  ไกรรตัน์  ครูผู้ช่วย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวพิมพ์พร  ลาแก้ว  ครูผู้ช่วย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี ้
1. วางแผน/ออกแบบการด าเนินการขับเคลื่อน เสนอโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ก าหนดปฏิทิน 

การขับเคลื่อนกระบวนการ จัดท าแบบนิเทศ แบบประเมิน  นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
2. ส ารวจการสรุปผลและรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(Show&Share) นวัตกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
3. สรุปผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการในสถานศึกษาจัดท ารูปเล่ม พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.14.12 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้การจัดการเรียนการสอน 
ศตวรรษที่  21  ด้วยสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ 

 1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์  รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ ประธานกรรมการ 
 2. นายจักรพงษ ์ กลมลี   หัวหน้าฝุายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
          3. วา่ทีร่้อยตรีกระจ่าง  พินิจมนตร ี ครู คศ.1    กรรมการ 
          4. นายวัชรินทร ์ ถันชนนาง  ครู คศ.1    กรรมการ 
          5. นางสาวเกษวลี  ศรีชัยชู   ครู คศ.1    กรรมการ 
          6. นางสาวทัศภรณ์  ศรีจันดี  ครู คศ.1    กรรมการ 
          7. นางสาวพัชราภรณ์  ไกยสวน  ครู คศ.1    กรรมการ 
          8. นายปิยวัช  คามตะศิลา   ครู คศ.1    กรรมการ 
          9. นายอภิสทิธิ์  จันโฮง   ครู คศ.1    กรรมการ 

10. วา่ที่ร้อยตรธีรรมวัฒน์  สุทธิประภา ครู คศ.1    กรรมการ 
11. นางสาวจันทร์จิรา  หอกค า  ครู คศ.1    กรรมการ 
12. นายบุญเหลือ  พิทยาทรานุวัฒ  ครู คศ.1    กรรมการ 
13. นายชติ  ชินวงค ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
14. นายดนพุล  ผาทอง   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
15. นางสาวประภัสสร  ไกรรตัน์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
16. นางสาวสุภาวด ี เวียงสมุทร  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
17. นายคณิศร  แสบงบาล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

/18.นายพิชิตชัย.... 
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18. นายพิชิตชัย  วงษ์ชยั   ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
19. นางสาวพิมพ์พร  ลาแก้ว  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
20. นายจักรพงษ ์ แกว้ตรี   พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี ้
 1. วางแผน/ออกแบบการด าเนินการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนกิส์และวิธีการสอนผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นรูปธรรม 

2. ก ากับ ติดตาม ควบคมุ และแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน 
3. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการ  
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แผนภูมิโครงสร้าง..... 
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 ผู้อ านวยการโรงเรียน : นายไสว พลพุทธา 

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 

นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น 
 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารฝ่ายงบประมาณ 
โรงเรียนพรเจริญวิทยา ประจ าปีการศึกษา  2565 

นายธนากฤต  เปริน   
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายงบประมาณ 

นักเรียน / ประเมินผล / สรุป / รายงาน 

 1. การบริหารงานการเงนิ 

 2. การเบิก – จ่าย และการ

อนุมัติงบประมาณ 

 3. การโอนงบประมาณ 

  

งานการเงนิ  

นางสาวตะวันฉาย โทบุดดี 

 

การบัญช ี

นางสาวทัศดาพร  พิมมะทา 

 
 1. งานการบริหารการบัญช ี

 2. งานการตรวจสอบ ติดตาม   
ประเมินผล และรายงานผล
การใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน 

 3. งานสวัสดิการต่าง ๆ 
 4. งานการจัดระบบควบคุม

ภายใน 

งานพัสดุ - สินทรัพย์ 

นายรักษา คุ้มบุญ               

 
 1.  การบริหารงานพัสด ุ
    และสินทรัพย ์
 2. งานเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 3. งานที่ราชพัสดุ 
  

 1. การจดัท าและเสนอขอ 

    งบประมาณ 

 2. การจดัสรรงบประมาณ 

 3. การระดมทรัพยากรและ  
    การลงทุนเพ่ือการพัฒนา 

 4. วิเคราะห์งาน/โครงการของ 

    กลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงเรยีน 

  

งานนโยบาย - แผนงานฯ 

นายทรงศักดิ์  สงิหนสาย 

 

งาน DMC - ธุรการ 

นางชนาภา  ไพศาล  

 
1. บันทึกข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล 
2. รายงานและยืนยนัข้อมูล 
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1. ดูแลช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน าผู้มีสิทธิ ์

2. ติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที ่

3. ประสาน รับเคลมเอกสาร 
4. มอบทุนประกัน 
  

งานประกนัอุบัติเหตุฯ 

นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น 
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2.1 รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ มอบหมายให้  นายธนากฤต  เปริน 
มีหน้าที่ ดังนี ้
 1. ก ากับดูแลและบริหารงานตามขอบข่ายภารกจิงานงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
 3. ก ากบั ติดตาม ดูแล การบริหารงานงบประมาณต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 4. เป็นคณะกรรมการบรหิารงานโรงเรียน 
 5. เป็นคณะกรรมการพจิารณาความดีความชอบ 
 6. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานราชการ ชุมชน องค์กรชุมชน 
 7. ก าหนดยุทธศาสตร์และวางแผนในการด าเนินงานด้านงานงบประมาณ 
 8. ก ากับ ดูแล ติดตาม นเิทศ การบริหารงานงบประมาณในทุกเรือ่ง 
 9. การบริหารงานการเงิน การบัญช ีพัสด ุสินทรพัย์ของโรงเรียน 
 10. ก ากับ ติดตาม ดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานในฝุายงบประมาณ 
ให้เป็นไปด้วยความถูกตอ้ง  ตามระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการและของโรงเรียน  
 11. ตรวจทานหนังสือ เอกสาร โครงการของงานในฝุายงบประมาณก่อนน าเสนอผู้อ านวยการ 
 12. ควบคุม ดูแล และด าเนินการในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ 
 13. ช่วยประสานงานกับกลุ่มงาน/งาน/บุคลากรตา่ง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ให้มีความเข้าใจ  ในนโยบาย
และแนวทางการด าเนินงานการบริหารโรงเรียน 
 14. ด าเนินการให้บริการและอ านวยความสะดวกในการจัดซื้อ-จัดจา้ง ใหก้ับฝุายงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนได้มอบหมาย 
 16. ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคลากร วางแผนปฏิบัติงาน ก าหนดปฏิบัติทินปฏิบัติงาน  
ของฝุายงบประมาณ 
 17. ก ากับ ดูแลให้ค าปรกึษา แก้ปัญหา นิเทศบุคลากรในฝาุยงานฯ 
 18. ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้องของงานตา่ง ๆ ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการ 
 19. เสนอพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 20. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้มอบหมาย 
 

2.2 หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ มอบหมายให ้ นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น 
มีหน้าที่ ดังนี ้
 1. ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานของทุกงานในฝุายให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง 

/2.ตรวจสอบ........ 
 

2. ฝ่ายงบประมาณ 
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 2. ตรวจสอบ กลั่นกรองงานเกี่ยวกับเอกสาร หลกัฐานการเงิน การรับเงิน การน าส่งเงิน เงินทุกประเภท  
ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อนน าเสนอรองผู้อ านวยการฝุายงบประมาณและผู้อ านวยการโรงเรียน 
 3. ตรวจสอบและรับเงินนอกงบประมาณ จากเจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อน าส่งตามระเบียบ 
 4. ควบคุมการยืมเงินไปราชการ  
 5. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงินส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาบึงกาฬและหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

6. เสนอพิจารณาความดคีวามชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฝาุยงานฯ 
7. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการฝุายงบประมาณในกรณทีี่ไม่อยู่หรือได้รับมอบหมาย 

 8. งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

2.3 งานเบิกจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการต่างๆ และเงินงบประมาณ  มอบหมายให้ 
 1. นางภวันตรี  สาขามุละ    คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นางจตุพร  วิณโรจน ์   ครู คศ.3   กรรมการ 

3. นางสาวทัศดาพร  พิมมะทา  ครู คศ.1   กรรมการ 
 

นางภวันตรี  สาขามุละ  มีหน้าที่ ดังนี ้
1. จัดท าเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และค่าจา้งลูกจา้งประจ า  
2. จัดท าจัดท าเอกสารหลักฐานและเบิกจ่ายเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมรายงาน

น าส่งเงินรายเดือนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เจ้าหน้ี)  
3. จัดท าสลิปเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมจัดเกบ็ให้เป็นระบบ 
4. จัดท าการหักภาษีรายไดข้องบุคลากรในโรงเรียน  และรายงานหักภาษีรายได้ประจ าป ี
5. ด าเนินการในระบบรับช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษาผา่นกรมสรรพากร (e-PaySLF) 
6. ด าเนินงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ในระบบ MCS Web  
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

นางจตุพร  วิณโรจน์  มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ด าเนินการจัดท าเอกสารการขอเบิกเงินสวัสดิการตา่ง ๆ ได้แก่เงินค่ารกัษาพยาบาล เงินค่าช่วยเหลือบุตร 

และเงินค่าเช่าบ้าน 
2. ออกหนังสือรับรองสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 
3. งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับหมอบหมาย 
 

นางสาวทัศดาพร  พิมมะทา   มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. จัดท ารายงานการขอเบิกเงินในงบประมาณ ตอ่ส านักงานคลังจังหวดับึงกาฬ 
2. การจัดท ารายงานบัญชีประจ าเดือน ส่ง สตง. บึงกาฬ 

  3. จดัท าทะเบียนคุมเช็คเงินงบประมาณ 
/4.จัดท าทะเบียน.... 
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  4. จดัท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
  5. จัดท าเอกสารและท าเรื่องขอหนังสือบ าเหน็จค้ าประกันของข้าราชการบ านาญ 
  6. ด าเนินการจดัท าเอกสารหลักฐานและเบิกจ่ายเงินของข้าราชการบ านาญพร้อมจัดส่งเอกสารไปยัง 
กรมบัญชีกลางและส านกังานคลังจังหวัดอดุรธาน ี
  7. ด าเนินการจดัท าเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเสียชีวิตของข้าราชการ
ครู/ลูกจ้างประจ า 
  8. จดัท าทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา 
  9. จดัท าเอกสารและรายงานเกณฑ์ประเมินบัญชีส่วนราชการรอบ 9 เดอืนและสิ้นปีงบประมาณ  
ส่ง สพม.บึงกาฬ, สพฐ., คลังจังหวัดบึงกาฬ 
  10. รวบรวมเอกสาร บันทึกรายการ เบิกจ่ายเงินและลงทะเบียนคุมการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 
  12. งานอื่นๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

2.4 งานการเงินและบัญชี มอบหมายให้  
1. นางสาวตะวันฉาย  โทบุดดี     ครู คศ.2  เจ้าหน้าที่การเงิน 
2. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี   ครู คศ.2  เจ้าหน้าที่การเงิน 
3. นางภวันตรี  สาขามุละ   ครู คศ.3  เจ้าหน้าที่การเงิน 

 4. นางจตุพร  วิณโรจน ์   ครู คศ.3  เจ้าหน้าที่การเงิน 
  5. นางสาวนิรัตติยากร  กอแก้ว  คร ูคศ.1  เจ้าหน้าที่การเงิน 
 6. นางสาววริยา  ภิญโญ   ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่การเงิน 
 7. นายชิต  ชินวงศ ์   ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่การเงิน 

8. นางสาวทัศดาพร  พิมมะทา    ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่บัญชี 
 9. นางชนาภา  ไพศาล        ครู คศ.3  เจ้าหน้าที่บัญชี 
นางสาวตะวันฉาย  โทบุดดี  และ  นางสาวสุธิดา  วงศ์ชารี  มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. รับเงินนอกงบประมาณทุกประเภท พร้อมออกหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน 
 2. เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
 3. ด าเนินการล้างหนี้เงินยืมทุกประเภท 
 4. รวบรวมสัญญายืมเงินทุกประเภท 
 5. ติดตามทวงสัญญายืมเงินที่เกินก าหนดตามสัญญาการยืมเงิน 
 6. เบิกจ่ายเงินในการจดัซื้อจัดจ้าง 

7. น าส่งเงินรายได้แผ่นดนิ 
 8. รวบรวมหลักฐานการรับเงินและการใช้จ่ายเงนิประจ าเดือน 
 9. ด าเนินการรับเบิกจ่ายเช็คให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 10.  จดัท าทะเบียนคุมเช็คกระแสรายวัน อดุหนุนการศึกษา 

/11.จัดท าทะเบียน..... 
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 11.  จดัท าทะเบียนคุมเช็คกระแสรายวัน เงินรายได้สถานศึกษา 
12.  ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ จัดท ารายการเกี่ยวกับการเงิน  

การบัญชีและระบบบัญชีหน่วยงานย่อย ตามระเบียบวิธีการบริหารเงินงบประมาณให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 13.  ด าเนินการควบคุม ดูแล ประสานงาน งบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
 14.  รับเงินหักภาษี ณ ทีจ่่าย จากร้านค้า หจก.นติิบุคคล พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง 
 15.  ลงทะเบียนคุมเงินภาษี ณ ที่จ่าย 35 
 16. จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราว-ครูพิเศษ 
 17. รับเงินบ ารุงการศึกษา พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน และลงทะเบียนการรับเงินให้ถูกต้อง 
 18. งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
นางภวันตรี  สาขามุละ  มีหน้าที่ ดังนี ้
 1. รับเงินบ ารุงการศึกษา พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน และลงทะเบียนการรับเงินให้ถูกต้อง 
 2. รับเงินบ ารุงค่าน้ า - คา่ไฟ ร้านคา้และบ้านพักครู พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน และลงทะเบียนการรับเงินให้
ถูกต้อง  
 3. งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
นางจตุพร วิณโรจน์  มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. รับเงินบ ารุงการศึกษา พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน และลงทะเบียนการรับเงินให้ถูกต้อง 
 2. งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
นางสาวนิรัตตยิากร  กอแก้ว   มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. จัดท ารายงานสรุปแบบภาษีหัก ณ ที่จา่ย ประจ าเดือนต่อกรมสรรพากร 
 2. แจ้งรายละเอียดสวัสดกิารเกี่ยวกับเงินประกันสังคมให้กับลูกจ้างโรงเรียน 
 3. จัดท ารายงานการน าส่งประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว 
 4. จัดท ารายงานข้อมูลการย้ายเข้า ลาออก และสิทธิ์ประโยชน์อื่นของลูกจา้งชั่วคราว ยื่นต่อส านักงาน
ประกันสังคม 

5. รับเงินบ ารุงการศึกษา พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน และลงทะเบียนการรับเงินให้ถูกต้อง 
 6. งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
นางสาววริยา  ภิญโญ  มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. รับเงินบ ารุงการศึกษา พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน และลงทะเบียนการรับเงินให้ถูกต้อง 

2. ขอเบิกใบเสร็จรับเงินจาก สพม.บึงกาฬ 
3. จัดท าทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน 
4. รายงานผลการใชใ้บเสร็จรับเงินไปยัง สพม.บึงกาฬ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 5. งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
นายชิต  ชินวงศ์  มีหน้าที่ ดังนี ้

1. จัดท าเอกสารขอเก็บเงินบ ารุงการศกึษาและจดัท าประกาศการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
/2.รายงาน....... 
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2. รายงานการใช้คา่สาธารณูปโภคทุกประเภทตามไตรมาสและลงข้อมูลในระบบ E-budget ให้เป็นปัจจุบัน 
3. จัดท าค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ 
4. งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

นางสาวทัศดาพร  พิมมะทา  มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ลงทะเบียนคุมเงินรายได้ของสถานศึกษาทุกประเภท 

 2. ลงทะเบียนคุมเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานและเงินปัจจัยพื้นฐาน 
 3. ลงทะเบียนคุมเงินยุวกาชาด ลูกเสือและเงินผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

4. จัดท าทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน 
5. จัดท าทะเบียนคุมเงินบริจาค 
6. รับเงินบ ารุงการศึกษา พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน และลงทะเบียนการรับเงินให้ถูกต้อง 
8. จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าเดือน ส่ง สพม.บึงกาฬ 
9. จัดท ารายงานบัญชีสถานศึกษาในระบบ E-budget 
11.จัดท าเอกสารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการส่งจ่ายเงิน 
13. ด าเนินการขอ statement ทุกบัญชีเพื่อประกอบการจดัท ารายงานเงินคงเหลือประจ าเดือน 
14. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

นางชนาภา  ไพศาล มีหน้าที่ ดังนี้   
 1. จดัท าสมดุเงินสด 

 2. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 3. รับเงินบ ารุงการศึกษา พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน และลงทะเบียนการรับเงินให้ถูกต้อง 
 4. งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

2.5 งานการจัดระบบควบคุมภายใน มอบหมายให้ 
1. นายธนากฤต  เปริน   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

 2. นายนิติญวัฒน ์ วรรทวี   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
3. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
4. นายพชิิต  อุปสิทธิ ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ   
5. นางทิพวัลย์  ศรพีรหมษา  ครู คศ.3    กรรมการ  

 6. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย           ครู คศ.3    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน ตามโครงสร้างและภารกิจขององค์กร 
 2. วิเคราะห์ความเสี่ยง ของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดบัความเสี่ยง 
 3. วางแผนในการจดัระบบควบคุมภายในโรงเรียนให้เป็นระบบ 

4. จัดการอบรมระบบการควบคุมภายในให้บุคลากรภายในโรงเรียนตามภารกิจงาน 
/5.ติดตามควบคุม... 
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 5. ติดตามควบคุม ให้บุคลากรได้น ามาตรการปูองกันความเสี่ยงมาใชใ้นการด าเนินงาน 
 6. ด าเนินการตามเกณฑม์าตรการและวิธีการที ่สตง.ก าหนด 

7. ก ากับติดตามประเมินผล การด าเนินการควบคมุภายในตามมาตรการทีก่ าหนดปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสม 
 8. รายงานผลการด าเนินการควบคุมภายในตามเวลาที่ก าหนด 
 9. วางแผนด าเนินการหาวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝาุยทุกคน 
 10. จัดหาและจัดท าแบบประเมินให้ครอบคลุมกับภารกิจกรอบงานต่าง ๆ 
 11. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของฝุาย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 12. งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

2.6 งานตรวจสอบภายใน มอบหมายให้          
1. นายธนากฤต  เปริน   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น   หัวหน้าฝุายงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 
3. นางชนาภา  ไพศาล   ครู คศ.3    กรรมการ 
4. นายชัยสิทธิ์  นังตะลา   ครู คศ.3    กรรมการ 

 5 .นายรักษา  คุ้มบุญ   ครู คศ.3    กรรมการ 
 6. นายณดล  คณุาคม   ครู คศ.3    กรรมการ 
 7. นางสมสมัย  ค าภูษา   ครู คศ.3    กรรมการ 
 8. นายทรงศักดิ ์สิงหนสาย  ครู คศ.3    กรรมการ 
 9. นางจตุพร  วิณโรจน ์   ครู คศ.3    กรรมการ 

10. นางภวันตรี  สาขามลุะ   ครู คศ.3    กรรมการ 
 11. นางสาวนิรัตติยากร  กอแก้ว  คร ูคศ.1    กรรมการ 

12. นายเดชา  ลุนอุบล   ครูผู้ช่วย    กรรมการ   
 13. นายชิต  ชินวงศ ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 14. นางสาวศิรวิิมล พวงศร ี  ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
 15. นายพศิน  มูลมณ ี   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 16. นางสาววริยา  ภิญโญ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 17. นางสาวตะวันฉาย โทบุดด ี  ครู คศ.2         กรรมการและเลขานุการ 
 18. นางสาวทัศดาพร  พมิมะทา  ครู คศ.1            กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดังนี้ 
 1. ให้ค าปรึกษา แนะน าในการจดัท ารายงานการติดตามการประเมินผลควบคุมภายใน  ตามระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 2. การตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
 3. การตรวจสอบเงินบัญชี  

/4.การตรวจสอบ.... 
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4. การตรวจสอบบริหารสินทรัพย์ เกี่ยวกับการจดัหา การควบคุม การใชป้ระโยชน์ และการใช้สินทรัพย์ 
5. การตรวจสอบการจดัซื้อจัดจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
6. การสอบทาน การประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่าดว้ยก าหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 

2.7 งานทะเบียนสินทรัพย์โรงเรียน มอบหมายให้ 
1. นายรกัษา  คุ้มบุญ ครู คศ.3     หัวหน้าเจ้าหน้าที่  ประธานกรรมการ  

          2. นางสมสมัย  ค าภูษา   ครู คศ.3  เจ้าหน้าที่  กรรมการ  
3. นายเดชา  ลุนอุบล ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่  กรรมการ   

 4. นางสาวศิรวิิมล พวงศรี ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่  กรรมการ  
 5. นายพศิน  มูลมณ ี ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่  กรรมการ 

6. นายณดล  คุนาคม ครู คศ.3     เจ้าหน้าที่               กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้าที่  ดังนี้ 

1. ลงทะเบียนวัสดุถาวร- โดยแยกประเภท 
2. จัดท าเอกสาร บัญชีคมุพัสดุ ครุภัณฑท์ะเบียนสินทรัพย์ 
3. จ าหน่ายครุภัณฑ์ทีช่ ารุด เสื่อมสภาพ 
4. ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
5. ท าทะเบียนที่ราชพัสด ุ

 

2.8 งานพัสดุโรงเรียน มอบหมายให ้
1. นายรกัษา  คุ้มบุญ ครู คศ.3     หัวหน้าเจ้าหน้าที่  ประธานกรรมการ  

          2. นางสมสมัย  ค าภูษา   ครู คศ.3  เจ้าหน้าที่  กรรมการ  
3. นายเดชา  ลุนอุบล ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่  กรรมการ   

 4. นางสาวศิรวิิมล พวงศรี ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่  กรรมการ  
 5. นายพศิน  มูลมณ ี ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่  กรรมการ 

6. นายณดล  คุนาคม ครู คศ.3     เจ้าหน้าที่               กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้าที่  ดังนี้ 

1. บริหารงานทั่วไปของโรงเรียน 
2. ควบคุม ดูแล รกัษา จ าหน่าย การยืม การแลกเปลี่ยนพัสดุ การสูญหาย ตามระเบียบ 
3. บันทึกเสนอความเห็นชอบในการจดัซื้อ จดัจ้างของกลุ่มสาระ/ฝุายงานตา่ง ๆ เพือ่เสนอรองผู้อ านวยการ 

และผู้อ านวยการโรงเรียน 
4. ประสานงานกับกลุ่มสาระ/ฝุายงาน เพื่อวางแผนในการจดัท างบประมาณ 
5. ด าเนินการ การจัดซื้อ จัดจา้ง ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยเคร่งครดั 

และถูกต้อง 
/6. ลงทะเบียน….. 
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6. ลงทะเบียนวัสดุสิ้นเปลือง โดยแยกประเภท 
7. ควบคุมดูแล การบริหารพัสดุในหมวด/ฝาุย/งานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
8. บันทึกความเห็นในการจัดซื้อ-จัดจา้ง 
9. ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ในการจัดซ้ือ-จัดจา้ง 
10. ประสานงานกับแผนงานในการตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจ้างของกลุ่มสาระ ฯ ฝาุยงาน 
11. ควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุกลาง ฝุายงาน ให้เป็นปัจจุบันและก ากับติดตามนิเทศ ดูแล การใช้ยานพาหนะ 

ของโรงเรียน 
12. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงิน ในการลา้งหน้ี 
13. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการล้างหน้ีใหถู้กต้อง 
14. จัดท ารายงานผลการรับ-จ่ายพัสดุ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 15. ตดิต่อประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาบึงกาฬ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 
16. การจดัซื้อ-จัดหาพัสดุและบ ารุงรักษา 
17. ด าเนินการวางแผนในเรื่องสิทธิประโยชน์ของสินทรัพย์โรงเรียน 

 18. งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

2.9 งานนโยบายและแผนงาน มอบหมายให้ 
 1. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นายชัยสิทธิ์  นังตะลา   ครู คศ.3   กรรมการ 
 3. นายชิต  ชินวงค ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ  

4. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี   ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   ดังนี ้

1. วางแผนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ คา่เปูาหมายของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา นโยบายส านักงานเขตพื้นที่และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

2.  วางแผนในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ 
ของสถานศึกษาโดยค านงึถึงโอกาสเชิงกลยุทธ์และแนวโน้มความท้าทายและความเสี่ยง 

3.  วางแผนในการวิเคราะหแ์ละก าหนดกลยุทธ ์เปูาประสงค์ส าคัญ ระบบงานและสมรรถนะหลักของ 
สถานศึกษา 

4. จัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
5. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
6. ประสานงานฝุายตา่งๆในการรวบรวมงาน กจิกรรม/โครงการ เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของวตัถุประสงค์  

เปูาหมายกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณให้เกิดความคุม้ค่าอย่างสูงสดุ 
     7.  ก ากับตดิตามการด าเนินงาน การใช้จา่ยงบประมาณของกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว ้ 
และสรุปให้เป็นปัจจุบัน 

/8.  หน้าที่อื่นๆ…….. 

/1.4 งานพัฒนาหลักสตูร… 
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     8.  หน้าที่อื่นๆที่ไดร้บัมอบหมาย 

2.10 งานประกันอุบัติเหตุ มอบหมายให ้  
 1. นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นางจตุพร  วิณโรจน ์   ครู คศ.3   กรรมการ 
 3. นางสาวนิรัตติยากร  กอแก้ว  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดังนี้ 
 1. รับเงินประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน 
 2. สรุปและรายงานการรบัเงินประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

3. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
 4. ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกัน 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 6. งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
2.11 งานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center:DMC) มอบหมายให้ 

1. นางชนาภา  ไพศาล   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นายเดชา  ลุนอุบล   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
3. ครูที่ปรกึษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    กรรมการ 
4. ครูที่ปรกึษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    กรรมการ 
5. นายชิต  ชินวงค ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. รวบรวมข้อมูล บันทึก แก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้เสร็จตามก าหนด สพม.บึงกาฬ และ สพฐ. 
2. ก ากับติดตามระบบการจดัเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
3. รายงานการตรวจสอบยนืยันความถูกต้องของข้อมูลในระบบฯ ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาบึงกาฬ 
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.12 งานการคัดกรองปจัจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประกอบด้วย 
1. นางจตุพร  วิณโรจน ์   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. ครูที่ปรกึษาระดับชั้น ม.ต้น      กรรมการ 
3. นางสาวนิรัตติยากร  กอแก้ว  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
คัดกรองนักเรียนซ่ึงขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา  

และสนับสนุนเงิน  
 

/2.13 ธุรการฝุาย.......   
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2.13  ธุรการฝ่าย  มอบให้   
1. นางชนาภา  ไพศาล   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางภวันตรี  สาขามุละ   ครู คศ.3   กรรมการ 
3. นายชิต  ชินวงศ ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ ดังนี ้
 1. รับเอกสารจากงานสารบัญของโรงเรียนและลงรับเอกสารในฝุายพร้อมเกษียนหนังสือเสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียนตามล าดับ 

2. จัดท าค าสั่งฝุายงบประมาณ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในฝุาย ตลอดจนการจดัเกบ็รักษาให้
เป็นระบบและปลอดภัย สะดวกตอ่การค้นหา 

3. จัดท าแบบพิมพ์เอกสารตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากรให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
ตลอดจนการพิจารณาบนัทึกเสนอ โต้ตอบหนังสือราชการและเรื่องตา่ง ๆ ของฝุาย 

4. จัดเก็บค าสั่งโรงเรียนและค าสั่งหน่วยงานราชการอื่น ๆ 
5. จัดท าระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม รายงานการประชุม ตลอดจนจดัเก็บให้เป็นระบบ 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

2.14  งานโครงการพิเศษหรืองานที่ได้รับมอบหมาย  มอบหมายให ้
1. นายธนากฤต  เปริน   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น   หัวหน้าฝุายงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 
3. นางชนาภา  ไพศาล   ครู คศ.3    กรรมการ 
4. นายชัยสิทธิ์  นังตะลา   ครู คศ.3    กรรมการ 

 5 .นายรักษา  คุ้มบุญ   ครู คศ.3    กรรมการ 
 6. นายณดล  คณุาคม   ครู คศ.3    กรรมการ 
 7. นางสมสมัย  ค าภูษา   ครู คศ.3    กรรมการ 
 8. นายทรงศักดิ ์สิงหนสาย  ครู คศ.3    กรรมการ 
 9. นางจตุพร  วิณโรจน ์   ครู คศ.3    กรรมการ 

10. นางภวันตรี  สาขามลุะ   ครู คศ.3    กรรมการ 
 11. นางสาวนิรัตติยากร  กอแก้ว  คร ูคศ.1    กรรมการ 

12. นายเดชา  ลุนอุบล   ครูผู้ช่วย    กรรมการ   
 13. นายชิต  ชินวงศ ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 14. นางสาวศิรวิิมล พวงศร ี  ครผูู้ช่วย    กรรมการ  
 15. นายพศิน  มูลมณ ี   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 16. นางสาววริยา  ภิญโญ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 

/17. นางสาวตะวันฉาย.... 
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 17. นางสาวตะวันฉาย โทบุดด ี  ครู คศ.2              กรรมการและเลขานุการ 
 18. นางสาวทัศดาพร  พมิมะทา  ครู คศ.1             กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
 ประสานงาน,ด าเนินการโครงการพิเศษอื่น ๆ หรอืเรื่องเร่งด่วนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงสร้างฝาุยบริหาร....... 
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โครงสร้างฝ่ายบริหารงานบคุคล 

  

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/3.ฝุายบริหาร.... 

1. การวางแผนอัตราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
2. การสรรหาและบรรจแุต่งตั้ง 
3. การเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
4. งานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา  
5. งานขอมีหรือการเลื่อนวิทยฐานะ 
6. งานทะเบียนประวัติ 
    6.1 ใบประกอบวิชาชพี 
    6.2 นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐระบบจ่ายตรง 
    6.3 งานทะเบียนบุคลากรภาครัฐ 
7. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
8. งานการขอมีบัตรประจ าตวัเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
9. งานหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองบุคคล 
10. งานวินัยและการรกัษาวินัย 

11. งานการออกจากราชการ  
12. งานสารสนเทศ 
13. งานธุรการ/พัสดุฝุาย  
14. งานนิเทศ ก ากับ ตดิตามและประเมินผล  
15. งานส่งเสริมขวัญและก าลังใจ  
     - การศกึษาดูงาน 
     - การเก็บข้อมูลเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
     - การมอบของขวัญวนัเกิด 
     - การจัดงานเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร 
     - งานเกษียณอายุราชการ 
     -การมอบของแสดงความยินดีกรณีจบ  
      การศึกษาและเลื่อนวิทยฐานะ 
16. การลาทุกประเภท 
17. งานโครงการพิเศษทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

ผูอ้ านวยการโรงเรียน 
นายไสว  พลพทุธา 

ครรูกัษาการรองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารงานบคุคล 
นางทพิวลัย ์ ศรพีรหมษา 

 

หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบคุคล 
นางสาวเพญ็รตัน์  ศรพีรหม 
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3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล มอบหมายให ้นางทิพวัลย์  ศรีพรหมษา มีหน้าที่ดังนี ้
1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อ านวยการฝาุยบรหิารงานบุคคล โรงเรียนพรเจริญวิทยา 

 2. นิเทศ  ติดตาม  ดูแลการบริหารงานบริหารงานบุคคล   
 3. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของโรงเรยีนพรเจริญวทิยา 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญรัตน์  ศรีพรหม  มีหน้าทีด่ังนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายโรงเรียน 
 2. วางแผนการด าเนินงานของฝุายบริหารงานบุคคล 
 3. นิเทศ  ก ากับ  ติดตามดูแลและให้ความช่วยเหลือพร้อมแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานในฝุายบริหาร 
งานบุคคล 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
มีผู้ช่วย ดังนี้  

1. นางอู่ทอง  เพ็งพา   ครู คศ.3  
2. นางนาฎละดา  บุญลาด  ครู คศ.3   
3. นางล าไพร กวกีรณ ์   ครู คศ.3  
4. นางสาวธรีนันท์  ปัททุม       ครู คศ.3 
5. นางสาวอรทัย  ภูอกิจ   ครู คศ.3 
6. นางสาววิลารัตน ์ รังโคตร  ครู คศ.1 

 7. นางสาวพัชราภรณ์  ไกยสวน  ครู คศ.1 
 8. นายกฤติเมธ  จันทร์โพธิ์  ครูผู้ช่วย 
 มีหน้าที่ ดังนี้ 

1. การวางแผนอัตราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
2. การสรรหาและบรรจแุต่งตั้ง 
3. การเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
4. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. การเลื่อนวิทยฐานะ 
6. งานทะเบียนประวัติ 

     6.1 ใบประกอบวิชาชีพ 
      6.2 นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐระบบจ่ายตรง 
   6.3 งานทะเบียนบุคลากรภาครัฐ 

/7. เครื่องราช..... 
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7. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
8. การขอมีบัตรประจ าตวัเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
9. งานหนังสือรับรอง 
10. งานวินัยและการรกัษาวินัย 

11. การออกจากราชการ  
12. งานสารสนเทศ 
13. งานธุรการ/พัสดุฝุาย  
14. งานนิเทศ ก ากับ ตดิตาม  
15. งานส่งเสริมขวัญและก าลังใจ  

        - การศึกษาดูงาน 
        - การเก็บข้อมูลเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
         - การมอบของขวัญวันเกิด 
        - การจัดงานเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร 
        - งานเกษียณอายุราชการ 
        - การมอบของแสดงความยินดีกรณีจบการศึกษาและเลื่อนวิทยฐานะ 

16. งานโครงการพิเศษทีไ่ด้รับมอบหมาย 
3.1 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง      
      มอบหมายให้  

1.  นางทพิวัลย ์ ศรีพรหมษา  คร ูคศ.3   หัวหน้า 
2.  นางสาวอรทัย  ภูอกจิ   ครู คศ.3   ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ภารกจิและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของโรงเรียน 
2. จัดท าอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑท์ี่ ก.ศ.จ. ก าหนด 
 3. น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ  ก.ศ.จ.  
 4. น าเสนอแผนอัตราก าลังของโรงเรียนเข้าสู่การปฏิบัติ 

5. สถานศึกษาจดัท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
6. น าแผนอัตราก าลังก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเพือ่น าเสนอ 

ก.ศ.จ. และหรือ  ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ  
7. จัดท าแผนปฏิบัติการของฝุาย     
8. จัดท าพรรณนางานในฝุาย 

9. ควบคุมและด าเนินงานบุคลากร และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
10. ด าเนินการในเรื่องบ ารุงขวัญและก าลังใจแกบุ่คลากร 

/11. ด าเนินการ…… 
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11. ด าเนินการและประสานงานกับฝุายตา่ง ๆ ในการจดัส่งบุคลากรเข้ารบัการอบรม ประชุม สัมมนา 
 12. ตรวจสอบงานในหนา้ที่ตา่งๆ ในฝาุยบริหารงานบุคคล โดยปรึกษาหารือกับบุคลากรในฝาุยให ้
การด าเนินงานเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

13. ตดิตามและประเมินผลงานในฝุาย 
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
มอบหมายให ้

1.  นางสาวธีรนันท์  ปัททุม               คร ูคศ.3   หัวหน้า 
2.  นางสาวอรทัย  ภูอกจิ   ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ ดังนี้  
1. สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขต าแหน่งเพิ่ม

จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในโรงเรียน  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวธิีการที ่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
 2. การบรรจุแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง 
 3. ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนไปยัง  ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.ศ.จ. และขออนุมัติจาก  ก.ค.ศ. 
 4. เมื่อ  ก.ค.ศ. แล้วให้โรงเรียนด าเนินการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งวิทยฐานะให้ได้รับเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 
 5. กรณกีารจ้างลกูจ้างประจ าและลูกจา้งชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์   
และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 6. กรณกีารจ้างลกูจ้างประจ าและลูกจา้งชั่วคราวกรณียื่นนอกเหนือจาก สถานศึกษาสามารถด าเนินการจา้ง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้  โดยใช้เงินรายได้ของโรงเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่
โรงเรียนก าหนด 
 7. เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อด าเนินการน าเสนอ  ก.ศ.จ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ของผู้ประสงค์และรับย้ายแล้วแต่กรณ ี
 8. การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีร่ับย้ายมาจากสถานศึกษาอื่นในเขตพื้นที่
การศกึษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

9. รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเพื่อจดัท าทะเบียน
ประวัติต่อไป 
 10. เสนอค าร้องขอโอนของข้าราชการพนักงานทอ้งถิ่นไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อด าเนินการ
ต่อไป 

11. บรรจุแต่งตั้งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. หรือ ก.ศ.จ. ก าหนด 
/การบรรจุกลับ....... 
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การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
  การบรรจุกลับเข้ารับราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 65) ออกจากราชการเพื่อรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร มาตรา 66) และออกจากพนักงานส่วนทอ้งถิ่นหรือข้าราชการ
อื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 67) 

ภาระงาน 
 กรณีออกจากราชการ (มาตรา 64) เสนอค าขอของผู้ขอกลับเข้ารับราชการไปยังส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาเพื่อขออนุมัติ ก.ศ.จ. ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  
สั่งบรรจุแต่งตั้ง 

กรณีออกจากราชการตามมติที่คณะรัฐมนตร ี(มาตรา 65) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการใน 
ก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกิน  4  ปี  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา  53  สั่งบรรจุแต่งตั้งกรณีออกจาก
ราชการเพื่อรับราชการทหาร  ว่าด้วยการรับราชการทหาร (มาตรา 66) ให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการภายในเวลาที่
ก าหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุแต่งตั้ง 
        กรณีลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (มาตรา 67) สมัครเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้มอี านาจสั่งบรรจุ 
และแต่งตั้งตามมาตรา 53 ที่ต้องการจะเข้ารับราชการเสนอเรื่องไปให้ ก.ค.ศ. หรือ ผู้ที่ ก.ค.ศ.มอบหมายพิจารณา
อนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 

การรกัษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
  กรณีที่มีผูด้ ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน หรือมีแต่ไม่อาจรับราชการไดใ้ห้ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนรักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการหลายคนให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการโรงเรียนคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
โรงเรียน  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได ้ ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการที่เหมาะสม  ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทน  (มาตรา 68 แห่ง
กฎหมายระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
 

3.3 การเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 มอบหมายให้  

1.  นางสาวธีรนันท์  ปัททุม               คร ูคศ.3   หัวหน้า 
2.  นางสาวอรทัย  ภูอกจิ            คร ูคศ.3   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ ดังนี้ 

 3.3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.3.1.1 การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 

 
/1)  การพัฒนา........ 
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 1)  การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่การสรรหา และบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

2) แจ้งภาระมาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชพี  จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมิน 
ผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน 

3) ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพฒันาตามความเหมาะสมและต่อเน่ือง 
 3.3.1.2 การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ม.79) 

1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาและสถานศึกษา 

2) ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการพฒันาตนเอง 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 

3) ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 
4) ติดตาม ประเมินการพัฒนา 
5) รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

3.3.1.3 การพัฒนาก่อนเลื่อนต าแหน่ง 
1) ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง  ลักษณะงาน  ตามต าแหน่งที่ได้รับการปรับปรุง 

ก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) ด าเนินการอบรมเพื่อเพิม่พูนความรู้ ทกัษะ เจตคติที่ด ีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

วิชาชพีที่เหมาะสม 
3.3.1.4  พัฒนากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ (ม.55) 

1)  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2)  รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 3.3.2 การยกย่องเชิดชูเกียรต ิ 
        1)  คณะกรรมการคดัเลือกครูดีเด่นและผู้รว่มบรหิารดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมฯ พิจารณา 
เอกสารผู้สมัครและสัมภาษณ์ผู้สมัคร และมอบเกียรติบัตร/ เข็มเชิดชูเกียรติ และรางวัลให้กับคร ูและผู้ร่วมบริหาร
ดีเด่น 
 

3.4 งานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มอบหมายให ้

1. นางทิพวัลย์  ศรพีรหมษา  คร ูคศ.3  หัวหน้า  
2.  นางสาวอรทัย  ภูอกจิ   คร ูคศ.3  ผู้ช่วย  
3.  นางนาฎละดา  บุญลาด  คร ูคศ.3  ผู้ช่วย 

         มีหน้าที่ดังนี้ 
 3.4.1 การเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ 

/1. ผู้อ านวยการ......... 
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  1. ผู้อ านวยการโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาตามความดีความชอบของข้าราชการครู       
และบุคลากรทางการศกึษา 
  2. คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยการเลื่อนเงินเดือน 
  3. ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ต้องชี้แจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลา่วทราบกรณีเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษาที่ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รายงานไปยังส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.ก าหนด 
  4. รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง  
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 

3.4.2 การเลื่อนเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตายอนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิหน้าที่ราชการ 
 1. แจ้งชื่อผู้ตายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ให้รายงานไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อด าเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 
  2. สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
  3. รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาเพื่อด าเนินการต่อไป 

3.4.3 การเลื่อนเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย 
 1. ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย  

จากสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ 
  2. ด าเนินการพจิารณาตามระเบียบที่  ก.ค.ศ.ก าหนด 
  3. สั่งเลื่อนเงินเดือนส าหรับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

4. รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
3.4.4 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 

  กรณีการเพิ่มคา่จ้างลกูจา้งประจ าและลูกจา้งชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
  กรณีการเพิ่มคา่จ้างลกูจา้งประจ าและลูกจา้งชั่วคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากโรงเรียนด าเนินการจ้าง
ลูกจ้างชัว่คราวของโรงเรยีนได้โดยใช้เงินรายได้ของโรงเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศกึษาก าหนด 

3.4.5 การด าเนินการเกีย่วกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
  ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

3.4.6 เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น   
ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 
 
 

/3.5 งานขอม.ี..... 
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3.5 งานขอมหีรือเลื่อนวิทยฐานะ 

มอบหมายให ้
1.  นางนาฎละดา  บุญลาด  คร ูคศ.3   หัวหน้า 
2.  นางล าไพร กวีกรณ ์   คร ูคศ.3   ผู้ช่วย  

มีหน้าที่ ดังนี้ 

     3.5.1 การขอมีหรือการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21 

ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษา มีบทบาทดังนี้ 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครทูี่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเบ้ืองต้นในกรณีข้าราชการครูยื่นค าขอ 

ตามเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ.ก าหนดและรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นล าดับข้ัน 

2. หากข้าราชการยื่นค าขอเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่งเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ 

จากข้าราชการครูในสถานศึกษา หรือนอกสถานศกึษา เพื่อตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลการประเมินผลงาน 

จากการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อแจง้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 

     3.  จัดท าปฏิทินก าหนดวันเวลาการประเมินเสนอเพื่อลงนามและแจ้งให้คณะกรรมการและผู้เข้ารับการประเมิน

ทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบ 

     4.  เสนอบันทึกผลการประเมินในแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งคร ู(รายปีการศกึษา) 

ตามแบบ วฐ.2 ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ และเสนอสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพรายตัวชีว้ัด  

มีหน้าที่เก็บหลักฐานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการคร ูตามแบบ วฐ.2  ไว้ 1 ชุด 

     5.  เสนอแบบสรุปผลการประเมินให้ข้าราชการครูทราบ ปีการศกึษาละ 1 ครั้ง  
 

ปฏิบัติหน้าที่เมื่อข้าราชการครูมีคุณสมบัติครบรวม 5 ปีการศึกษา จัดท าแบบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังต่อไปนี ้

    1.  น าส่งแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.1 ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

    2.  น าส่งแบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมินข้าราชการครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.3 ไปยังส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา 

    3.  น าส่งแบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) ของข้าราชการครูที่ขอรับการประเมินไปยังส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา 

    4.  น าส่งผลงานทางวิชาการ (ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ) ไปยังส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา 

    5.  น าส่งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 

/3.5.2 การขอมี…… 
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     3.5.2 การขอมีหรือการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA 

มีหน้าที่ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครทูี่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเบ้ืองต้นในกรณีข้าราชการครูยื่นค าขอ 

ตามเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ.ก าหนดและรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นล าดับข้ัน 

2. น าส่งแบบ ก.ค.ศ.1, ก.ค.ศ.2 และ ก.ค.ศ.3, พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3. เมื่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 

จัดท าหนังสือราชการแจง้เชิญกรรมการมาประเมนิตามวันเวลาทีก่ าหนด 

     4.  เมื่อคณะกรรมการประเมินสิ้นสุดให้รายงานคะแนนการประเมินให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ทราบตามเวลาที่ก าหนด 

      5.  เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูมีและเลื่อนวิทยฐานะให้น าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามทีส่ านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาแจ้งพร้อมแจ้งค าสั่งให้ข้าราชการครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะทราบโดยเรว็ 
 

3.6 งานทะเบียนประวัติ  
มอบหมายให้  
 1. นางสาววิลารัตน ์ รังโคตร    คร ูคศ.1   หัวหน้า  

2. นางสาวพัชราภรณ์   ไกยสวน   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ ดังนี้ 

      3.6.1 การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
  1. สถานศึกษาจดัท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  จ านวน  2  ฉบับ 
  2. สถานศึกษาเก็บไว้จ านวน 1 ฉบับ  ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา   
จ านวน  1  ฉบับ 
  3. เปลี่ยนแปลง  บันทึกข้อมูล  ลงในทะเบียนประวัติ 
      3.6.2 การแก้ไข วัน เดือน ปี ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ประสงค์ขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด   
ยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดโดยแนบเอกสารต่อผูบ้ังคับบัญชาขั้นต้น ประกอบด้วย สตูิบัตร ทะเบียนราษฎร ์ หลักฐาน
ทางการศึกษา 
 2. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 3. น าเสนอไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขอแก้ไขอนุมัติการแก้ไขต่อ ก.ค.ศ.  
 4. ด าเนินการแก้ไขทะเบียนประวัติ 
 5. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 

/3.6.3 งานทะเบียน… 
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       3.6.3 งานทะเบียนบุคลากรภาครัฐ 
1. เพิ่มและตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (แบบเพิ่มสิทธิ์) ข้าราชครู 

และลูกจ้างประจ า 
2. ตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิวา่ยังคงเป็นข้าราชการครูและลูกจา้งประจ า ภายในสังกัดของตนเอง  

เพื่อประโยชน์ในการปรบัปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

 

3.7  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 มอบหมายให้  
1. นางสาวพัชราภรณ์   ไกยสวน   คร ูคศ.1   หัวหน้า 

 2. นางสาววิลารัตน ์ รังโคตร    คร ูคศ.1   ผู้ช่วย  
 มีหน้าที่ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ ์
2. ด าเนินการในการน าเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา      

แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวธิีการกฎหมายก าหนด  
3. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรด ิ เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ 

ดิเรกคุณาภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
       4. งานพระราชทานเพลิงศพ  เกี่ยวกับการตดิต่อประสานงานขอพระราชทานเพลิง 
 

3.8 งานการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มอบหมายให้   
 1. นางสาวพัชราภรณ์   ไกยสวน   คร ูคศ.1   หัวหน้า   

2. นางสาววิลารัตน ์ รังโคตร    คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ ดังนี้ 

 3.8.1 การขอมีบัตรประจ าตวัเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  3.8.1.1 ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
  3.8.1.2 ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
  3.8.1.3 น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว  โดยผา่นผู้บังคับบัญชาตามล าดับโดย 
คุมทะเบียนประวัติไว้ 
  3.8.1.4 ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงโรงเรียน 

 3.8.2  การขอตอ่ใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครู/ใบแทน 
 3.8.3 งานพระราชทานเพลิงศพ 
 

/   3.9 งานหนังสือรับรอง… 
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   3.9 งานหนังสือรับรอง รับรองการปฏิบัติงาน/รับรองบุคคล  
มอบหมายให้  นางสาวอรทัย  ภูอกิจ  เป็นหัวหน้า   

มีหน้าที่ ดูแล ก ากับและออกหนังสือรับรองบุคคลต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
1. หนังสือรับรองเงินเดือน 
2. หนังสือรับรองการปฏิบัตงิาน/รับรองบุคคล 
3. การขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด 
4. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการ 
5. การจดัสวัสดิการ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
6. งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปตา่งประเทศ   
7. การลาศึกษาต่อ   
8. การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาปริญญาโท/ปรญิญาเอก 
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.10 งานวินัยและการรกัษาวินัย 

มอบหมายให้  
1.  นางล าไพร กวีกรณ ์  คร ูคศ.3   หัวหน้า 
2.  นางสาวเพ็ญรัตน์  ศรีพรหม   คร ูคศ.3   ผู้ช่วย 

.  3.  นางอู่ทอง  เพ็งพา  คร ูคศ.3   ผู้ช่วย  
มีหน้าที่ ดังนี้ 

3.10.1 กรณีความผิดวนิัยไม่ร้ายแรง 
  1. ผู้อ านวยการโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่ด าเนินการสอบสวนใหไ้ด้ความจริง 
และความยุติธรรมโดยไมช่ักช้า เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลา่วหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  2. ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งยุติเรื่องในกรณทีี่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้ 
กระท าผดิวินัย  หรือสั่งลงโทษภาคทัณฑ ์ตดัเงิน 
  3. รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3.10.2 กรณีความผิดวนิัยร้ายแรง 
 1. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณอีันมีมูลว่าข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษากระท าผิดวินัย
ร้ายแรง ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 2. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสนอการพิจารณาให้ ก.ศ.จ.พิจารณาลงโทษ  

 
/ผู้มีอ านาจ....... 
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  3. ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก ตามผลการพิจารณาของ ก.ศ.จ. รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรง
ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
 

3.10.3 การอุทธรณ ์
1. การอุทธรณ์กรณีความผิดวินัย 
กรณีการอุทธรณ์ความผดิวินัยไม่รา้ยแรง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่อง 

ขออุทธรณ์ต่อ ก.ศ.จ.ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งตามหลกัเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  กรณีการอุทธรณ์ความผดิวินัยรา้ยแรง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษายื่นเรื่องขอ
อุทธรณต์่อ  ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งค าสั่งตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

3.10.4 การร้องทกุข์ 
 กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการใหร้้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.  

ภายใน 30 วัน นับตั้งแตว่ันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือความคับข้องใจเน่ืองมา 
จากการกระท าของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ   อ.ก.ศ.จ.หรือ  
ก.ค.ศ. แล้วแตก่รณี 

3.10.5 การเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดทางวินัย 
 1. ให้ผู้อ านวยการโรงเรยีนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 2. ด าเนินการให้ความรู ้ ฝึกอบรม  การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้าง

และพัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
  3. หมั่นสังเกต ตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ ปูองกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชากระท าผิดวนิัย
ตามแต่สมควร 

 3.10.6 ตรวจสอบการลาทุกประเภท สถิติการลา 
 

3.11  งานการออกจากราชการ 
มอบหมายให้  นางอู่ทอง  เพ็งพา  เป็นหัวหน้า  
มีหน้าที่ ดังนี้ 

3.11.1  การลาออกจากราชการ 

    1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย  ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่น 
  2. รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3.11.2 การให้ออกจากราชการ กรณียังไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างขั้นต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

/1. ด าเนินการ... 



58 
 

 

 1. ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเข้ารับ 
การพัฒนาอย่างเต็มหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  2. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
  3. ผูอ้ านวยการโรงเรียนสั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้มออกจากราชการ 
  4. รายงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 

3.11.3 การลาออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป 
  1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
  2. ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการภายหลัง
ปรากฏวา่ขาดคุณสมบัตทิั่วไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3. รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

3.11.4 การให้ออกจากราชการไวก้่อน 
 1. ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ครู  

ผู้ช่วย  คร ู และบุคลากรทางการศึกษา มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวินยัอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง 
  2. กรรมการสอบสวน หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดทางอาญา (เว้นแต่ได้กระท าผิด
โดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ) 
  3. รายงานการสั่งพกัราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

3.11.5 การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดและรายงานการออกจากราชการไปยัง
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษานอกจากด าเนินการตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.แล้วยังสามารถด าเนินการได้  ดังต่อไปน้ี 
  3.11.5.1 กรณีเจ็บป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ าเสมอ 
   1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเน่ืองมาจากเมื่อเห็นว่าไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได ้
   2. ถ้าผู้อ านวยการโรงเรยีนสั่งให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
   3. รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 3.11.5.2 กรณีไปปฏิบัติหน้าที่ตามความประสงค์ของทางราชการ 
  1. ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสมคัรใจจะไปปฏิบัติ

ราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ 
  2. รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
 3.11.5.3 กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป  

ตามมาตรา 3 แห่งกฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
/ม.30(1)) กรณี…….. 
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ม.30(1)) กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  ตาม (ม.30(4)) กรณีเป็น
คนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  กรณีเป็นกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  (ม.30(8)) หรือเป็นกรณีบุคคลล้มละลาย 
  1. โรงเรียนตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามคุณสมบัติ   
มาตรา (ม.30(1) (4) (5) (7) (8) หรือ (9)) แห่งกฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติ  ตามข้อ 1  ออกจากราชการ 
  3. รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 3.11.5.4 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตสุงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข (ม.30(3)) 

 1. ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา่ครูผูช้่วย   
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป  (ม.30(3)) 

 2. ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนอผลการสอบสวนตอ่ ก.ศ.จ. 
 3. เมื่อ ก.ศ.จ.มีมติเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30(3)   ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา

ออกจากราชการ 

 3.11.5.5 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวา่หย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ราชการ 
หรือประพฤติตน ไม่เหมาะสม 

 1. ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น  มกีรณีถูกกลา่วหาหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่อง
ในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 

 2. ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการโรงเรียนเห็นว่าครูผู้ช่วย  ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น  เป็นผู้หย่อนความสามารถ ไม่บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือเป็นผู้ประพฤติตนเหมาะสม   
ให้สั่งยุติเรื่อง  แต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถ บกพร่อง 
ในหน้าที่ราชการหรือเป็นผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสม  ให้ส่งเรื่องไปยังส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ ก.ศ.จ. 
  3. เมื่อ ก.ศ.จ. มีมตใิห้ผู้นั้นออกจากราชการให้ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งใหอ้อกจากราชการ  
เพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 

3.11.5.6 กรณีมีมลทินมัวหมอง 
 1. ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างรา้ยแรงกรณ ีมีเหตุ 

อันสมควรอย่างยิ่งว่าครผูู้ช่วย  ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นได้กระท าความผดิวินัยอยา่งร้ายแรง 
แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่สั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  ถา้ให้รับราชการต่อไปจะท าให้เกิด 
ความเสียหายต่อทางราชการอยา่งรา้ยแรง 
  2. ผู้อ านวยการโรงเรียนเสนอผลการตรวจสอบผลการสอบสวนไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา  
เพื่อเสนอ  ก.ศ.จ. พจิารณา 
 

/3. เมื่อ ก.ศ.จ……… 
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  3. เมื่อ ก.ศ.จ. มีมตใิห้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองที่ถูกสอบสวนข้างต้น   
ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งให้ออกจากราชการเพือ่รับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 

 3.11.5.7 กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้
จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  1. ผู้อ านวยการโรงเรียนสั่งให้ออกจากราชการเพือ่รับบ าเหน็จบ านาญเหตุ ทดแทนเมื่อ
ปรากฏวา่ครูผู้ชว่ย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกในความผดิ 
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

  2. รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
 

3.12  งานสารสนเทศ 

มอบหมายให ้
 1. นางอู่ทอง  เพ็งพา   คร ูคศ.3   หัวหน้า 

2. นางสาวพัชราภรณ์  ไกยสวน    คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่ดังนี้ 
1. จัดท าบอร์ดยกย่องเชดิชูเกียรต ิ
2. จดัท าท าเนียบบุคลากรในกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
3. จดัท าพรรณนางาน  ปฏิทินการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
4. จดัท าข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
5. จัดท าค าสั่งสายงานโรงเรียน 
6. งานอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

3.13  งานธุรการ/งานพัสดุฝ่าย 

มอบหมายให้  
1. นางสาวเพ็ญรัตน์  ศรพีรหม   คร ูคศ.3   หัวหน้า 
2. นางสาวพัชราภรณ ์ ไกยสวน   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
3. นางสาววลิารตัน์  รังโคตร   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย   

มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. รับเอกสารจากงานสารบรรณของโรงเรียนและลงรับเอกสารในฝุายพร้อมเกษียนหนังสือเสนอต่อ              
รองผู้อ านวยการสถานศกึษาในกลุ่มงาน 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในฝุาย ตลอดจนการจัดเก็บรกัษาให้เป็นระบบและปลอดภัยง่ายต่อการ
ค้นหา 

3. จัดท าแบบพิมพ์เอกสารตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากรให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ    
ตลอดจนการพิจารณาบนัทึกเสนอ โต้ตอบหนังสือราชการและเรื่องตา่ง ๆ ของบุคลากร 

/4. จัดเก็บค าสั่ง…. 
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4. จัดเก็บค าสั่งโรงเรียนและค าสั่งหน่วยงานราชการอื่น ๆ 
5.  บันทึกการประชุม 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

3.14 งานนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
มอบหมายให ้

1. นางทิพวัลย์  ศรพีรหมษา  คร ูคศ.3   หัวหน้า 
2. นางอู่ทอง  เพ็งพา            คร ูคศ.3    รองหัวหน้า 
3. นางสาวเพ็ญรตัน์  ศรพีรหม    คร ูคศ.3   ผู้ช่วย 
4. นางล าไพร กวกีรณ ์   คร ูคศ.3   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงานฝุายบริหารงานบุคคลในรอบปี 
2. ประเมินผลการบริหารจัดการงานด้านบุคคล  สุ่มกลุ่มตัวอยา่งให้หลากหลายและครอบคลุม 
3. สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงงานบริหารงานบุคคลในปีถัดไป 
4. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานตามขอบข่ายหน้าที่  
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและเห็นสมควร 

3.15 งานส่งเสริมขวัญและก าลังใจ 

มอบหมายให ้
1. นางทิพวัลย์  ศรพีรหมษา รักษาการรองผู้อ านวยการฝุายบริหารงานบุคคล หัวหน้า  
2. นางอู่ทอง  เพ็งพา  ครู คศ.3               รองหัวหน้า 
3. นางล าไพร กวกีรณ์  คร ูคศ.3      ผู้ช่วย 
4. นางนาฎละดา  บุญลาด ครู คศ.3      ผู้ช่วย 
5. นางสาวอรทัย  ภูอกิจ  ครู คศ.3      ผู้ช่วย 
6. นางสาวธรีนันท์  ปัททุม ครู คศ.3      ผู้ช่วย 
7. นางสาววิลารัตน ์ รังโคตร ครู คศ.1      ผู้ช่วย 
8. นางสาวพัชราภรณ์  ไกยสวน ครู คศ.1      ผู้ช่วย  
9. นายกฤติเมธ  จันทร์โพธิ ์ ครูผู้ช่วย      ผู้ช่วย 
10.  นางสาวเพ็ญรัตน์  ศรีพรหม ครู คศ.3      ผู้ช่วย 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
 1. การศึกษาดูงาน (นางสาววิลารตัน์  รังโคตร/นางสาวอรทัย  ภูอกจิ) 
 2. การเข้าร่วมอบรม สัมมนา (นางนาฎละดา  บญุลาด) 
 3. การมอบของขวัญวันเกิด (นางสาวธรีนันท์  ปทัทุม/นางสาวอรทัย  ภูอกิจ) 

 
/4. การจัดงานเลี้ยง….. 
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 4. การจัดงานเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร (นางทิพวัลย ์ศรีพรหมษา/นางอู่ทอง  เพ็งพา/นางสาวพัชราภรณ์   
ไกยสวน) 
 5. งานเกษียณอายรุาชการ (นางทิพวัลย ์ ศรีพรหมษา/นางอู่ทอง  เพ็งพา/นางล าไพร กวีกรณ์) 

6.  การมอบของแสดงความยินดีกรณีจบการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะ (นางนาฎละดา  บุญลาด) 
 7. การมอบของแสดงความยินดีกรณีย้ายเข้า ย้ายออก บรรจุใหม ่(นางสาวธีรนันท ์ปัททุม/นางสาวอรทัย  
ภูอกิจ) 
 8. งานรดน้ าด าหัวขอพร  (นางสาวเพ็ญรัตน ์ ศรพีรหม/นางสาวอรทัย  ภอูกิจ/นางอู่ทอง  เพ็งพา) 
 9. งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (นางล าไพร กวกีรณ์/นายกฤติเมธ  จันทร์โพธิ์) 
 10. งานฌาปนกิจ (นางสาวเพ็ญรตัน์  ศรีพรหม/นางสาวพัชราภรณ ์ ไกยสวน/นางอู่ทอง  เพ็งพา)  
 

3.16  การลาทกุประเภท  
มอบหมายให ้ 

1.  นางล าไพร กวีกรณ ์   คร ูคศ.3   หัวหน้า 
 2.  นายกฤติเมธ  จันทร์โพธิ ์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่  ดังนี้ 

1. อนุญาตหรอืเสนอขออนุญาตตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานคณะผู้ช่วยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการตามทีก่ฎหมายก าหนด 
  2. เสนอเรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อ
ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดหรือเพื่อทราบแล้วแต่กรณี 
 

3.17  งานโครงการพิเศษหรือได้รับมอบหมาย 
มอบหมายให ้

1. นางทิพวัลย์  ศรพีรหมษา รักษาการรองผู้อ านวยการฝุายบริหารงานบุคคล หัวหน้า  
2. นางอู่ทอง  เพ็งพา  ครู คศ.3               รองหัวหน้า 
3. นางล าไพร กวกีรณ์  คร ูคศ.3      ผู้ช่วย 
4. นางนาฎละดา  บุญลาด ครู คศ.3      ผู้ช่วย 
5. นางสาวอรทัย  ภูอกิจ  ครู คศ.3      ผู้ช่วย 
6. นางสาวธรีนันท์  ปัททุม ครู คศ.3      ผู้ช่วย 
7. นางสาววิลารัตน ์ รังโคตร ครู คศ.1      ผู้ช่วย 
8. นางสาวพัชราภรณ์  ไกยสวน ครู คศ.1      ผู้ช่วย  
9. นายกฤติเมธ  จันทร์โพธิ ์ ครูผู้ช่วย      ผู้ช่วย 
10.  นางสาวเพ็ญรัตน์  ศรีพรหม ครู คศ.3          ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ ดังนี้   ประสานงาน,ด าเนินการโครงการพิเศษอื่นๆ  หรือเรื่องเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย 

/โครงสรา้งฝุายบริหารทัว่ไป...... 
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 โครงสร้างฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายไสว  พลพุทธา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายพิชิต  อุปสิทธิ์ 

 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายชาตชิาย  ทุมโยมา 

      

งานส านักอ านวยการ 

หัวหน้า นายพชรดนัย  ภูจ าเริญ 
รองฯ นางสาวสธุีมนต์ เพชรศริิวรรณ ์

 

งานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
หัวหน้า   นายสัญญา  ศรีนุกูล 

งานบริการและสวสัดิการ 
หัวหน้า นางประพรรณ  พิเภก 

1.งานสารบรรณฯ และเลขา 
2.งานราชพิธี รัฐพิธี ภายนอกโรงเรียน 
3.งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และงาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
4.งานโรงเรียนกับชุมชน 
5.งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
สมาคมศิษย์เก่า ครู  และผู้ปกครอง 
6.งานพัสดุฝุายบริหารท่ัวไป 

1.งานอาคารสถานท่ีและนักการ-ภารโรง 
2.งานสวัสดิการท่ีพักของทางราชการ 
3.งานรถยนต์ส่วนกลาง 
4. งานเวรยามและรักษาทรัพย์สิน 

1.งานบริการและปฏิคม 
2.งานโภชนาการและสาธารณูปโภค 
3.งานอนามัยฯ คุ้มครองผู้บริโภคและงาน
ปูองกันโรคระบาดในโรงเรียน 
4.งานโสตทัศนูปกรณ์ 
5.งานดนตรี  ดุริยางค์และนาฏศิลป์ 
6.งานสาธารณะกุศล 
7.งานโรงน้ าดื่มสะอาด 
8.งานสหกรณ์ร้านค้า 
9. งานธนาคารโรงเรียน 
10.งานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน 

ที่ปรึกษารองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายสุกรรณ  พิเภก 
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4.1  รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทั่วไป  มอบหมายให ้ นายพิชิต  อุปสิทธิ ์ 

หน้าที่ทั่วไป 
  1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อ านวยการฝาุยบรหิารทั่วไป โรงเรียนพรเจริญวิทยา 
  2. นิเทศ ตดิตามดูแลการปฏิบัติงานของฝุายบริหารทัว่ไปซ่ึงประกอบไปด้วยงานอ านวยการ  
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  งานบริการและสวัสดิการของโรงเรียนพรเจริญวทิยา 

หน้าที่ประจ า  
  ก าหนดและวางแผนการด าเนินงานฝุายบริหารทัว่ไป 

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
4.2  ที่ปรึกษารองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป  มอบหมายให ้นายสุกรรณ  พิเภก   

มีหน้าที่  ดังนี ้ 
1. เป็นที่ปรึกษารองผู้อ านวยการฝาุยบริหารทั่วไป 

  2. วางแผนการด าเนินงานของฝุายบริหารทั่วไปรว่มกับรองผู้อ านวยการฝาุยบริหารทัว่ไป 
  3. วางแผนพัฒนาบุคลากรในฝุายร่วมกับรองผูอ้ านวยการใยบริหารทั่วไป 
  4. นิเทศ ก ากับ ติดตามดูแลและให้ความช่วยเหลือพร้อมแก้ปัญหารว่มกนักับผู้ปฏิบัติงานใน 
ฝุายบริหารทัว่ไป 
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.3 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มอบหมายให้  นายชาติชาย  ทุมโยมา 

มีหน้าที่  ดังนี ้ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายโรงเรียน 

  2. วางแผนการด าเนินงานของฝุายบริหารทั่วไปรว่มกับรองผู้อ านวยการฝาุยบริหารทัว่ไป 
  3. นิเทศ ก ากับ ติดตามดูแลและให้ความช่วยเหลือพร้อมแก้ปัญหารว่มกนักับผู้ปฏิบัติงานใน 
ฝุายบริหารทัว่ไป 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.4  งานส านักอ านวยการ  มอบหมายให้ นายพชรดนัย  ภูจ าเริญ  เป็นหัวหน้า  โดยมี   
นางสาวสุธีมนต์ เพชรศิริวรรณ ์  เป็นรองหัวหน้า  

มีหน้าที่  ดังนี ้
  1. วางแผนในการปฏิบัตงิาน และจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของงานอ านวยการ 
 
 

/2.ตรวจสอบ..... 

4. ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
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  2. ตรวจสอบ ดูแลงานให้เกิดความคล่องตวั รวดเร็ว เรียบร้อย ถูกต้อง ควบคุม ก ากับ ติดตาม
นิเทศ ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานให้รองผู้อ านวยการฝาุยบริหารทั่วไปทราบ ก่อนน าเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป 
  3. ช่วยในการประสานงานและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานอ านวยการ 
ฝุายบริหารทัว่ไป 
  4. ปฏิบัติงานช่วยเหลือรองผู้อ านวยการฝุายบริหารทัว่ไปตามขอบข่ายหน้าที่ประจ าของ 
รองผู้อ านวยการฝาุยบรหิารทั่วไป 
  5. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการฝุายบริหารทั่วไปในกรณีที่ไม่อยู ่
  6. ปฏิบัติงานตามที่โรงเรยีนมอบหมาย 

4.4.1  งานสารบรรณฯ และเลขานุการส านักอ านวยการ มอบหมายให ้
  1. นายพชรดนัย  ภูจ าเรญิ  ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสุธีมนต ์ เพชรศิริวรรณ ์ ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
  3. นางยลลดา  ทุมโยมา   ครู คศ.1  กรรมการ 
  4. นางสาวศุภิรตัน์  นุชติ   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  5. นางสาวทัตพิชา  ฝั้นถา   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางสาวกัญญาภรณ์  บุญฉลียว  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. จัดท าทะเบียนค าสั่ง ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือโรงเรียนและฝุายบริหารทั่วไป 
  2. จัดระบบหนังสือ เอกสารทางราชการและการจัดเก็บเอกสารของโรงเรยีนและของฝุายบริหาร
ทั่วไป ในแฟูมตา่งๆ ให้เป็นระบบ 
  3. จัดพิมพ์หนังสือค าสั่ง หนังสือส่งและแบบฟอร์มต่างๆ ของโรงเรียน 
  4.น าเสนอหนังสือให้รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการลงนามและแจกจ่ายหนังสือให้บุคลากร 
ในฝุายงาน 
  5. ประสานงานกับผู้ปกครองและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  6. เตรียมเอกสาร ระเบียบวาระการประชุม บันทกึการประชุมและรายงานการประชุมให้ทาง
โรงเรียนทราบทุกครั้งที่มกีารประชุมของโรงเรียนและที่เกี่ยวข้องกับฝุายบริหารทัว่ไป 
  7. จัดท าปฏิทินและแผนการด าเนินงานการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานและคุ้มคา่ที่สุด 
  8. ปฏิบัติหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ฝาุยบริหารทั่วไป 
  9. จัดท าโครงสรา้งค าสั่งสายงานและท าเนียบบุคลากรโรงเรียน 
  10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ไดร้ับหมอบหมาย 
 

/4.4.2  งานราชพิธ…ี 
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4.4.2  งานราชพิธี รัฐพธิี ภายนอกโรงเรียน  มอบหมายให ้
  1. นางสาวยุพา  สิมล ี  ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
  2. นายปิยวัช  คามตะศลิา ครู คศ.1  กรรมการ 

3. นายอภิสิทธิ์ จันโฮง  ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดังนี ้

  1.วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับงานราชพิธี รัฐพิธี ภายนอกโรงเรียนร่วมกับชุมชน 
  2. ประสานหน่วยงานอื่นที่เป็นเจ้าภาพการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี เพื่อเข้ารว่มกิจกรรม 
  3.ประสานงานบุคลากรภายในโรงเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญตามก าหนด พร้อมทั้ง 
ตรวจสอบการเข้ารว่มกิจกรรมของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อรายงานผู้บริหาร 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  4.4.3  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและงานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง        
มอบหมายให้ 
  1. นางสาวสุธีมนต ์เพชรศิริวรรณ ์  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
  2. หัวหน้าระดับชั้นเรียน     กรรมการ 
  3. รองหัวหน้าระดับชั้นเรียน    กรรมการ 
  4. ครูที่ปรกึษาทุกห้องเรยีน    กรรมการ 
  5. นางสาวทัตพิชา  ฝั้นถา   ครูผู้ช่วย  กรรมการ   
  6. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พนิิจมนตรี  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดังนี ้
  1. ศึกษาระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและระเบียบ 
ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการเครอืข่ายผู้ปกครองให้ชัดเจน 
  2. ประสานงาน การรับสมัคร การด าเนินการให้มีและการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3. ประสานงาน การคัดเลือกและการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  4. ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และประสานงานกับ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เช่น ท าหนังสอืเชิญประชุม บันทึกการประชุม สรุปรายงานในสว่นที่เกี่ยวข้อง 
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.4.4  งานโรงเรียนกับชุมชน  มอบหมายให้ 
  1.  นายชาตชิาย  ทุมโยมา  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
  2.  นายสัญญา  ศรีนุกูล   ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
  3.  นายปิยวัช  คามตะศลิา  ครู คศ.1  กรรมการ 

/4.นายดนุพล……… 
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  4.  นายดนุพล  พาทอง   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ดังนี ้
  1. วางแผนการด าเนินงานโดยการจัดท าปฏิทิน และแผนการด าเนินงานของงานโรงเรียนกับชุมชน  
  2. ด าเนินการประสานความรว่มมือกับชุมชน ให้บริการชุมชน ขอรับบริการจากชุมชนและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางโรงเรียนให้ชุมชนทราบ  
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.4.5  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา มูลนิธิ สมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง  
มอบหมายให ้

1. นายชาติชาย  ทุมโยมา   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. นางธนภรณ์ อินทร์ธรรม  ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
  3. นายเจษฎา  วิณโรจน ์   ครู คศ.3  กรรมการ  
  4. ครู/ศิษย์เก่าทกุท่าน     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดังนี ้
  1. ศึกษาระเบียบการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครองด าเนินการจดัตั้งให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ   

2. วางแผนการด าเนินงานโดยการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและแผนการด าเนินงานการ 
ระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษาและงานสมาคมศิษย์เก่า  ครแูละผู้ปกครอง  
  3. ด าเนินการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง   
  4.  สรุปผลการด าเนินงาน  น าเสนอให้โรงเรียนและบุคลากรทราบ  
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.4.6  งานพัสดุฝ่ายบรหิารงานทั่วไป มอบหมายให ้
  1. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง  พินิจมนตรี  ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
  2. นายปิยวัช  คามตะศลิา  ครู คศ.1  กรรมการ 

3. นายดนพุล  พาทอง   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่  ดังนี ้

1. ควบคุม  ดูแล  รักษาการเบิก  การจา่ย  การจัดซ้ือและการยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์ในฝุายบริหาร 
ทั่วไป  ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 2.  จดัท าทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ์ฝุายบริหารทัว่ไปให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
  3.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4.5  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายสัญญา  ศรีนุกูล  เป็นหัวหน้า 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
/1.  วางแผน………… 
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  1.  วางแผนในการปฏิบัติงาน และจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่ 
  2.  ตรวจสอบ ดูแลงานให้เกิดความคล่องตวั รวดเร็ว เรียบร้อย ถูกต้อง ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
นิเทศ ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานให้รองผู้อ านวยการฝาุยบริหารทั่วไปทราบ ก่อนน าเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป 
  3.  ชว่ยในการประสานงานและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานอาคารสถานที ่
  4.  ปฏิบัติงานช่วยเหลือรองผู้อ านวยการฝาุยบรหิารทั่วไปตามขอบข่ายหน้าที่ประจ า 
ของรองผู้อ านวยการฝุายบริหารทั่วไป 
  5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.5.1  งานอาคารสถานที่และนักการภารโรง  มอบหมายให ้
  1. นายสัญญา  ศรีนุกูล   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 

2. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง  พินิจมนตรี  ครู คศ.1  รองประธานกรรมการ 
3. นายเจษฎา  วิณโรจน ์   ครู คศ.3  กรรมการ  

 4. นายค าเผย ชัยขันธ์   ช่างไม ้  กรรมการ 
 5. พนักงานคนสวนและแม่บ้านและ ลูกจ้างชัว่คราว กรรมการ 
 6. พนักงานขับรถ   ลูกจ้างชัว่คราว กรรมการ 
 7. นายปิยวัช  คามตะศลิา  ครู คศ.1  กรรมการ 
 8. นายอภิสิทธิ์ จันโฮง   ครู คศ.1  กรรมการ 

8. นายดนพุล  ผาทอง   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้าที่  ดังนี ้
  1. วางแผน จัดท าค าสั่งการรับผิดชอบพื้นที่ภายในโรงเรียน จัดท าปฏิทินและแผนการด าเนินงาน
ของนักการภารโรง ยามรักษาความปลอดภัย พนกังานขับรถยนต์ พนักงานคนสวนและแม่บ้านให้ชัดเจน 
  2.  จดัท าเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน  พร้อมบันทึกรายงานทางโรงเรยีนทราบทุกวัน 
  3.  จดัหาห้องปฏิบัติงาน  วัสดุ-อุปกรณ์  เครื่องมอืและเครื่องอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ให้เพียงพอและพร้อมใชง้านได้ตลอดเวลา 
  4.  ดูแล  ส ารวจ  ตรวจสอบอาคาร  สถานที่ภายในโรงเรียนให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา 
  5.  จดัเตรียมห้องเรียนและอุปกรณ์ให้พร้อม  โดยประสานงานกับกลุ่มงานวิชาการ 
  6.  จดัท าระเบียบ  ก ากบั  ดูแลและพิจารณาการขอใช้บริการอาคารสถานที่ของหน่วยงาน/ 
ส่วนราชการและบุคคลทั่วไปให้พร้อมบริการและเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 
  7.  จดัท าบัญชรีับ-จ่าย  การจดัเก็บรายไดจ้ากการขอใช้บริการอาคารสถานที่และน าเสนอรายงาน
ให้ทางโรงเรียนทราบทุกครั้ง 
  8. ให้บริการอื่น ๆ  กับบุคลากรภายในโรงเรียนตามที่ร้องขอและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มงานต่าง ๆ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

/9.  ปฏิบัติงาน…… 
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  9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.5.2 งานที่พักของทางราชการ มอบหมายให ้
  1. นางธนภรณ์  อินทร์ธรรม  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 

2.. นายปิยวัช  คามตะศลิา  ครู คศ.1  กรรมการ 
3. นายกีรติ  ไพรัตน ์   ครู คศ.3  กรรมการ 

  4. นายพชรดนัย  ภูจ าเรญิ  ครู คศ.2            กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดังนี ้

  1. วางแผนการด าเนินงานโดยการจัดท าปฏิทินและแผนการด าเนินงานงานสวัสดิการทีพ่ักของทาง
ราชการ 
  2. จัดท าทะเบียนที่พักของทางราชการให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
  3. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติในการขอเข้าพักอาศัยในที่พกัของทางราชการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการและแจ้งให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
  4. จัดระบบการเข้าพักอาศัยที่พักของทางราชการด้วยความเป็นธรรม  พจิารณาเสนอผู้มีสิทธิ์ 
เข้าพักอาศัยให้เป็นไปตามระเบียบราชการและโดยประหยัด 
  5. ประสานงานกับผู้พักอาศัยเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน เช่น การซ่อมแซม การต่อเติม  การรื้อถอน   
  6. จัดบริการสาธารณูปโภคให้แก่ผู้เข้าพักอาศัยให้สะดวก เช่น ไฟฟูา  น้ าประปา 
  7. สรุปรายงาน  การใช้สวัสดิการที่พักของทางราชการ เป็นรายภาคเรียน  รายปีการศึกษา 
  8. จดบันทึกหน่วยมาตรวัดน้ าประปา-ไฟฟูา และน าส่งฝุายงบประมาณ  
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.5.3  งานรถยนต์ส่วนกลาง   มอบหมายให้ 
  1. นายเจษฎา  วิณโรจน์   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
  2. พนักงานขับรถ   ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
  3. นายปิยวัช  คามตะศิลา  ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดังนี ้
1.  จดัซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและดูแลรักษารถยนต์สว่นกลาง 
2.  ด าเนินการต่อภาษรีถยนต์และประกันภัยของรถยนต์ส่วนกลาง 
3.  จดัท าระเบียบและแนวปฏิบัติของการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
4.  ด าเนินงานเกี่ยวกับรถยนต์ทั้งหมด อย่างถูกตอ้งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2546) ด้วยความรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 

  5. จัดท าทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ไดร้ับมอบหมาย) 
 

/4.5.4 งานเวรยาม….. 



70 
 

 

4.5.4 งานเวรยามและรกัษาทรัพย์สิน   มอบให ้
1. นายกรีติ  ไพรัตน ์  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นายปิยวัช คามตะศิลา  ครู คศ.1   กรรมการ 
3. นางสาวยุพา สิมล ี  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดังนี ้
  1.  วางแผนการด าเนินงานโดยการจดัท าปฏิทินและแผนการด าเนินงานการรกัษาความปลอดภัย 
และเวรยามภายในโรงเรียน     

2.  ประสานกับบุคลากรในในโรงเรียน โดยการออกค าสั่งมอบหมายผู้อยู่เวรยาม  
ผู้ตรวจเวรยามรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน จดัท าสมดุบันทึกบันทึกเหตุการณ์   
  3.  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้โรงเรียนทราบและประสานงานให้บันทึกชี้แจงเหตุผล 
หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นแต่ละเดือน  ภาคเรียนและปีการศึกษารายงาน 
ให้ทางโรงเรียนทราบ 
 

4.6  งานบริการและสวสัดิการ  มอบหมายให้  นางประพรรณ พิเภก  เป็นหัวหน้า 
มีหน้าที่  ดังนี้  

  1. วางแผนในการปฏิบัตงิาน และจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของงานบริการ 
  2. ตรวจสอบ ดูแลงานให้เกิดความคล่องตวั รวดเร็ว เรียบร้อย ถูกต้อง ควบคุม ก ากับ ติดตาม
นิเทศ ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานให้รองผู้อ านวยการฝาุยบริหารทัว่ไปทราบ กอ่นน าเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป 
  3. ช่วยในการประสานงานและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานบริการ 
  4. ปฏิบัติงานช่วยเหลือรองผู้อ านวยการฝุายบริหารทัว่ไปตามขอบข่ายหน้าที่ประจ า 
ของรองผู้อ านวยการฝุายบริหารทั่วไป 
  5. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการฝุายบริหารทั่วไปในกรณีที่ไม่อยู่ 
          6. ปฏิบัติงานตามที่โรงเรยีนมอบหมาย  

4.6.1 งานบริการและปฏิคม มอบหมายให้ 
 1. นางประพรรณ พิเภก                  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
 2. นางธนภรณ์  อินทร์ธรรม  ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวยุพา  สิมล ี   ครู คศ.1   กรรมการ 
 4. นายพชรดนัย  ภูจ าเรญิ  ครู คศ.2  กรรมการ 
 5. นางสาวสุธีมนต ์เพชรศิริวรรณ์  ครู คศ.3  กรรมการ 
 6. นางยลลดา  ทุมโยมา   ครู คศ.1  กรรมการ 
 7. นายดนุพล  พาทอง   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 8. นางสาวทัตพิชา  ฝั้นถา   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

/9. นางสาวศุภิรตัน์…. 



71 
 

 

 9. นางสาวศุภิรตัน์  นุชติ   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 10. นางสาวกัญญาภรณ ์ บุญเฉลียว เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดังนี ้

  1. วางแผนการด าเนินงานโดยการจัดท าปฏิทินและแผนการด าเนินงานบริการและปฏิคม 
  2. ให้การต้อนรับแขก  ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มาติดต่อราชการตามความเหมาะสม  

 3. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการแก่สาธารณะ หน่วยงานทั้งภาครฐั 
และเอกชน 
  4. ประสานงานกับองค์กร หน่วยงาน ชุมชนหรือเอกชน ที่มาติดต่อขอใช้บริการ   
  5. รวบรวมสถิติการให้บริการ ประเมินผล สรุปรายงานให้โรงเรียนทราบทุกครั้ง  
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.6.2 งานโภชนาการและงานสาธารณูปโภค     
      มอบหมายให ้

  1. นายชาติชาย  ทุมโยมา   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวศุภิรตัน์  นุชติ   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  3. นางสาวทัตพิชา  ฝั้นถา    ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่  ดังนี ้
 1. วางแผนการด าเนินงานโดยการจัดท าปฏิทินและแผนการด าเนินงานงานโภชนาการ 

  2. ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน าการจ าหน่ายอาหารภายในโรงเรียนให้ถูกสุขอนามัย 
  3. ดูแลโรงอาหาร และสถานประกอบการตา่ง ๆ ภายในโรงเรียน ให้สะอาด ปลอดภัย  
ถูกหลักอนามัย และเป็นธรรมกับผู้บริโภค  
  4. ให้มีการตรวจสอบสุขอนามัยของผู้จ าหน่ายอาหารและคุณภาพอาหารทุกประเภทอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1  ครั้ง 
  5. เป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน  
  6. จัดสถานทีใ่นการบริการดา้นอาหารและโภชนาการให้เหมาะสมและเป็นสัดส่วน 
  7.  จดัหาอุปกรณ์และสถานที่ในการบริการน้ าดื่ม-น้ าใช้  
  8. ดูแลการให้บริการน้ าดื่ม-น้ าใช้  ให้สะอาด  สะดวกและปลอดภัย  
  9. ให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม-น้ าใช้ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  10. จดบันทึกมาตรวัดน้ าประปา-ไฟฟูา ของแม่ค้าโรงอาหาร มินิมาร์ท รา้นน้ าปั่น  โรงน้ าดื่ม  
และน าส่งฝุายงบประมาณ 
  11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 4.6.3 งานอนามัยโรงเรียน คุ้มครองผู้บริโภคและงานป้องกันโรคระบาดในโรงเรียน  มอบหมายให้ 
  1. นายกรีติ  ไพรัตน ์   คร ูคศ.3  ประธานกรรมการ 

/2. นายสุรชัย…… 
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  2. นายสุรชัย  สิงห์เผ่น   ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ  
  3. นางสาวยุพา  สิมล ี   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที่  ดังนี ้

1. วางแผนการด าเนินงานโดยการจัดท าปฏิทินและแผนการด าเนินงาน งานอนามัยโรงเรียน  
งานคุ้มครองผู้บริโภคและงานปูองกันโรคระบาดในโรงเรียน 
  2. จัดห้องพยาบาลแยกเป็นสัดส่วน ในสถานที่เหมาะสม ดูแลห้องพยาบาลให้อยู่ในสภาพทีใ่ช้งาน
ได้เสมอและพร้อมให้บรกิารตามความจ าเป็นอนุญาตให้นักเรียนที่เจ็บปุวยพักการเรียนในแต่ละคาบเรียน 
และนอนพักในการปฐมพยาบาลที่เรือนพยาบาลได้  
  3. จัดให้มียาเครื่องเวชภณัฑ์ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการบรกิารพยาบาลให้เพียงพอ
และจัดระบบควบคุมรักษาอย่างเหมาะสมรวมถึงจัดให้มีแอลกอฮอล์ลา้งมอืและหน้ากากอนามัย 
  4. จัดให้มีเครื่องตรวจวดัอุณหภูมิที่เพียงพอ 

5. จัดกิจกรรมรณรงค ์สง่เสริม ปลูกจิตส านึก สรา้งลักษณะนิสัย ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน 
และควบคุมโรคระบาด ในโรงเรียน 
  6. จัดท าค าสั่ง ปูายประกาศและประชาสัมพันธ์การปูองกันและควบคุมโรคระบาดในโรงเรียน   
  7. ให้มีการปฐมพยาบาลแก่บุคลากรในโรงเรียนทีไ่ด้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการปุวยและน าผู้ปุวยที่
ได้รับการปฐมพยาบาลสง่โรงพยาบาล  พร้อมทั้งแจ้งอาการปุวยให้ผู้ปกครองทราบ 
  8. ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย สว่นบุคคลและชุมชน แก่บุคลากรในโรงเรียน ให้ทัน
ต่อเหตุการณอ์ย่างสม่ าเสมอ 
  9. เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติงานอนามัยโรงเรียน  สรุปรายงานให้โรงเรียนทราบเป็นรายเดือน 
และเมื่อสิ้นภาคเรียนสิ้นปีการศึกษา 
  10. รับสมัครสมาชิกโครงการอาสาคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 
  11. จัดกิจกรรมรณรงค ์ส่งเสริม ปลูกจิตส านกึ สร้างลักษณะนิสัย ให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพ 
สิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค และความรู้ในการเลือกบริโภคที่ถูกต้อง ปลอดภัย  
  12. ประสานงานขอความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกจิกรรมตามโครงการ 
  13. จัดให้มีการตรวจและเฝูาระวังสารปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มบีริการในโรงเรียน  
  14.  จดัรวบรวมสถิติการให้บริการการคุ้มครองผูบ้ริโภค สรุปรายงานให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเมื่อสิ้นภาคเรียนและเมื่อสิ้นปีการศึกษา  
  15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 4.6.4 งานโสตทัศนูปกรณ์ มอบหมายให้ 
  1. นายปิยวัช  คามตะศลิา         ครู คศ.1      ประธานกรรมการ 
  2. นายจักรพงษ ์ แก้วตร ี  ครูพนักงานราชการ        กรรมการ 

3. นายวิจิตร  หงษาค า  คนสวน      กรรมการ 
 

/4. นายดนุพล........   
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4. นายดนพุล  พาทอง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดังนี ้

  1. วางแผนการด าเนินงานโดยการจัดท าปฏิทินและแผนการด าเนินงาน งานบริการห้อง
โสตทัศนูปกรณ ์
  2. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติการขอใช้และการให้บริการห้องโสตทัศนปูกรณ์ 
  3.  ด าเนินการบันทึกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมบรกิารทางสถานีวิทยุ เสียงตามสาย
ภายในโรงเรียน  
  4.  จดัซื้อ จดัหา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้โสตทัศนูปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการให้บริการ 
แก่บุคลากร  รวมทั้งรวบรวมสถิติการใช้ การให้บริการและสรุปรายงานให้โรงเรียนทราบ   
  5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 4.6.5 งานดนตรีดุริยางค์และนาฏศิลป์  
     มอบหมายให ้

  1. นางธนภรณ์  อินทร์ธรรม         ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. นายกรีติ  ไพรัตน ์  ครู คศ.3  กรรมการ 
  3. นายปิยวัช คามตะศิลา  ครู คศ.1  กรรมการ 
  4. นายดนุพล  พาทอง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  5. นางสาวศุภิรตัน์  นุชติ  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดังนี ้
1. วางแผนการด าเนินงานโดยการจัดท าปฏิทินและแผนการด าเนินงาน งานดนตรดีุริยางค์ 

และนาฏศิลป์ 
  2.งานบริการดนตรี ดุริยางค์และนาฏศิลป์ บริการชุมชน องคก์ร หน่วยงานราชการและชุมชน 
  3. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติการขอใช้และการให้บริการดนตรีดรุิยางค ์นาฏศิลป์ 
  4. จัดซื้อ จัดหา เครื่องดนตรีดรุิยางค ์นาฏศิลป์ให้มีจ านวนพอเพียง เหมาะสมในการบรรเลง
ประกอบเป็นวงดนตรีสากล  ดนตรพีื้นเมือง  ดนตรีไทยดุริยางค์ นาฏศิลป ์
  5. จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง เมื่อมีการช ารดุเสียหายเพื่อให้
บริการได้พร้อม รวดเรว็ สะดวกและปลอดภัย  
  6. ประสานนักเรียนที่มีความสนใจ มีความสามารถด้านดนตรดีุริยางค์ นาฏศิลป์และฝึกซ้อมอย่าง
ต่อเน่ือง สม่ าเสมอให้สามารถให้บริการงานโรงเรยีนและชุมชน 
  7. จัดรวบรวมสถิติการให้บริการดนตรี-ดุริยางค์ สรุปรายงานให้โรงเรียนทราบเมื่อสิ้น 
ภาคเรียนและเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

/4.6.6งานสาธารณะ........... 
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 4.6.6 งานสาธารณะกุศล มอบหมายให้ 
  1. นายชาติชาย  ทุมโยมา   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวศุภิรตัน์  นุชติ   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  3. นางสาวทัตพิชา  ฟั่นถา   ครูผู้ช่วย  กรรมการและ
เลขานุการ  
 มีหน้าที่  ดังนี ้
  1. วางแผนการด าเนินงานโดยการจัดท าปฏิทินและแผนการด าเนินงาน งานการกุศล 
  2. ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการบริจาคงานกุศล สาธารณประโยชน์การสงเคราะห์
ครอบครัวของบุคลกรในโรงเรียน ครอบครัวนักเรยีนที่ประสบเคราะห์กรรม หรือเสียชีวิต  
  3. จัดท าบัญชีเกี่ยวกับงานการกุศลและสาธารณประโยชน์ให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบันรวบรวมสถิติ 
การให้บริการงานการกุศล สรุปรายงานให้โรงเรียนทราบเมื่อสิ้นภาคเรียนและเมื่อสิ้นปีการศึกษา  
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4.6.7 งานโรงน้ าดื่มสะอาด มอบหมายให้ 
  1. นายกรีติ  ไพรัตน ์   คร ูคศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. นายสุรชัย  สิงห์เผ่น   ครู คศ.3  กรรมการ  
  3. นางสาวยุพา  สิมล ี   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ดังนี ้
  1. วางแผนการด าเนินงานโดยการจัดท าปฏิทินและแผนการด าเนินงานงานโรงน้ าดื่ม 
  2. ให้การสนับสนุนและประสานงานกิจกรรมโรงน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียน ให้ด าเนินการไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมโรงน้ าดืม่สะอาดและให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา   
  3. จัดเก็บข้อมูล ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมโรงน้ าดื่มสะอาดให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ พิจารณาแก้ไขปัญหาการด าเนินงานให้ถูกตอ้งตามระเบียบ ถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีคุณภาพ   
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.6.8 งานธนาคารโรงเรียน  มอบหมายให้ 
1.  นายพชรดนัย  ภูจ าเริญ  ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
2.  วา่ทีร่้อยตรีกระจา่ง  พินิจมนตรี ครู คศ.1  กรรมการ 
3.  นางสธุีมนต์ เพชรศริวิรรณ ์  ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดังนี ้
  1. วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดบัญชี การรับฝาก-ถอนเงิน 
  2. ประสานงานกับธนาคารออมสิน เพื่อด าเนินกิจการธนาคารโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  3. ด าเนินการเปิด-ปิดธนาคารโรงเรียนตามก าหนดการ 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

/4.5.10 งานความปลอดภัย… 



75 
 

 

 4.5.10 งานความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน  มอบหมายให้ 
  1. นางสาวยุพา  สิมล ี   ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
  2. นายสัญญา  ศรีนุกูล   ครู คศ.2  กรรมการ 
  3. นายปิยวัช  คามตะศลิา  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ดังนี ้
  1. วางแผนด าเนินงานเกี่ยวกับงานความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน 
  2. จัดให้มีอบรมความรู้แก่ผู้ด าเนินกิจการรถรับ-ส่งนักเรียน 
  3. จัดท าทะเบียนคุมรถรบั-ส่งนักเรียน 
  4. ตรวจสอบความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน ตามที่กระทรวงศกึษาธกิาร ว่าด้วยการ
ควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2536 (ฉบับปรับปรุง 2562) และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
ก าหนด 
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.6  งานพิเศษหรืองานที่ได้รับมอบหมาย  มอบหมายให ้
 1.  นายพิชิต  อุปสิทธิ์   รองผู้อ านวยการฝาุยบรหิารทั่วไป    ประธานกรรมการ 

2.  นายสุกรรณ  พิเภก     ครู คศ.3    กรรมการ 
3.  นายชาตชิาย  ทุมโยมา    ครู คศ.3    กรรมการ 
4.  นายสุรชัย  สิงห์เผ่น    ครู คศ.3    กรรมการ 
5.  นางประพรรณ  พิเภก  ครู คศ.3      กรรมการ 
6.  นางธนภรณ์  อินทร์ธรรม  ครู คศ.3      กรรมการ 
7.  นายเจษฎา  วิณโรจน์        ครู คศ.3      กรรมการ 
8  นายสัญญา  ศรีนุกูล   ครู คศ.2      กรรมการ 
9.  ว่าทีร่้อยตรีกระจา่ง  พินิจมนตรี ครู คศ.1     กรรมการ 
10.  นางสาวยพุา  สิมล ี   ครู คศ.1      กรรมการ 
11.  นายปิยวัช คามตะศิลา  ครู คศ.1      กรรมการ 
12.  นายดนุพล  ผาทอง   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
13.  นางสาวศุภริัตน์  นชุิต  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
14. นางสาวทัตพิชา  ฝั้นถา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
15.  นายพชรดนัย  ภูจ าเริญ    ครู คศ.2    กรรมการ 
16. นายอภิสิทธิ์ จันโฮง   ครู คศ.1    กรรมการ 
17. นางยลลดา  ทุมโยมา   ครู คศ.1    กรรมการ 
18.  นางสาวสธุีมนต์ เพชรศิรวิรรณ์  ครู คศ.3          กรรมการและเลขานุการ 
19.  นางสาวกัญญาภรณ์  บุญเฉลียว เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

/มีหน้าที่.......... 



76 
 

 

มีหน้าที่ ดังนี้    
 ประสานงาน,ด าเนินการโครงการพิเศษอื่นๆ  หรอืเรื่องเร่งด่วนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/โครงสร้างสายงานฝาุยกจิการ... 
 
 



77 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างสายงาน 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
นายปกาศิต  ก้อนกั้น  

 
รองหัวหน้างานกิจการนักเรียน 

นายเด่นชัย นันทา 

ขอบข่ายหน้าที่ 

 1. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  7. งานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 2. งานยาเสพติดฯ    8. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

 3. งานระเบียบวินัย    9. งานขับขี่ปลอดภัย 

 4. งานครทูี่ปรึกษา ครูเวรประจ าวัน  10. งานพัสดุฝุาย 

 5. งาน To Be Number One   11. งานสารบัญและเลขานุการฝาุย 

 6. งาน พสน.     12. งานสถานศึกษาสีขาว  

คณะกรรมการด าเนินงาน 

 1. นายนิติญวัฒน์ วรรทวี     13. นางวรางคณา โทสาลี     25. ครูที่ปรึกษาทกุคน 

2. นายปกาศิต  ก้อนกั้น     14. นายเอกชัย  สุพร      26. หัวหน้าระดับชั้นทุกระดับ 

 3. นายชุมพล  ทองอันตงั   15. นางสมจิตร เกษบึงกาฬ 

 4. นางเบ็ญณุรัสมิ์  วิบูลย์กุล    16. นายสุพรรณ บุญสิทธิ์  

5. นางจันทนา  สมบัติมนต์  17. นางสาวอาภาภรณ ์สระอุบล 

 6. นายวัชรินทร ์ ถันชนนาง  18. นายวชิราภรณ์  เพชรศิริวรรณ์   

 7. นายพชิิตชัย  วงษช์ัย   19. นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ 

 8. นายสุวรรณ ชัยขันธ ์   20. นางสาวชญาภา บุญศักดิ ์

 9. นายจักรพงษ ์ แก้วตร ี   21. นายกติติศักดิ์ โคตรธารินทร ์

 10. นางจันทร์เพ็ญ ศรีพทุธา  22. นายกฤษดา  พาเบ้า 

 11. ว่าทีร้อยตรธีรรมวัฒน์  ปากเสนาะ 23. นางสาวณิชาภา นารีรัตน์ 

 12. นายเด่นชัย  นันทา                 24. นายสาโรช เนื่องชมภู 

 12. นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ   

   

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
นายนิติญวัฒน์ วรรทวี  

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายไสว พลพุทธา 
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1.  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  มอบหมายให้  นายนิติญวัฒน์ วรรทวี   
มีหน้าที่ ดังนี้  

  1. เป็นที่ปรึกษาของผูอ้ านวยการเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
2. ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ วางแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหาร 

กิจการนักเรียน 
3. ก ากับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบตาม 

ระเบียบของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ 
4. ก ากับ ดูแล กลั่นกรองเอกสาร ในส านักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็น 

เพื่อปฏิบัติหรือสั่งการอนญุาตหรืออนุมัติแลว้แต่กรณี 
5. เป็นกรรมการพจิารณาความผดิของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับ 

คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารกจิการนักเรียน 
6. ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนใน 

บางโอกาส 
7. ให้ค าแนะน าในด้านความประพฤติของนักเรียนและครู ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม  

และระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี 
8. วางแผนปูองกัน ควบคุมและการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียนและพฤติกรรม 

ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
9. วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
10. บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานทีร่ับผิดชอบ 
11. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

ให้เป็นปัจจุบันเพื่อปูองกันและแก้ไข 
12. ติดต่อประสานงานกบัผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
13. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 
14. ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 
15. จัดท าสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรังปรุงต่อไป 
16. ติดตามและประเมินผลงานฝุายกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน 
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน   
 2.1 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน   มอบให้ นายปกาศิต  ก้อนกั้น   
 มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียนกรณีไม่อยู่หรือได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงาน  

2. จัดระบบบริหารงานในฝุายให้เป็นไปตามโครงสร้างของการบริหารงานฝุาย 
/3. จัดบุคลากร……. 
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3. จัดบุคลากรในคณะให้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาและหน้าที่อื่นๆ ให้เกิดความเหมาะสม 
4. ก ากับดูแลระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียนในคณะให้ด าเนินการอยา่งเป็นระบบและมี 

ความต่อเน่ือง 
5. ดูแล ให้ขวัญก าลังใจ ยกย่อง ชมเชย บุคลากรในคณะให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานในคณะต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2  รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรยีน  มอบหมายให ้ นายเด่นชัย นันทา   
 มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยหัวหน้าฝุายกิจการนักเรียน ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

2. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝุายกิจการนักเรียน เมื่อไม่มีผู้ท าหน้าที่หัวหน้าคณะหรือไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้  

3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.3  ครูฝ่ายกิจการนกัเรียน มอบหมายให้ 
1. นายปกาศิต  ก้อนกั้น     ครู คศ.3  .  

  2. นางวรางคณา โทสาล ี   ครู คศ.3 
  3. นางเบ็ญณุรัสมิ์  วิบูลย์กุล    ครู คศ.3 

4. นางจันทนา  สมบัติมนต์  ครู คศ.3 
  5. นายพชิิตชัย  วงษ์ชัย   ครู คศ.3  
  6. นายสุวรรณ ชัยขันธ ์   ครู คศ.3 
  7. นางจันทร์เพ็ญ ศรีพุทธา  ครู คศ.3     
  8. นายเด่นชัย  นันทา   ครู คศ.3 

9. นางสมจิตร เกษบึงกาฬ  ครู คศ.3 
  10. นายชุมพล  ทองอันตัง  ครู คศ.3 

11. นายวัชรินทร ์ ถันชนนาง  ครู คศ.1  
  12. ว่าทีร้อยตรธีรรมวัฒน์  ปากเสนาะ ครู คศ.1 

 13. นายเอกชัย  สุพร   ครู คศ.1 
  14. นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ  ครู คศ.1 

 15. นายสุพรรณ บุญสิทธิ์   ครู คศ.1 
 16. นางสาวอาภาภรณ ์สระอุบล  ครู คศ.1 
 17. นายวชิราภรณ์  เพชรศิริวรรณ์  ครู คศ.1 
 18. นายกิตติศักดิ์ โคตรธารินทร์  ครูผู้ช่วย 
 19. นางสาวชญาภา บุญศักดิ ์  ครูผู้ช่วย 

/20. นายกฤษดา….. 
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 20. นายกฤษดา  พาเบ้า   ครูผู้ช่วย 
 21. นางสาวณิชาภา นารีรัตน์  ครูผู้ช่วย 
 22. นายจักรพงษ ์ แกว้ตรี    พนักงานราชการ  
 23. นายสาโรช เน่ืองชมภู   ครูอัตราจา้ง 

24. หัวหน้าระดับทุกระดับชั้น 
 25. ครูที่ปรึกษาทกุคน  
 

 มีหน้าที่  ดังนี ้ 
  1. ปฏิบัติงานช่วยเหลือรองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน  ตามขอบข่ายหน้าที่ 
ของรองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน 

2. วางแผนในการปฏิบัตงิานและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของฝุายกิจการนกัเรียน   
3. ร่วมให้ค าปรึกษาและรวบรวมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน  

จัดท าแผนงานฝาุย กจิการนักเรียนให้สอดคลอ้งกับนโยบายและเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน 

4. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและพรรณนางานของ 
บุคลากรในส่วนที่เกี่ยวกบังานบริหารกิจการนักเรยีน 
  5. ตรวจสอบ ดูแลงานให้เกิดความคล่องตวั รวดเร็ว เรียบร้อย ถูกต้อง ประเมินผลและรายงานผล
การปฏิบัติงานให้รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียนทราบ ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป 
  6. ช่วยประสานงานและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานต่างๆ ในฝุายกิจการนักเรียน  
  7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน 

8. ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
9. ปฏิบัติงานตามที่โรงเรยีนมอบหมาย 

 

3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   มอบหมายให้ 
 1. นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลยก์ุล       ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นายชุมพล  ทองอันตงั         ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
 3. นางจันทนา สมบัติมนต์   ครู คศ.3   กรรมการ 
 4. นายวัชรินทร ์ถันชนนาง  ครู คศ.1   กรรมการ 
          5. วา่ทรี้อยตรีธรรมวัฒน์  ปากเสนาะ  ครู คศ.1   กรรมการ 
 6. นางสาวอาภาภรณ ์สระอุบล  ครู คศ.1   กรรมการ 
 7. นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ        คร ูคศ.1   กรรมการ 
 8. นายจักรพงษ ์ แก้วตร ี         พนักงานราชการ  กรรมการ  
 9. หัวหน้าระดับทุกคน       กรรมการ 

10. ครูที่ปรึกษาทกุคน      กรรมการ  
/11. นายปกาศิต..... 
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 11. นายปกาศิต  ก้อนกัน้          ครู คศ. 3  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญาภา บุญศักดิ ์         ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ดังนี ้
1. วางแผน จัดท าปฏิทินและแผนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อปูองกัน 

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยการจดัท าและแจ้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ  
ของโรงเรียนให้นักเรียนทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  
   2. จัดท าระบบคัดกรองนกัเรียนรายบุคคลเพื่อหานักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือ 
ที่เหมาะสมในการจดัเก็บข้อมูล  

3. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตักเตือน ด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมที่ไมพ่ึงประสงค์ของนักเรียน 
ร่วมกับครูที่ปรกึษาและผู้ปกครองนักเรียน  
  4. พิจารณาลงโทษนักเรยีนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ด้วยการลงโทษนักเรียน  
นักศึกษา พ.ศ. 2548 และตามระเบียบของโรงเรียนพรเจริญวทิยา ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2563 
  5. ด าเนินการสรุปพฤตกิรรมที่ไมพ่ึงประสงค์ของนักเรียน ประสานงานกบังานส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และธนาคารความด ีเพื่อท าการถอนคะแนนความดี การออกใบรับรองความประพฤติของนักเรียน  
การท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
     6. ร่วมกับครูที่ปรึกษาควบคุม ดูแล แก้ไข ความประพฤติที่เกิดขึ้นกับนักเรียน   

 7. รวบรวมสถิติการมาเรยีน มาสาย ขาดเรียน และหนีเรียน สรุปรายงานให้กลุ่มงานกิจการ
นักเรียนและโรงเรียนทราบต่อไป 

 8. ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษให้เข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้นแลว้รายงานให้ 
ฝุายกิจการนักเรียนและโรงเรียนทราบต่อไป 

 9. ร่วมกับครูที่ปรึกษาคดักรองนักเรียนและท าทะเบียนประวัติของนักเรียนในห้องที่รับผิดชอบให้
เป็นปัจจุบันและรายงานให้ทางโรงเรียน 

 10. รว่มกับครูที่ปรึกษา ติดต่อประสานงานกับผูป้กครองนักเรียน เกี่ยวกบัความประพฤต ิ
การเรียน สุขภาพอนามยัของนักเรียน เช่น เรียนของนักเรียนติดต่อกันเกนิ 3 วัน, เกิน 7 วัน, เกิน 15 วัน  
โดยไม่ทราบสาเหตุหรือนักเรียนที่เจ็บปุวยที่ต้องรับการรักษาโดยดว่น     

 11. วางแผนการด าเนินกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
และสรุปเป็นรูปเล่มเพื่อรายงานทางโรงเรียนทุกครั้ง 

 12. วางแผนการด าเนินงานการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมสรุป
เป็นรูปเล่มเพื่อรายงานทางโรงเรียนทุกครั้ง 

13. เมื่อสิ้นภาคการเรียนในแต่ละภาคเรียนสรุปผลการปฏิบัติงาน รวบรวมเป็นรูปเล่มเสนอ 
งานกิจการนักเรียนและโรงเรียนทราบตามล าดับ 
 

/14. จัดตั้งเครือข่าย…. 
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14. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับชัน้เรียน เครือข่าย 
ผู้ปกครองระดับคณะกรรมการบริหารเครือข่าย 
 

4. งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด/เอดส์และการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผิดวินัย  มอบหมายให ้
1. นายสุวรรณ ชัยขันธ ์    ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ร้อยตร ีธรรมวัฒน์ ปากเส่นาะ  ครู คศ.1  รองประธานกรรมการ 
3. นางวรางคณา โทสาล ี    ครู ค.ศ.3 กรรมการ 
4. นายเอกชัย  สุพร    ครู คศ.1  กรรมการ 
5. นายสาโรช เนื่องชมภ ู    ครูอัตราจา้ง  กรรมการ  
6. ครูที่ปรึกษาทุกคน      กรรมการ 
7. นายกฤษดา  พาเบ้า    ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ดังนี ้
1. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรยีนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพตดิชนิดตา่งๆ 
2. ประสานงานและท างานร่วมกับคร ูDARE (1 ต ารวจ 1 ประสานโรงเรยีน) ครูประจ าชั้น 

และผู้ปกครองเพื่อคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
3. จัดตั้งศูนย์คลีนิคเสมารักษ์เพื่อการวางแผนและสร้างเครือข่ายเฝูาระวังยาเสพติด 
4. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายร่วมกับศูนย์ปูองกันและเอาชนะยาเสพตดิ 

จังหวัดบึงกาฬ 
5. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงร่วมกบัศูนย์ปูองกันและเอาชนะยาเสพติดจังหวัด 

บึงกาฬและส่งต่อคลีนิคฟูาใส โรงพยาบาลพรเจรญิเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
6. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิและโรคเอดส ์
7. ด าเนินการอบรมนักเรยีนกลุ่มเสี่ยง 
8. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสรมิเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
9. การให้ค าปรกึษาเป็นรายบุคคล 
10. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11. การตดิตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
12. จัดท าข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตดิเชื้อเอดส์ 
13. ประสานงานกับครูทีป่รึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
14. เฝูาระวังการระบาดของสถานการณ์เอดส ์
15. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงคต์่อต้านโรคเอดส์ 
16. จัดกิจกรรมรณรงคใ์ห้ความรู้แก่นักเรียนในการปูองกันโรคเอดส์ 
17. การให้ค าปรกึษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
18. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
19. การตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานใหผู้้บังคับบัญชาทราบ 

/20. ปฏิบัติงาน…….. 
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20. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.  งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   มอบหมายให ้ 
  1. นายสุวรรณ ชัยขันธ ์   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. นายปกาศติ ก้อนกั้น   ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 

3. นางเบ็ญณุรัสมิ์  วิบูลย์กุล  ครู คศ.3  กรรมการ    
  4. ว่าที่ร้อยตรธีรรมวัฒน ์ ปากเสนาะ ครู คศ.1  กรรมการ  
  5. นายจักรพงษ ์ แก้วตร ี   พนักงานราชการ กรรมการ  
  6. นายสาโรช เน่ืองชมภู   ครูอัตราจา้ง  กรรมการ 

7. สภานักเรียน      กรรมการ 
  8. นักเรียนแกนน า     กรรมการ  
  9. นายกฤษดา  พาเบ้า   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 10. ครูที่ปรึกษาทกุคน     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ดังนี ้
  1. ขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน ของห้องเรียนสีขาว มีแหล่งเรียนรู้ ดูแลชว่ยเหลือ เอื้อเฟื้อ 
ด้วยคุณธรรม สรา้งสรรคด์้วยกิจกรรม  
  2. ขับเคลื่อนรูปของการจัดองค์กรภายในห้องเรียน ประกอบด้วยโครงสร้างของแกนน านักเรียน 
แบ่งออกเป็น 4 ฝุาย ไดแ้ก่ ฝุายการเรียน  ฝุายการงาน  ฝุายกิจกรรมและฝุายสารวัตรนักเรียน   
  3. ก ากับติดตาม แนะน า ให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการท างานของนักเรียนแกนน า  

4. ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงานของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิ 
และอบายมุข 

5. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ระดับทอง 
  6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
 

6.  งานระเบียบวินัยและการพัฒนานักเรียน  มอบหมายให้  
1. นายพิชิตชัย  วงษช์ัย        ครู คศ.3          ประธานกรรมการ 
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรพีทุธา     ครู คศ.3         รองประธานกรรมการ 
3. ว่าทีร้อยตรธีรรมวัฒน ์ ปากเสนาะ  ครู คศ.1  กรรมการ 
4. นายจักรพงษ ์  แก้วตรี    พนักงานราชการ กรรมการ 
5. นายบุญเหลือ  พิทยาทรานุวัฒ     ครู คศ.1          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดังนี ้

1. จัดท าข้อมูลนักเรียนทีม่ีความประพฤติไม่เหมาะสม 
2. จัดให้มีการก าหนดวธิกีารแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 

/3. จัดท าหลักฐาน…… 
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3. จัดท าหลักฐานการแกไ้ขพฤติกรรมตามวธิีการที่ก าหนด 
4. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 
5. ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส ่แก้ไข นักเรียนที่มคีวามประพฤติไม่เหมาะสม 
6. ประสานงานกับฝุายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติ 

ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
7. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนทีม่ีพฤติกรรม 

ที่ไม่เหมาะสม 
8. จัดท าเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน 
9. การตดิตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
10. ตรวจการแต่งกายของนักเรียนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง  
11. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

7.  งานครูที่ปรึกษาและครเูวรประจ าวัน  มอบให้   
1. นางจันทนา  สมบัติมนต์   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าระดับทุกระดบัชั้น     รองประธานกรรมการ 
3. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง      กรรมการ 
4. นายวัชรินทร ์ถันชนนาง   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
 

7.1 งานหัวหน้าระดับ  มีหน้าที่  ดังนี ้
1. ออกค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจ าชั้นในแต่ละปีการศึกษา 
2. ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกบังานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด 
3. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรว่มแก้ไขพัฒนานักเรียนที่มีพฤติกรรม 

ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
4. ชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับให้เข้าใจและชัดเจนง่ายต่อ 

การปฏิบัต ิ
5. อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ 
6. จัดท าระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย  

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 
7. ควบคุม ก ากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึงผู้ปกครอง 

เมื่อนักเรียนขาดเรียน 3 วันขึ้นไป 
8. จัดแบ่งนักเรียน ครู ไปร่วมพิธีหรอืกิจกรรมกบัทางราชการ ทั้งรฐัพธิีและราชพิธีหรือ 

กิจกรรมกับ ทางราชการ ทั้งรัฐพิธีและราชพธิี 
9. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 

 
/7.2  งานครูที่ปรึกษา…… 



85 
 

 

7.2  งานครูที่ปรึกษา  มีหน้าที่  ดังนี้  
1. ร่วมพิธกีิจกรรมหน้าเสาธง ก ากับดูแล ควบคุมการเข้าแถว สวดมนต์ รอ้งเพลงชาต ิ 

การเดินแถวเข้าชั้นเรียนของนักเรียน พร้อมทั้งบนัทึกการมาเข้าแถว การเข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ัดขึ้นในสมุดส ารวจ 
การเข้ารว่มกิจกรรมทกุ ครั้งที่มีกิจกรรม 

2. เข้าโฮมรูม อบรมนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการเข้าโฮมรูมของนักเรียน เรื่องที่อบรม  
แนะน านักเรียนทุกวัน 

3. จัดท าระเบียนความประพฤติและชี้แจงเกี่ยวกบักฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ให้นักเรียน 
เข้าใจและชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติ 

4. ควบคุม ก ากับดูแล แก้ไข ให้ค าแนะน านักเรียนในชั้นเกี่ยวกับความประพฤติการแต่งกาย  
การมา เรียน ฯลฯ โดยประสานงานกับหัวหน้าระดับและผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา 

5. ดูแลการท าความสะอาดห้องเรียน ของนักเรียนที่เป็นเวรประจ าวัน ตลอดทั้งการจดัโต๊ะ  
เก้าอี้ให้เป็น ระเบียบและควบคุม ส่งเสริมการจัดบอร์ด เรื่องที่น่าสนใจ มปีระโยชน์ต่อการศึกษาหรือ  
วันส าคัญทางราชการและศาสนา 

6. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ติด 0,ร,มส,มผ ทั้งต้อง  
ประสานงานกับฝุายวัดผล ฝุายแนะแนวและผู้ปกครอง 

7. ชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการตดัสินผลการเรียน การจบหลักสูตร  
การเลือกกลุ่มการเรียน การท ากิจกรรมในคาบอสิระ กิจกรรมชุมนุม ฯลฯ ให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน 

8. อบรม ตักเตือน และท าโทษนักเรียนตามระเบียบบทลงโทษที่โรงเรียนก าหนด  
เมื่อนักเรียนประพฤติ ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน 

9. เป็นที่ปรึกษานักเรียนให้กับนักเรียนในความรบัผิดชอบ เพื่อปูองกัน แก้ไขและส่งเสริม 
ให้นักเรียนมี พฤติกรรมที่ด ี

10. ตรวจตราดูแลเรื่องสขุภาพอนามัยของนักเรียน เช่น ความสะอาดของนักเรียน  
ความสะอาดของ เครื่องแต่งกาย ห้องเรียน การรบัประทานอาหาร สุขภาพ อนามัย ความเป็นระเบียบอื่นๆ 

11. อบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีใช้สิ่งของส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ประต ูห้องน้ า ห้องส้วม ฯลฯ 
ให้ถูกวิธ ี

12. ตรวจค้น ตรวจหา สิง่ของต้องห้าม ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนนักเรียน 
ในที่ปรึกษาสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อปูองกันการกระท าผิดหรือไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

13. จัดท าสมดุรายงานประจ าตัวนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้องและส่งผู้ปกครองให้ทันเวลา 
14. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนด้านการแต่งกาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม  

วางตวัเป็นครูที่ดีตลอดเวลา 
15. ปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามข้ันตอนอย่างเป็นระบบ 
16. ติดตาม สรุป ประเมนิผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

/7.3งานครูเวร..... 
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 7.3  งานครูเวรประจ าวนั  มีหน้าที่ดังนี้ 
       1. ออกค าสั่งครูเวรประจ าวัน ครูเวรฝาุยกิจการนกัเรียน  
            2. ท าบันทึกรายงานการอยู่เวรยามเพื่อให้ครูเวรประจ าวันได้ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึก 
การอยู่เวรยาม 

      3. ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
      4. จัดท าบันทึก สถิต ิการขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์ประจ าวันและ 

ให้ความเห็นชอบ อนุญาตหรือไม่อนุญาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน 
      5. ตรวจตราหรือวา่กล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของสถานศึกษาและ 

แจ้งให้ครูปรึกษา หรือฝุายปกครองหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเพื่อพจิารณาโทษต่อไป 
      6. มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันก่อนเวลาเริ่มตน้ท าการปกติและต้องรออยู่จนกว่า 

นักเรียนจะกลับ หมดหรอือย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน 10 นาท ี
      7. รับผิดชอบเหตุการณป์ระจ าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงาน 

ฝุายกิจการนักเรียน 
      8. สรุปเหตุการณ์ประจ าวันลงในสมุดบันเวรประจ าวัน 
      9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

  

8.   งานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.)  มอบให้ 
 1. นายนิติญวัฒน์ วรรทวี    รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นางเบ็ญณุรัสมิ์  วิบูลย์กุล   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
 3. นายปกาศติ  ก้อนกั้น    ครู คศ.3   กรรมการ 
 4. นายพิชิตชัย  วงษ์ชัย    ครู คศ.3   กรรมการ 
 5. นายสุวรรณ ชัยขันธ ์    ครู คศ.3   กรรมการ  
 6. นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ   ครู คศ.1   กรรมการ 
 7. ว่าทีร้อยตรธีรรมวัฒน ์ ปากเสนาะ  ครู คศ.1   กรรมการ 
 8. นายจักรพงษ ์ แก้วตร ี    พนักงานราชการ  กรรมการ 
 9. นายชุมพล  ทองอันตงั    ครู คศ.3             กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที่  ดังนี้ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาในการบังคับใช้กฎกระทรวงศึกษาธิการ  
หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

 2. ติดตาม ดูแลและอบรมสั่งสอนนักเรียนและนักศึกษาให้ประพฤติตนตามระเบียบ 
ของสถานศึกษาและกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

 3. แจ้งหรือส่งมอบนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมให้แก่สถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
/4. ประสานงาน…….. 
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 4. ประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มบุคลากรเครือขา่ยในการส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   

 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 มีอ านาจด าเนินการ  ดังนี ้
  1. สอบถามครู อาจารยห์รือหัวหน้าสถานศึกษาเกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษา นิสัยและ
สติปัญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝุาฝืนกฎกระทรวง วา่ดว้ยก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
พ.ศ.2548 หรือระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
  2. เรียกให้ผู้ปกครอง คร ูอาจารย์หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนกัศึกษานั้นก าลังศกึษาอยู่ 
มารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อวา่กล่าว อบรม สั่งสอนต่อไป 
  3. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา 
  4. เรียกผู้ปกครองมาวา่กล่าว ตักเตือนหรือท าทัณฑ์บนว่าจะปกครองดูแลมิให้นักเรียนหรือ
นักศึกษาฝุาฝืนกฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาหรือระเบียบของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาอีก 
  5. สอดส่องดูแล รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติเกีย่วกับพฤติกรรมของ
บุคคลหรือแหล่งที่ชักจูงนักเรียนและนักศึกษา มใิห้ประพฤติในทางมิชอบ  
  6. ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา คร ูผู้ปกครอง ต ารวจหรือพนักงาน 
เจ้าหน้าที่อื่น เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามหมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 

9.  งาน TO BE NUMBER ONE และจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา  มอบหมายให ้
1. นางเบ็ญณุรัสมิ์  วิบูลย์กุล  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชญาภา บุญศักดิ ์   ครูผู้ช่วย  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวณิชาภา นารรีตัน์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
4.   นายเอกชัย สพุร   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่  ดังนี้ 

1. รณรงค์ ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2. สอดส่อง ดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด สังเกตการณ์ผู้มพีฤติกรรมน่าสงสัย 

ต่อการตดิยาเสพตดิ 
3. ให้ค าปรึกษาปัญหายาเสพติด ปัญหาวัยรุ่น 
4. สร้างเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE  
5. ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคดิ กลา้ท ากล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค ์โดยใช้ 

สื่อดนตร ีกีฬาและอื่นๆ 
6. คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด าเนินการช่วยเหลอืตลอดจนการส่งต่อการบ าบัด 
7. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงคต์่อตา้นยาเสพติด 
8. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

/10.งานส่งเสริม......... 
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10.  งานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค ์  มอบให้   
1. นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ     ครู คศ.3  ประธานกรรมการ  
2. นายเด่นชัย  นันทา    ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์    ครู คศ.1  กรรมการ 
4. นายวชิราภรณ์  เพชรศิริวรรณ ์   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ  

 

 มีหน้าที่  ดังนี้ 
  1. วางแผนในการปฏิบัตงิานและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
  2. ตรวจสอบ ดูแลงานให้เกิดความคล่องตวั รวดเร็ว เรียบร้อย ถูกต้องและรายงานผล 
การปฏิบัติงานให้รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปทราบ ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรยีนต่อไป 
  3. ช่วยในการประสานงานและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานส่งเสริม 
กิจการนักเรียน 
  4. ปฏิบัติงานช่วยเหลือรองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียนตามขอบข่ายหน้าที่ประจ า 
ของรองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน 

 5. สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความสามารถในด้านวิชาการ 
และกิจกรรม เช่น มอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท าความดดี้านต่าง ๆ 

6. ปลูกฝัง สร้างจิตส านกึ ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนาและดูแลบริเวณ 
โรงเรียน เรื่องความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

7. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสรมิ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบตอ่สังคม  
เช่น วันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของชาต ิ

8. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนา ของชมุชน เช่น วันส าคัญทางศาสนาและ 
วันส าคัญของชาต ิ

9. การตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
10. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 

  10.1  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในโรงเรียน  มอบให้ 
1. นายเด่นชัย  นันทา   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ  ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์   ครู คศ.1  กรรมการ 
4. นายเอกชัย  สุพร   ครู คศ.1  กรรมการ 
5. นายวชริาภรณ์  เพชรศิริวรรณ ์            คร ูคศ.1 กรรมการ 
6. นายกติติศักดิ์ โคตรธารินทร ์           ครูผู้ชว่ย  กรรมการและเลขานุการ  
 

/มีหน้าที่..... 
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มีหน้าที่  ดังนี ้
  1. วางแผนการด าเนินงานโดยการจัดท าปฏิทินและแผนการด าเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมภายในโรงเรียนของนักเรียน  
  2. ด าเนินการส่งเสริมคณุธรรมนกัเรียนทั้งคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการและคุณธรรมชั้นสูง  
เช่น  การอบรมหน้าเสาธงประจ าวัน  การนัดหมายในตอนเย็นหลังเลิกเรียน การอบรมประจ าสัปดาห์   
การจดักิจกรรมพธิีไหว้ครู  การจัดกจิกรรมส่งเสรมิความกตัญญู  กิจกรรมรัฐพิธ ีราชพิธี ในโรงเรียน  
กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมวันพ่อ  กิจกรรมวันส าคญัทางศาสนา  
  3. ให้การดูแล สนับสนุน  ส่งเสริมงานคณะกรรมการนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมากที่สุด           
        4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

 10.2  ธนาคารความดี  มอบหมายให้ 
  1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรพีทุธา  ครูคศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. ว่าทีร้อยตรธีรรมวัฒน ์ ปากเสนาะ ครู คศ.1  รองประธานกรรมการ 
  3. นายวัชรินทร ์ ถันชนนาง  ครู คศ.1  กรรมการ 
  4. ครูที่ปรกึษาทุกคน     กรรมการ 

5. นายชุมพล  ทองอันตงั   ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดังนี ้

  1. วางแผนการด าเนินงาน จัดท าปฏิทินและแผนการด าเนินงานการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2. ก าหนด  ระเบียบและแนวปฏิบัติของธนาคารความดี 
  3. ด าเนินการส่งเสริมคณุลักษณะอันพึงประสงคข์องนักเรียนและธนาคารความดี  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของโรงเรียนที่ก าหนดไว้   
  4. ด าเนินการรับฝาก-ถอนความดีของนักเรียนและสรุปรายงานผลเพื่อมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ท า
ความดีสูงสดุ  เดือนละ  1  ครั้ง 
  5. ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน  

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

11.   งานส่งเสริมประชาธิปไตย มอบหมายให้ 
1. นายเด่นชัย นันทา   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นางสมจติร  เกษบึงกาฬ  ครู คศ. 3 รองประธานกรรมการ 
3. นายวชิราภรณ์  เพชรศิริวรรณ ์  ครู คศ.1  กรรมการ 
4.นายกิตติศักดิ ์โคตรธารินทร์  ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
5. นายสุวรรณ ชัยขันธ ์   ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
 

/มีหน้าที่......... 
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มีหน้าที่  ดังนี้  
1. ออกแบบรูปแบบการเลือกตั้ง ธรรมนูญคณะกรรมการสภานักเรียน ด าเนินการจดัการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการนกัเรียน 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย ทั้งในโรงเรียน 

 ท้องถิ่นและระดับชาต ิ
3. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ และภาวะความเป็นผู้น าให้แก่ แกนน านักเรียน หัวหน้าห้อง  

และคณะกรรมการสภานักเรียน ให้สามารถท างานร่วมกันอยา่งเป็นระบบ 
4. ให้ค าปรึกษา  ควบคุม ดแูล ส่งเสริม ให้สภานักเรยีนด าเนินการกิจกรรมตามนโยบาย 

สถานศึกษา ให้บรรลตุามวัตถุประสงค์  
5. ติดตามและประเมินผลพร้อมรายงานผลให้ผู้บริหาร 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  

 

12.   งานส่งเสริมการขับข่ีปลอดภัย  มอบให้ 
1. นายกฤษดา  พาเบ้า    ครูผู้ช่วย  ประธานกรรมการ 
2. นายชุมพล ทองอันตัง    ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นางสาวอาภาภรณ ์สระอุบล    ครู คศ.1  กรรมการ 
4. นายสาโรช เน่ืองชมภู    ครูอัตราจา้ง  กรรมการ  
5. ครูที่ปรกึษาทุกคน  
6. นางสาวณิชาภา นารรีตัน์   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
  

 มีหน้าที่  ดังนี ้
  1. ศึกษาระเบียบ  ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะให้เข้าใจและออกระเบียบ 
การขับขี่ยานพาหนะภายในโรงเรียน 
  2. ส่งเสริม  สนับสนุนและให้ความรูก้ารขับขี่ยานพาหนะให้กับนักเรียน 
  3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นให้ความรู้เรือ่งการขันขี่ยานพาหนะ 
  4. ดูแล  รับผิดชอบโครงการขับขี่ปลอดภัย  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  5. ก ากับ  ดูแลการจราจรภายในโรงเรียนเมื่อมีงานหรือกิจกรรมตา่งๆภายในโรงเรียน 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

6. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจ าชั้น หัวหน้าระดับ  
และครูเวรประจ าวัน 

7. รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานขนส่งจดัท าใบอนุญาต 
ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

 /13.งานพัสดุฝาุย..... 
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13.   งานพัสดุฝ่าย  มอบหมายให ้
 1. นายเอกชัย  สุพร    ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวชญาภา บุญศกัดิ ์   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 3. นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ   ครูผู้ช่วย  กรรมการ และเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ดังนี้      
      1. จัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษาให้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบและง่ายต่อ
การตรวจสอบ 
      2. จัดท ารายงานเสนอการจัดซื้อ จัดจา้ง พัสดุครุภณัฑ์ และการขนย้าย จัดวาง จัดตั้งพัสดุครุภัณฑ์
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
      3. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาพสัดุครุภัณฑใ์ห้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ 
      4. ท าหน้าที่เบิกจ่ายพัสดคุรุภัณฑ์ให้กับฝุายหรือหมวดตา่งๆ และควบคุมการใช้งานให้ถูกต้องโดย
เน้นความประหยัดเป็นส าคัญ 
      5. ส ารวจพัสดุครุภัณฑ์ทีค่งเหลือในแต่ละรายปี และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้
จ่ายและจ าหน่ายพัสดุครภุัณฑ์ จากบัญชีทะเบียน 
      6. ท าความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทพัสดุครภุัณฑ์ด้วยการสืบราคามาตรฐานก่อนท าการจัดซือ้
และจัดจ้าง 
      7. บริการพัสดุครุภัณฑ์แก่ครูบุคลากรของสถานศึกษาตามสมควรและสิทธทิี่พึงจะไดร้ับตามหน้าที่
ของงานหรือสายงาน 
      8. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี ก่อนที่จะน าเสนอเพื่อเบิกจ่าย 
ในการจัดซื้อและการจัดจ้าง 
      9. จัดท าบัญชีการยืม การส่งคืน และการชดใช้พัสดุครุภัณฑ์ของผู้ที่ยืมไปกรณีเกิดความเสียหาย 

10. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุครุภัณฑ์ หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการหรือ 
ผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
14.  งานสารบัญฝ่ายและเลขานุการ มอบหมายให้ 
 1.  นางเบ็ญณุรัสมิ์  วิบูลย์กลุ    ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 

2.  นางจันทร์เพ็ญ ศรพีุทธา    ครู คศ.3  กรรมการ  
3.  นางสาวอาภาภรณ์ สระอุบล   ครู คศ.1  กรรมการ  
4.  นางสาวชญาภา บุญศักดิ ์    ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ  
5.  นางสาวณิชาภา นารีรตัน์   ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

14.1   งานสารบรรณและธุรการ   มีหน้าที่ ดังนี ้
  1. รับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอก  
 

/2. ออกเลขหนังสือราชการ………. 
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2. ออกเลขหนังสือราชการ (บันทึกข้อความ, จดหมายภายนอก, ค าสั่ง, ประกาศ,  
หนังสือรับรอง และอื่นๆ)  

3. ร่าง และโต้ตอบหนังสือราชการภายใน-ภายนอก  
4. จัดเก็บเอกสาร  
5. ท าลายเอกสาร  
6. เดินเอกสาร  
7. จัดท าหนังสือเชิญประชุม  
8. นัดหมายการประชุม  
9. จัดการประชุม  
10. จดรายงานการประชุม  
11. จัดท ารายงานการประชุม 
12. แจ้งมติที่ประชุม  
13. ขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชุม  
14. ประสานงานเกี่ยวกับการประชุม พิธีการและนัดหมายบุคลากรร่วมพิธีการ 
15. จัดตารางบุคลากรร่วมงานพิธีการ  
16. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการร่วมพิธกีาร  
17. ผลิตเอกสารแนะน าฝุายงาน  
18. จัดท าข้อมูลและภาพประกอบกิจกรรมเพื่อน าไปเผยแพร่ทางเว็บไซด์  
19. จัดท าแบบฟอร์มตา่งๆในฝุายกิจการนักเรียน  
20. รวบรวมสถิติ ในด้านต่างๆเกี่ยวกับงานในฝาุยกิจการนักเรียน  
21. วิเคราะห์ผลการน าเนินงานกิจการนกัเรียนและรายงานให้รองผู้อ านวยการ  

ฝุายกิจการนักเรียน ให้รบัทราบ เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานกิจการนักเรียน  
22. จัดท าแผนภูมิองค์กรฝุายกิจการนักเรียน 
23. จัดท าเอกสารเกี่ยวกบัระเบียบ กฎข้อบังคับและแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในโรงเรียน  
24. จัดท าระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี 
 

14.2   งานเลขานุการ  มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. รับค าสั่งงานของรองผูอ้ านวยการฝุายกิจการนกัเรียน 

2. ท าการนดัหมาย/และจัดตารางนัดหมาย การประชุมต่าง ๆ  
3. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือราชการเพื่อด าเนินการเสนอก่อนและหลัง 
4. ด าเนินการจัดการประชุมตามทีร่องผู้อานวยการฝุายกิจการนักเรียนสั่งการหรือบุคคลใด 

บุคคลหนึ่ง  
5. เสนอหนังสือและส่งหนังสือสั่งการไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  
6. ติดตามผลการด าเนินงานตามที่หารือในที่ประชุม  

/7. จัดเก็บเอกสาร……. 
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7. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาง่าย  
8. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก พร้อมรับ-ส่งโทรสารส่ง E-Mail  

และโปรแกรมสื่อสารต่างๆ เช่น โปรแกรมไลน์เป็นต้น 
9. พิจารณากลั่นกรองหนังสือโดยตรวจทานว่าผา่นกระบวนการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

และรองผู้อ านวยการฝาุยกิจการนักเรียนที่ก ากับดูแลให้ครบถ้วนก่อนเสนอผู้อ านวยการพจิารณา  
10. พิมพ์หนังสือภายใน หนังสือภายนอกและเอกสารราชการต่างๆ ให้รองผู้อ านวยการ 

ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
11. ด าเนินการจดัเตรียม สรุป เรียงล าดับความส าคัญและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประชุม 

ของรองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน 
 

15. งานพิเศษหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
  15.1 งานโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
    1.  นายเด่นชัย  นันทา   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
    2.  นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
    3.  นายสุพรรณ บุญสิทธิ ์   ครู คศ.1   กรรมการ 
          4.  นายกิตติศักดิ์ โคตรธารินทร์               ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

    5.  นายวชิราภรณ ์ เพชรศิริวรรณ ์  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
 15.2 งานโรงเรียนวิถีพทุธชั้นน า    

    1.  นายสพุรรณ บุญสิทธิ ์   ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
    2.  นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
    3. นายเด่นชัย  นันทา   ครู คศ.3   กรรมการ 
          4. นายกิตตศิักดิ ์โคตรธารินทร ์               ครูผูช้่วย            กรรมการ 
    5. นายวชริาภรณ์  เพชรศิริวรรณ ์  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

 15.3 งานสถานศึกษาพอเพียง    
    1. นายวชริาภรณ์  เพชรศิริวรรณ ์  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
 2. นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
    3. นายสุพรรณ บุญสิทธิ ์   ครู คศ.1   กรรมการ 
 4. นายเด่นชัย  นันทา   ครู คศ.3   กรรมการ 
  5. นายกิตติศักดิ์ โคตรธารินทร์                ครูผูช้่วย  กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที่  ดังนี้      
 1. วางแผนด าเนินงานตามภารกิจ  
 2. ติดต่อประสานงานกับฝุายที่เกี่ยวข้อง  
 3. ติดตามสรุปผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้เกี่ยวข้อง 
    4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     

/ภาคผนวก………… 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนพรเจริญวิทยา 
ท่ี    178/2565 

 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตามสายงานบริหารราชการโรงเรียนพรเจริญวิทยา ปีการศึกษา 2565 
.......................................................... 

    เพื่อให้การบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  สอดคล้องกับกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจบริหารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550 และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจบริหารราชการของเลขาธิการคณะกรรมการ 
การศกึษาขั้นพื้นฐาน  โดยกระจายอ านาจการบรหิารและการจัดการศกึษาเป็น 5 ฝุายงาน ได้แก่ ฝุายวิชาการ   
ฝุายงบประมาณ  ฝาุยบริหารงานบุคคล  ฝุายบรหิารทั่วไป  และฝุายกิจการนักเรียน 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 และ  45(6)  แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ พทุธศักราช 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหาร 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1360/2548 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2548 เรื่อง การมอบหมายอ านาจการบังคับบัญชา 
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2559 เรื่อง  การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนกังานราชการ  และค าสั่งส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติ 
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตามสายงานบริหารราชการโรงเรียน  
ประจ าปีการศกึษา 2564  โดยแบ่งคณะกรรมการตามฝาุยงาน ดังนี้  

คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
      1.  นายไสว  พลพทุธา        ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ปฏิบัติราชการในต าแหน่งรักษาการ   
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวทิยา  ประธานกรรมการ 
      2.  นายพิชิต  อุปสทิธิ์                   รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทั่วไป  รองประธานกรรมการ 
 3.  นายนิติญวัฒน์  วรรทวี     รองผู้อ านวยการฝาุยกิจการนักเรียน กรรมการ 

 4.  นายธนากฤต  เปริน                  รองผู้อ านวยการฝาุยงบประมาณ  กรรมการ 
    5.  นายสามารถ  สุคณุพันธ์              รองผูอ้ านวยการฝุายวิชาการ กรรมการ 

      6.  นางทิพวัลย์  ศรพีรหมษา             รก.รองผอ.ฝุายบรหิารงานบุคคล  กรรมการ 
    7.  นายพชรดนัย  ภจู าเริญ         ครู คศ.2       กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสาวสุธีมนต ์เพชรศิริวรรณ ์ ครู คศ.3       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/หน้าที่..... 
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มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ วางแผนการด าเนินงานบริหาราชการร่วมกับผู้อ านวยการโรงเรียน 

และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 2.  รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูงแล้วขยายผลให้บุคลากรทุกฝาุยทราบและถือปฏิบัติ 
 3.  วางนโยบาย วางแผนบริหารโรงเรียน 
 4.  ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานของบุคลากรตลอดจนส่งเสริมความกา้วหน้าในหน้าที่การงาน 
 5.  แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้สามารถด าเนินงานตามนโยบายบรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ 
 6.  อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของฝุายต่าง ๆ และบุคลากรในโรงเรียนเพื่อบ ารุงขวัญ 
และก าลังใจ 
 7.  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของฝุายต่าง ๆ เพื่อน ามาพัฒนางานให้ดีขึ้น 
 8.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน 
 9.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการด าเนินตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน  ดังนี้ 
1.ฝ่ายวิชาการ 

1.1 คณะกรรมการบริหารฝุายวชิาการ มอบหมายให้ 
1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์   รองผูอ้ านวยการฝาุยวชิาการ   ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 

2.1  นางสาวมณรีัตน์  ผาแดง      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
2.2  นางสาวทศัภรณ ์ ศรีจันดี      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
2.3  นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรฯ์   กรรมการ 
2.4  นายสพุรรณ  บุญสิทธิ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
2.5  นางจันทนา  สมบัตมินต์      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
2.6  นายปิยวัช  คามตะศิลา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
2.7  ว่าทีร่้อยตรีกระจ่าง พินิจมนตรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ  กรรมการ 
2.8  นางสาวสธุิดา  วงศช์ารี       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  กรรมการ 
2.9  นางสุนรีัตน์  สอนบาล      หัวหน้ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 

 3. นายจักรพงษ ์ กลมลี        หัวหน้าฝุายวชิาการ    กรรมการและเลขานุการ 

1.2  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    
  นายสามารถ  สุคุณพันธ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  คศ.2 
   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ  ล าดับที่  3 

1.3 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   
นายจักรพงษ์  กลมลี   ครู คศ.3  

/1.4 งานพัฒนา...... 
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 1.4 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน  
 1. นางนริศรา วงศ์อามาตย์  ครู คศ.2    หัวหน้างาน 
 2. นางเสาวณีย ์ ยุทธมานพ  ครู คศ.3    เจ้าหน้าที่ 
 3. นายคณิศร   แสบงบาล  ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 
       1.4.1 งานส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตร มอบหมายให ้

1. นายสามารถ สุคุณพันธ ์          รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. นางเสาวณีย ์ ยุทธมานพ          ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8  กลุ่มสาระฯ 

 3.1  นางสาวมณรีัตน์  ผาแดง         หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
3.2  นางสาวทศัภรณ ์ ศรีจันดี          หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
3.3  นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย          หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
3.4  นายสพุรรณ  บุญสิทธิ์              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
3.5  นางจันทนา  สมบัตมินต์          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ    กรรมการ 

 3.6  นายปิยวัช  คามตะศิลา           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
 3.7  ว่าทีร่้อยตรีกระจ่าง พินิจมนตรี   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ   กรรมการ 
  3.8  นางสาวสธุิดา  วงศช์ารี          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
  3.9  นางสุนรีัตน์  สอนบาล             หัวหน้ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
 4. นางนริศรา วงศ์อามาตย์         คร ูคศ.2    กรรมการและเลขานุการ 
 

1.4.2 งานจัดตารางสอน  
1. นายจักรพงษ ์ กลมล ี  ครู คศ.3       ประธานกรรมการ 
2. นายคณิศร  แสบงบาล  ครูผู้ช่วย       กรรมการและเลขานุการ 

  1.4.3 งานการจัดการเรยีนการสอน นิเทศภายใน ติดตามผล มอบหมายให้  
1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์  รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ           ประธานกรรมการ 
2  นายจกัรพงษ์  กลมล ี   ครู คศ.3          รองประธานกรรมการ 
3. นางเสาวณีย์  ยุทธมานพ  ครู คศ.3      กรรมการ 
4. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ

 5. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  กรรมการ
 6. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ   กรรมการ
 7. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 

8. นางจันทนา  สมบัติมนต์       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
9. นายปิยวัช  คามตะศลิา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
10. วา่ที่ร้อยตรีกระจา่ง พินิจมนตร ี          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กรรมการ 

/11.นางสาวสธุิดา.... 
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11. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
12. นางสุนีรตัน์  สอนบาล         หัวหน้ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน   กรรมการ 
13. นางนริศรา วงศ์อามาตย์            ครู คศ. 2              กรรมการและเลขานุการ 

 1.4.4 งานบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มอบหมายให ้
1.  นางสุนรีัตน์  สอนบาล       คร ูคศ.3    หน.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประธานกรรมการ 
2.  นายปกาศิต  ก้อนกัน้       คร ูคศ.3    ผช.หน.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
3.  นายชาตชิาย  ทุมโยมา      ครู คศ.3    หัวหน้าศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรรมการ 
4.  นายวัชรินทร์  ถันชนนาง    ครู คศ.1    เจ้าหน้าที่กิจกรรมลูกเสือ  กรรมการ 
5.  นางประพรรณ  พิเภก        ครู คศ.3     หัวหน้าหมวดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กรรมการ 
6.  นายณดล  คุนาคม        ครู คศ.3     เจ้าหน้าที่กิจกรรมยุวกาชาด กรรมการ 
7.  คณะครูทุกทา่น       กรรมการ 
8.  หัวหน้ากจิกรรมชุมนมุ       กรรมการ 
9.  นางนาฎละดา บุญลาด        ครู คศ.3          กรรมการและเลขานุการ 
10. วา่ที่ร้อยตรธีรรมวัฒน์  สุทธิประภา   ครู คศ.1         กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

     1.4.5 งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล  

1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์  รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ  ประธานกรรมการ 
2. นางเสาวณีย ์ ยุทธมานพ  ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวภานุมาศ  บญุสมร  ครู คศ.3    กรรมการ 
4. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย  ครู คศ.3    กรรมการ 
5. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง  ครู คศ.2    กรรมการ 
6. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี  ครู คศ.1    กรรมการ 
7. นายปิยวัช  คามตะศลิา  ครู คศ.1     กรรมการ 
8. นางสาวอัจฉราภรณ ์ ธาตวุิสัย  ครู คศ.1    กรรมการ 
9. นายจักรพงษ ์ กลมล ี   ครู คศ.3       กรรมการและเลขานุการ 
10. นางนริศรา  วงศ์อามาตย ์  ครู คศ.2      กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

         1.4.6 งานจัดสอนแทนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ มอบหมายให ้
 1. นายจักรพงษ ์ กลมลี       ครู คศ.3    ประธานกรรมการ 
 2. นางเสาวณีย์  ยุทธมานพ      ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 

3. นางสาววิลารัตน ์ รังโคตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
4. นางสาวพัชราภรณ์  ไกยสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ กรรมการ 
5. นายวชิราภรณ์  เพชรศิริวรรณ ์      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
6. นายอภิสิทธิ์  จันโฮง      กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาฯ กรรมการ 

/7. นางสาวเกียรตพิร……. 
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7. นางสาวเกียรตพิร  นาคสุ่น     กลุ่มสาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตรฯ์   กรรมการ 
8. นางธนภรณ์  อินทร์ธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
9. นางสุชาดา  ศรีนนท ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 
10. นางสาวสุวนัน  อุ่นผาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
11. นางนริศรา  วงศ์อามาตย ์ ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
12. นายคณิศร  แสบงบาล ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 1.5 งานทะเบียน  
   1.5.1 นายทะเบียน 
   นางสาววัชรี  อาจวิชัย  ครู คศ.3 

  1.5.2 งานทะเบียน 
1. นางสาววัชรี  อาจวิชยั  ครู คศ.3  หัวหน้างานทะเบียน 
2. นางสาวเกียรตพิร  นาคสุ่น ครู ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
3. นางสาวเกษวลี  ศรชียัชู ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่รับย้ายเข้า-ย้ายออก 
4. นางสาวอัจฉราภรณ ์ธาตวุิสัย ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่รับย้ายเข้า-ย้ายออก 
5. นางสาวสุวนัน  อุ่นผาง  ครูอัตราจา้ง เจ้าหน้าที่ออกหลักฐานการเรียน 

  1.6 งานวัดและประเมินผล  
1. นางฉัตรลดา พุ่มทพิย ์  ครู คศ.3   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
2. นางสาวจันทรจ์ิรา หอกค า ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
3. นางสาวทัศภรณ์ ศรีจนัดี ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
4. นายธนกร พันจ าปา  ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
5. นางสาวสุภาวดี เวียงสมุทร ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่งานวัดผล 

 

       1.7 งานพัฒนาคุณภาพวิชาการ   
      1.7.1 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์ รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ ประธานกรรมการ 
2. นางเสาวณีย ์ ยุทธมานพ ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ  
3. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ  
4. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กรรมการ  
5. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ  
6. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
7. นางจันทนา  สมบัติมนต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
8. นายปิยวัช  คามตะศลิา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 

/9. ว่าทีร่้อยตรีกระจ่าง…… 
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9. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พนิิจมนตรี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ กรรมการ 
10. นางสาวสุธดิา  วงศช์าร ี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
11. นางสุนีรตัน์  สอนบาล   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
12. นายจักรพงษ ์ กลมลี  ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
13. นางนริศรา  วงศ์อามาตย์ ครู คศ.2   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
14. นายคณิศร  แสบงบาล ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

  1.7.2 งานพัฒนาระบบเครือข่ายการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  
และงานระบบ ICT       

1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์ รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ ประธานกรรมการ 
2. นายจักรพงษ ์ กลมล ี  ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
3. นางเสาวนีย์  ยุทธมานพ ครู คศ.3    กรรมการ 
4. นายพชิิตชัย  วงษช์ัย  ครู คศ.3    กรรมการ 
5. นางจตุพร  วิณโรจน ์  ครู คศ.3    กรรมการ  
6. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง ครู คศ.2    กรรมการ 
7. นางสาวจันทรจ์ิรา  หอกค า ครู คศ.1    กรรมการ 
8. นางสาวพิมพ์พร  ลาแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
9. นายชิต  ชินวงค ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
10. นายบุญเหลือ  พิทยาทรานุวัฒ  ครูผู้ชว่ย   กรรมการ 
11. นายเจษฎา  วิณโรจน์  ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
12.  นายจักรพงษ์  แก้วตร ี พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

   1.7.3 การพัฒนาและเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ  
1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์ รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ ประธานกรรมการ 
2. นางเสาวณีย ์ยุทธมานพ ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ  
4. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กรรมการ  
5. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ  
6. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
7. นางจันทนา  สมบัติมนต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
8. นายปิยวัช  คามตะศลิา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
9. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พนิิจมนตรี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ กรรมการ 
10. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
11. นางสุนีรตัน์ สอนบาล  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ  

/12. นายจักรพงษ ์ ......... 
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12. นายจักรพงษ ์ กลมลี  ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวพิมพ์พร ลาแก้ว ครู ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
14. นางสาวประภัสสร  ไกรรตัน์   ครูผูช้่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
15. นางสาวสุภาวด ี เวียงสมุทร ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
16. นายคณิศร  แสบงบาล ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

  1.7.4 งานรับนักเรียนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา  
1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์ รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ ประธานกรรมการ 
2. นายจักรพงษ ์ กลมลี  หัวหน้าฝุายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเกษวลี ศรีชัยชู  ครู คศ.1    กรรมการ 
4. นางสาวเกียรตพิร  นาคสุ่น ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
5. นางสาววัชรี  อาจวิชยั  ครู คศ. 3  กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวอัจฉราภรณ ์ ธาตวุิสัย ครู คศ.1   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

1.8  งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้  
1. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง คร ูคศ.2       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. นายกฤติเมธ  จันทร์โพธิ ์ ครูผู้ช่วย สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี คร ูคศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
4. นางสมสมัย  ค าภูษา คร ูคศ.3 สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
5. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย คร ูคศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
6. นายวัชรินทร ์ ถันชนนาง คร ูคศ.1 สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 
7. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์ คร ูคศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
8. นางสาวเจนจิรา  ทองใคร ้ ครูผู้ช่วย สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
9. นางจันทนา  สมบัติมนต์ คร ูคศ.3      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
10. นายอภิสิทธิ์  จันโฮง ครู คศ.1 สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
11. นายปิยวัช คามตะศลิา  คร ูคศ.3      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
12. นางสาวศุภิรตัน์  นชุติ ครูผู้ช่วย สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
13. วา่ที่ร้อยตรีกระจา่ง พินิจมนตร ี ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 
14. นายชาติชาย  ทุมโยมา คร ูคศ.3      สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
15. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี คร ูคศ.2      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
16. นางสาวเกษวลี  ศรชีัยชู คร ูคศ.1       สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
17. นางสุนีรตัน์ สอนบาล คร ูคศ.3      หัวหน้าและสารสนเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

     /1.9  งานห้องสมุด…….. 
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     1.9  งานห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้  
1. นางยลดา   ทุมโยมา   ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

      1.10  งานแนะแนว  
 1.10.1 งานแนะแนวและให้ค าปรึกษา  

 1. นางยลลดา   ทุมโยมา    ครู คศ.1   เจ้าหน้าที่ 
 2. ครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนว 

     1.10.2  การแนะแนวและศึกษาต่อ  
 1. นางสาวณัฏฐโสภิณ  แถวโพธิ์  ครู คศ.1  หัวหน้า 
 3. นางสาวขนิษฐา  แวทไธสง  ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่ 

  1.10.3 งานกองทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา    
 1. นางสาวเจนจิรา ทองไคร ้  ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่กองทุนกู้ยืมเพือ่การศกึษา 
 2. นางสาววรัญญา  สุดโลก  ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่งานกองทุนการศึกษา 

 1.10.4 คัดกรองและวางแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  มอบหมายให้ 
1. นางสาวมณีรัตน์  ผาแดง  ครู คศ.2  เจ้าหน้าที่ 

  

 1.11 งานการเงินและพัสดุฝ่าย   
1. นางสาวจันทรจ์ิรา  หอกค า ครู คศ.1  หัวหน้า 
2. นางสุชาดา  ศรีนนท ์  ครู คศ.3  เจ้าหน้าที่ 

 1.12 งานธุรการและสารบรรณฝ่าย  
1. นางยุพาภรณ ์ ทองทา   ครูอัตราจา้ง   เจ้าหน้าที่ 

 1.13 งานประกันคุณภาพการศึกษา  
1. นางสาวภานุมาศ  บญุสมร  ครู คศ.3    หัวหน้า 
2. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง  คร ูคศ.2    เจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวประภัสสร  ไกรรตัน์  ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวพิมพ์พร  ลาแก้ว  ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 

 1.14 โครงการพิเศษตามนโยบายหรือได้รับมอบหมาย 
       1.14.1 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

1. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางจตุพร  วิณโรจน ์   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวภานุมาศ  บญุสมร  ครู คศ.3   กรรมการ 

/4. นางล าไพร….. 
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4. นางล าไพร  กวีกรณ ์   ครู คศ.3   กรรมการ 
5. นางวรางคณา  โทสาลี   ครู คศ.3   กรรมการ 
6. นางสุนีรัตน์  สอนบาล   ครู คศ.3   กรรมการ 
7. นายชุมพล  ทองอันตงั   ครู คศ.3   กรรมการ 
8. นางนาฎละดา  บุญลาด  ครู คศ.3   กรรมการ 
9. นางสาววัชรี  อาจวิชยั   ครู คศ.3   กรรมการ 
10.นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพทุธา  ครู คศ.3   กรรมการ 
11.นายปกาศิต  ก้อนกั้น   ครู คศ.3   กรรมการ 
12. นางนริศรา  วงศ์อามาตย์  ครู คศ.2   กรรมการ 
13. นายวัชรินทร ์ ถันชนนาง  ครู คศ.1   กรรมการ 
14. ว่าที่ร้อยตรธีรรมวัฒน์  สุทธิประภา ครู คศ.1   กรรมการ 
15. นางสาวประภัสสร  ไกรรตัน์  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวเกียรตพิร  นาคสุ่น  ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
17. นางสาวสุภาดี  เวียงสมุทร  ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

1.14.2 โครงการการจัดการเรียนการสอนดว้ยครูไทยเป็นภาษาอังกฤษ (EIS) ประกอบด้วย 
        1.  นายสามารถ  สุคุณพนัธ์ รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ ประธานกรรมการ 
           2.  นางชนาภา ไพศาล  ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
           3.  นางเสาวณีย์ ยุทธมานพ ครู คศ.3    กรรมการ 
           4.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์    กรรมการ 
           5.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
           7.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
           8.  นางสาวสธุิดา  วงศ์ชารี ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
           9.  นายจักรพงษ์  กลมล ี  ครู คศ.3   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
          10.  นางนริศรา วงศ์อามาตย์ ครู คศ.2   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ  

   1.14.3 โครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (DLTV) ประกอบด้วย        
1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางเสาวณีย์  ยุทธมานพ ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
3. นางชนาภา ไพศาล  ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 

  4. นายเจษฎา วิณโรจน ์  ครู คศ.3     กรรมการ 
  5. นายพชิิตชัย วงษ์ชัย  ครู คศ.3     กรรมการ 
  6. นางสาวณัฐฎโสภิณ แถวโพธิ ์ คร ูคศ.2     กรรมการ 

7. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง          หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ  
/8. นางสาวทัศภรณ ์ ........ 
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8. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันดี       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กรรมการ  
9. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ  
10. นายสุพรรณ  บุญสทิธิ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
11. นางจันทนา  สมบัตมินต์  หัวหนา้กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
12. นายปิยวัช  คามตะศิลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
13. วา่ที่ร้อยตรีกระจา่ง พินิจมนตรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ กรรมการ 

   14. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ           
     15. นางสุนีรตัน์ สอนบาล  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
   16. นางจตุพร   วิณโรจน์  ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ  
   17. นางสาวพิมพ์พร  ลาแก้ว ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
   18. นายจักรพงษ ์ แกว้ตรี  พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

1.14.4 โครงการสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education:STEM Education) ประกอบด้วย 

1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์ รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภานุมาศ  บญุสมร ครู คศ. 3   รองประธานกรรมการ 
2. นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น  ครู คศ. 3   รองประธานกรรมการ 

  4. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กรรมการ 
5. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
6. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน   กรรมการ 
7. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน  กรรมการ 
8. นายเจษฎา  วิณโรจน ์  ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาววชัร ี อาจวิชยั     ครู คศ.3   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

1.14.5 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประกอบด้วย 
1. นายสามารถ สุคุณพันธ์   รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ ประธานกรรมการ 
2. นายจักรพงษ ์ กลมล ี  หัวหน้าฝุายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางเสาวณีย์  ยุทธมานพ ครู คศ.3     กรรมการ 
4. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ

 5. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กรรมการ
 6. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ
 7. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 

8. นางจันทนา  สมบัติมนต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
9. นายปิยวัช  คามตะศลิา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 

/10. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง….. 
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10. วา่ที่ร้อยตรีกระจา่ง พินิจมนตร ี  หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ  กรรมการ 
11. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 

  12. นางสุนีรตัน์  สอนบาล หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
 13. นางนริศรา  วงศ์อามาตย์ ครู คศ.2               กรรมการและเลขานุการ 
 14. นายคณิศร  แสบงบาล ครูผู้ช่วย          กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

      1.14.6 โครงการการสรา้งชุมชมแห่งการเรียนรู ้(Professional Learning Community : PLC) 
ประกอบด้วย 

1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์ รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ ประธานกรรมการ 
  2. นางชนาภา ไพศาล  ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ  

3. นางเสาวณีย์ ยุทธมานพ ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       กรรมการ  
5. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กรรมการ

 6. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ
 7. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 

8. นางจันทนา  สมบัติมนต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
9. นายปิยวัช  คามตะศลิา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
10. วา่ที่ร้อยตรีกระจา่ง พินิจมนตร ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ กรรมการ 
11. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
12. นางสุนีรตัน์ สอนบาล  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
13. นางนริศรา  วงศ์อามาตย์ ครู คศ.2                 กรรมการและเลขานุการ 
14. นายคณิศร  แสบงบาล ครูผู้ช่วย                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.14.7 โครงการหลักสตูรส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรแ์ละ 

เทคโนโลยี( Excellent program of science Mathematic and technology  : ESMT ) 

  1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์     รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
  2. นายจักรพงษ ์ กลมล ี       หัวหน้าฝุายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ
 4. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันดี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์  กรรมการ
 5. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ
 6. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 

7. นางจันทนา  สมบัติมนต์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
8. นายปิยวัช  คามตะศลิา     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
9. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พนิิจมนตรี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ กรรมการ 
10. นางสาวสุธดิา  วงศช์าร ี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 

/11. นางสุนีรัตน…์. 
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11. นางสุนีรตัน์ สอนบาล       หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
12. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
13. นายณดล  คุนาคม  ครู คศ.3   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
14. นายพิชิตชัย  วงษ์ชยั  ครู คศ.3   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

1.14.8 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  

( Mini English Program : MEP )  

 1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์ รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายเสาวนีย์  ยุทธมานพ ครู คศ.3     รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ
 4. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  กรรมการ
 5. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ   กรรมการ
 6. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 

7. นางจันทนา  สมบัติมนต์       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
8. นายปิยวัช  คามตะศลิา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
9. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พนิิจมนตรี            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กรรมการ 
10. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
11. นางสุนีรตัน์ สอนบาล   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
12. นางเบ็ญณุรัสมิ์  วิบูลย์กุล ครู คศ.3    กรรมการและเลขานุการ 
13. นายเอกชัย  สุพร  ครู คศ.1    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
14. นางสาวชญาภา  บุญศักดิ ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

1.14.9 โครงการห้องเรยีนกีฬา (แผนการเรียน  วิทย์ – กีฬา ) 

 1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์ รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุกรรณ  พิเภก  ครู คศ.3    รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ  
4. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กรรมการ  
5. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ  
6. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
7. นายปิยวัช  คามตะศลิา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
8. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พนิิจมนตรี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ   กรรมการ 
9. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
10. นางสุนีรตัน์ สอนบาล  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กรรมการ 

 11. นางจันทนา  สมบัตมินต์ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 
/12. นายสุวรรณ......   
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12. นายสุวรรณ  ชัยขันธ์  ครู คศ.3    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
13. นายอภิสิทธิ์  จันโฮง  ครู คศ.1    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

1.14.10 โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล 

 1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์  รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ ประธานกรรมการ 
 2. นายจักรพงษ ์ กลมล ี   หัวหน้าฝุายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
          3. นางเพ็ญรัตน ์ ศรพีรหม   หัวหน้าฝาุยบริหารงานบุคคล กรรมการ 
          4. นายชาตชิาย  ทุมโยมา   หัวหน้าฝุายบริหารทัว่ไป  กรรมการ 
          5. นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น   หัวหน้าฝุายงบประมาณ  กรรมการ 
          6. นายปกาศิต  ก้อนกั้น   หัวหน้าฝุายกิจการนักเรยีน กรรมการ 
          7. นางสาวอรทยั  ภูอกิจ   ครู คศ.3    กรรมการ 
          8. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย  ครู คศ.3    กรรมการ 
          9. นางเบ็ญณุรัสมิ์  วิบูลย์กุล  ครู คศ.3    กรรมการ 

10. นางสาวสุธีมนต ์ เพช็รศิรวิรรณ ครู คศ.3    กรรมการ 
11. นางนริศรา วงศ์อามาตย ์  ครู คศ.2    กรรมการ 
12. นายพชรดนัย  ภูจ าเริญ  ครู คศ.2    กรรมการ 
13. นางสาวทัศภรณ์  ศรีจันด ี  ครู คศ.1    กรรมการ 
14. นางสาวภานุมาศ  บญุสมร  หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง  ครู คศ.2   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
16. นางสาวประภัสสร  ไกรรตัน์  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
17. นางสาวพิมพ์พร  ลาแก้ว  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

1.14.11 โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล 

 1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์  รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ ประธานกรรมการ 

 2. นายจักรพงษ ์ กลมล ี   หัวหน้าฝุายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
          3. นางเพ็ญรัตน ์ ศรพีรหม   หัวหน้าฝุายบริหารงานบคุคล  กรรมการ 
          4. นายชาตชิาย  ทุมโยมา   หัวหน้าฝุายบริหารทัว่ไป   กรรมการ 
          5. นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น   หัวหน้าฝุายงบประมาณ   กรรมการ 
          6. นายปกาศิต  ก้อนกั้น   หัวหน้าฝุายกิจการนักเรยีน  กรรมการ 

7. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง           หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ
 8. นางสาวทัศภรณ์  ศรจีันด ี        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กรรมการ
 9. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ
 10. นายสุพรรณ  บุญสทิธิ ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 

11. นางจันทนา  สมบัตมินต์       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
12. นายปิยวัช  คามตะศิลา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 

/13. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง….. 



108 
 

 

13. วา่ที่ร้อยตรีกระจา่ง พินิจมนตร ี          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 
14. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
15. นางสุนีรตัน์ สอนบาล   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
16. นางสาวภานุมาศ  บญุสมร  ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวมณีรตัน์  ผาแดง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
15. นางสาวประภัสร  ไกรรตัน์  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
16. นางสาวพิมพ์พร  ลาแก้ว  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

1.14.12 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้การจัดการเรียนการสอน 

ศตวรรษที่  21  ด้วยสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ 

 1. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์  รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ ประธานกรรมการ 
 2. นายจักรพงษ ์ กลมล ี   หัวหน้าฝุายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
          3. วา่ทีร่้อยตรีกระจ่าง  พินิจมนตรี  ครู คศ.1    กรรมการ 
          4. นายวัชรินทร ์ ถันชนนาง  ครู คศ.1    กรรมการ 
          5. นางสาวเกษวลี  ศรีชัยชู   ครู คศ.1    กรรมการ 
          6. นางสาวทัศภรณ์  ศรีจันดี  ครู คศ.1    กรรมการ 
          7. นางสาวพัชราภรณ์  ไกยสวน  ครู คศ.1    กรรมการ 
          8. นายปิยวัช  คามตะศิลา   ครู คศ.1    กรรมการ 
          9. นายอภิสทิธิ์  จันโฮง   ครู คศ.1    กรรมการ 

10. วา่ที่ร้อยตรธีรรมวัฒน์  สุทธิประภา ครู คศ.1    กรรมการ 
11. นางสาวจันทร์จิรา  หอกค า  ครู คศ.1    กรรมการ 
12. นายบุญเหลือ  พิทยาทรานุวัฒ  ครู คศ.1    กรรมการ 
13. นายชติ  ชินวงค ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
14. นายดนพุล  ผาทอง   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
15. นางสาวประภัสสร  ไกรรตัน์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
16. นางสาวสุภาวด ี เวียงสมุทร  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
17. นายคณิศร  แสบงบาล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
18. นายพิชิตชัย  วงษ์ชยั   ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
19. นางสาวพิมพ์พร  ลาแก้ว  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
20. นายจักรพงษ ์ แกว้ตรี   พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
 
 

/2. ฝุายงบประมาณ....... 
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2. ฝ่ายงบประมาณ 
 2.1 รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ  
   นายธนากฤต  เปริน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  คศ.3 
       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ  ล าดับที่ 2 
 2.2 หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ  
   นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น  ครู คศ.3  

 2.3 งานเบิกจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการต่าง ๆ และเงินงบประมาณ   
 1. นางภวันตรี  สาขามุละ    คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นางจตุพร  วิณโรจน ์   ครู คศ.3   กรรมการ 

3. นางสาวทัศดาพร  พิมมะทา  ครู คศ.1   กรรมการ 
 

 2.4 งานการเงินและบัญชี  
1. นางสาวตะวันฉาย  โทบุดดี     ครู คศ.2  เจ้าหน้าที่การเงิน 
2. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี   ครู คศ.2  เจ้าหน้าที่การเงิน 
3. นางภวันตรี  สาขามุละ   ครู คศ.3  เจ้าหน้าที่การเงิน 

 4. นางจตุพร  วิณโรจน ์   ครู คศ.3  เจ้าหน้าที่การเงิน 
  5. นางสาวนิรัตติยากร  กอแก้ว  คร ูคศ.2  เจ้าหน้าที่การเงิน 
 6. นางสาววริยา  ภิญโญ   ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่การเงิน 
 7. นายชิต  ชินวงศ ์   ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่การเงิน 

8. นางสาวทัศดาพร  พิมมะทา    ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่บัญชี 
 9. นางชนาภา  ไพศาล        ครู คศ.3  เจ้าหน้าที่บัญชี 

 2.5 งานการจัดระบบควบคุมภายใน  
1. นายธนากฤต  เปริน   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

 2. นายนิติญวัฒน ์ วรรทวี   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
3. นายสามารถ  สุคุณพนัธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
4. นายพชิิต  อุปสิทธิ ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ  
5. นางทิพวัลย์  ศรพีรหมษา  ครู คศ.3    กรรมการ  

 6. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย           ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 

 2.6 งานการตรวจสอบภายใน         
1. นายธนากฤต  เปริน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น  หัวหน้าฝุายงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 
3. นางชนาภา  ไพศาล   ครู คศ.3   กรรมการ 

/4. นายชัยสิทธิ ์ …….. 
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4. นายชัยสิทธิ์  นังตะลา   ครู คศ.3   กรรมการ 
 5 .นายรักษา  คุ้มบุญ   ครู คศ.3   กรรมการ 
 6. นายณดล  คณุาคม   ครู คศ.3   กรรมการ 
 7. นางสมสมัย  ค าภูษา   ครู คศ.3   กรรมการ 
 8. นายทรงศักดิ ์สิงหนสาย  ครู คศ.3   กรรมการ 
 9. นางจตุพร  วิณโรจน ์   ครู คศ.3   กรรมการ 

10. นางภวันตรี  สาขามลุะ   ครู คศ.3   กรรมการ 
 11. นางสาวนิรัตติยากร  กอแก้ว  คร ูคศ.2   กรรมการ 

12. นายเดชา  ลุนอุบล   ครูผู้ช่วย   กรรมการ   
13. นายชิต  ชินวงศ ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 14. นางสาวศิรวิิมล พวงศร ี  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
 15. นายพศิน  มูลมณ ี   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 16. นางสาววริยา  ภิญโญ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 17. นางสาวตะวันฉาย โทบุดด ี  ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
 18. นางสาวทัศดาพร  พมิมะทา  ครู คศ.1           กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 2.7 งานทะเบียนสินทรัพย์โรงเรียน  
1. นายรกัษา  คุ้มบุญ ครู คศ.3     หัวหน้าเจ้าหน้าที่  ประธานกรรมการ  

          2. นางสมสมัย  ค าภูษา   ครู คศ.3  เจ้าหน้าที่  กรรมการ  
3. นายเดชา  ลุนอุบล ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่  กรรมการ   

 4. นางสาวศิรวิิมล พวงศรี ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่  กรรมการ  
 5. นายพศิน  มูลมณ ี ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่  กรรมการ 

6. นายณดล  คุนาคม ครู คศ.3     เจ้าหน้าที่               กรรมการและเลขานุการ 
 

       2.8 งานพัสดุโรงเรียน มอบหมายให้ 
1. นายรกัษา  คุ้มบุญ ครู คศ.3     หัวหน้าเจ้าหน้าที่  ประธานกรรมการ  

          2. นางสมสมัย  ค าภูษา   ครู คศ.3  เจ้าหน้าที่  กรรมการ  
3. นายเดชา  ลุนอุบล ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่  กรรมการ   

 4. นางสาวศิรวิิมล พวงศรี ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่  กรรมการ  
 5. นายพศิน  มูลมณ ี ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่  กรรมการ 

6. นายณดล  คุนาคม ครู คศ.3     เจ้าหน้าที่               กรรมการและเลขานุการ   

        2.9 งานนโยบายและแผนงาน  
  1. นายทรงศักดิ ์ สิงหนสาย  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
  2. นายชัยสิทธิ์  นังตะลา   ครู คศ.3   กรรมการ 

/3. นายชิต  …….. 
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 3. นายชิต  ชินวงค ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
4. นางสาวสุธดิา  วงศช์ารี   ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 

      2.10 งานประกันอุบัติเหต ุ  
 1. นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
 2. นางจตุพร  วิณโรจน ์   ครู คศ.3   กรรมการ 
 3. นางสาวรตัติยากร  กอแก้ว  ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 

       2.11 งานบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC  
1. นางชนาภา  ไพศาล   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นายเดชา  ลุนอุบล   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
3. ครูที่ปรกึษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    กรรมการ 
4. ครูที่ปรกึษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    กรรมการ 
5. นายชิต  ชินวงค ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

       2.12 งานการคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  
1. นางจตุพร  วิณโรจน ์   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. ครูที่ปรกึษาระดับชั้น ม.ต้น      กรรมการ 
3. นางสาวนิรัตติยากร  กอแก้ว  ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 

        2.13  ธุรการฝ่าย   
1. นางชนาภา  ไพศาล   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
2. นางภวันตรี  สาขามุละ   ครู คศ.3   กรรมการ 
3. นายชิต  ชินวงศ ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ  

 2.14  งานโครงการพิเศษหรือได้รับมอบหมาย   
1. นายธนากฤต  เปริน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางดอกแก้ว  สิงห์เผ่น  หัวหน้าฝุายงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 
3. นางชนาภา  ไพศาล  ครู คศ.3    กรรมการ 
4. นายชัยสิทธิ์  นังตะลา  ครู คศ.3    กรรมการ 

 5 .นายรักษา  คุ้มบุญ  ครู คศ.3    กรรมการ 
 6. นายณดล  คณุาคม  ครู คศ.3    กรรมการ 
 7. นางสมสมัย  ค าภูษา  ครู คศ.3    กรรมการ 
 8. นายทรงศักดิ ์สิงหนสาย ครู คศ.3    กรรมการ 
 9. นางจตุพร  วิณโรจน ์  ครู คศ.3    กรรมการ 

10. นางภวันตรี  สาขามลุะ  ครู คศ.3    กรรมการ 
/11. นางสาวนิรัตติยากร  ……. 

/1.4 งานพัฒนาหลักสตูร… 
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 11. นางสาวนิรัตติยากร  กอแก้ว คร ูคศ.1    กรรมการ 
12. นายเดชา  ลุนอุบล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ   

 13. นายชิต  ชินวงศ ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 14. นางสาวศิรวิิมล พวงศร ี ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
 15. นายพศิน  มูลมณ ี  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 16. นางสาววริยา  ภิญโญ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 17. นางสาวตะวันฉาย โทบุดด ี ครู คศ.2          กรรมการและเลขานุการ 
 18. นางสาวทัศดาพร  พมิมะทา ครู คศ.1            กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 3.1 รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายงานบริหารงานบุคคล  

       นางทิพวัลย์  ศรีพรหมษา  รักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรียน  ครู คศ.3 

       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ  ล าดับที่ 5 
 3.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  
 นางสาวเพ็ญรัตน์  ศรพีรหม     ครู คศ.3  
           มีผู้ชว่ย ดังนี ้

1. นางอู่ทอง  เพ็งพา   ครู คศ.3  
2. นางนาฎละดา  บุญลาด  ครู คศ.3   
3. นางล าไพร กวกีรณ ์   ครู คศ.3  
4. นางสาวธรีนันท์  ปัททุม       ครู คศ.3 
5. นางสาวอรทัย  ภูอกิจ   ครู คศ.3 
6. นางสาววิลารัตน ์ รังโคตร  ครู คศ.1 

 7. นางสาวพัชราภรณ์  ไกยสวน  ครู คศ.1 
8. นายกฤติเมธ  จันทร์โพธิ ์  ครูผู้ช่วย 

 

 3.3 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
1.  นางทพิวัลย ์ ศรีพรหมษา  คร ูคศ.3   ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวอรทัย  ภูอกจิ   ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 

 3.4 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
1.  นางสาวธีรนันท์  ปัททุม               คร ูคศ.3   หัวหน้า 
2.  นางสาวอรทัย  ภูอกจิ   ครู คศ.3   ผู้ช่วย 

 3.5 การเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1.  นางสาวธีรนันท์  ปัททุม               คร ูคศ.3   หัวหน้า 
2.  นางสาวอรทัย  ภูอกจิ            คร ูคศ.3   ผู้ช่วย 

/3.6 งานการเลื่อนเงินเดือน……… 
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 3.6 งานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    1. นางทิพวัลย ์ ศรีพรหมษา  คร ูคศ.3  หัวหน้า  

 2.  นางสาวอรทัย  ภูอกจิ   คร ูคศ.3  ผู้ช่วย  
 3.  นางนาฎละดา  บุญลาด  คร ูคศ.3  ผู้ช่วย 

 

 3.7 งานขอมีหรือการเลื่อนวิทยฐานะ 
1.  นางนาฎละดา  บุญลาด  คร ูคศ.3   หัวหน้า 
2.  นางล าไพร กวีกรณ ์   คร ูคศ.3   ผู้ช่วย  

 3.8 งานทะเบียนประวัติ 
1. นางสาววิลารัตน ์ รังโคตร    คร ูคศ.1   หัวหน้า  
2. นางสาวพัชราภรณ์   ไกยสวน   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 

 3.9  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
1. นางสาวพัชราภรณ์   ไกยสวน   คร ูคศ.1   หัวหน้า 

 2. นางสาววิลารัตน ์ รังโคตร    คร ูคศ.1   ผู้ช่วย  

 3.10 งานการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1. นางสาวพัชราภรณ์   ไกยสวน   คร ูคศ.1   หัวหน้า   
2. นางสาววิลารัตน ์ รังโคตร    คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 

3.11 งานหนังสือรับรองเงินเดือน/บุคคล 
  1.  นางสาวอรทัย  ภูอกิจ  คร ูคศ.3 

 3.12 งานวินัยและการรกัษาวินัย 
   1.  นางล าไพร กวีกรณ์    คร ูคศ.3   หัวหน้า 
   2.  นางสาวเพ็ญรัตน ์ ศรพีรหม   คร ูคศ.3   ผู้ช่วย 

.     3.  นางอู่ทอง  เพ็งพา   คร ูคศ.3   ผู้ช่วย  

 3.13  งานการออกจากราชการ 
    1.  นางอู่ทอง  เพ็งพา    คร ูคศ.3  

 3.14  งานสารสนเทศ 
    1. นางอู่ทอง  เพ็งพา   คร ูคศ.3   หัวหน้า 

     2. นางสาวพชัราภรณ์  ไกยสวน   คร ูคศ.1   ผู้ช่วย 
 
 

/3.15 งานธรุการ............... 
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3.15 งานธุรการ/งานพัสดุฝ่าย 
1. นางสาวเพ็ญรัตน์  ศรพีรหม   คร ูคศ.3    หัวหน้า 
2. นางสาวพัชราภรณ ์ ไกยสวน   คร ูคศ.1    ผู้ช่วย 
3. นางสาววลิารตัน์  รังโคตร   คร ูคศ.1    ผู้ช่วย   

 3.16 งานนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผล 
1. นางทิพวัลย์  ศรพีรหมษา  คร ูคศ.3   หัวหน้า 
2. นางอู่ทอง  เพ็งพา            คร ูคศ.3    รองหัวหน้า 
3. นางสาวเพ็ญรตัน์  ศรพีรหม    คร ูคศ.3   ผู้ช่วย 
4. นางล าไพร กวกีรณ ์   คร ูคศ.3   ผู้ช่วย 

 3.17 งานส่งเสริมขวัญและก าลังใจ 
1. นางทิพวัลย์  ศรพีรหมษา รักษาการรองผู้อ านวยการฝุายบริหารงานบุคคล หัวหน้า  
2. นางอู่ทอง  เพ็งพา  ครู คศ.3    รองหัวหน้า 
3. นางล าไพร กวกีรณ์  คร ูคศ.3    ผู้ช่วย 
4. นางนาฎละดา  บุญลาด ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
5. นางสาวอรทัย  ภูอกิจ  ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
6. นางสาวธรีนันท์  ปัททุม ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
7. นางสาววิลารัตน ์ รังโคตร ครู คศ.1    ผู้ช่วย 
8. นางสาวพัชราภรณ์  ไกยสวน ครู คศ.1    ผู้ช่วย  
9. นายกฤติเมธ  จันทร์โพธิ ์ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
10.  นางสาวเพ็ญรัตน์  ศรีพรหม ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
 

       3.18  งานการลาทุกประเภท  
1.  นางล าไพร กวีกรณ ์  คร ูคศ.3    หัวหน้า 

 2.  นายกฤติเมธ  จันทร์โพธิ ์ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

 3.19  งานโครงการพิเศษหรือได้รับมอบหมาย   
1. นางทิพวัลย์  ศรพีรหมษา รักษาการรองผู้อ านวยการฝุายบริหารงานบุคคล หัวหน้า  
2. นางอู่ทอง  เพ็งพา  ครู คศ.3    รองหัวหน้า 
3. นางล าไพร กวกีรณ์  คร ูคศ.3    ผู้ช่วย 
4. นางนาฎละดา  บุญลาด ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
5. นางสาวอรทัย  ภูอกิจ  ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
6. นางสาวธรีนันท์  ปัททุม ครู คศ.3    ผู้ช่วย 
7. นางสาววิลารัตน ์ รังโคตร ครู คศ.1    ผู้ช่วย 

/8. นางสาวพัชราภรณ ์ …….. 
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8. นางสาวพัชราภรณ์  ไกยสวน ครู คศ.1    ผู้ช่วย  
9. นายกฤติเมธ  จันทร์โพธิ ์ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
10.  นางสาวเพ็ญรัตน์  ศรีพรหม ครู คศ.3        ผู้ช่วย 
         

4. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
4.1  รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทั่วไป   

  นายพิชิต  อุปสิทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  คศ.1 
   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ  ล าดับที่  4 

4.2  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   
 นายชาตชิาย  ทุมโยมา  ครู คศ.3  

 4.3  งานส านักอ านวยการ   
      1. นายพชรดนัย  ภูจ าเริญ    ครู คศ.2  หัวหน้าส านักงาน   
  2. นางสาวสุธีมนต ์ เพชรศิริวรรณ ์   ครู คศ.3  รองหัวหน้าส านักงาน    

  4.3.1  งานสารบรรณฯ และเลขานุการส านักอ านวยการ 
  1. นายพชรดนัย  ภูจ าเรญิ  ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสุธีมนต ์ เพชรศิริวรรณ ์ ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
  3. นางยลลดา  ทุมโยมา   ครู คศ.1  กรรมการ 
  4. นางสาวศุภิรตัน์  นุชติ   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  5. นางสาวทัตพิชา  ฝั้นถา   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางสาวกัญญาภรณ์  บุญฉลียว  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

  4.3.2  งานราชพิธี รัฐพธิี ภายนอกโรงเรียน 
  1. นางสาวยุพา  สิมล ี   ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
  2. นายปิยวัช  คามตะศลิา  ครู คศ.1  กรรมการ 

3. นายอภิสิทธิ์ จันโฮง   ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 4.3.3  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและงานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง   
  1. นางสาวสุธีมนต ์เพชรศิริวรรณ ์  ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
  2. หัวหน้าระดับชั้นเรียน     กรรมการ 
  3. รองหัวหน้าระดับชั้นเรียน    กรรมการ 
  4. ครูที่ปรกึษาทุกห้องเรยีน    กรรมการ 
  5. นางสาวทัตพิชา  ฝั้นถา   ครูผู้ช่วย  กรรมการ  
 

6. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง......  
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  6. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พนิิจมนตรี  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
 

 4.3.4  งานโรงเรียนกับชุมชน  
  1.  นายชาตชิาย  ทุมโยมา  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
  2.  นายสัญญา  ศรีนุกูล   ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
  3.  นายปิยวัช  คามตะศลิา  ครู คศ.1  กรรมการ 
  4.  นายดนุพล  พาทอง   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
 4.3.5  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิ สมาคมศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง   

1. นายชาติชาย  ทุมโยมา   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. นางธนภรณ์ อินทร์ธรรม  ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
  3. นายเจษฎา  วิณโรจน ์   ครู คศ.3  กรรมการ  
  4. ครู/ศิษย์เก่าทกุท่าน     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

 4.3.6  งานพัสดุฝ่ายบรหิารงานทั่วไป  
  1. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง  พินิจมนตรี  ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
  2. นายปิยวัช  คามตะศลิา  ครู คศ.1  กรรมการ 

3. นายดนพุล  พาทอง   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ  

4.4  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
1. นายสัญญา ศรีนุกุล     ครู คศ.2  หัวหน้า 

4.4.1  งานอาคารสถานที่และนักการภารโรง   

4.5.1  งานอาคารสถานที่และนักการภารโรง  มอบหมายให ้
  1. นายสัญญา  ศรีนุกูล   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 

2. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง  พินิจมนตรี  ครู คศ.1  รองประธานกรรมการ 
3. นายเจษฎา  วิณโรจน ์   ครู คศ.3  กรรมการ  

 4. นายค าเผย ชัยขันธ์   ช่างไม ้  กรรมการ 
 5. พนักงานคนสวนและแม่บ้านและ ลูกจ้างชัว่คราว กรรมการ 
 6. พนักงานขับรถ   ลูกจ้างชัว่คราว กรรมการ 
 7. นายปิยวัช  คามตะศลิา  ครู คศ.1  กรรมการ 
 8. นายอภิสิทธิ์ จันโฮง   ครู คศ.1  กรรมการ 

8. นายดนพุล  ผาทอง   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

4.4.2 งานที่พักของทางราชการ  
  1. นางธนภรณ์  อินทร์ธรรม  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 

2.. นายปิยวัช  คามตะศลิา  ครู คศ.1  กรรมการ 
/3. นายกีรติ...............   
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3. นายกีรติ  ไพรัตน ์   ครู คศ.3  กรรมการ 
  4. นายพชรดนัย  ภูจ าเรญิ  ครู คศ.2            กรรมการและเลขานุการ 

4.4.3  งานรถยนต์ส่วนกลาง   
  1. นายเจษฎา  วิณโรจน์   ครู คศ.3 ประธานกรรมการ 
  2. พนักงานขับรถ   ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
  3. นายปิยวัช  คามตะศิลา  ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 

4.4.4 งานเวรยามและรกัษาทรัพย์สิน    
1. นายกรีติ  ไพรัตน ์   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นายปิยวัช คามตะศิลา   ครู คศ.1  กรรมการ 
3. นางสาวยุพา สิมล ี   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

4.5  งานบริการและสวสัดิการ   
1.  นางประพรรณ พิเภก    ครู คศ.3  หัวหน้า 

4.5.1 งานบริการและปฏิคม  
 1. นางประพรรณ พิเภก                  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
 2. นางธนภรณ์  อินทร์ธรรม  ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวยุพา  สิมล ี   ครู คศ.1   กรรมการ 
 4. นายพชรดนัย  ภูจ าเรญิ  ครู คศ.2  กรรมการ 
 5. นางสาวสุธีมนต ์เพชรศิริวรรณ์  ครู คศ.3  กรรมการ 
 6. นางยลลดา  ทุมโยมา   ครู คศ.1  กรรมการ 
 7. นายดนุพล  พาทอง   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 8. นางสาวทัตพิชา  ฝั้นถา   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 9. นางสาวศุภิรตัน์  นุชติ   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 10. นางสาวกัญญาภรณ ์ บุญเฉลียว เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการ 

4.5.2 งานโภชนาการและงานสาธารณูปโภค     
  1. นายชาติชาย  ทุมโยมา   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวศุภิรตัน์  นุชติ   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  3. นางสาวทัตพิชา  ฝั้นถา    ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ  

4.5.3 งานอนามัยโรงเรียนคุ้มครองผู้บริโภคและงานป้องกันโรคระบาดในโรงเรียน   
  1. นายกรีติ  ไพรัตน ์   คร ูคศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. นายสุรชัย  สิงห์เผ่น   ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ  

/3. นางสาวยพุา........   
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  3. นางสาวยุพา  สิมล ี   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ  

4.5.4 งานโสตทัศนูปกรณ์  
  1. นายปิยวัช  คามตะศลิา         ครู คศ.1      ประธานกรรมการ 
  2. นายจักรพงษ ์ แก้วตร ี  ครูพนักงานราชการ        กรรมการ 

3. นายวิจิตร  หงษาค า  คนสวน      กรรมการ 
4. นายดนพุล  พาทอง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

4.5.5 งานดนตรีดุริยางค์และนาฏศิลป์  
  1. นางธนภรณ์  อินทร์ธรรม         ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. นายกรีติ  ไพรัตน ์  ครู คศ.3  กรรมการ 
  3. นายปิยวัช คามตะศิลา  ครู คศ.1  กรรมการ 
  4. นายดนุพล  พาทอง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  5. นางสาวศุภิรตัน์  นุชติ  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

4.5.6 งานสาธารณะกุศล  
  1. นายชาติชาย  ทุมโยมา   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวศุภิรตัน์  นุชติ   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
  3. นางสาวทัตพิชา  ฝั้นถา   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ  

4.5.7 งานโรงน้ าดื่มสะอาด  
  1. นายกรีติ  ไพรัตน ์   คร ูคศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. นายสุรชัย  สิงห์เผ่น   ครู คศ.3  กรรมการ  
  3. นางสาวยุพา  สิมล ี   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

4.5.8  งานธนาคารโรงเรียน   
1.  นายพชรดนัย  ภูจ าเริญ  ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
2.  วา่ทีร่้อยตรีกระจา่ง  พินิจมนตรี ครู คศ.1  กรรมการ 
3.  นางสธุีมนต์ เพชรศริวิรรณ ์  ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
 

4.5.9 งานความปลอดภยัของรถรับ-ส่งนักเรียน  มอบหมายให ้
  1. นางสาวยุพา  สิมล ี   ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
  2. นายสัญญา  ศรีนุกูล   ครู คศ.2  กรรมการ 
  3. นายปิยวัช  คามตะศลิา  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ  
 
 

/4.5.10 งานพิเศษ......... 
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 4.5.10 งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
 1.  นายพิชิต  อุปสิทธิ์   รองผู้อ านวยการฝาุยบรหิารทั่วไป    ประธานกรรมการ 

2.  นายสุกรรณ  พิเภก     ครู คศ.3    กรรมการ 
3.  นายชาตชิาย  ทุมโยมา    ครู คศ.3    กรรมการ 
4.  นายสุรชัย  สิงห์เผ่น    ครู คศ.3    กรรมการ 
5.  นางประพรรณ  พิเภก  ครู คศ.3      กรรมการ 
6.  นางธนภรณ์  อินทร์ธรรม  ครู คศ.3      กรรมการ 
7.  นายเจษฎา  วิณโรจน์        ครู คศ.3      กรรมการ 
8  นายสัญญา  ศรีนุกูล   ครู คศ.2      กรรมการ 
9.  ว่าทีร่้อยตรีกระจา่ง  พินิจมนตรี ครู คศ.1     กรรมการ 
10.  นางสาวยพุา  สิมล ี   ครู คศ.1      กรรมการ 
11.  นายปิยวัช คามตะศิลา  ครู คศ.1      กรรมการ 
12.  นายดนุพล  ผาทอง   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
13.  นางสาวศุภริัตน์  นชุิต  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
14. นางสาวทัตพิชา  ฝั้นถา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
15.  นายพชรดนัย  ภูจ าเริญ    ครู คศ.2    กรรมการ 
16. นายอภิสิทธิ์ จันโฮง   ครู คศ.1    กรรมการ 
17. นางยลลดา  ทุมโยมา   ครู คศ.1    กรรมการ 
18.  นางสาวสธุีมนต์ เพชรศิรวิรรณ์  ครู คศ.3          กรรมการและเลขานุการ 
19.  นางสาวกัญญาภรณ์  บุญเฉลียว เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

5.  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 5.1  รองผู้อ านวยการฝา่ยกิจการนักเรียน   

  นายนิติญวัฒน์  วรรทวี   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  คศ.3 
   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ  ล าดับที่ 1 

5.2  คณะกรรมการบรหิารงานฝ่ายกิจการนักเรียน   
 5.2.1  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน    
  นายปกาศิต  ก้อนกั้น    ครู คศ.3  

5.2.2  รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรยีน   
  นายเด่นชัย นันทา    ครู คศ.3 
 

/5.2.3  ครูฝ่ายกิจการนกัเรียน  
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5.2.3  ครูฝ่ายกิจการนกัเรียน  
1. นายปกาศิต  ก้อนกั้น     ครู คศ.3  .  

  2. นางวรางคณา โทสาล ี   ครู คศ.3 
  3. นางเบ็ญณุรัสมิ์  วิบูลย์กุล    ครู คศ.3 

4. นางจันทนา  สมบัติมนต์  ครู คศ.3 
  5. นายพชิิตชัย  วงษ์ชัย   ครู คศ.3  
  6. นายสุวรรณ ชัยขันธ ์   ครู คศ.3 
  7. นางจันทร์เพ็ญ ศรีพุทธา  ครู คศ.3     
  8. นายเด่นชัย  นันทา   ครู คศ.3 

9. นางสมจิตร เกษบึงกาฬ  ครู คศ.3 
  10. นายชุมพล  ทองอันตัง  ครู คศ.3 

11. นายวัชรินทร ์ ถันชนนาง  ครู คศ.1  
  12. ว่าทีร้อยตรธีรรมวัฒน์  ปากเสนาะ ครู คศ.1 

 13. นายเอกชัย  สุพร   ครู คศ.1 
  14. นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ  ครู คศ.1 

 15. นายสุพรรณ บุญสิทธิ์   ครู คศ.1 
 16. นางสาวอาภาภรณ ์สระอุบล  ครู คศ.1 
 17. นายวชิราภรณ์  เพชรศิริวรรณ ์ ครู คศ.1 
 18. นายกิตติศักดิ์ โคตรธารินทร์  ครูผู้ช่วย 
 19. นางสาวชญาภา บุญศักดิ ์  ครูผู้ช่วย 
 20. นายกฤษดา  พาเบ้า   ครูผู้ช่วย 
 21. นางสาวณิชาภา นารีรัตน์  ครูผู้ช่วย 
 22. นายจักรพงษ ์ แกว้ตรี    พนักงานราชการ  
 23. นายสาโรช เน่ืองชมภู   ครูอัตราจา้ง 

24. หัวหน้าระดับทุกระดับชั้น 
 25. ครูที่ปรึกษาทกุคน  

 5.3  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
  1. นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลยก์ุล       ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. นายชุมพล  ทองอันตงั         ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
  3. นางจันทนา สมบัติมนต์   ครู คศ.3  กรรมการ 
  4. นายวัชรินทร ์ถันชนนาง  ครู คศ.1  กรรมการ 
            5. ว่าทีร้อยตรธีรรมวัฒน ์ ปากเสนาะ  ครู คศ.1  กรรมการ 
  6. นางสาวอาภาภรณ ์สระอุบล  ครู คศ.1  กรรมการ 

/7. นายบุญเหลือ………. 
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  7. นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ        คร ูคศ.1  กรรมการ 
  8. นายจักรพงษ ์ แก้วตร ี         พนักงานราชการ กรรมการ  
  9. หัวหน้าระดับทุกคน      กรรมการ 

10. ครูที่ปรึกษาทกุคน     กรรมการ  
  11. นายปกาศิต  ก้อนกัน้          ครู คศ. 3 กรรมการและเลขานุการ 

12. นางสาวชญาภา บุญศักดิ ์         ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 5.4  งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด /เอดส์ และการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผิดวินัย   
1. นายสุวรรณ ชัยขันธ ์   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ร้อยตร ีธรรมวัฒน์ ปากเส่นาะ ครู คศ.1  รองประธานกรรมการ 
3. นางวรางคณา โทสาล ี   ครู ค.ศ.3 กรรมการ 
4. นายเอกชัย  สุพร   ครู คศ.1  กรรมการ 
5. นายสาโรช เนื่องชมภู   ครูอัตราจา้ง  กรรมการ  
6. ครูที่ปรึกษาทุกคน     กรรมการ 
7. นายกฤษดา  พาเบ้า   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

          5.5  งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   มอบหมายให ้ 
  1. นายสุวรรณ ชัยขันธ ์   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. นายปกาศติ ก้อนกั้น   ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 

3. นางเบ็ญณุรัสมิ์  วิบูลย์กุล  ครู คศ.3  กรรมการ    
  4. ว่าที่ร้อยตรธีรรมวัฒน ์ ปากเสนาะ ครู คศ.1  กรรมการ  
  5. นายจักรพงษ ์ แก้วตร ี   พนักงานราชการ กรรมการ  
  6. นายสาโรช เน่ืองชมภู   ครูอัตราจา้ง  กรรมการ 

7. สภานักเรียน      กรรมการ 
  8. นักเรียนแกนน า     กรรมการ  
  9. นายกฤษดา  พาเบ้า   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 10. ครูที่ปรึกษาทกุคน     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 5.6   งานระเบียบวินัยและการพัฒนานักเรียน   
1. นายพิชิตชัย  วงษช์ัย        ครู คศ.3          ประธานกรรมการ 
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรพีทุธา     ครู คศ.3         รองประธานกรรมการ 
3. ว่าทีร้อยตรธีรรมวัฒน ์ ปากเสนาะ  ครู คศ.1  กรรมการ 
4. นายจักรพงษ ์  แก้วตรี    พนักงานราชการ กรรมการ 
5. นายบุญเหลือ  พิทยาทรานุวัฒ     ครู คศ.1          กรรมการและเลขานุการ 
 

/5.7   งานครูที่ปรกึษา……. 
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 5.7   งานครูที่ปรึกษาและครเูวรประจ าวัน   
1. นางจันทนา  สมบัติมนต์   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าระดับทุกระดบัชั้น     รองประธานกรรมการ 
3. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง      กรรมการ 
4. นายวัชรินทร ์ถันชนนาง   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

 5.8   งานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.)   
1. นายนิติญวัฒน์ วรรทวี    รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 2. นางเบ็ญณุรัสมิ์  วิบูลย์กุล   ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
 3. นายปกาศติ  ก้อนกั้น    ครู คศ.3   กรรมการ 
 4. นายพิชิตชัย  วงษ์ชัย    ครู คศ.3   กรรมการ 
 5. นายสุวรรณ ชัยขันธ ์    ครู คศ.3   กรรมการ  
 6. นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ   ครู คศ.1   กรรมการ 
 7. ว่าทีร้อยตรธีรรมวัฒน ์ ปากเสนาะ  ครู คศ.1   กรรมการ 
 8. นายจักรพงษ ์ แก้วตร ี    พนักงานราชการ  กรรมการ 
 9. นายชุมพล  ทองอันตงั    ครู คศ.3             กรรมการและเลขานุการ  

 5.9  งาน TO BE NUMBER ONE และจิตวิทยาการให้ค าปรกึษา   
1. นางเบ็ญณุรัสมิ์  วิบูลย์กุล  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชญาภา บุญศักดิ ์   ครูผู้ช่วย  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวณิชาภา นารรีตัน์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
4.   นายเอกชัย สพุร   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ  

 

 5.10  งานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค ์   
1. นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ     ครู คศ.3  ประธานกรรมการ  
2. นายเด่นชัย  นันทา    ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์    ครู คศ.1  กรรมการ 
4. นายวชิราภรณ์  เพชรศิริวรรณ ์   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ  

 5.11  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในโรงเรียน   
1. นายเด่นชัย  นันทา   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ  ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุพรรณ  บุญสิทธิ ์   ครู คศ.1  กรรมการ 
4. นายเอกชัย  สุพร   ครู คศ.1  กรรมการ 
5. นายวชริาภรณ์  เพชรศิริวรรณ ์            คร ูคศ.1 กรรมการ 

/6. นายกิตติศักดิ์...... 
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6. นายกติติศักดิ์ โคตรธารินทร ์           ครูผู้ชว่ย  กรรมการและเลขานุการ  

 5.12  ธนาคารความดี   
 1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรพีทุธา  ครูคศ.3  ประธานกรรมการ 
 2. ว่าทีร้อยตรธีรรมวัฒน ์ ปากเสนาะ ครู คศ.1  รองประธานกรรมการ 
 3. นายวัชรินทร ์ ถันชนนาง  ครู คศ.1  กรรมการ 
 4. ครูที่ปรกึษาทุกคน     กรรมการ 

5. นายชุมพล  ทองอันตงั   ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

 5.13   งานส่งเสริมประชาธิปไตย  
1. นายเด่นชัย นันทา   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2. นางสมจติร  เกษบึงกาฬ  ครู คศ. 3 รองประธานกรรมการ 
3. นายวชิราภรณ์  เพชรศิริวรรณ ์  ครู คศ.1  กรรมการ 
4.นายกิตติศักดิ ์โคตรธารินทร์  ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
5. นายสุวรรณ ชัยขันธ ์   ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

 5.14   งานส่งเสริมการขบัข่ีปลอดภัย   
1. นายกฤษดา  พาเบ้า    ครูผู้ช่วย  ประธานกรรมการ 
2. นายชุมพล ทองอันตัง    ครู คศ.3  กรรมการ 
3. นางสาวอาภาภรณ ์สระอุบล    ครู คศ.1  กรรมการ 
4. นายสาโรช เนื่องชมภู    ครูอัตราจา้ง  กรรมการ  
5. ครูที่ปรกึษาทุกคน  
6. นางสาวณิชาภา นารรีตัน์   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 1. นายเอกชัย  สุพร    ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวชญาภา บุญศกัดิ ์   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 3. นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ   ครูผู้ช่วย  กรรมการ และเลขานุการ 
 5.16  งานสารบรรณและเลขานุการฝ่าย  
 1.  นางเบ็ญณุรัสมิ์  วิบูลย์กลุ    ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 

2.  นางจันทร์เพ็ญ ศรพีุทธา    ครู คศ.3  กรรมการ  
3.  นางสาวอาภาภรณ์ สระอุบล   ครู คศ.1  กรรมการ  
4.  นางสาวชญาภา บุญศักดิ ์    ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ  
5.  นางสาวณิชาภา นารีรตัน์   ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

5.17  งานพิเศษหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
  5.17.1 งานโรงเรียนคุณธรรม    
    1.  นายเด่นชัย  นันทา   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 

/2.  นางสมจติร  ………….. 
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    2.  นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
    3.  นายสุพรรณ บุญสิทธิ ์   ครู คศ.1   กรรมการ 
          4.  นายกิตติศักดิ์ โคตรธารินทร์               ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

    5.  นายวชิราภรณ ์ เพชรศิริวรรณ ์  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
 5.17.2 งานโรงเรียนวิถีพุทธ    

    1.  นายสพุรรณ บุญสิทธิ ์   ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
    2.  นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
    3. นายเด่นชัย  นันทา   ครู คศ.3   กรรมการ 
          4. นายกิตตศิักดิ ์โคตรธารินทร ์               ครูผูช้่วย            กรรมการ 
    5. นายวชริาภรณ์  เพชรศิริวรรณ ์  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

 5.17.4 งานสถานศึกษาพอเพียง    
    1. นายวชริาภรณ์  เพชรศิริวรรณ ์  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
 2. นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 
    3. นายสุพรรณ บุญสิทธิ ์   ครู คศ.1   กรรมการ 
 4. นายเด่นชัย  นันทา   ครู คศ.3   กรรมการ 
  5. นายกิตติศักดิ์ โคตรธารินทร์                ครูผูช้่วย  กรรมการและเลขานุการ  

 ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติราชการ
โรงเรียนพรเจริญวิทยา  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดผลดีแก่ทางราชการ หากเกิดปัญหาหรอือุปสรรค 
ประการใด ใหร้ายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ทั้งนี้ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที ่   20  พฤษภาคม   2565 

 

 
      (นายไสว  พลพุทธา) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบงึโขงหลงวิทยาคม ปฏิบัติราชการในต าแหน่งรักษาการ 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา 

    



 

 

คณะผู้จัดท า 
1.  นายไสว  พลพุทธา ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ปฏิบัติราชการในต าแหน่งรักษาการ  
   ผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา   ประธานกรรมการ  
2.  นายพิชติ  อุปสิทธิ์                รองผู้อ านวยการฝาุยบรหิารทั่วไป  รองประธานกรรมการ 
3. นายนิติญวัฒน ์  วรรทวี     รองผู้อ านวยการฝาุยกิจการนักเรียน กรรมการ 
4.  นายธนากฤต  เปริน                รองผู้อ านวยการฝาุยงบประมาณ  กรรมการ 
5.  นายสามารถ  สุคุณพนัธ์          รองผู้อ านวยการฝาุยวชิาการ  กรรมการ 

  6.  นางทิพวัลย ์ศรพีรหมษา      รก.รองผอ.ฝุายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
7.  นายสุกรรณ พิเภก   ครู คศ.3     กรรมการ 
8.  นายชาตชิาย  ทุมโยมา  ครู คศ.3         กรรมการ 
9.  นายจักรพงษ์ กลมล ี    ครู คศ.3     กรรมการ 
10 นางสาวชญาภา บุญศักดิ์       ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
11.  นางภวันตร ีสาขามลุะ  ครู คศ.3     กรรมการ 
12.  นายชาตชิาย  ทุมโยมา  ครู คศ.3         กรรมการ 
13.  นางสาวพัชราภรณ ์ไกยสวน  ครู คศ.1     กรรมการ 
14.  นายสัญญา  ศรีนุกลู   ครู คศ.2     กรรมการ 
15.  ว่าทีร่้อยตรีกระจ่าง พินิจมนตรี ครู คศ.1     กรรมการ 
16.  นายพชรดนัย  ภูจ าเริญ   คร ูคศ.2    กรรมการและเลขานุการ  
17.  นางสาวสธุีมนต์ เพชรศิรวิรรณ์ ครู คศ.3    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


