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คำสั่งโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร
ที่ 129/2560
เรื่อง มอบหมำยงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำว
ประจำปีกำรศึกษำ 2560
……….……………………………
เพื่อให้การดาเนินงานของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตาม
นโยบายของโรงเรียน และดาเนินไปอย่างมีป ระสิท ธิภาพ บังเกิ ดผลดีต่อโรงเรียน จึง ต้องมี ผู้ประสานนโยบาย
ติดตาม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนการร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประโยชน์
อาศัยอานาจตามมาตรา 39 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 เรื่อ ง การมอบอ านาจบัง คับ บัญ ชาข้าราชการและลูก จ้างประจ า คาสั่ง ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 109/2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เรื่อง มอบอานาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างประจา และคาสั่งที่ 1763/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับ
ลูก จ้างชั่วคราว จึง แต่ง ตั้ง คณะครูและบุ คลากรทางการศึก ษาปฏิบั ติห น้าที่ ป ระจ ากลุ่ม บริห ารงานโรงเรีย น
ชะอวดวิทยาคาร ประจาปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน มีหน้าที่ กาหนดนโยบาย วางแผนการดาเนินงาน นิเทศ ติดตาม
ตัดสินใจ แก้ปัญหาและให้คาปรึกษา ในการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ ภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัด
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1. นางสุภาภรณ์ คงคานนท์
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ทองบัว
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
3. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
4. นายสมหวัง ฤทธิรงค์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
5. นายสาโรจน์ รัตนคา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
6. นางปิยนุช มามาก
ครูชานาญการ
เลขานุการ
7. นางสาววจิรา สังข์ทอง
ครู
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายฤชายุส พลายด้วง
ครู
ผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยเลขานุการ

-22. กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
นำงวันเพ็ญ ทองบัว
2.1 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรและงำนสำนักงำน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้
- วางแผนการบริหารงานวิชาการ
- การจัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ
- ส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศติดตามการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
- งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ประสานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางวันเพ็ญ ทองบัว
รองผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร ทองลมุล
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางบัวคลี่ จงหวัง
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
4. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
หน.ห้องเรียนโครงการพิเศษ SMP/หน.กลุ่มสาระฯศิลปะ กรรมการ
5. นางสาววรรณลดา อนงค์
หน.ห้องเรียนโครงการพิเศษ EIDP/หน.กลุม่ สาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ
6. นางอรสา บุญรินทร์
หน.กิจกรรมแนะแนว
กรรมการ
7. นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์
หน.โสตทัศนศึกษา
กรรมการ
8. นางอัจฉรา ไชยทอง
หน.งานวัดผลและประเมินผล
กรรมการ
9. นางสาวสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์ หน.กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กรรมการ
10. นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
หน.กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กรรมการ
11. นางเพ็ญนภา สุคตะ
หน.กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
12. นายวิระ พูนเอียด
หน.กลุ่มสาระ ฯ สุขศึกษาฯ
กรรมการ
13. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
หน.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กรรมการ
14. นายฤชายุส พลายด้วง
หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กรรมการ
15. นางขนิษฐา ใจดี
หน.งานพัสดุวิชาการ
กรรมการ
16. นางปราณี โมราศิลป์
หน.งานห้องสมุด
กรรมการ
17. นางสาวสุกัญญา นวนเสน หน.งานหลักสูตรฯ
กรรมการ
18. นางเกวลิน เกตุแก้ว
หน.งานทะเบียนนักเรียน
กรรมการ
19. นางชัชฎา เทพอานวย
หน.เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
20. นายสิทธิชัย ทองมาก
หน.โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กรรมการ
21. นางปิยนุช มามาก
หน.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการและเลขานุการ
2.2 งำนส ำนักงำนและงำนเลขำนุกำรวิช ำกำร มี ขอบข่า ยและภาระหน้าที่ อานวยความสะดวก
ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดทาเอกสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ งานสารบรรณ
หนังสือรับ - ส่ง จัดทาทะเบียนหนังสือและจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ บริการงานกลุ่มบริหารงานวิชาการและปฏิบัติงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย
1. นางจาเนียน เปลี่ยนจันทร์
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
2. นางสาววรรณลดา อนงค์
ครูชานาญการพิเศษ
รองหัวหน้า

-33. นางอารมย์ มีชนะ
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
4. นางชลลดา บุญศิลป์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
5. นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมา
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
6. นางสาวชุติมา ไชยพลบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
2.3 งำนแผนงำน/โครงกำรและงำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ดังนี้
- การวางแผนจัดทานโยบายกลยุทธ์การบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- จัดทาแผนงาน/โครงการ และงานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
- นิเทศ กากับติดตามงาน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางบัวคลี่ จงหวัง
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
2. นางขนิษฐา ใจดี
ครูชานาญการ
รองหัวหน้า
3. นางจาเนียน เปลี่ยนจันทร์
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
4. นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมา
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
5. นางอัจฉรา ไชยทอง
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
6. นางชัชฎา เทพอานวย
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
7. นางปิยนุช มามาก
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
8. วิชาการกลุ่มสาระฯ ทุกกลุม่ สาระ
ผู้ช่วย
9. นางสาววรรณลดา อนงค์
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
10. นางสาวชุติมา ไชยพลบาล
จนท.ธุรการวิชาการ
ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ
2.4 งำนพัสดุ/กำรเงิน มีขอบข่ายภาระหน้าที่ จัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปรายรับ - รายจ่าย
ของกลุม่ บริหารงานวิชาการและงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
1. นางขนิษฐา ใจดี
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นางจาเนียน เปลี่ยนจันทร์
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
3. นางศันสนีย์ สมสีแสง
ครู
ผู้ช่วย
2.5 งำนวิจัยและประเมินผล มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้
- ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา
- ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนเรียนรู้ให้แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
- จัดทาแผนงาน /โครงการของงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การศึกษาค้นคว้าและทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
- การให้ความรู้เรื่องวิจัยแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทางานวิจัยทางการศึกษา (ทั้งเป็นทีมและรายบุคคล)
- สรุป รายงานผล และการนาผลไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

-4ประกอบด้วย
1. นายสิทธิชัย ทองมาก
ครู
หัวหน้า
2. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน
ครู
ผู้ช่วย
4. วิชาการกลุ่มสาระฯทุกกลุ่มสาระ
ผู้ช่วย
5. นางสาวสุกัญญา นวลเสน
ครูชานาญการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
2.6 งำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้
- เตรียมการและวางแผนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- จัดแบ่งมาตรฐานการศึกษาเตรียมเอกสาร และร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและผู้มสี ่วน
ได้เสียประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง SAR. (Self Assess Report)
- ประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา (สมศ.)
ประกอบด้วย
1. นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมา
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นางสาววรรณลดา อนงค์
หัวหน้ามาตรฐานที่ 4 รองหัวหน้า
3. นายวิระ พูนเอียด
หัวหน้ามาตรฐานที่ 1 ผู้ช่วย
4. นายสมหวัง ฤทธิรงค์
หัวหน้ามาตรฐานที่ 2 ผู้ช่วย
5. นางสาวสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์
หัวหน้ามาตรฐานที่ 3 ผู้ช่วย
6. นางบัวคลี่ จงหวัง
หัวหน้ามาตรฐานที่ 5 ผู้ช่วย
7. นางอัจฉรา ไชยทอง
หัวหน้ามาตรฐานที่ 6 ผู้ช่วย
8. นางจรรยพร แจ้งจุล
หัวหน้ามาตรฐานที่ 7 ผู้ช่วย
9. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
หัวหน้ามาตรฐานที่ 8 ผู้ช่วย
10. นายสาโรจน์ รัตนคา
หัวหน้ามาตรฐานที่ 9,11 ผู้ช่วย
11. นางปิยนุช มามาก
หัวหน้ามาตรฐานที่ 10 ผู้ช่วย
12. นางสาวสุปราณีต ปานมา
หัวหน้ามาตรฐานที่ 12 ผู้ช่วย
13. นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์
หัวหน้ามาตรฐานที่ 13 ผู้ช่วย
14. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย
หัวหน้ามาตรฐานที่ 14 ผู้ช่วย
15. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
หัวหน้ามาตรฐานที่ 15 ผู้ช่วย
16. วิชาการกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระ
ผู้ช่วย
17. นางสาวฐาปณี วงศ์สวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ
18. นางสุจิตรา สุวรรณชัย
ครูชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
2.7 ฝ่ำยหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้
- งานบริหารวางแผนและการพัฒนาหลักสูตรบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
- งานประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตร
- งานจัดทาคู่มือบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษา
- ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา
และความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น

-5- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษาโดยร่วมกับคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- จัดทาโครงสร้างหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระ
ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
- นาหลักสูตรไปใช้และบริหารจัดการการใช้หลักสูตร
- นิเทศการใช้หลักสูตร
- ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
- งานส่งเสริมและวิจัย
- งานจัดตารางเรียนและการจัดสาระเพิ่มเติม
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางสาวสุกัญญา นวนเสน หน. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หัวหน้า
2. นางบัวคลี่ จงหวัง
ครูชานาญการพิเศษ
รองหัวหน้า
3. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
หน.ห้องเรียนโครงการพิเศษ SMP
ผู้ช่วย
4. นางสาววรรณลดา อนงค์
หน.ห้องเรียนโครงการพิเศษ EIDP
ผู้ช่วย
5. นายฤชายุส พลายด้วง
หน. กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผู้ช่วย
6. นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
หน. กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วย
7. นางเพ็ญนภา สุคตะ
หน. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ผู้ช่วย
8. นายวิระ พูนเอียด
หน. กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษา ฯ
ผู้ช่วย
9. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
หน. กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ ผู้ช่วย
10. นางสาวสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์ หน. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้ช่วย
11. นางสาวธนพร ทองลมุล
หน. งานเทียบโอนผลการเรียน
ผู้ช่วย
12. นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์ หน. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
ผู้ช่วย
13. นางปิยนุช มามาก
หน. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้ช่วย
14. นางเกวลิน เกตุแก้ว
หน. งานทะเบียนนักเรียน
ผู้ช่วย
15. นางปราณี โมราศิลป์
หน. งานห้องสมุด
ผู้ช่วย
16. นางอรสา บุญรินทร์
หน. งานแนะแนว
ผู้ช่วย
17. นางอัจฉรา ไชยทอง
หน. งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วย
18. นายสิทธิชัย มามาก
หน. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ผู้ช่วย
19. นางสาวชุติมา ไชยพลบาล จนท.ธุรการวิชาการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
2.8 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้
- ดาเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่ได้รับจากทางโรงเรียน
- บริหารงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น งานบริหารกลุ่มสาระฯงานวิชาการกลุ่มสาระฯ งาน
ทะเบียนและวัดผลกลุ่มสาระฯ งานธุรการ (พัสดุ การเงิน สารบรรณ) กลุ่มสาระฯ งานกิจการกลุ่มสาระฯ
งานบริหารของกลุ่มสาระฯ เพื่อให้ดาเนินไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯให้เพียงพอ
- ควบคุมรักษาวัสดุอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-6- จัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มสาระฯเกี่ยวกับการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระฯ
- จัดทางบประมาณ และควบคุมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
- รับผิดชอบในการส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
- รับผิดชอบในการดาเนินการวัดผล ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
- ร่วมมือกับฝ่ายวิชาการในการจัดตารางสอน การจัดแผนการเรียน และการเปิดวิชาเลือกต่างๆ
- ควบคุม และจัดทาบัญชีพัสดุ ประจากลุ่มสาระฯ
- ตรวจติดตามการเรียนการสอน การจัดทาแผนการเรียนการสอน และการจัดสอนแทน
- รายงานผลการปฏิบัติงานของครู ภายในกลุ่มสาระฯ ต่อผู้บังคับบัญชา
- นิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระฯที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ของครูในกลุ่มสาระฯ
- เสนอความคิดเห็นในการพิจารณาความดี ความชอบ ของบุคลากรในกลุ่มสาระฯ
- ดาเนินการทดสอบ กาหนดแนวออกข้อสอบ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบวิชาต่างๆ
- ศึกษาค้นคว้า ประเมิน วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขปัญหางาน
วิชาการในกลุ่มสาระฯที่รับผิดชอบ
- ติดต่อประสานงานทางวิชาการกับครู ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ประกอบด้วย
1. นางสาวสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นางสาวสุกัญญา นวนเสน
ครูชานาญการ
รองหัวหน้า
3. นางสาวธนพร ทองลมุล
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
4. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
5. นางปราณี โมราศิลป์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
6. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
7. นางสาวจารุณี นิยมญาติ
ครู
ผู้ช่วย
8. นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
9. นางสาวทิพวรรณ ยกรัง
ครู
ผู้ช่วยและเลขานุการ
2) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ประกอบด้วย
1. นายฤชายุส พลายด้วง
ครู
หัวหน้า
2. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครูชานาญการ
รองหัวหน้า
3. นางอารมย์ มีชนะ
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
4. นางอรอุมา นิตย์วิมล
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
5. นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริคา
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
6. นางสุจิตรา สุวรรณชัย
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
7. นางสาวสุปราณีต ปานมา
ครู
ผู้ช่วย
8. นางสาวนิภาพร เพ็ชรโยธา
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
9. นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมา
ครูชานาญการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ

-73) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย
1. นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
ครูชานาญการ
2. นางมณฑา แก้วมณี
ครูชานาญการ
3. นางบัวคลี่ จงหวัง
ครูชานาญการพิเศษ
4. นางขนิษฐา ใจดี
ครูชานาญการ
5. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
6. นางศันสนีย์ สมสีแสง
ครู
7. นางสาวผกามาศ สิริอินทร์
ครูผู้ช่วย
8. นายวรัญญู ทะเดช
ครูอัตราจ้าง
9. นางสาววจิรา สังข์ทอง
ครู
4) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. นางเพ็ญนภา สุคตะ
ครู
2. นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์ ครูชานาญการ
3. นางสมจิตร คงทองเอียด
ครูชานาญการพิเศษ
4. นางสมใจ ทรงประดิษฐ์
ครูชานาญการพิเศษ
5. นางสาววันทนา หนูนะ
ครูชานาญการ
6. นายประเสริฐ สิงหเสม
ครูชานาญการ
7. นางสรินยา ตุลยศักดิ์
ครูชานาญการ
8. นางเกวลิน เกตุแก้ว
ครู
9. นางสาวฐาปนี วงศ์สวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
10. นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์
ครูชานาญการพิเศษ
5) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ ประกอบด้วย
1. นายวิระ พูนเอียด
ครูชานาญการ
2. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย
ครูชานาญการพิเศษ
3. นายสมคิด สุวรรณรัตน์
ครูชานาญการพิเศษ
4. นายคานึง บัวจันทร์
ครูชานาญการ
5. นายคารพ รอดสง
ครูชานาญการ
6. นางรองรัก สุวรรณรัตน์
ครูชานาญการ
7. นายอมรินทร์ สุประดิษฐ
ครูชานาญการพิเศษ
6) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย
1. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
ครูชานาญการพิเศษ
2. นายโยธิน ช่วยด้วง
วิทยากรภายนอก
3. นางชุติมา วินิโย
ครูทรงค่าแห่งแผ่นดิน
4. นางสาววิภาณี สุวภา
ครูอัตราจ้าง
5. นายชาคริต สุดรัก
ครูอัตราจ้าง

หัวหน้า
รองหัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ
หัวหน้า
รองหัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ
หัวหน้า
รองหัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ
ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ

-87) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
ครูชานาญการ
2. นางอัจฉรา ไชยทอง
ครูชานาญการพิเศษ
3. นายสาโรจน์ รัตนคา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
4. นายสานิตย์ แจ้งจุล
ครูชานาญการพิเศษ
5. นางจาเนียน เปลี่ยนจันทร์
ครูชานาญการพิเศษ
6. นางจรรยพร แจ้งจุล
ครูชานาญการพิเศษ
7. นายวิชิต บุญศิลป์
ครูชานาญการ
8. นางชลลดา บุญศิลป์
ครูชานาญการ
9. นายสมหวัง ฤทธิรงค์
ครูชานาญการ
10. นายวิเชียร บุญรัตน์
ครูชานาญการ
11. นางบุญพา บุญศรีโรจน์
ครูชานาญการ
12. นางสาคร แก้วใจดี
ครูชานาญการ
13. นางจิราพร ควนวิไล
ครูชานาญการ
14. นางศิริรัตน์ หิรัญกิจรังษี
ครูชานาญการ
15. นายศรีหราช ขุนทอง
ครูผู้ช่วย
16. นางฉลวย หนูจันทร์
พนักงานการเงินและบัญชี
17. นางชัชฎา เทพอานวย
ครูชานาญการ
8) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ประกอบด้วย
1. นางสาววรรณลดา อนงค์
ครูชานาญการพิเศษ
2. นางลภารัตน์ รอดสง
ครูชานาญการพิเศษ
3. นางเอื้อมเดือน สุริยะย์
ครูชานาญการ
4. นางปิยนุช มามาก
ครูชานาญการ
5. นายสิทธิชัย ทองมาก
ครู
6. นางสาวรอซานี อนุพันธ์
ครู
7. Ms. Janet Patricio Bawayan ครูจ้างชาวต่างชาติ
8. Mr. Bernard GalangLatoZa JR. ครูจ้างชาวต่างชาติ
9. นางสาวจันทร์จิรา บัวทอง
ครูอัตราจ้าง
10. นางสาวรัศมีดาว จันทร์ส่งแสง ครูอัตราจ้าง
9) งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ดังนี้
- จัดระบบบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- นิเทศติดตามประเมินผลและรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- สรรหาวางแผนจัดอัตรากาลังตามความต้องการของกิจกรรม
- งานแนะแนว
- งานกิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ – เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหารฯลฯ
- กิจกรรมชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้า
รองหัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ
หัวหน้า
รองหัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ
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1. นางปิยนุช มามาก
2. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย
3. นายอมรินทร์ สุประดิษฐ
4. นางสาววรรณลดา อนงค์
5. นางอรสา บุญรินทร์
6. นางสมจิตร คงทองเอียด
7. นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์
8. นางสาวสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์
9. นางอัจฉรา ไชยทอง
10. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
11. นายวิชิต บุญศิลป์
12. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน
13. นายฤชายุส พลายด้วง
14. นางสาวณัฏฐวี สิงหเมธา
15. นายสิทธิชัย ทองมาก
9.1) กิจกรรมแนะแนว
1. นางอรสา บุญรินทร์
2. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
3. ครูที่ปรึกษา ทุกห้อง
4. นางสาวณัฎฐวี สิงหเมธา
9.2) งำนกิจกรรมในเครื่องแบบ
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี
1. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย
2. นายสมคิด สุวรรรณรัตน์
3. นายอัมรินทร์ สุประดิษฐ
4. นายสาโรจน์ รัตนคา
5. นายวิระ พูนเอียด
6. นายวิชิต บุญศิลป์
7. นางปิยนุช มามาก
8. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
- งำนนักศึกษำวิชำทหำร
1. นายประเสริฐ สิงหเสม
2. นางสาวภาวณี ด่านศิรวานิชย์
3. นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมา
- งำนกิจกรรมชุมนุม
1. นายวิชิต บุญศิลป์
2. นายอมรินทร์ สุประดิษฐ
3. คุณครูประจาชุมนุมทุกท่าน

ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครู
ครูอัตราจ้าง
ครู

หัวหน้า
รองหัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูอัตราจ้าง

หัวหน้า
รองหัวหน้า
ผู้ช่วย
เลขานุการ

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ

หัวหน้า
รองหัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เลขานุการ

ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ

หัวหน้า
รองหัวหน้า
เลขานุการ

ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ

หัวหน้า
รองหัวหน้า
ผู้ช่วย
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ั ญา นวนเสน ครูชานาญการ
เลขานุการ
9.3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
1. นางสาววันทนา หนูนะ
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นายวิชิต บุญศิลป์
ครูชานาญการ
รองหัวหน้า
3. นางจาเนียน เปลี่ยนจันทร์ ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
4. นายประเสริฐ สิงหเสม
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
5. นางชลลดา บุญศิลป์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
6. นางสุจิตรา สุวรรณชัย
ครูชานาญการ
เลขานุการ
2.9 งำนนิเทศกำรศึกษำ มีขอบข่ายภาระหน้าที่ ดังนี้
- วางแผน/ออกแบบ/จัดทาเอกสารการนิเทศการศึกษาด้วยระบบเรียนรู้ของงานวิชาการ
- นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกุ่มงาน
- ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี และประเมินมาตรฐานโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางสุภาภรณ์ คงคานนท์
ผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้า
2. นางวันเพ็ญ ทองบัว
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองหัวหน้า
3. ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ผู้ช่วย
4. นางบัวคลี่ จงหวัง
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
5. นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
หน.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วย
6. นายฤชายุส พลายด้วง
หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ผู้ช่วย
7. นางเพ็ญนภา สุคตะ
หน.กลุ่มสาระฯ.สังคมศึกษาฯ
ผู้ช่วย
8. นางสาวสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์ หน.กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ผู้ช่วย
9. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
หน.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ผู้ช่วย
10. นายวิระ พูนเอียด
หน.กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ผู้ช่วย
11. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
หน.กลุ่มสาระฯศิลปะ
ผู้ช่วย
12. นางอัจฉรา ไชยทอง
หน. งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วย
13. นางสาววรรณลดา อนงค์
หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
14. นางจาเนียน เปลี่ยนจันทร์ ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ
2.10 งำนส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร มีขอบข่ายภาระหน้าที่ ดังนี้
- จัดทาแผนงาน/โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
- ประสานการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ
- จัดทาและรวบรวมผลงาน/รางวัลนักเรียน
- ประชาสัมพันธ์ผลงาน/รางวัลนักเรียนสู่สาธารณชน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางวันเพ็ญ ทองบัว
รองผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้า
2. นางสาววรรณลดา อนงค์
หน.กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รองหัวหน้า
3. นายฤชายุส พลายด้วง
หน.กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ผู้ช่วย
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หน.กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ผู้ช่วย
5. นางสาวสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์ หน.กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ผู้ช่วย
6. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
หน.กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ ผู้ช่วย
7. นายวิระ พูนเอียด
หน.กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
ผู้ช่วย
8. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
หนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ผู้ช่วย
9. นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
หน.กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วย
10. วิชาการกลุ่มสาระฯทุกกลุ่มสาระ
ผู้ช่วย
11. นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมา ครูชานาญการ
เลขานุการ
12. นางสาวชุติมา ไชยพลบาล จนท.ธุรการวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
2.11 ฝ่ำยวัดผลและประเมินผล มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้
- ควบคุมดูแลการวัดผล ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบของการวัดผลการศึกษา
- จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลให้เพียงพอและสะดวกแก่การใช้
- แนะนาให้ความรู้แก่ครู และนักเรียนให้เข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนรู้
- ดาเนินการสอบกลางภาค การสอบแก้ตัว การสอบปลายภาค และการประกาศผลการสอบ
- จัดระบบการเรียนซ้า เรียนซ่อมเสริมให้มีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบการให้ร ะดั บ ผลการเรี ย น ปรับ ปรุ ง และพัฒ นาวิ ธีก ารสอบและแบบทดสอบ
ดาเนินการสอบแก้ตัว สอบกรณีพิเศษ การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- ดาเนินการวิเคราะห์ข้อสอบ รวบรวมข้อสอบที่วิเคราะห์แล้ว เพื่อจัดทาคลังข้อสอบ
- ดาเนินการวิเคราะห์ผลการเรียนการสอน และรวบรวมปัญหาต่างๆ เพื่อหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไข
- รวบรวมหลักฐานการประเมินผลเพื่อเสนอขออนุมัติ
- ดาเนินการนาข้อสอบมาตรฐานมาตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- จัดให้มีแผนการออกข้อสอบ และดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
- จัดระบบการเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนต่างๆให้เป็นระเบียบ และมีประสิทธิภาพ
- จัดเอกสารใบ ปพ.ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ
- รายงานข้อมูลสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสนอปรับปรุ งระเบียบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551
- ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางอัจฉรา ไชยทอง
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้า
2. นางบัวคลี่ จงหวัง
ครูชานาญการพิเศษ
รองหัวหน้า
3. นางเอื้อมเดือน สุริยะย์
งานสอบแก้ตัว/ปพ.6
ผู้ช่วย
4. นางสาวสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์ งานเรียนซ้า
ผู้ช่วย
5. นางสุจิตรา สุวรรณชัย
งานวัดผลฯ กลุ่มสาระฯ คณิตฯ
ผู้ช่วย
6. นางขนิษฐา ใจดี
งานวัดผลฯ กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ
ผู้ช่วย
7. นางสาวฐาปณี วงศ์สวัสดิ์
งานวัดผลฯ กลุ่มสาระฯ สังคมฯ
ผู้ช่วย
8. นางสาวรอซานี อนุพันธ์
งานวัดผลฯ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วย
9. นางสาวจารุณี นิยมญาติ
งานวัดผลฯ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ผู้ช่วย
10. นายอัมรินทร์ สุประดิษฐ งานวัดผลฯ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
ผู้ช่วย
11. นางสาววิภาณี สุวภา
งานวัดผลฯ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ผู้ช่วย

- 12 12. นางสาวณัฏฐวี สิงหเมธา งานวัดผลฯงานแนะแนว/สมรรถนะฯม.ปลาย ผู้ช่วย
13. นางชัชฏา เทพอานวย งานวัดผลฯกลุ่มสาระฯการงานฯ/งานวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ผู้ช่วยและเลขานุการ
2.12 งำนข้อมูล GPA และ ข้อมูล SGS มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้
- ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
- รายงานและตรวจสอบข้อมูลทางด้านการศึกษา
- จัดระบบข้อมูลและระบบงาน โปรแกรม Student 44 และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลการใช้งาน SGSของโรงเรียน
- ดูแลและให้บริการการใช้งาน Bookmark ของบุคลากร (กรณีต้องการใช้ข้อมูล)
- ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางเกวลิน เกตุแก้ว
งาน GPA และ SGS ม.3/ม.4
หัวหน้า
2. นางศันสนีย์ สมสีแสง
งาน GPA และ SGS ม.2/ม.6
รองหัวหน้า
3. นางสาวณัฏฐวี สิงหเมธา
งาน GPA และ SGS ม.2/ม.6
ผู้ช่วย
4. นางสาววิภานี สุวภา
งาน GPA และ SGS ม.3/ม.4
ผู้ช่วย
5. นางสาวนภาพร เพ็ชรโยธา งาน GPA และ SGS ม1/ม.5
ผู้ช่วย
6. นางชัชฎา เทพอานวย
งาน GPA และ SGS ม1/ม.5
ผู้ช่วยและเลขานุการ
2.13 งำนติดตำมกำรสอนของครูและกำรเข้ำเรียนของนักเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้
- ติดตามการเข้าสอนของครู
- ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน
- สรุปและรายงานผล
- ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางเอื้อมเดือน สุริยะย์
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นางสาวรอซานี อนุพันธ์
ครู
ผู้ช่วย
2.14 งำนโครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้
- วางแผนงานโครงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
- วิเคราะห์กิจกรรมให้สอดคล้องตามนโยบาย สพฐ.
- จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนตามความเหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของ
สถานศึกษา
- ติดตามการเข้าสอนของครู
- ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน
- สรุปและรายงานผล
- ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นายสิทธิชัย ทองมาก
ครู
หัวหน้า
2. นางสาวรอซานี อนุพันธ์
ครู
รองหัวหน้า
3. นางปิยนุช มามาก
หน.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้ช่วย
4. นายฤชายุส พลายด้วง
หน. กลุ่มสาระฯคณิตฯ
ผู้ช่วย
5. นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
หน. กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ
ผู้ช่วย
6. นางเพ็ญนภา สุคตะ
หน. กลุ่มสาระฯสังคมฯ
ผู้ช่วย
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หน. กลุ่มสาระฯสุขศึกษา ฯ
ผู้ช่วย
8. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
หน. กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ฯ ผู้ช่วย
9. นางสาววรรณลดา อนงค์
หน. กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วย
10. นางสาวสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์ หน.กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ผู้ช่วย
11. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
หน.กลุ่มสาระฯศิลปะ
ผู้ช่วย
12. นางอรสา บุญรินทร์
หน.กิจกรรมแนะแนว
ผู้ช่วย
13. นางปราณี โมราศิลป์
หน.ห้องสมุด
ผู้ช่วย
14. วิชาการกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ
ผู้ช่วย
15. นางสาวฐาปนี วงศ์สวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ
16. นางสาวชุติมา ไชยพลบาล จนท.ธุรการวิชาการ
ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ
2.15 งำน O-Net และกำรทดสอบระดับชำติ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้
- รายงานข้อมูลนักเรียนที่สอบ O-Net /ทดสอบระดับชาติ
- สรุปและรายงานผล
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางสาววรรณลดา อนงค์
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
2. นายสิทธิชัย ทองมาก
ครู
รองหัวหน้า
3. นางสาวธนพร ทองลมุล
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
4. นางบัวคลี่ จงหวัง
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
4. นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
5. นางขนิษฐา ใจดี
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
6. นางสาวสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
7. นางเพ็ญนภา สุคตะ
ครู
ผู้ช่วย
8. นายฤชายุส พลายด้วง
ครู
ผู้ช่วย
10. นางสาวณัฏฐวี สิงหเมธา
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
11. นางสาวนภาพร เพ็ชรโยธา
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
12. นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมา
ครูชานาญการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
2.16 งำนทะเบียน เอกสำร หลักฐำนกำรศึกษำของนักเรียน และเทียบโอนผลกำรเรียน มีขอบข่าย
ภาระหน้าที่ดังนี้
- ควบคุ ม ดู แ ลการจัด ท าทะเบี ยนนั ก เรี ย น กรอกข้ อความ ชัด เจน ครบถ้ วน ถูก ต้ อ ง
ดาเนินการให้เป็นปัจจุบัน มีระบบการเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย มีระบบการบริการที่ดี
- จัดทาสถิตินักเรียนที่มาเรียนเป็นรายเดือน สถิติการรับ การจาหน่ายนักเรียน เก็บหลักฐาน
การติดตามและดาเนินการจาหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนให้ครบถูกต้องตามระเบียบ
- ดาเนินงานเกี่ยวกับการรับคาร้อง ขอแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน เช่น แก้ชื่อ สกุล
วัน เดือน ปีเกิดหรืออื่นๆ และดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักฐานความเป็นจริง
- จัดทาและตรวจสอบ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ออก
ใบระเบียบแสดงผลการเรียนให้นักเรียนที่จบการศึกษา หรือนักเรียนที่ประสงค์ขอลาออกโดยดาเนินการ
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน จัดเก็บหลักฐานตามระเบียบให้
เรียบร้อยและปลอดภัย
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อนุมัติผลการเรียนต่อเขตพื้นที่การศึกษา และเก็บไว้ที่โรงเรียน
- ดาเนินการจัดทารายงานข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (GPA&PR)
และทาการตรวจสอบ GPA&PR
- ดาเนินการในการพิ ม พ์ ใบประกาศนียบัตร หรือ ปพ.2 จัดท าทะเบียนควบคุม การออก
ประกาศนียบัตรหรือ ปพ.3 ให้ถูกต้องเรียบร้อย ควบคุมการดูแลการจ่ายประกาศนียบัตร
- ดาเนินการออกเอกสารรับรองผลการเรียน หรือ ปพ.1 ปพ.7 เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน
เอกสารแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ และเอกสารรับรองอื่นๆ ที่นักเรียนยื่นคาร้องขอ
- ด าเนิ นให้ค วามร่ว มมื อ กั บ สถาบั นการศึ ก ษาอื่ น ๆ ในการตรวจสอบคุ ณวุ ฒิ นัก เรี ย นที่ จ บ
การศึกษาไปแล้ว ให้ความร่วมมือการตอบหนังสือสอบถามที่มีการสอบถามตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
ของทางราชการ
- พิจารณาและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนย้ายเข้า – ออก ให้เป็นไปตามระเบียบและ
แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ
- การเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น
- ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนนักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางเกวลิน เกตุแก้ว
งาน GPA และ SGS ม.3/ม.4
หัวหน้า
2. นางบัวคลี่ จงหวัง
ครูชานาญการพิเศษ
รองหัวหน้า
3. นางศันสนีย์ สมสีแสง
งาน GPA และ SGS ม.2/ม.6
ผู้ช่วย
4. นางสาวณัฏฐวี สิงหเมธา
งาน GPA และ SGS ม.1 - 3
ผู้ช่วย
5. นางสาววิภานี สุวภา
งาน GPA และ SGS ม.1/ม.5
ผู้ช่วย
6. นางสาวธนพร ทองลมุล
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
7. นางจาเนียน เปลี่ยนจันทร์
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
8. นางชลลดา บุญศิลป์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
9. นางชัชฎา เทพอานวย
งาน GPA และ SGS ม.1/ม.5
เลขานุการ
10. นางอัจฉรา ไชยทอง
ครูชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวชุติมา ไชยพลบาล
จนท.ธุรการวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
2.17 งำนรับนักเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้
- ดาเนิ นการรั บ นัก เรี ยนประจ าปีก ารศึ ก ษาตามนโยบายต้ นสั ง กั ด และนโยบายส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
- รับเอกสาร ตรวจเอกสาร นักเรียนย้ายเข้า – ออก เพื่อส่งต่องานทะเบียนนักเรียน
- จัดทาเอกสารและเก็บข้อมูลนักเรียน เพื่อหารือต่อคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน
- ประสานกับฝ่ายทะเบียนออกเลขประจาตัวนักเรียนที่ย้ายเข้า – ออก
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
รองผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้า
2. นางบัวคลี่ จงหวัง
ครูชานาญการพิเศษ
รองหัวหน้า
3. นางอรสา บุญรินทร์
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
4. นางขนิษฐา ใจดี
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
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ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
6. นางเกวลิน เกตุแก้ว
ครู
ผู้ช่วย
7. นางศันสนีย์ สมสีแสง
ครู
ผู้ช่วย
8. นางสาวธนพร ทองลมุล
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
2.18 ฝ่ำยพัฒนำสื่อนวัตกรรมและแหล่งกำรเรียนรู้
1.) งำนห้องสมุด มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้
- จัดทาแผนงาน/โครงการห้องสมุดลงแผนปฏิบัติการ จัดทาปฏิทินรายวัน รายเดือน
- ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด กาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
- รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และจัดให้มี
บรรยากาศของห้องสมุดที่ดี
- จัดหาจัดซื้อ หนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และคุณค่าในทุกๆด้าน
สาหรับบริการ
- จัดหา ควบคุม ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ที่จาเป็นภายในห้องสมุดให้เพียงพอ
- ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน ได้แก่ การทาบัญชีรับ– จ่ายค่าปรับ
- จัดป้ายนิเทศในวันสาคัญต่างๆแนะนาหนังสือใหม่
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
- ซ่อมแซมหนังสือที่ชารุด
- เก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานห้องสมุด
- เมื่อสิ้นปีการศึกษา ทาการสารวจหนังสือห้องสมุด และดาเนินการปรับ ซ่อมแซม
หนังสือระหว่างปิดภาคเรียน
- เก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆในห้องสมุด
- จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด
- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางปราณี โมราศิลป์
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง
ครูชานาญการพิเศษ
รองหัวหน้า
3. นางมณฑา แก้วมณี
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
4. นางสาววิภาณี สุวภา
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
5. นางสาวรัศมีดาว จันทร์ส่งแสง
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
6. นางสาวจันทร์จิรา บัวทอง
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
7. ครูที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ผู้ช่วย
8. นางลภารัตน์ รอดสง
ครูชานาญการพิเศษ ผู้ช่วยและเลขานุการ
2.) งำนโสตทัศนศึกษำ/งำนสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ /งำนพัฒนำและจัดทำทะเบียน
แหล่งกำรเรียนรู้ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้
- สารวจแหล่งเรียนรู้และจัดทาทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ทงั้ ในสถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรูท้ ั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
- จัดทาเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครูและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
- จัดหาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
- รายงานข้อมูลกลุ่มบริหารงานวิชาการผ่าน Website
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ประกอบด้วย
1. นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
2. นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
ครูชานาญการ
รองหัวหน้า
3. นางปิยนุช มามาก
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
4. นางสมใจ ทรงประดิษฐ์
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
3.) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้
- จัดหาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการใช้งาน
- ดูแลระบบและเครือข่ายการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
- รายงานข้อมูลกลุ่มบริหารงานวิชาการผ่าน Website
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางชัชฏา เทพอานวย
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
3. นายอมรินทร์ สุประดิษฐ
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
4. นายวรัญญู ทะเดช
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
5. นางอัจฉรา ไชยทอง
ครูชานาญการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
6. นายศรีหราช ขุนทอง
ครูผู้ช่วย
ผช.และผช.เลขานุการ
7. นางสาวชุติมา ไชยพลบาล เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ
ผช.และผช.เลขานุการ
2.19 งำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ขอกู้ยืมเงินเพื่อเสนอ
ให้ผู้อานวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
- สัมภาษณ์ผู้กู้ยืมเงินทั้งหมด ถ้ามีความจาเป็นอาจสัมภาษณ์บุคคลอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
- ตรวจสอบโดยเยี่ยมเยียนครอบครัวของผู้กู้ยืมเงินในกรณีทเี่ ห็นว่าจาเป็น
- สรุปข้อมูลการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยมื เงิน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินตามที่คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง
หรือคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายทีส่ องมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นางอรสา บุญรินทร์
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
2. นางสาววรรณลดา อนงค์
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
3. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
4. นางสาวณัฏฐวี สิงหเมธา
ครูอัตราจ้าง
ผช.และผช.เลขานุการ
2.20 งำนห้องเรียนพิเศษและโครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษนักเรียนคณะกรรมกำรดำเนินงำน
ประกอบด้วย
2.20.1 โครงกำร SMP และห้องเรียนคู่ขนำน SMP
1) คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ และ
โครงกำรนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ประกอบด้วย
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ประธานกรรมการ
1.2 นางวันเพ็ญ ทองบัว
รองผู้อานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
1.3 นางอรสา บุญรินทร์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
1.4 นายสมหวัง ฤทธิรงค์
ครูชานาญการ
กรรมการ
1.5 นายสาโรจน์ รัตนคา
ครูชานาญการ
กรรมการ
1.6 นางปิยนุช มามาก
ครูชานาญการ
กรรมการ
1.7 นายศุภชาติ ภักดีเจริญ ครูชานาญการ
กรรมการ
1.8 นายฤชายุส พลายด้วง ครู
กรรมการ
1.9 นายวรรณวิทย์ ควนวิไล รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครู
ผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวสุปราณีต ปานมา ครู
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทำหน้ำที่ 1. จัดระบบการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. อานวยความสะดวกในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนิน
โครงการ
4. ประสานงานในการจัดวิทยากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการให้ความรู้ และการ
สอนเสริมแก่นักเรียน
2) คณะกรรมกำรดำเนินกำรโครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ และ
โครงกำรนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ประกอบด้วยฝ่ายงานดังต่อไปนี้
2.1) หัวหน้าโครงการ และผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ ประกอบด้วย
2.1.1 นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
รองผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้าโครงการ
2.1.2 นายศุภชาติ ภักดีเจริญ ครูชานาญการ
รองหัวหน้าโครงการ
2.1.3 นายฤชายุส พลายด้วง
ครู
รองหัวหน้าโครงการ
2.1.4 นางอรสา บุญรินทร์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.1.5 นางปิยนุช มามาก
ครูชานาญการ
กรรมการ
2.1.6 นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
เลขานุการ
2.1.7 นางสาวอุทยั วรรณ สังคานาคิน ครู
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
2.1.8 นางสาวสุปราณีต ปานมา ครู
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทาหน้าที่ 1.วางแผนพัฒนาบุคลากรและนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเสริมศักยภาพนักเรียน
2. วางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้มปี ระสิทธิภาพ
3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) งำนหลักสูตรโครงกำร
3.1) นางสาวสุกัญญา นวนเสน ครูชานาญการ
หัวหน้า
3.2) นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3.3) นางมณฑา แก้วมณี
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3.4) นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมา ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3.5) นางอรอุมา นิตย์วิมล
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3.6) นางศันสนีย์ สมสีแสง
ครู
ผู้ช่วย
3.7) นางสาวนภาพร เพ็ชรโยธา ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
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2. ดาเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงการ
4) งำนกิจกรรมโครงการ
4.1 นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
หัวหน้า
4.2 นางปิยนุช มามาก
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
4.3 นางสุจิตรา สุวรรณชัย
ครูชานาญการ
มัธยมศึกษาตอนต้น
4.4 นางสาวผกามาศ สิริอินทร์
ครูผู้ช่วย
มัธยมศึกษาตอนต้น
4.5 นางสาวนภาพร เพ็ชรโยธา
ครูอัตราจ้าง
มัธยมศึกษาตอนต้น
4.6 นางศันสนีย์ สมสีแสง
ครู
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4.7 นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครู
มัธยมศึกษาตอนปลาย
5) งำนวัดผลโครงการ
5.1) นางอัจฉรา ไชยทอง
ครูชานาญการ
หัวหน้า
5.2) นางบัวคลี่ จงหวัง
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
5.3) นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริคา ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
5.4) นางศันสนีย์ สมสีแสง
ครู
ผู้ช่วย
ทาหน้าที่ 1. ดูแล ติดตาม ด้านการเรียน การวัดผล และประเมินผล
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการ
6) งำนกำรเงินโครงการ
6.1) นางอรอุมา นิตย์วิมล
ครูชานาญการ
หัวหน้า
6.2) นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
6.3) นางสาวสุปราณีต ปานมา ครู
ผู้ช่วย
ทาหน้าที่ 1. วางแผนการจัดการเกี่ยวกับงบประมาณในโครงการทัง้ รายรับและรายจ่าย
2. ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ
7) งำนพัสดุโครงการ
7.1) นางสาววจิรา สังข์ทอง ครู
หัวหน้า
7.2) นางสุจิตรา สุวรรณชัย ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
7.3) นางขนิษฐา ใจดี
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
ทาหน้าที่ 1. ทารายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ตารา และสือ่ ต่าง ๆ ตามโครงการ
8) งำนแผนงำน/โครงกำร
8.1) นางสาวสุปราณีต ปานมา ครู
หัวหน้า
8.2) นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครู
ผู้ช่วย
8.3) นางอารมย์ มีชนะ
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
ทาหน้าที่ 1. จัดทาแผนงาน เขียนโครงการการดาเนินงานในโครงการ
2. ประเมินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ
9) งำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศโครงการ
9.1) นางชัชฎา เทพอานวย
ครู
หัวหน้า
9.2) นายวรัญญู ทะเดช
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
ทาหน้าที่ 1. ดูแลระบบงานเทคโนโลยี และสารสนเทศของโครงการ
10) งำนแนะแนวโครงการ
10.1) นางอรสา บุญรินทร์
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
ทาหน้าที่ ดูแล ให้คาปรึกษาแก่นกั เรียนในด้านการเรียน รวมทัง้ แนะแนวในการศึกต่อแก่นักเรียน

- 19 11) งำนดูแลนักเรียนและงำนครูที่ปรึกษำ
11.1) นายสมหวัง ฤทธิรงค์
ครูชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.กลุ่มบริหารกิจการฯ
11.2) นางสาวธนพร ทองลมุล
ครูชานาญการพิเศษ หัวหน้าระดับม.1และครูที่ปรึกษาม.1/8
11.3) นางสาวภาวณี ด่านศิรวานิชย์ ครูชานาญการ
หัวหน้าระดับ ม.2
11.4) นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
รองผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้าระดับม.3และครูที่ปรึกษาม.3/8
11.5) นางบุญพา บุญศรีโรจน์
ครูชานาญการ
หัวหน้าระดับ ม.4
11.6) นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
ครูชานาญการ
หัวหน้าระดับ ม.5
11.7) นางบัวคลี่ จงหวัง
ครูชานาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษา ม.1/1
11.8) นายฤชายุส พลายด้วง
ครู
ครูที่ปรึกษา ม.1/1
11.9) นางสาวสุพัตรา หมวดคงจันทร์ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครูที่ปรึกษา ม.1/8
11.10) นางสาวรัชดาภรณ์ศิริคา
ครูชานาญการ
ครูที่ปรึกษา ม.2/1
11.11) นางสาวผกามาศ สิริอินทร์ ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษา ม.2/1
11.12) นายสาโรจน์ รัตนคา
รองผู้อานวยการโรงเรียน ครูที่ปรึกษา ม.2/8
11.13) นางสาวศิรเิ พ็ญ หนูเกลี้ยง ครูชานาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษา ม.2/8
11.14) นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
ครูที่ปรึกษา ม.3/1
11.15) นางสุจิตรา สุวรรณชัย
ครูชานาญการ
ครูที่ปรึกษา ม.3/1
11.16) นางอรสา บุญรินทร์
ครูชานาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษา ม.3/8
11.17) นางศันสนีย์ สมสีแสง
ครู
ครูที่ปรึกษา ม.4/1
11.18) นางอรอุมา นิตย์วิมล
ครูชานาญการ
ครูที่ปรึกษา ม.5/1
ทาหน้าที่ 1. ดูแลความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน และครู
2. ดูแลเกี่ยวกับการเดินทางไปแหล่งเรียนรูห้ รือการจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน
3. ดูแลและให้คาปรึกษาด้านการเรียนแก่นักเรียน
4. ประสานงานกับผูป้ กครอง และเครือข่ายผูป้ กครอง ในการดูแล และช่วยเหลือนักเรียน
11) งำนห้องเรียนคู่ขนำน SMP
11.1 นางอรสา บุญรินทร์
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
11.2 นายสาโรจน์ รัตนคา
รองผู้อานวยการโรงเรียน รองหัวหน้า
11.3 นางสาวธนพร ทองลมุล ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
11.4 นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
11.5 นางสาวสุพัตรา หมวดคงจันทร์ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย
12) งำนประชำสัมพันธ์โครงกำร
12.1) นายฤชายุส พลายด้วง
ครู
หัวหน้า
12.2) นางสุจิตรา สุวรรณชัย
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
12.3) นางสาวผกามาศ สิรอิ ินทร์ ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ทาหน้าที่ 1. วางแผนการจัดการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์โครงการ
2. ประชาสัมพันธ์ ประสานงานความร่วมมือภายในและภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับงานโครงการ
13) งำนเลขำนุกำรโครงกำร
13.1) นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครู
หัวหน้า
13.2) นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครู
ผู้ช่วย
13.3) นางสาวสุปราณีต ปานมา
ครู
ผู้ช่วย

- 20 ทาหน้าที่ 1. จัดทาบันทึกการประชุม และเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ
2. จัดระบบงานต่าง ๆ ของโครงการให้เป็นระบบ และสืบค้นได้สะดวก
2.20.2 โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถนักเรียนทำงด้ำนภำษำอังกฤษ (EIDP)
1.) คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถนักเรียนทำงด้ำนภำษำอังกฤษ
ประกอบด้วย
1.1) นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
1.2) นางวันเพ็ญ ทองบัว
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
1.3) นายวรรณวิทย์ ควนวิไล รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
1.4) นายสมหวัง ฤทธิรงค์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
1.5) นายสาโรจน์ รัตนคา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
1.6) นางลภารัตน์ รอดสง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
1.7) นางเอื้อมเดือน สุริยะย์
ครูชานาญการ
กรรมการ
1.8) นางปิยนุช มามาก
ครูชานาญการ
กรรมการ
1.9) นายสิทธิชัย ทองมาก
ครู
กรรมการ
1.10) นางสาวรอซานี อนุพันธ์ ครู
กรรมการ
1.11) นางสาววรรณลดา อนงค์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
ทาหน้าที่ 1. จัดระบบการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. อานวยความสะดวกในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ
3. ประสานงานกับวิทยากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และหน่วยงานภายนอก
เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินโครงการ
2) คณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถนักเรียนทำงด้ำนภำษำอังกฤษ
ประกอบด้วย
2.1 นางสาววรรณลดา อนงค์
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าโครงการ
2.2 นางเอื้อมเดือน สุริยะย์
ครูชานาญการ
รองหัวหน้าโครงการ
2.3 นางลภารัตน์ รอดสง
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
2.4 นางปิยนุช มามาก
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
2.5 นายสิทธิชัย ทองมาก
ครู
ผู้ช่วย
2.6 นางสาวรอซานี อนุพันธ์
ครู
ผู้ช่วย
2.7 Ms. Janet Patricio Bawayan ครูจ้างชาวต่างชาติ
ผู้ช่วย
2.8 Mr. Bernard GalangLatoZa JR. ครูจ้างชาวต่างชาติ
ผู้ช่วย
2.9 นางสาวจันทร์จริ า บัวทอง
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
2.10 นางสาวรัศมีดาว จันทร์ส่งแสง ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
ทาหน้าที่ 1. วางแผนพัฒนาบุคลากรและนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเสริมศักยภาพนักเรียน
2. วางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้มปี ระสิทธิภาพ
3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) งำนแผนงำน/โครงกำร
3.1) นางสาววรรณลดา อนงค์
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
3.2) นางเอื้อมเดือน สุริยะย์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3.3) นายสิทธิชัย ทองมาก
ครู
ผู้ช่วย
ทาหน้าที่ 1. จัดทาแผนงาน เขียนโครงการการดาเนินงานในโครงการ
2. ประเมินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ

- 21 4) งำนหลักสูตรโครงกำร
4.1) นางสาวสุกัญญา นวนเสน
ครูชานาญการ
หัวหน้า
ทาหน้าที่ 1. ดูแลงานหลักสูตรของโครงการ
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงการ
5) งำนกิจกรรมโครงกำร
5.1) นายสิทธิชัย ทองมาก
ครู
หัวหน้า
5.2) นางปิยนุช มามาก
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
ทาหน้าที่ วางแผนดาเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงการ
6) งำนวัดผลโครงกำร
6.1) นางอัจฉรา ไชยทอง
ครูชานาญการ
หัวหน้า
6.2) นางเอื้อมเดือน สุริยะย์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
ทาหน้าที่ 1. ดูแล ติดตาม ด้านการเรียน การวัดผล และประเมินผล
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการ
7) งำนกำรเงินโครงกำร
7.1) นางลภารัตน์ รอดสง
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
ทาหน้าที่ 1. วางแผนการจัดการเกี่ยวกับงบประมาณในโครงการทัง้ รายรับและรายจ่าย
2. ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ
8) งำนพัสดุโครงกำร
8.1) นางเอื้อมเดือน สุริยะย์
ครูชานาญการ
หัวหน้า
8.2) นางจาเนียน เปลี่ยนจันทร์ ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
ทาหน้าที่ ทารายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ตารา และสื่อต่าง ๆ ตามโครงการ
9) งำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศโครงกำร
9.1) นางอัจฉรา ไชยทอง
ครูชานาญการ
หัวหน้า
9.2) นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์ ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
ทาหน้าที่ ดูแลระบบงานเทคโนโลยี และสารสนเทศของโครงการ
10) งำนแนะแนวโครงกำร
10.1) นางอรสา บุญรินทร์
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
ทาหน้าที่ ดูแล ให้คาปรึกษาแก่นักเรียนในด้านการเรียน รวมทั้งแนะแนวในการศึกษาต่อ
แก่นักเรียน
11) งำนดูแลนักเรียนและงำนครูที่ปรึกษำ
11.1) นายสมหวัง ฤทธิรงค์
ครูชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
11.2) นางสาวธนพร ทองลมุล
ครูชานาญการพิเศษ หัวหน้าระดับชั้น ม.1
11.3) นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์ ครูชานาญการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
11.4) นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
ครูชานาญการพิเศษ หัวหน้าระดับชั้น ม.3
11.5) นางเอือ้ มเดือน สุริยะย์
ครูชานาญการ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2
11.6) นางสาวรัศมีดาว จันทร์สง่ แสง ครูอัตราจ้าง
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2
11.7) นางสาวสุปราณีต ปานมา
ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2
11.8) นางสาวรอซานี อนุพันธ์
ครู
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2
11.9) นางปิยนุช มามาก
ครูชานาญการ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/2

- 22 ทาหน้าที่ 1. ดูแลความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน และครู
2. ดูแลเกี่ยวกับการเดินทางไปแหล่งเรียนรูห้ รือการจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน
3. ดูแลและให้คาปรึกษาด้านการเรียนแก่นักเรียน
4.ประสานงานกับผู้ปกครองและเครือข่ายผูป้ กครองในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
12) งำนประชำสัมพันธ์โครงกำร
12.1) นายสิทธิชัย ทองมาก
ครู
หัวหน้า
ทาหน้าที่ 1. วางแผนการจัดการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์โครงการ
2. ประชาสัมพันธ์ ประสานงานความร่วมมือภายในและภายนอกโรงเรียน
เกี่ยวกับงานโครงการ
13) งำนเลขำนุกำรโครงกำร
13.1) นางสาวรอซานี อนุพันธ์
ครู
หัวหน้า
ทาหน้าที่ 1. จัดทาบันทึกการประชุม และเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ
2. จัดระบบงานต่าง ๆ ของโครงการให้เป็นระบบ และสืบค้นได้สะดวก

- 23 3. กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ
นำงจิรำพร ควนวิไล
ภำระงำนหลักกลุ่มบริหำรงบประมำณ
1. ฝ่ายบริหารสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
2. ฝ่ายการเงินและบัญชี
3. ฝ่ายพัสดุและสินทรัพย์
4. ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
5. ฝ่ายสวัสดิการบุคลากร
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ นำงจิรำพร ควนวิไล ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร
มีหน้ำที่
1. วางแผนกากับดูแล งานในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
3. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น คณะกรรมการบริ ห ารงบประมาณ ตรวจสอบ กลั่ น กรองภาระงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้องเรียบร้อยก่อนนาเสนอรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่ มบริหารงบประมาณ
4. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.1 คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ ประกอบด้วย
1. นางจิราพร ควนวิไล
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นางบุญพา บุญศรีโรจน์
ครูชานาญการ
กรรมการ
3. นางอรอุมา นิตย์วิมล
ครูชานาญการ
กรรมการ
4. นางสาวสุปราณีต ปานมา ครู
กรรมการ
5. นางสาวจารุณี นิยมญาติ
ครู
กรรมการ
6. นางสาวผกามาศ สิริอินทร์ ครูผู้ช่วย
กรรมการ
7. นางวรรณา จันทรัตน์
พนักงานธุรการ
กรรมการ
8. นางสาวนภาพร เพ็ชรโยธา ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
9. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
10. นางฉลวย หนูจันทร์
พนักงานการเงินและบัญชี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. วางแผนการดาเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ
2. ส่งเสริมและพัฒนางานของกลุม่ บริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน
3. กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทางาน
4. พิจารณาและเสนองาน/โครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ
5. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานและคู่มือดาเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ
6. จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการทางานของกลุ่มบริหารงบประมาณ
7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ
8. นิเทศ กากับ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน

- 24 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ภำระงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ
3.2. งำนบริหำรสำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ ประกอบด้วย
1. นางจิราพร ควนวิไล
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นางบุญพา บุญศรีโรจน์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3. นางอรอุมา นิตย์วิมล
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
4. นางสาวสุปราณีต ปานมา ครู
ผู้ช่วย
5. นางฉลวย หนูจันทร์
พนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วย
6. นางวรรณา จันทรัตน์
พนักงานธุรการ
ผู้ช่วย
7. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
หน้ำที่งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ มีขอบข่ายและภาระงาน ดังนี้
1) งานบริหารสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
2) งานประกันคุณภาพภายใน
3) งานแผนงานสารสนเทศ
4) งานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณ
5) งานประเมินผลกลุ่มบริหารงบประมาณ
6) วางแผนจัดระบบการนาเสนอของกลุ่มบริหารงานก่อนเสนอลงนาม
7) ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอลงนาม
8) ดูแลสวัสดิการทั่วไปของสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
9) ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องและจัดเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
10) ประเมินผลการดาเนินงาน
11) สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน
12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.2.1 งำนควบคุมภำยใน ประกอบด้วย
1. นางจิราพร ควนวิไล
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นางบุญพา บุญศรีโรจน์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3. นางฉลวย หนูจันทร์
พนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วย
4. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
มีหน้ำที่ วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ กาหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดลาดับ
ความเสี่ยงตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
กาหนดการวางแผนการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง ประเมินผลและจัดทารายงานการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริหารงบประมาณส่งสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
3.2.2 งำนประกันคุณภำพภำยใน ประกอบด้วย
1. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นางสาวสุปราณีต ปานมา ครู
ผู้ช่วย
3. นางอรอุมา นิตย์วิมล
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
มีหน้ำที่
1. ดูแลและรับผิดชอบการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

- 25 2. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานในโรงเรียน และหน่วยงานอื่นในเรื่องเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. ดูแลและรับ ผิดชอบการประเมิ นผลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจากหน่วยงาน
ภายนอก
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและ/
หรือผู้อานวยการโรงเรียน
3.2.3 งำนแผนงำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนงำนงบประมำณ ประกอบด้วย
1. นางสาวสุปราณีต ปานมา
ครู
หัวหน้า
2. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3. นางสาวนภาพร เพ็ชรโยธา
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
มีหน้ำที่
1. วางแผนและจัดเก็บเอกสารการประชุม หนังสือราชการ คาสั่ง สารสนเทศเข้าแฟ้มอย่างเป็นระบบ
2. จัดทาแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ
3. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงบประมาณ
4. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องและจัดเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ประเมินผลการดาเนินงาน
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2.4 งำนพัสดุและสินทรัพย์ ประกอบด้วย
1. นางวันเพ็ญ ทองบัว
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
2. นางอรอุมา นิตย์วิมล
ครูชานาญการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
3. นางสาวผกามาศ สิริอินทร์
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่พัสดุ
4. นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
5. นางสาวนภาพร เพ็ชรโยธา
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
มีหน้ำที่
1. ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้ำหน้ำที่พัสดุโรงเรียน
2. ปฏิบัติหน้าที่ เจ้ำหน้ำที่พัสดุโรงเรียน
3. วางแผนการดาเนินงานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4. กาหนดการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
5. จัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกลุ่มกลุ่มบริหารงบประมาณ
6. เสนอจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ซ่อมบารุงรักษาครุภัณฑ์
7. ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามที่กาหนด
8. จัดทาข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มงบประมาณ
9. ประเมินผลการดาเนินงาน
10. จัดระบบและขั้นตอนการจัดซือ้ จัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ รัดกุม และโปร่งใส ถูกต้อง ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
11. จัดท ารายงานขออนุมั ติจั ดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณราคามาตรฐาน คุณลักษณะเฉพาะ
และดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
12. จัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
13. ควบคุมตรวจสอบ การจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ
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15. จัดทาเอกสารการใช้ยานพาหนะและการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงของโรงเรียน
16. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
17. การบารุง รักษาพัสดุและการซ่อมบารุงครุภัณฑ์
18. ตรวจสอบวัสดุถาวรเมื่อสิ้นปีการศึกษาและตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
19. พัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง กรณีที่ได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ดาเนินการขึ้นทะเบียนเป็น
ราชพั ส ดุ กรณีที่ ได้ ม าจากการรับ บริจ าคหรือ จากเงิน รายได้ ส ถานศึ ก ษาให้ ขึ้นทะเบียนเป็ น
กรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา
20. จัดทาเอกสารควบคุมการเบิก/จ่ายเงินของกลุม่ /กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโครงการต่างๆ
21. กากับ ดูแล เลขรหัส วัส ดุถาวร และครุภัณฑ์ ตามบัญ ชีและทะเบียนให้ชัดเจนและการจัดท า
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปี
22. กากับดูแล การลงทะเบียนคุมวัสดุถาวร วัสดุสิ้นเปลืองและการจัดทารายงานการตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี
23. กากับดูแล การลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์และการจัดทารายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปี
24. สรุปผลการดาเนินงาน
25. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.2.5 เจ้ำหน้ำที่พัสดุกลุ่มงำน/ฝ่ำยงำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. นางขนิษฐา ใจดี
กลุ่มบริหารวิชาการ
2. นางสาววจิรา สังข์ทอง
โครงการห้องเรียนพิเศษ / กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. นายคานึง บัวจันทร์
กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง
ฝ่ายกิจการนักเรียน
5. นางสมจิตร คงทองเอียด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วิชาการ)
6. นางสาววันทนา หนูนะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมหลักสูตร (กิจการนักเรียน)
7. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8. นางสาวผกามาศ สิริอินทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9. นางสมใจ ทรงประดิษฐ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11. นางเอื้อมเดือน สุริยะย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13. นายวิชิต บุญศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
14. นางบุญพา บุญศรีโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)
15. นางชลลดา บุญศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)
16. นายศรีหราช ขุนทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมฯ)
17. นายวิเชียร บุญรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่างฯ)
มีหน้ำที่
1. วางแผนการดาเนินงานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2. กาหนดการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงาน ฝ่าย และกลุ่มสาระฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงเรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ และความจาเป็น
3. จัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกลุ่มบริหารงาน ฝ่าย และกลุ่มสาระฯ

- 27 4. เสนอจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ซ่อมบารุงรักษาครุภัณฑ์
5. ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงาน ฝ่าย และกลุ่มสาระฯ
ให้เป็นไปตามที่กาหนด
6. จัดทาข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มบริหารงาน ฝ่าย และกลุ่มสาระฯ
7. ประเมินผลการดาเนินงาน
8. สรุปผลการดาเนินงาน
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.2.6 งำนประเมินผลกลุ่มบริหำรงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ นางวันเพ็ญ ทองบัว ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียน
มีหน้ำที่
1. วางแผนการประเมินผลกลุ่มบริหารงบประมาณ
2. ประเมินผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้
3. ประเมินผลการดาเนินงานกลุ่มบริ หารงบประมาณทั้งในระดับหน่วยงานย่อยและในรูปแบบของ
คณะกรรมการ
4. วิเคราะห์ผลการประเมินการดาเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
5. นาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการการปรับปรุง และพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ
6. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
3.3.1 งำนกำรเงิน
ผู้รับผิดชอบ นางจิราพร ควนวิไล
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
มีหน้ำที่
1. ปฏิบัติหน้าที่ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียน
2. ดาเนินการเบิกจ่าย และควบคุมเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ จาแนกตามประเภทรายจ่ายดังนี้
- เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
- เงินโครงการเรียนฟรีตามนโยบายของรัฐ
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- เงินค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร
3. ดูแลประสานงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกับหน่วยเบิกเงินของ สพม.12
4. ประสานงานและอานวยความสะดวก ในการขอเบิก เงินค่าสินไหมทดแทน/ เงินชดเชยการ
ประกันอุบัติเหตุสาหรับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน
5. ประสาน/ตรวจสอบยอดเงินโอนหรือเงินฝากธนาคารก่อนเบิกจ่ายเงิน
6. นาส่งเงิน/จ่ายชาระเงินให้แก่บุคคล หน่วยงานราชการ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง
7. ดาเนิน การเกี่ ยวกั บ รายงานการเงิ นตามที่ ร ะเบียบและกฎหมายก าหนด นาเสนผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษา เพื่อตรวจสอบทุกสิ้นเดือน
8. ควบคุมการยืมเงิน ทดรองจ่ายในราชการและการจัดทาทะเบียนคุมการจ่ายเงิน
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
นางสาวจารุณี นิยมญาติ
ตาแหน่ง ครู
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ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง

มีหน้ำที่
1. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียน
2. ดาเนินการเบิกจ่าย และควบคุมเงินนอกงบประมาณ จาแนกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้
- เงินโครงการเรียนฟรีตามนโยบายของรัฐ
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน
- เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
- เงินค่าหนังสือแบบเรียน
- เงินค่าจ้างครูต่างชาติ
- เงินค่าบารุงห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- เงินค่าบารุงโครงการ EIDP
- เงินค่าบารุงโครงการ SMP
3. เขียนใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เมื่อมีการรับเงิน
4. จัดทาทะเบียนควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
5. ขอเบิกใบเสร็จรับเงินจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. เขียนใบเสร็จรับเงินค่าจ้างครูต่างชาติ, ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนและค่าสาธารณูปโภค
7. เขียนใบเสร็จรับเงินค่าบารุงห้องเรียนพิเศษ วิทย์– คณิต , โครงการ SMP และ EIDP
8. เขียนใบเสร็จรับเงินค่าน้าประปา – ไฟฟ้า ร้านค้าในโรงเรียน
9. จัดทาทะเบียนคุมรายตัว นักเรียนชาระเงินบารุงการศึกษา
10. ติดตามทวงถามเงินบารุงการศึกษากรณีนักเรียนค้างชาระ
11. จัดทาเอกสารการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี
12. เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบนักเรียน
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย
3.3.2 งำนบัญชี
ผูร้ ับผิดชอบ 1. นางฉลวย หนูจันทร์
ตาแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
มีหน้ำที่
1. ปฏิบัติหน้าที่ เจ้ำหน้ำที่บัญชีโรงเรียน
2. วางแผน จัดระบบการจัดทาหลักฐานการเงินและบัญชี
3. บันทึกบัญชีการรับและการจ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
4. จัดทาสมุดเงินสด
5. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
6. จัดทาทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
7. รวบรวมและจัดทารายละเอียดการนาส่งเงินประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว
8. จัดทาภาษีหัก ณ ที่จ่าย
9. จัดทางบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
10. จัดทารายงานงบเดือน
11. จัดทาข้อมูล รวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาและรายงานข้อมูลต่างๆ
12. จัดเก็บเอกสารทางการเงินทุกประเภทไว้ในที่ปลอดภัย
13. ขออนุมัติจ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างชั่วคราว ค่าประกันสังคม
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15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 2. นางวรรณา จันทรัตน์ ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
มีหน้ำที่
1. อานวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ
2. เป็นผู้ช่วยในการจัดทาสลิปเงินเดือนรายบุคคลแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจา
3. นาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายสรรพากร อาเภอชะอวด
3.3.3 งำนระดมทรัพย์เพื่อกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ นางจิราพร ควนวิไล
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
นางฉลวย หนูจันทร์
ตาแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
มีหน้ำที่
1. รับเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภทพร้อมออกหลักฐานการรับเงิน
2. ลงทะเบียนคุมการรับเงิน – จ่ายรายได้สถานศึกษาจากการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทาง
การศึกษาทุกประเภท
3. สรุป รายงานผลการดาเนินงานการใช้จ่ายเงินรายได้ส ถานศึก ษาทุ ก ประเภทให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
4. ดาเนิ นการเชิ ดชูเ กี ยรติผู้ส นับ สนุนทุ นการศึก ษาและการบริ จ าคเพื่อ การพัฒ นา
สถานศึกษาตามความเหมาะสม เช่น หนังสือขอบคุณ ใบอนุโมทนา เอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.3.4 งำนตรวจสอบภำยใน
ผู้รับผิดชอบ นางบุญพา บุญศรีโรจน์
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
มีหน้ำที่
1. ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจาวัน
2. ตรวจสอบความถูกต้องตรงกัน ระหว่างยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน
3. ตรวจสอบสมุดเงินสด รายงานเงินคงเหลือประจาวันและทะเบียนการเงินต่างๆ
4. รายงานการเงินตามที่ระเบียบและกฎหมายกาหนด
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย
3.4 ฝ่ำยแผนงำนและสำรสนเทศ
หัวหน้ำฝ่ำย นางสาวสุปราณีต ปานมา ตาแหน่ง ครู ประกอบด้วย
1. งานแผนงานโรงเรียน
2. งานข้อมูลสารสนเทศ
3. งานตรวจสอบติดตาม รายงานการใช้งบประมาณ
3.4.1 งำนแผนงำนโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุปราณีต ปานมา ตาแหน่ง ครู
นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
นางสาวนภาพร เพ็ชรโยธา ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
มีหน้ำที่
1. ปฏิบัติหน้าที่ เจ้ำหน้ำที่แผนงำนโรงเรียน

- 30 2. วิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ มีผ ลกระทบต่อการจัดการศึกษา ( SWOT)
และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
3. กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate
Objective) กาหนดกลยุทธ์(Strategies) กาหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์(Outcomes) และตัวชี้วัด
ความสาเร็จ (Key Performance Indicators -KPIs) โดยจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศ
4. กาหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่จะทาร่างข้อตกลงกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน
6. ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. ลงทะเบียนควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ โดยรับงานต่อจากพัสดุ
9. การติดตามประเมินผล งาน / โครงการ สรุปผลการประเมินและจัดทารายงานผล
การปฏิบัติตามแผนงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย
3.5.2 งำนข้อมูลสำรสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุปราณีต ปานมา
ตาแหน่ง ครู
นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ตาแหน่ง ครู
นางสาวนภาพร เพ็ชรโยธา
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
มีหน้ำที่
1. จัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยวางแผนเก็บข้อมูล ตลอดจนกาหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บให้ชัดเจน
2. จัดทาข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นต้องใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทีม่ ีผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
3. จัดทา/พัฒนาเครื่องมือใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมรายการข้อมูล
สารสนเทศที่วางแผนไว้ ดาเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล และจัดทาเป็นเอกสาร
4. ออกแบบวิธีการนาเสนอ เผยแพร่ข้อมูลสารเทศของสถานศึกษาและให้บริการเป็นเอกสาร
หรือบริการเครือข่าย Website และอื่น ๆ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย
3.5.3 งำนตรวจสอบติดตำม รำยงำนกำรใช้งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุปราณีต ปานมา
ตาแหน่ง ครู
มีหน้ำที่
1. จัดการให้มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่ม ฝ่าย งาน ในสถานศึกษา รายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
2. ประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทาสรุปรายงานประจาปี
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย
3.6 ฝ่ำยสวัสดิกำรบุคลำกร
หัวหน้ำฝ่ำย นางจิราพร ควนวิไล ตาแหน่ง ครูชานาญการ ประกอบด้วย
1. งานเงินเดือนและค่าจ้าง
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3.6.1 งำนเงินเดือนและค่ำจ้ำง
ผู้รับผิดชอบ นางจิราพร ควนวิไล

ตาแหน่ง ครูชานาญการ

มีหน้ำที่
1. การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และ ค่าจ้างลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
2. จัดทารายงานสลิปเงินเดือนรายบุคคลแก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจา
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย
3.6.2 งำนสวัสดิกำรบุคลำกร
ผู้รับผิดชอบ นางจิราพร ควนวิไล ตาแหน่ง ครูชานาญการ
มีหน้ำที่
1. จัดทาทะเบียนและหลักฐานการขอเบิกเงิน
1.1 ค่ารักษาพยาบาล
1.2 ค่าการศึกษาบุตร
1.3 เงินค่าเช่าบ้าน
2. รับ-จ่ายเงินสวัสดิการบุคลากรของโรงเรียน(เงินการกุศล/รับจากบุคลากรโรงเรียน)
3. รับ-จ่ายเงินงบบริหาร
4. ทาทะเบียนคุม และสรุป รายงานผลการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการทุกประเภทนาเสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบทุกสิ้นเดือน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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4. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
4.1 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย
1. นางจรรยพร แจ้งจุล
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริคา
ครูชานาญการ
กรรมการ
3. นางสุจิตรา สุวรรณชัย
ครูชานาญการ
กรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ ยกรัง
ครู
กรรมการ
5. นางสาววจิรา สังข์ทอง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. วางแผนการดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. ส่งเสริมและพัฒนางานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน
3. กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทางาน
4. พิจารณาและเสนองาน/โครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
5. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานและคู่มือดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
6. จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการทางานของบุคลากร
7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของบุคลากร
8. นิเทศ กากับ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
9. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.2 ฝ่ำยบริหำรสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย
4.2.1 งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผู้รับผิดชอบ นำงสุจิตรำ สุวรรณชัย
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร
มีหน้ำที่
1. ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณของกลุ่มบุคคล
2. เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลุม่ บุคคล
3. จัดเตรียมวาระการประชุมและจดบันทึกการประชุมพัฒนาคุณภาพงานกลุ่มบุคคล
4. จัดทา/รวบรวม/เผยแพร่เอกสารและผลงานของกลุ่มบุคคล
5. จัดเอกสาร – แบบฟอร์ม ไว้บริการครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ
6. รวบรวมข้อมูลและจัดทาสารสนเทศกลุ่มบุคคล
7. ประสานงานกับงานเลขานุการผู้อานวยการ/เลขานุการกลุ่มบริหารและงานอื่นๆ
ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อให้การดาเนินงานกลุ่มบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8. จัดทารายงานประจาปีของกลุ่มบุคคล เพื่อนาเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา
9. อานวยความสะดวกแก่โรงเรียน หน่วยงานราชการ หรือชุมชนที่เข้ามาติดต่อราชการ
ในโรงเรียน
10. จัดทาแผนผังลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลด
ขั้นตอนในการทางานที่ไม่จาเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทาแบบประเมินการใช้บริการ
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และผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
4.2.2 งำนประกันคุณภำพภำยใน
ผู้รับผิดชอบ นำงเพ็ญนภำ สุคตะ ตำแหน่ง ครู
มีหน้ำที่
1. ดูแลและรับผิดชอบการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2. ประสานงานกับกลุม่ บริหารงานในโรงเรียน และหน่วยงานอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3. ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจาก
หน่วยงานภายนอก
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนและ/หรือผู้อานวยการโรงเรียน
4.2.3 งำนแผนงำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวรัชดำภรณ์ ศิริคำ ตำแหน่ง ครู ชำนำญกำร
นำงเพ็ญนภำ สุคตะ ตำแหน่ง ครู
มีหน้ำที่
1. วางแผนและจัดเก็บเอกสารการประชุม หนังสือราชการ คาสั่ง สารสนเทศ เข้าแฟ้ม
อย่างเป็นระบบ
2. จัดทาแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
3. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล
4. ประสานงานผูท้ ี่เกี่ยวข้องและจัดเอกสารตามที่ได้รบั มอบหมาย
5. ประเมินผลการดาเนินงาน
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2.4 งำนพัสดุกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผู้รับผิดชอบ นำงสำววจิรำ สังข์ทอง ตำแหน่ง ครู
มีหน้ำที่
1. วางแผนการดาเนินงานพัสดุกลุม่ บริหารงานบุคคลตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2. กาหนดการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามแผนงาน/
โครงการ
3. จัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกลุ่มกลุม่ บริหารงานบุคคล
4. เสนอจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ซ่อมบารุงรักษาครุภัณฑ์
5. ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กาหนด
6. จัดทาข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มงานอานวยการ
7. ประเมินผลการดาเนินงาน
8. สรุปผลการดาเนินงาน
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
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4.2.5 งำนประเมินผลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวรัชดำภรณ์ ศิริคำ ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร
มีหน้ำที่
1. วางแผนการประเมินผลกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. ประเมินผลการดาเนินงานกลุม่ บริหารงานบุคคลโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้
3. ประเมินผลการดาเนินงานกลุม่ บริหารงานบุคคลทั้งในระดับหน่วยงานย่อยและใน
รูปแบบของคณะกรรมการ
4. วิเคราะห์ผลการประเมินการดาเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
5. นาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการการปรับปรุง และพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล
6. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
4.3 ฝ่ำยวำงแผนอัตรำกำลัง ประกอบด้วย
4.3.1 งำนสรรหำ/บรรจุ/แต่งตั้ง/ย้ำย/กำรลำ/หลักฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวทิพวรรณ ยกรัง ตำแหน่ง ครู
มีหน้ำที่
1. ปฏิบัติหน้าที่ เจ้ำหน้ำที่บุคลำกรโรงเรียน
2. วิเคราะห์อัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จัดทาแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาและจัดทาข้อมูลบุคลากร-ลูกจ้าง
4. บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครู ลูกจ้างประจา การลาออกและเกษียณอายุ
ราชการ
5. งานประเมินผลครูผู้ช่วย
6. ควบคุมสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
7. ควบคุมการลาของบุคลากร จัดทาทะเบียนควบคุมการลา และจัดทารายงานการลา
เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทุกสิ้นปีงบประมาณ
8. งานการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
9. งานการขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
งานขออนุญาตลาอุปสมบทงานขอพระราชทานเพลิงศพ งานขอลาศึกษาต่อ
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3.2 งำนอัตรำจ้ำง
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวรัชดำภรณ์ ศิริคำ ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร
มีหน้ำที่
1. ดาเนินการจ้างลูก จ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณให้ดาเนินการตามเกณฑ์ ของ
กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์วิธีการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2. ดาเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา
ดาเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากาหนด
3. ประสานงานและอานวยความสะดวกครูชาวต่างประเทศเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
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4.4 ฝ่ำยทะเบียนประวัติและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประกอบด้วย
4.4.1 งำนทะเบียนประวัติบุคลำกร
ผู้รับผิดชอบ นำงจรรยพร แจ้งจุล
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำววจิรำ สังข์ทอง
ตำแหน่ง ครู
นำงสุจิตรำ สุวรรณชัย
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร
มีหน้ำที่
1. จัดทาข้อมูลบุคลากร จัดทาทะเบียนประวัติและแฟ้มประวัติบุคลากร บันทึกข้อมูลการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ปรับตาแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และข้อมูลอื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4.2 งำนเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
ผู้รับผิดชอบ นำงจรรยพร แจ้งจุล ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำววจิรำ สังข์ทอง ตำแหน่ง ครู
มีหน้ำที่
1. จัดทาข้อมูลเอกสารประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา
2. รวบรวมหลักฐานเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
3. สรุปผลการประเมินผลงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ครูและค่าจ้างลูกจ้างประจา
4. ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4.3 งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ผู้รับผิดชอบ นำงจรรยพร แจ้งจุล ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ
มีหน้ำที่
1. จัดลาดับการเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
2. ตรวจสอบผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
3. ดาเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครู
4. จัดทาทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.5 ฝ่ำยส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย
4.5.1 งำนมำตรฐำนวิชำชีพ
ผู้รับผิดชอบ นำงเพ็ญนภำ สุคตะ ตำแหน่ง ครู
มีหน้ำที่
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
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ข้าราชการครู
3. ประสานงานการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ภาระงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู และ
บุคลากรในโรงเรียน
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.5.2 งำนพัฒนำบุคลำกร
ผู้รับผิดชอบ นำงจรรยพร แจ้งจุล ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ
มีหน้ำที่
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนากับหน่วยงานอื่น
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
3. จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรขึ้นเอง เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา
การศึกษาและดูงาน
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.5.3 งำนส่งเสริมขวัญกำลังใจ
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวรัชดำภรณ์ ศิริคำ ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร
มีหน้ำที่
1. ปฏิบัติกิจกรรมบารุงขวัญและส่งเสริมกาลังใจบุคลากรในวาระต่างๆ
2. สร้างขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่อง
เชิญชูเกียรติ ผู้มผี ลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดหรือกรณีอื่นตาม
ความเหมาะสม
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
4.6 ฝ่ำยวินัยและกำรรักษำวินัย ประกอบด้วย
4.6.1 งำนดำเนินกำรทำงวินัย
ผู้รับผิดชอบ นำงจรรยพร แจ้งจุล ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ
มีหน้ำที่
1. พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย เพื่อเป็นแบบอย่าง
แก่เพื่อนร่วมงาน
2. ดาเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากร ที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย
3. ดาเนินการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัยของบุคลากร
4. การดาเนินการความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างชั่วคราว
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
4.6.2 งำนกำรเสริมสร้ำงและกำรป้องกันกำรกระทำผิดวินัย
ผู้รับผิดชอบ นำงจรรยพร แจ้งจุล
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ
มีหน้ำที่
1. จัดรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องวินัย เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้
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2. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกากับควบคุมบุคลากร ให้ปฏิบัติงานอยู่ใน
ขอบเขตของวินัย
3. พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย เพื่อเป็นแบบอย่าง
แก่เพื่อนร่วมงาน
4. ดาเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากร ที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทาผิดทางวินัย
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.6.3 งำนออกจำกรำชกำร
ผู้รับผิดชอบ นำงสำวทิพวรรณ ยกรัง
ตำแหน่ง ครู
มีหน้ำที่
1. ดาเนินการประสานงานเกี่ยวกับผู้จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปีการเกษียณอายุ
ราชการ
2. ประสานงานการลาออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. รับเรื่องและประสานการให้ออกจากราชการกรณีอื่นๆ (เช่น ขาดคุณสมบัติ,
ทุพพลภาพ, หย่อนสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่)
4. ประสานงานการออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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5. กลุม่ บริหำรทั่วไป
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนที่รับผิดชอบ นำยสำโรจน์ รัตนคำ
5.1 คณะกรรมกำรอำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาและ
อานวยความสะดวกในการดาเนินงานกลุม่ บริหารทั่วไป ประกอบด้วย
1. นายสาโรจน์ รัตนคา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นายประเสริฐ สิงหเสม
ครูชานาญการ
กรรมการ
5. นางสาคร แก้วใจดี
ครูชานาญการ
กรรมการ
6. นายวิเชียร บุญรัตน์
ครูชานาญการ
กรรมการ
7. นายคานึง บัวจันทร์
ครูชานาญการ
กรรมการ
8. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ
ครูชานาญการ
กรรมการ
9. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครู
กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวธัญชนก คงภักดี
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5.2 ฝ่ำยสำนักงำนบริหำรกลุ่มบริหำรทั่วไป
5.2.1 งำนสำนักงำนบริหำรกลุ่มบริหำรทั่วไป มีหน้าที่ รวบรวมระเบียบแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มบริหารทั่วไป เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ จัดโครงสร้างการบริหารงาน จัดทาแบบฟอร์มต่างๆ
เกี่ยวกับการบริหารงาน จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ควบคุม กากับ ติดตามการดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ให้เป็นไป
ตามที่กาหนด บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประเมินและสรุปผลการดาเนินงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป ประกอบด้วย
1. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
2. นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
3. นายคานึง บัวจันทร์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
4. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครู
ผู้ช่วย
5. นางสาวธัญชนก คงภักดี
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยและเลขานุการ
6. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ ครูชานาญการ
ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ
5.2.2 งำนนโยบำยและแผนงำน มีหน้าที่ ดาเนินการ จัดทาแผนงาน/โครงการ ปฏิทิน
การปฏิบัติงาน สรุปผลการดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายแต่ละฝ่ายของกลุ่มบริหารทั่วไป เสนอต่อผู้อานวยการ
โรงเรียน ประกอบด้วย
1. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
2. นางสาวธัญชนก คงภักดี
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วย
3. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ ครูชานาญการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
5.2.3 งำนสำรบรรณ มีหน้าที่ รับ-ส่ง หนังสือราชการ ออกคาสั่งโรงเรียน ระเบียบ ประกาศ
โรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และจดรายงานการประชุม
ประกอบด้วย
1. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ ครูชานาญการ
หัวหน้า
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3. นางวรรณา จันทรัตน์
4. นางสาวธัญชนก คงภักดี

ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
พนักงานธุรการ
ผูช้ ่วย
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยและเลขานุการ

5.2.4 งำนประชำสัมพันธ์โรงเรียน
1) ประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำย มีหน้าที่ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์งาน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์
และผ่านสื่อต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นางสมใจ ทรงประดิษฐ์
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
3. นางอัจฉรา ไชยทอง
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
4. นางสาวสุกัญญา นวนเสน ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
5. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครู
ผู้ช่วย
6. นางศันสนีย์ สมสีแสง
ครู
ผู้ช่วย
7. นางสาวฐาปณี วงศ์สวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
8. นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
9. คณะกรรมการนักเรียน
นักเรียน
ผู้ช่วย
10. นางสาวรอซานี อนุพันธ์
ครู
ผู้ช่วยและเลขานุการ
2) วำรสำรของโรงเรียน มีหน้าที่ ผลิตข้อมูลข่าวสาร บทความ จัดระบบให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาในรูปแบบของเอกสาร วารสาร ประกอบด้วย
1. นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์
ครูชานาญการพิเศษ หัวหน้า
2. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ ผู้ช่วย
3. นางสมใจ ทรงประดิษฐ์
ครูชานาญการพิเศษ ผู้ช่วย
4. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง ครูชานาญการพิเศษ ผู้ช่วย
5. นางอัจฉรา ไชยทอง
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
6. นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์ ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
7. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
8. นายศรีหราช ขุนทอง
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
8. นางชัชฎา เทพอานวย
ครูชานาญการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
3) พิธีกร มีหน้าที่ เป็นพิธีกรในงานต่าง ๆ ของโรงเรียน พิธกี รต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม
โรงเรียน ประกอบด้วย
1. นางปิยนุช มามาก
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครู
ผู้ช่วย
3. นางสาวสุปราณีต ปานมา ครู
ผู้ช่วย
4. นายฤชายุส พลายด้วง
ครู
ผู้ช่วย
5. นางสาวรอซานี อนุพันธ์
ครู
ผู้ช่วย
6. คณะกรรมการนักเรียน
นักเรียน
ผู้ช่วย
7. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
4) บันทึกภำพ มีหน้าที่ บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและจัดเก็บภาพ
เป็นระบบเพือ่ สะดวกในการใช้งาน ประกอบด้วย
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2. นางสาววิภาณี สุวภา
3. นางสมใจ ทรงประดิษฐ์

ครูชานาญการพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
ครูชานาญการพิเศษ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ

5.2.5 งำนระบบข้อมูลนักเรียน ( Data Management Center : DMC ) มีหน้าที่
วางแผนดาเนินงานในการจัดเก็ บ ข้อ มู ล สารสนเทศของโรงเรียน ท าฐานข้อมู ล และดาเนินการจัดเก็ บ ข้อมู ล
สารสนเทศของโรงเรียน รายงานข้อมูลนักเรีย นรายบุคคล รายงานข้อมูลทางการศึกษา และจัดทาระบบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันประกอบด้วย
1. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
2. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3. นางอัจฉรา ไชยทอง
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
4. นางชัชฎา เทพอานวย
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
5. นายศรีหราช ขุนทอง
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
6. นางสาววิภาณี สุวภา
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
7. นางสาวรัศมีดาว จันทร์ส่งแสง
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
8. นางสาวนภาพร เพ็ชรโยธา
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
9. นางสาวธัญชนก คงภักดี
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วย
10. นางสาวณัฏฐวี สิงหเมธา
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยและเลขานุการ
5.2.6 งำนกำรจัดระบบควบคุมภำยใน มีหน้าที่ วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา กาหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กาหนดการวางแผนการดาเนินงานตามมาตรการป้องกั น
ความเสี่ยง ประเมินผลและจัดทารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษาส่งหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย
1. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
3. นางสาวธัญชนก คงภักดี
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยและเลขานุการ
5.2.7 งำนประกันคุณภำพ มีหน้าที่ กาหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสาเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษาของกลุ่มบริหารทั่วไป ตรวจสอบและประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
1. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
2. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3. นางสาวธัญชนก คงภักดี
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยและเลขานุการ
5.2.8 งำนพัสดุกลุ่มบริหำรทั่วไป มีหน้าที่ ดาเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน/
โครงการที่กาหนดและถูกต้องตามระเบียบพัสดุ จัดทาสารสนเทศของงานที่รับผิดชอบ ประเมิน สรุปผลและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1. นายคานึง บัวจันทร์
ครูชานาญการ
หัวหน้า
5.3 ฝ่ำยบริกำร
5.3.1 งำนยำนพำหนะ มีหน้าที่ ควบคุมดูแลการบารุงรักษารถไมโครบัสโรงเรียนให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน ควบคุมดูแลพนักงานขับรถในการให้บริการและทาทะเบียนหลักฐานการใช้รถ ประกอบด้วย
1. นายวิเชียร บุญรัตน์
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นายประเสริฐ สิงหเสม
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
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4. นายคานึง บัวจันทร์

พนักงานพัสดุ
ครูชานาญการ

ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ

5.3.2 งำนสัมพันธ์ชุมชน มีหน้าที่ จัดทาแผนงาน/โครงการ งานบริการชุมชน ประสานงาน
ระหว่างโรงเรียนกั บ ชุมชนและฝ่ายต่าง ๆ ในสายงานกลุ่ม บริห ารทั่ วไปและงานอื่น ๆ ทั้ ง ในและนอกสถานที่
ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1. นายวิระ พูนเอียด
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นางสมจิตร คงทองเอียด
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
3. นางศิริรัตน์ หิรัญกิจรังษี
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
4. นายประเสริฐ สิงหเสม
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
5. นางสาววิภาณี สุวภา
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
6. นายเลิศศักดิ์ ชูกลิ่น
พนักงานพัสดุ
ผู้ช่วย
7. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
5.3.3 ฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มให้กบั บุคลากร
เจ้าหน้าที่ บุคลคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ประกอบด้วย
1. นางจิราพร ควนวิไล
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นางจรรยพร แจ้งจุล
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
3. นางศิริรัตน์ หิรัญกิจรังษี
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
4. นางสาวณัฏฐวี สิงหเมธา
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
5. นางสาววิภาณี สุวภา
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
6. นางสาวรัศมีดาว จันทร์ส่งแสง ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
7. นางสาวนภาพร เพ็ชรโยธา
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
8. นางฉลวย หนูจันทร์
พนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วย
9. นางสาวธัญชนก คงภักดี
10. คณะกรรมการนักเรียน
11. นางวรรณา จันทรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
นักเรียน
พนักงานธุรการ

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ

5.4 ฝ่ำยอำคำร สถำนที่และสภำพแวดล้อม มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก้ปญ
ั หาและ
อานวยความสะดวกในการดาเนินงานฝ่ายอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย
1. นายสมคิด สุวรรณรัตน์
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
2. นายวิเชียร บุญรัตน์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3. นายวิชิต บุญศิลป์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
4. นายคานึง บัวจันทร์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
5. นายประเสริฐ สิงหเสม
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
6. นายสิทธิชัย ทองมาก
ครู
ผู้ช่วย
7. หัวหน้าระดับ ม.1-ม.6
ครู
ผู้ช่วย
8. นายถาวร สังแป้น
ช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วย
9. นายจรงค์ วรรณศิลป์
ช่างปูน
ผู้ช่วย
10. นางวรรณา จันทรัตน์
พนักงานธุรการ
ผู้ช่วย
11. นายวิโรจน์ เนตรสุวรรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วย
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13. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน

ลูกจ้างชั่วคราว
ครู

ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ

5.4.1 งำนกำรใช้บริกำรอำคำร สถำนที่ มีหน้าที่ วางแผนการใช้บริการอาคาร สถานที่
จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ทาความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ ประสานงานกับบุคลากรสนับสนุน
การซ่ อ มบ ารุง อ านวยความสะดวกในการใช้ อ าคารสถานที่ แ ก่ บุค คลภายนอก โดยหัว หน้ า อาคารจะคอย
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปรับปรุง ดูแล
บริเวณของโรงเรียนทั้งหมด เพื่อให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และใช้งานได้ตลอดเวลา ประกอบด้วย
1. นายสาโรจน์ รัตนคา
รองผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้าอาคารเรียน
2. นางอัจฉรา ไชยทอง
ครูชานาญการ
หัวหน้าอาคารเรียน 1
2. นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
ครูชานาญการ
หัวหน้าอาคารเรียน 2
3. นายสิทธิชัย ทองมาก
ครู
หัวหน้าอาคารเรียน 3
4. นายวิเชียร บุญรัตน์
ครูชานาญการ
หัวหน้าอาคารเรียน 4
5. นางวรรณา จันทรัตน์
พนักงานธุรการ
นักการประจาอาคารเรียน 1
6. นายจรงค์ วรรณศิลป์
ช่างปูน
นักการประจาอาคารเรียน 2
7. นายถาวร สังแป้น
ช่างไฟฟ้า
นักการประจาอาคารเรียน 3
8. นายวิโรจน์ เนตรสุวรรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว
นักการประจาอาคารเรียน 4
9. นายจรวย ชูชื่น
ลูกจ้างชั่วคราว
นักการประจาอาคาร 1 และดูแลต้นไม้
10. นายสมคิด สุวรรณรัตน์
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าอาคารประกอบอื่นๆ
10. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครู
ผู้ช่วยและเลขานุการ
5.4.2 งำนควำมสะอำดและเขตพื้นที่ควำมรับผิดชอบของนักเรียน มีหน้าที่ ดูแลความสะอาดทั่วไป
ของอาคารเรียน ห้องเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน ประกอบด้วย
1. นายวิเชียร บุญรัตน์
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นายประเสริฐ สิงหเสม
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3. นางสาววิภาณี สุวภา
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
4. ครูที่ปรึกษา ม.1-ม.6
ครู
ผู้ช่วย
5. นายถาวร สังแป้น
ช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วย
6. นายจรงค์ วรรณศิลป์
ช่างปูน
ผู้ช่วย
7.นางวรรณา จันทรัตน์
พนักงานธุรการ
ผู้ช่วย
8. นายวิโรจน์ เนตรสุวรรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วย
9. นายจรวย ชูชื่น
คนสวน
ผู้ช่วย
10. คณะกรรมการนักเรียน
นักเรียน
ผู้ช่วย
11. นายสิทธิชัย ทองมาก
ครู
ผู้ช่วย
5.4.3 งำนระบบภูมิทัศน์ มีหน้าที่ วางแผนงานระบบภูมิทัศน์ ปรับปรุงให้ร่มรื่น สวยงาม
ปลอดภัย ดูแล บารุงรักษา ตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับให้เรียบร้อย เป็นระเบียบ สวยงาม ประกอบด้วย
1. นายวิเชียร บุญรัตน์
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นายสมคิด สุวรรณรัตน์
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
3. นายประเสริฐ สิงหเสม
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
4. นายวิชิต บุญศิลป์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
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6. นายจรงค์ วรรณศิลป์
7. นางวรรณา จันทรัตน์

ช่างไฟฟ้า
ช่างปูน
พนักงานธุรการ

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

8. นายวิโรจน์ เนตรสุวรรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วย
9. นายจรวย ชูชื่น
คนสวน
ผู้ช่วย
10. นายสิทธิชัย ทองมาก
ครู
ผู้ช่วยและเลขานุการ
5.4.4 งำนสำธำรณูปโภค มีหน้าที่ ให้บริการสาธารณูปโภค ซ่อมแซมที่ชารุดให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ ปลอดภัยและติดตามการใช้ให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า ประกอบด้วย
1. นายวิเชียร บุญรัตน์
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นายจรงค์ วรรณศิลป์
ช่างปูน
ผู้ช่วย
3. นายถาวร สังแป้น
ช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วย
4. นายวิโรจน์ เนตรสุวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ช่วย
5. นางวรรณา จันทรัตน์
พนักงานธุรการ
ผู้ช่วย
6. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครู
ผู้ช่วยและเลขานุการ
5.4.5 งำนออกแบบก่อสร้ำง ซ่อมบำรุง มีหน้าที่ วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุ
โรงเรียนเพื่อเสนองบประมาณการก่อสร้าง ซ่อมบารุง งานอาคารสถานที่ในโรงเรียน ประกอบด้วย
1. นายวิเชียร บุญรัตน์
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นายถาวร สังแป้น
ช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วย
3. นายคานึง บุญทองแก้ว ช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วย
4. นายจรงค์ วรรณศิลป์
ช่างปูน
ผู้ช่วย
5. นายคานึง บัวจันทร์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
5.4.6 บุคลำกรสนับสนุนรับผิดชอบดูแลอำคำรเรียนและบริเวณต่ำง ๆ มีหน้าที่
- ดูแลให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
- ตรวจตราดูแลอาคารสถานที่ทงั้ ระบบไฟฟ้า พัดลม เครือ่ งมือดับเพลิง หากมี
- ข้อบกพร่องหรือชารุดให้รายงานหัวหน้างานอาคารสถานที่
- รับการประเมิน สรุปผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
1. นางวรรณา จันทรัตน์ พนักงานธุรการ
งานต้อนรับแขกสานักงานผู้อานวยการ
ระเบียงหน้าอาคารเรียน 1
และห้องน้าครูในอาคารเรียน 1
2. นายจรงค์ วรรณศิลป์ ช่างปูน
ดูแลอาคาร 2
ม้านั่งด้านหลังอาคาร 1
และดูแลห้องน้านักเรียนชาย
3. นายถาวร สังแป้น
ช่างไฟฟ้า
ดูแลอาคาร 3 หอประชุม โดม
อาคารชั่วคราวหลังอาคารเรียน 3
และดูแลห้องน้านักเรียนหญิง
4. นายวิโรจน์ เนตรสุวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว
ดูแลอาคาร 4 ห้องน้าอาคาร 4
และบริเวณโดยรอบ
ดูแลป้อมยามและที่จอดรถข้างป้อมยาม

5. นายจรวย ชูชื่น
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ดูแลสวนหย่อมและต้นไม้ทั้งหมดในโรงเรียน
ดูแลบริเวณหอพระและที่จอดรถข้างหอพระ

ดูแลบริเวณอาคาร 1
5.5 ฝ่ำยโภชนำกำรและร้ำนค้ำสวัสดิกำร มีหน้าที่ จัดทาแผนงาน โครงการ และงานเกี่ยวกับ
งานโภชนาการ ร้านค้าสวัสดิการ การประกาศและการประมูลร้านค้า การขอใช้ ควบคุม ดูแลการประกอบการ
การจาหน่ายอาหารของผูป้ ระกอบการในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะและปริมาณอาหารให้ เหมาะสม ดูแลการจัดน้า
ดื่มที่สะอาด ให้ความรู้ทางโภชนาการ การส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารให้แก่นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน ประกอบด้วย
1. นายสาโรจน์ รัตนคา
รองผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้า
2. นางสาคร แก้วใจดี
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
4. นางสาวสุกญ
ั ญา นวนเสน
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
5. นางศันสนีย์ สมสีแสง
ครู
ผู้ช่วย
6. นางสาวรอซานี อนุพันธ์
ครู
ผู้ช่วย
7. นางสาวณัฏฐวี สิงหเมธา
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
8. คณะกรรมการนักเรียน
นักเรียน
ผู้ช่วย
9. อย.น้อยโรงเรียน
นักเรียน
ผู้ช่วย
10. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน
ครู
ผู้ช่วยและเลขานุการ
5.6 ฝ่ำยงำนอนำมัยโรงเรียน มีหน้าที่ ให้บริการด้านการปฐมพยาบาล สุขภาพอนามัยแก่
นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับงานอนามัย สรุปประเมินผลภาวะ
โภชนาการ สถิติข้อมูลต่าง ๆ จัดหาเวชภัณฑ์ ยา ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล ผู้ปกครอง และรายงานผล
การปฏิบัติงานประกอบด้วย
1. นางสาววันทนา หนูนะ
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นางสาคร แก้วใจดี
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3. นายสมหวัง ฤทธิรงค์
รองผู้อานวยการโรงเรียน ผู้ช่วย
4. นายสานิตย์ แจ้งจุล
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
5. นายคารพ รอดสง
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
6. นางบุญพา บุญศรีโรจน์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
7. นางสรินยา ตุลยศักดิ์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
8. อย.น้อย
นักเรียน
ผู้ช่วย
9. นางสมจิตร คงทองเอียด
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
5.7 ฝ่ำยงำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ มีหน้าที่ จัดทาแผนงาน โครงการของงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ดาเนินการตามแผนงาน โครงการและงานที่ได้รับอนุมัติ สนับสนุนให้ความร่วมมือกับงานอนามัย
โรงเรียน ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จัดทาเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ในรูปแบบต่าง ๆ ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1. นายสมคิด สุวรรณรัตน์
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
2. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
3. นางจรรยพร แจ้งจุล
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
4. นายอมรินทร์ สุประดิษฐ
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
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ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
6. นายคารพ รอดสง
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
7. นายคานึง บัวจันทร์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
8. นายประเสริฐ สิงหเสม
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
9. นายสิทธิชัย ทองมาก
ครู
ผู้ช่วย
10. คณะกรรมการนักเรียน
นักเรียน
ผู้ช่วย
11. อย.น้อย
นักเรียน
ผู้ช่วย
12. นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริคา
ครูชานาญการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
5.8 งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีหน้าที่ กาหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะบุคคล
ทาหน้าที่กากับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายมาตรฐานในการบริหารจัดการ
ทางการศึก ษา ทั้ง นี้ การดาเนินงานให้ป ระสบความสาเร็จ นั้นสถานศึก ษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานควรมีรู ป แบบวิ ธี ก ารทางานที่ ป ระสานสอดคล้ อ งกั น โดยมี จุ ด หมายเพื่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษา
ให้ บ รรลุผ ลตามที่ ร่วมกั นก าหนดขึ้น โดยในส่วนของสถานศึกษา ควรมี บทบาทในการ ส่งเสริมภารกิ จของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ความเจริญ ก้าวหน้าในกิจ การของสถานศึก ษา
ซึ่งประกอบด้วย
1. นายสาโรจน์ รัตนคา
รองผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้า
2. นายสมคิด สุวรรณรัตน์
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
3. นายประเสริฐ สิงหเสม
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
4. นายวิชิต บุญศิลป์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
5. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครู
ผู้ช่วย
6. นายเลิศศักดิ์ ชูกลิ่น
พนักงานพัสดุ
ผู้ช่วย
7. นางวรรณา จันทรัตน์
พนักงานธุรการ
ผู้ช่วย
8. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ
ครูชานาญการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
9. นางสาวธัญชนก คงภักดี
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ
5.9 ฝ่ำยงำนโครงกำรพิเศษและงำนอื่นๆ
5.9.1 งำนพิเศษอื่นๆ เช่น งานทอดผ้าป่า การขอใช้สถานที่จากหน่วยงานภายนอก
และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
1. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
2. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครู
ผู้ช่วยและเลขานุการ
4. นางสาวธัญชนก คงภักดี
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ

- 46 -

6. กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนที่รับผิดชอบ นำยสมหวัง ฤทธิรงค์
6.1 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน มีหน้าที่ ให้คาปรึกษากาหนดนโยบายตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียน อานวยความสะดวก สนับสนุนช่วยเหลือและดูแลการปฏิบัติงาน ต่าง ๆ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1. นายสมหวัง ฤทธิรงค์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นายสานิตย์ แจ้งจุล
หน.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ
3. นางสาววันทนา หนูนะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์
ครูชานาญการ
กรรมการ
5. นางสาวณัฏฐวี สิงหเมธา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
7. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน์
ครูชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6.2 งำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วางแผนกาหนดนโยบาย จัดทาแผนงาน โครงการ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกลุม่ บริหารงานกิจการ
นักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. จัดกิจกรรมตามภาระงานที่รบั ผิดชอบในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
4. รวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ วิจัยปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงงาน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
5. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานประจาภาคเรียน และประจาปีการศึกษา
6. จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
7. งานพัสดุฝ่าย
8. งานประกันคุณภาพ
9. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารของกลุม่ บริหารงานกิจการนักเรียน ให้เป็นหมวดหมู่
เพื่อความสะดวกในการค้นหาและติดตาม
10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
11. ติดต่อประสานงานกับกลุม่ งานต่าง ๆ ชุมชน หน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชนที
เกี่ยวข้องในการดาเนินงานของกลุม่ บริหารงานกิจการนักเรียน
12. สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาในการดาเนินงานให้
ผู้อานวยการโรงเรียนทราบ
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นายสานิตย์ แจ้งจุล
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
2. นางสมจิตร คงทองเอียด
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
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4. นางสาววันทนา หนูนะ
5. นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์
6. นางสาวณัฏฐวี สิงหเมธา

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

- นำยสมหวัง ฤทธิรงค์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
มีหน้ำที่ 1. งานหัวหน้าระดับ
2. งานเวรประจาวัน
3. งานเครือข่ายผู้ปกครอง
4. งานการคัดกรองนักเรียน
5. งานยาเสพติด หรือสิง่ ผิดกฎหมายของนักเรียน
6. งานระเบียบวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
7. งานเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา
หัวหน้ำระดับและรองระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย
- นางสาวธนพร ทองลมุล
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- นางสาววันทนา หนูนะ
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- นางชัชฎา เทพอานวย
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- นางบุญพา บุญศรีโรจน์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- นางจรรยพร แจ้งจุล
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- นางอรอุมา นิตย์วิมล
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- นายสมคิด สุวรรณรัตน์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- นางสาวขนิษฐา ใจดี
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีหน้ำที่ 1. ดูแลระเบียบวินัยนักเรียนแต่ละระดับชั้น
2. ตรวจสอบข้อมูล – เอกสารต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละชั้น
3. จัดทาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านของครูทปี่ รึกษา
4. ดูแลการปฏิบัติงานการลงแถวของครูที่ปรึกษา
5. การคัดกรองนักเรียน
6. ตรวจสอบ ป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด
- นำยสำนิตย์ แจ้งจุล ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
มีหน้ำที่ 1. วางแผน กาหนดนโยบาย จัดทาแผนงานโครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน
2. ดูแลการปฏิบัตงิ านของหัวหน้าระดับ – ครูที่ปรึกษา
3. ดาเนินการปฏิบัตงิ านตามโครงการที่กาหนด
- นำงสำวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง
มีหน้ำที่ 1. จัดทาแผนโครงการประจาปี
2. ดูแลการจัดซือ้ จัดจ้าง งานแผนงานตามโครงการ
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4. จัดทาระเบียบ ดูแลคาสั่ง เวรยาม ความปลอดภัย
5. ปฏิบัติหน้าทีเ่ กี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศตามที่ได้รบั มอบหมายจากงานของฝ่ายครูที่
ปรึกษา
6. ประเมินผล และสรุปข้อมูลของฝ่ายตามระยะเวลาที่กาหนด
7. จัดทาข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ วิจัยปัญหา อุปสรรค และแก้ไขปัญหา ปรับปรุงงานกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน
- นำงบุญพำ บุญศรีโรจน์
มีหน้ำที่ 1. จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง
2. จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ของนักเรียน เช่น ไม่เข้าเรียน, มาสาย,
ออกนอกบริเวณโรงเรียนและทะเบียนรถจักรยานยนต์
3. รวบรวม ตรวจสอบเอกสารการเข้าแถวของนักเรียน, ครูที่ปรึกษา
4. ตรวจสอบและทาข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจผมนักเรียน เครือ่ งแต่งกาย
และงานพฤติกรรมอื่นๆ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- นำยสำนิตย์ แจ้งจุล ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
- นำงสำวณัฏฐวี สิงหเมธำ
งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง
มีหน้ำที่ 1. จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองเครือข่าย
2. การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
3. ประสานงานกับผู้ปกครองเครือข่าย, ชุมชน หรือผู้นาท้องถิ่น
4. จัดทาเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ปกครอง
6.3 งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วิเคราะห์ปัญหา วางแผน วางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน งานระดับชั้น/กรรมการระดับชั้น
3. งานผู้ปกครองเครือข่าย
4. ทาความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อคัดกรองนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา
5. วางระบบควบคุมความประพฤตินักเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติผิดระเบียบ
วินัยของโรงเรียน และแก้ไขปัญหานักเรียนในกรณีต่าง ๆ
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนกลุม่ ปกติให้มคี วามรู้ความสามารถและมีความประพฤติในทางบวก
และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของนักเรียนให้พัฒนามากยิ่งขึ้น
7. ส่ง ต่อ นัก เรียนกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่ม มีปัญ หา ในกรณีที่เ กินความสามารถของโรงเรียนในการ
แก้ปัญหาให้กับนักเรียน เช่น การเข้าค่ายอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การส่งตัวนักเรียนเข้าสถานบาบัด
ยาเสพติด เป็นต้น
8. ประเมินผล สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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ประกอบด้วย
1. นายสมหวัง ฤทธิรงค์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้า
2. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วย
3. นายสานิตย์ แจ้งจุล
หน.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้ช่วย
4. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
5. นายสมคิด สุวรรณรัตน์
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
6. นางสาวธนพร ทองลมุล
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
7. นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
8. นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์ ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
9. นางบุญพา บุญศรีโรจน์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
10. ครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียน
ครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วย
6.4 งำนส่งเสริมประชำธิปไตย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานสภานักเรียน
2. งานอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียนและจัดให้มีการเลือกตัง้ คณะกรรมการนักเรียน
5. ให้คาปรึกษาการดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมสภานักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. ส่งเสริมการทางานเป็นหมู่คณะ เพื่อเสริมสร้างวินัยและความเป็นประชาธิปไตย
7. นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียน
8. สรุป ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อเสนอให้ผอู้ านวยการโรงเรียนทราบตามลาดับสายงาน
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นายฤชายุส พลายด้วง
ครู
หัวหน้า
2. นายสิทธิชัย ทองมาก
ครู
ผู้ช่วย
3. นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
4. นางสมใจ ทรงประดิษฐ์
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
5. นางสาววันทนา หนูนะ
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
6. นางสาวสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
7. นางอรอุมา นิตย์วิมล
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
8. นางสาวฐาปณี วงศ์สวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
9. นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
10. นายวรัญญู ทะเดช
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
6.5 งำนระเบียบวินัยและแก้ไขควำมประพฤตินักเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทาสถิติข้อมูลนักเรียนทีม่ ีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ
2. ประสานงานกับครูประจาชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุม่ เสี่ยง
3. งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4. งานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดและสารเสพติด
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6. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทาข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์
8. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
9. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
10. การให้คาปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล
11. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้ผู้อานวยการโรงเรียนทราบตามลาดับสายงาน
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นายสมหวัง ฤทธิรงค์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้า
2. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วย
3. นายสานิตย์ แจ้งจุล
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
4. นายสมคิด สุวรรณรัตน์
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
5. นางสาวธนพร ทองลมุล
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
6. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
7. นางบุญพา บุญศรีโรจน์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
8. นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
9. นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
- นำยสมหวัง ฤทธิรงค์ รองผู้อานวยการโรงเรียน
- นำยสำนิตย์ แจ้งจุล ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
งำนระเบียบวินัย แก้ไขพฤติกรรม
มีหน้ำที่ 1. จัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโอกาสต่าง ๆ เช่น หน้าเสาธง, ประชุมประจาสัปดาห์
2. เชิญวิทยากรหรือบุคคลภายนอกให้ความรู้แก่นักเรียน
3. ตรวจสอบพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดต่าง ๆ
4. ติดต่อประสานงานเครือข่ายผูป้ กครอง – ผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
5. จัดประชุมสัมมนาตามโครงการของฝ่าย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
โรงพยาบาล, องค์การบริหารส่วนตาบล, องค์การบริหารส่วนจังหวัด
งำนป้องกันโรคเอดส์ – ยำเสพติด
- นำยสมคิด สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ
- นำยศุภชำติ ภักดีเจริญ
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร
- นำงสำคร แก้วใจดี
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร
- นำงสำวภำวณี ด่ำนศิระวำนิชย์
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร
มีหน้ำที่ 1. รวบรวมข้อมูลของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสีย่ งเกี่ยวกับโรคเอดส์ – ยาเสพติด (จากครูที่ปรึกษา)
2. นานักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้าพบกลุม่ บริหารงานกิจการนักเรียน
3. รายงานผล ติดต่อผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
4. จัดทาข้อมูลรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
5. ส่งต่อนักเรียนตามข้อมูล หรือรายงานผูบ้ ังคับบัญชาต่อไป
6. จัดอบรมนักเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ – สารเสพติด
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูทปี่ รึกษา (คัดกรอง) ทุกชั้นเรียน
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6.6 งำนส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานกิจกรรมกีฬาภายใน – ภายนอก –ชุมชน
2. งานกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
3. งานจัดทาข้อมูลข่าวสาร โครงการ – ปฏิทินตามแผนงาน
4. งานพัสดุ – อุปกรณ์ฝ่ายกิจกรรม
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
1. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย
ครูชานาญการพิเศษ
2. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
รองผู้อานวยการโรงเรียน
3. นายสาโรจน์ รัตนคา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
4. นายสานิตย์ แจ้งจุล
ครูชานาญการพิเศษ
5. นางสมจิตร คงทองเอียด
ครูชานาญการพิเศษ
6. นายสมคิด สุวรรณรัตน์
ครูชานาญการพิเศษ
7. นางอรสา บุญรินทร์
ครูชานาญการพิเศษ
8. นางสาวธนพร ทองลมุล
ครูชานาญการพิเศษ
9. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง ครูชานาญการพิเศษ
10. นายอมรินทร์ สุประดิษฐ ครูชานาญการพิเศษ
11. นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
ครูชานาญการ
12. นายวิระ พูนเอียด
ครูชานาญการ
13. นางบุญพา บุญศรีโรจน์
ครูชานาญการ
14. นางปิยนุช มามาก
ครูชานาญการ
15. นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมา ครูชานาญการ
16. นายสิทธิชัย ทองมาก
ครู
17. นายฤชายุส พลายด้วง
ครู
18. นางสาวฐาปณี วงศ์สวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
19. นางสาวณัฏฐวี สิงหเมธา ครูอัตราจ้าง
20. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
21. นางสาววันทนา หนูนะ
ครูชานาญการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ
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7. กลุ่มบริหำรงำนสำนักงำนผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนที่รับผิดชอบ

นำยวรรณวิทย์ ควนวิไล

7.1 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนสำนักงำนผู้อำนวยกำร มีดังนี้
1. นางสุภาภรณ์ คงคานนท์
ผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
2. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางอารมย์ มีชนะ
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
4. นางปิยนุช มากมาก
ครูชานาญการ
กรรมการ
5. นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์ ครูชานาญการ
กรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ
ครูชานาญการ
กรรมการ
7. นางสาวจุรีย์ ไก้แก้ว
ครูชานาญการ
กรรมการ
8. นางสาววจิรา สังข์ทอง
ครู
กรรมการ
9. นางสาวสุปราณีต ปานมา
ครู
กรรมการ
10. นายศรีหราช ขุนทอง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
11. นายฤชายุส พลายด้วง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ภำระงำนหลักกลุ่มบริหำรงำนสำนักงำนผู้อำนวยกำร มีดังนี้
1. ประสานงานกับงานนโยบายและแผนของทุกกลุ่มบริหารงานตามนโยบายของผู้อานวยการ
และฝ่ายบริหารโรงเรียน
2. ประสาน ติดตามงานที่ผู้อานวยการให้นโยบายกับกลุ่มบริหารฝ่ายงานต่างๆของโรงเรียน
3. ประสานงานกั บ สารสนเทศของทุ ก กลุ่ ม งาน เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ การประชุ ม
ของฝ่ายบริหารโรงเรียน
4. บริหารดูแลสานักงานผู้อานวยการ เพื่อต้อนรับแขกที่มาติดต่อกับ ผู้อานวยการหรือผู้ที่ม า
ประสานงานติดต่อราชการกับโรงเรียน
5. ประสานและดาเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนตามนโยบายของ
ผู้อานวยการและฝ่ายบริหารโรงเรียน
6. ให้บริการข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นกิจกรรม ตามนโยบายของผู้อานวยการ ฝ่ายบริหาร
โรงเรียนและข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการสถานศึกษา
7. จัด ท าปฏิ ทิ น ปฏิ บั ติ ง าน วางแผนการด าเนิน งานของผู้ อ านวยการฝ่ า ยบริ ห าร ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก
7.2 งำนนโยบำยและแผน มีหน้าที่ จัดทานโยบายและแผนงานของสานักงานผู้อานวยการให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานโรงเรียน วิเคราะห์จัดงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน ประกอบด้วย
1. นางสาวสุปราณีต ปานมา
ครู
หัวหน้า
2. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
3. นายฤชายุส
พลายด้วง
ครู
ผู้ช่วยและเลขานุการ

- 53 -

7.3 งำนสำรสนเทศและเทคโนโลยี มี หน้าที่ จัดท าแบบฟอร์ม บันทึ ก ข้อมู ลเพื่อจัดทาสารสนเทศ
เก็บรวบรวมเอกสารจากกลุ่ม/ฝ่าย/งานต่างๆและผู้รับผิดชอบ จัดทาเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย
1. นางสาวจุรีย์
ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นางชัชฎา
เทพอานวย
ครู
ผู้ช่วย
3. นายศรีหราช ขุนทอง
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
4. นางอัจฉรา ไชยทอง
ครูชานาญการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
7.4 ฝ่ำยพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล มีหน้าที่ พัฒนา
ปรับปรุงฐานข้อมูลของโรงเรียน จัดทาและพัฒนาเว็บไซด์ของโรงเรียน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒ นาเครือ ข่ายการศึก ษา ควบคุม ดูแลรัก ษาและปรับ ปรุ ง ระบบเครือข่า ยคอมพิวเตอร์ และเทคโนโ ลยี
สารสนเทศภายในโรงเรียนร่วมกับงานผลิตสื่อนวัตกรรมและ ICT เพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. นางอัจฉรา ไชยทอง
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3. นายวรัญญู ทะเดช
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
4. นางชัชฎา เทพอานวย
ครูชานาญการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
5. นายศรีหราช ขุนทอง
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ
7.5 งำนพัสดุ มีหน้าที่ บริหารงานพัสดุสานักงานผู้อานวยการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบการพัสดุ ประกอบด้วย
1. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
2. นายฤชายุส
พลายด้วง
ครู
ผู้ช่วยและเลขานุการ
7.6 งำนควบคุมภำยในและประกันคุณภำพ มีหน้าที่ ประสานงานและดาเนินการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน และของกลุ่มงานต่างๆ ประกอบด้วย
1. นางสาวสุปราณีต ปานมา
ครู
หัวหน้า
2. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วย
3. นายฤชายุส
พลายด้วง
ครู
ผู้ช่วยและเลขานุการ
7.7 งำนประชำสัมพันธ์ มีหน้าที่ ให้บริการข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูล กิจกรรมของโรงเรียน
ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรและชุมชน ประกอบด้วย
1. นางปิยนุช
มามาก
ครูชานาญการ
หัวหน้า
2. นางสุจิตรา
สุวรรณชัย
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
3. นางสาวสุกัญญา นวนเสน
ครูชาญการ
ผู้ช่วย
4. นายฤชายุส
พลายด้วง
ครู
ผู้ช่วย
5. นายศรีหราช ขุนทอง
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
6. นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
7. นางสาวจุรีย์
ไก่แก้ว
ครูชานาญการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
7.8 งำนดนตรี กำรแสดงและแสงเสียง มีหน้าที่ ให้บริการงานดนตรี การแสดง แสงเสียง
พิธีกรดาเนินรายการ บันทึกภาพในการจัดกิจกรรมของกลุม่ สาระการเรียนรู้ และงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและ
นอกสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
รองผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้า
2. นางจิราพร ควนวิไล
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
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ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
4. นางสาววจิรา สังข์ทอง
ครู
ผู้ช่วย
5. นางปิยนุช มามาก
ครูชานาญการ
ผู้ช่วยและเลขานุการ
7.9 งำนเลขำนุกำร/วำระงำนผู้อำนวยกำร มีหน้าที่ จัดทาปฏิทินปฏิบัตงิ าน วางแผน
การดาเนินงานของสานักงานผู้อานวยการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย
1. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
รองผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้า
2. นางอารมย์
มีชนะ
ครูชานาญการพิเศษ
รองหัวหน้า
3. นางปิยนุช
มามาก
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
4. นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
5. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
6. นางอรอุมา
นิตย์วิมล
ครูชานาญการ
ผู้ช่วย
7. นางสาววจิรา
สังข์ทอง
ครู
ผู้ช่วย
8. นายวรัญญู
ทะเดช
ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วย
9. นางสาวธัญชนก คงภักดี
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วย
10. นายฤชายุส
พลายด้วง
ครู
ผู้ช่วยและเลขานุการ
11. นายศรีหราช ขุนทอง
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ
8. งำนโครงกำรพิเศษของโรงเรียน
งำนโครงกำรพิเศษของโรงเรียน มีหน้าที่ วางแผนการดาเนินงาน การบริหารจัดการโครงการพิเศษ
ของโรงเรียน เพื่อพั ฒนา ส่ง เสริมสนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ในการบริห ารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ
นโยบายของโรงเรีย น และประสานงานกั บ หน่ วยงาน องค์ ก รต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อ ให้ ด าเนิ น การไปด้ ว ย
ความเรียบร้อ ยและมี ป ระสิท ธิภาพ บังเกิ ดผลดีต่อโรงเรียน ตลอดจนการร่วมมื อในการพัฒนาโรงเรียนให้เ กิ ด
ประโยชน์แก่ทางราชการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้
8.1 โรงเรียนดีประจำตำบล ประกอบด้วย
1. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
รองผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้า
2. นายสาโรจน์ รัตนคา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองหัวหน้า
3. นางวันเพ็ญ ทองบัว
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วย
4. นายสมหวัง ฤทธิรงค์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วย
5. นายฤชายุส พลายด้วง
ครู
ผูช้ ่วยและเลขานุการ
6. นางสาวกนกวรรณ ลีพรหมมา ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ
8.2 งำน STEM ศึกษำ ประกอบด้วย
1. นางวันเพ็ญ ทองบัว
2. นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
3. นายสาโรจน์ รัตนคา
4. นางอัจฉรา ไชยทอง
5. นายฤชายุส พรายด้วง
6. นายศรีหราช ขุนทอง

รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครู
ครูผู้ช่วย

หัวหน้า
รองหัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ
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8.3 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย
1. นางวันเพ็ญ ทองบัว
รองผู้อานวยการโรงเรียน
2. นายสมหวัง ฤทธิรงค์
ครูชานาญการ
3. นายศุภชาติ ภักดีเจริญ
หน.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
4. นายฤชายุส พลายด้วง
หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
5. นางสาวสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์ หน.กลุ่มสาระฯภาษาไทย
6. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
หน.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
7. นายวิระ พูนเอียด
หน.กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
8. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล
หน.กลุ่มสาระฯศิลปะ
9. นางสาววรรณลดา อนงค์
หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
10. นางเพ็ญนภา สุคตะ
หน.กลุ่มสาระฯ.สังคมศึกษาฯ
8.4 ธนำคำรโรงเรียน ประกอบด้วย
1. นางบุญพา บุญศรีโรจน์
ครูชานาญการ
2. นางสาวสุปราณีต ปานมา
ครู
3. นายฤชายุส พรายด้วง
ครู

หัวหน้า
รองหัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นางสุภาภรณ์ คงคานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

