
  

 
 
 
 

 

คำสั่งโรงเรยีนชะอวดวิทยาคาร 
ที่ 220/2565 

เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  
ลูกจ้างประจำและลกูจ้างชัว่คราว ปกีารศึกษา 2565 

……….………………………………………………………………………………………………………….………..…………………… 
 

  การบริหารงานโรงเรียนจะประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่จะเป็นผู้นำความรู้
ความสามารถและความเสียสละ มาใช้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้การบริหารงานภายในสถานศึกษาดำเนินไปด้วย    
ความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นไปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการภายในสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของสำนักงาน   
การมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นระบบรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในกา รบริหารตาม 
วัตถปุระสงค์ท่ีวางไว้ มีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้   

    ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เรื่อง การมอบอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างประจำ คำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 109/2550  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ และคำสั่งที่ 1763/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การมอบอำนาจ
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งต้ังและมอบหมายงานให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและ
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ประจำกลุ่มบริหารงานโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีหน้าที่ กำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงาน นิเทศ ติดตาม   
ตัดสินใจ แก้ปัญหาให้คำปรึกษาและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
        1. นางวิมล    หนูชุม     ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
        2. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล / 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
        3. นางสนิฎา    วงศ์สุรยิามาศ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ   

กรรมการ 
4. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล    ครปูฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน                    

กลุ่มบรหิารงานสำนักงานผู้อำนวยการ กรรมการ 
       5. นางสาวเขมิกา   สิทธิฤทธิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป / 
     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 
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2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   

2.1 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) วางแผนการบริหารงานวิชาการ 

2) จัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ 

3) ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ และติดตามการบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4) งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5) ประสานกบัหน่วยงาน องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นางอรสา  บุญรินทร์  ที่ปรึกษากลุ่มบริหารงานวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางขนิษฐา  ใจดี   หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ/  รองประธานกรรมการ 

หน.งานรับนักเรียน/หน.กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
4. นางอัจฉรา  ไชยทอง  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ/  รองประธานกรรมการ 

หน.ฝ่ายวัดผลแบะประเมินผล/หน.งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ๆ  

5. นางสาวนวิญญา  กุณฑล  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ/  รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยนายทะเบียน 

6. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ที่ปรึกษากลุ่มบริหารงานวิชาการ/  กรรมการ 
หน.งานระบบข้อมูลนักเรียน/ 
หน.งานการจัดการเรียนรู้/  
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ  

7. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ครูปฏิบัตหิน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน/หน.งานรับนักเรียน 
/หน.กลุ่มสาระฯศิลปะ   กรรมการ  

8. นายวรัญญู  ทะดช  หน.งานโสตทัศนศึกษา   กรรมการ 
9. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลีย้ง หน.งานห้องสมุด    กรรมการ 
10. นางสุพัตรา  ไกรหา  หน.กิจกรรมเพื่อสังคมฯ/หน.งานIS/  กรรมการ 

หน.กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
11. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานชิย์ หน.กิจกรรมในเครื่องแบบ(นศท.)  กรรมการ 
12. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน หน.งานหลักสูตรฯ   กรรมการ 
13. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา หน.งานรายวิชาเพ่ิมเติม   กรรมการ 
14. นางชัชฎา   เทพอำนวย  หน.งานข้อมูล SGS/   กรรมการ 

หน.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
15. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์  หน.งานวิจัยฯ/    กรรมการ 

หน.กลุ่มสาระ ฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  
16. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  หน.งานทะเบียนนักเรียน   กรรมการ 
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17. นางกาญจนา  ชูเมฆา  หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/  กรรมการ 

    รอง หน.งานห้องเรียนพิเศษ   
18. นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์  หน.งานโครงการลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ กรรมการ 
19. นางสาวจุรีย์  ไก่แกว้  หน.งานดูแลนักเรียนห้องเรียนพเิศษ/ กรรมการ 

รอง หน.งานห้องเรียนพิเศษ 
20. นายสาธร  มหาสวัสดิ์  หน.กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
21. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ หน.กิจกรรมชุมนุม   กรรมการ 
22. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  หน.งานจัดสอบวิเคราะห์ข้อสอบ/  กรรมการ 

           หน.งานสมถรรนะผู้เรียน/ 
    หน.ติดตามการเรียนการสอน 

23. นางสาวกณัหา  ม้าแก้ว  หน.กิจกรรมแนะแนว/   กรรมการ 
หน.งานกองทุนเงนิกูย้ืมเพ่ือการศึกษา 

24. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์  หน.คุณลักษณะอันพึงประสงค์/  กรรมการ 
อ่านคิดวิเคราะห์เขียน/งานสารสนเทศ 

25. นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล  หน.งานประกันคุณภาพภายในฯ/  กรรมการ 
หน.งานพัสดุ  

26. นางสาวอรัญญา  แก้วบุญทอง ผู้ช่วยงานพัสุด    กรรมการ 
27. นางสาวสุชัญญา  กายฤทธิ์   งานติดตามการสอนฯ   กรรมการ 
28. นางสาวบัณฑิตา  วงศ์อุทัย งานกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  กรรมการ 
29. นางสาวสุชัญญา  กายฤทธิ์   งานติดตามการสอนฯ   กรรมการ 
30. นายรัตนชัย  ตัญญะ  รอง หน.งานห้องเรียนพิเศษ 
31. นางปิยนุช  มามาก  รองหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ/  กรรมการและเลขานุการ  

หน.กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
32. นางสาวณัฐฐินันท์  ด้วงช ู  หน.งานประชาสัมพันธ์วิชาการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.2 ฝ่ายบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2.2.1 งานสำนักงานและเลขานุการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) อำนวยความสะดวก ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนฝ่ายงานต่าง ๆ ในสังกัดกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2) จัดทำเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัภาระงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
3) จัดระบบงานสารบรรณ บันทึกทะเบียนหนังสือรับ – ส่งทะเบียนหนังสือและจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ 
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางขนษิฐา   ใจดี  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนวิญญา  กุณฑล  ครชูำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
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4. นางอัฉจรา  ไชยทอง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
6. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  คร ู    กรรมการ   
7. นางปยินุช  มามาก  ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวณัฐฐินันท์  ด้วงช ู  ครผูู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.2.2 งานแผนงาน/โครงการและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) วางแผน จัดทำนโยบาย กลยุทธ์การบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2) จดัทำแผนงาน/โครงการ และสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

3) จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

5) นิเทศ กำกับ และติดตามงานแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางขนิษฐา   ใจดี  ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
3. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
4. นางอรสา  บุญรินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางปิยนุช   มามาก  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางสุพัตรา  ไกรหา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางสาวนวิญญา  กุณฑล  ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
10. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานชิย ์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลีย้ง ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
13. นางรองรัก สุวรรณรัตน์  ครชูำนาญการ   กรรมการ 
14. นางอัมพร  แสงจันทร์  ครชูำนาญการ   กรรมการ 
15. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครชูำนาญการ   กรรมการ 
16. นายสาธร  มหาสวัสดิ ์  ครชูำนาญการ   กรรมการ 
17. นายชิตพล  เต็มนา  คร ู    กรรมการ 
18. นายวรัญญู  ทะเดช  คร ู    กรรมการ 
19. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว  คร ู    กรรมการ 
20. วิชาการกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระฯ     กรรมการ 
21. นางสาวนวิญญา  กุณฑล  ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
22. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.2.3 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการ และการพัฒนาคณุภาพงานวิชาการในภาพรวม 

ของโรงเรียน 

2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครผูู้สอนศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3) จัดทำแผนงาน /โครงการของงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4) ศึกษาค้นคว้า และทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

5) ให้ความรูเ้กี่ยวกบัการทำงานวิจัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทำวิจัยทางการศกึษา ทั้งในรูปแบบทีม 

และรายบุคคล 

7) สรุป รายงานผล และนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ในปีการศึกษาต่อไป 

8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์         ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. วิชาการกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระฯ     กรรมการ 
3. นางสาวธันย์ชนก  สุมาล ี   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

2.2.4 งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ ดังนี้ 
1) พิจารณาคัดเลือกนักเรยีนที่ขอกู้ยืมเงินเพ่ือเสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ 
2) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 

3) สัมภาษณ์ผู้กู้ยมืเงินทั้งหมด ถ้ามีความจำเป็นอาจสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4) ตรวจสอบโดยเยี่ยมเยียนครอบครวัของผู้กู้ยืมเงินในกรณีทีเ่หน็ว่าจำเป็น 

5) สรุปข้อมูลการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงิน 

6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินตามที่คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่งหรือ 

คณะอนุกรรมบัญชีจ่ายที่สองมอบหมาย  
ประกอบด้วย 

1. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางอรสา  บุญรินทร์   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์   คร ู   กรรมการ 
4. นางสาวบัณฑิตา  วงศ์อุทัย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
5. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

2.2.5 งานระบบข้อมูลนักเรียน (Data Management Center : DMC) และระบบปจัจัยพืน้ฐานนักเรียน 
ยากจนภายใตโ้ครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (https://cct.thaieduforall.org) 
มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้  
  1) วางแผนดำเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  
  2) จัดทำฐานข้อมูลและดำเนินการจัดเกบ็ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  

https://cct.thaieduforall.org/
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  3) รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รายงานข้อมูลทางการศึกษา  
  4) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนใหถู้กต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน      
 ประกอบด้วย 
 1. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/4   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวรชัดาภรณ์   ศิริคำ       คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/1  กรรมการ 
  3. นางสาวผกามาศ    สิริอินทร์  คุณครทูี่ปรกึษาชั้น ม.1/1  กรรมการ 
  4. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ     คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/2  กรรมการ 

 5. Mrs.Lisette  Marjorie   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/2  กรรมการ 
 6. นางสาวภัสศร   สมทรัพย์        คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/3  กรรมการ 
 7. นายสุรกานต์   เกลี้ยงขำ   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/3  กรรมการ  
 8. นางอัจฉรา   ไชยทอง   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/4  กรรมการ 
  9. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์          คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/5  กรรมการ 
 10. นางสุพัตรา    ไกรหา   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/5  กรรมการ 
 11. นางสาวภาวณี   ด่านศิระวานิชย์      คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/6  กรรมการ  
 12. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/6  กรรมการ 
 13. นางสาวสุปราณีต  ปานมา       คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/7  กรรมการ 
 14. นายรัตนชัย   ตัญญะ   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/7  กรรมการ 
 15. นายสาโรจน ์  รตันคำ           คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/8  กรรมการ 
 16. นางสาวศิริเพ็ญ   หนูเกลี้ยง  คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/8  กรรมการ 
 17. นางสาวอรอมุา  อิสลาม   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/9  กรรมการ 
 18. นายนัยวัต  กชยอด   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/9  กรรมการ 

19. นางสาวจุรีย์  ไก่แกว้             คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/1  กรรมการ 
 20. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์  คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/1  กรรมการ 
 21. นางปิยนุช  มามาก                   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/2  กรรมการ 
 22. Mr.Keenan Myburgh   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/2  กรรมการ 
 23. นางสาวกนกวรรณ    เหมทานนท์    คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/3  กรรมการ 
 24. นายสุริยา  ตะลาศิริ   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/3  กรรมการ 

25. นายศรีหราช  ขุนทอง              คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/4  กรรมการ 
26. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/4  กรรมการ 
27. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ          คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/5  กรรมการ 
28. นางสาวศิริลักษณ์  ชูทิพย์             คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/5  กรรมการ 
29. นางสมจิตร  คงทองเอียด          คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/6  กรรมการ 
30. นายไพฑูรย์  ขุนทอง   คุณครทูี่ปรกึษาชั้น ม.2/6  กรรมการ 
31. นางกาญจนา  ชูเมฆา           คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/7  กรรมการ 
32. นางสาวอัจฉรา  ประวัน   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/7  กรรมการ 
33. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล       คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/8  กรรมการ 
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34. นางอรสา  บุญรินทร์   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/8  กรรมการ 
35. นางชัชฎา  เทพอำนวย           คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/9  กรรมการ 
36. นายวรัญญู  ทะเดช   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/9  กรรมการ 
37. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์    คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/1  กรรมการ 
38. นางสาวรวินันท ์ ไพพูล   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/1  กรรมการ 
39. นางเอ้ือมเดือน   สุริยะย์          คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/2  กรรมการ 
40. Mr.Yusuf  Patel   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/2  กรรมการ 
41. นางมณฑา   แก้วมณี              คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/3  กรรมการ 
42. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์  คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/3  กรรมการ 
43. นายเสนาะ   ทรงประดิษฐ์        คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/4  กรรมการ 
44. นายอร่าม  ใสสะอาด       คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/4  กรรมการ 
45. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์           คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/5  กรรมการ  
46. นางสาวธันย์ชนก     สุมาลี     คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/5  กรรมการ  
47. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกต ุ  คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/6  กรรมการ 
48. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์  คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/6  กรรมการ 

  49. นางสาวขวัญจิรา   นวลแป้น  คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/7  กรรมการ 
  50. นายฉลองชัย  ละม้าย   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/7  กรรมการ 
  51. นางสาวธนพร   ทองลมุล        คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/8  กรรมการ 
  52. นายภัทรกร  ศิริรตัน์   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/8  กรรมการ 
  53. นางสาวนวิญญา   กุณฑล      คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/9  กรรมการ 
  54. นางสาวศริิพร  ศรีไชย      คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/9  กรรมการ 
  55. นางอรอุมา  นิตย์วิมล   คุณครทูี่ปรกึษาชั้น ม.4/1  กรรมการ 
  56. นางสาวนลินทิพย์  สุขสงวน  คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/1  กรรมการ 
  57. นายวิเชียร  บุญรัตน์   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/2  กรรมการ 
  58. นางสาวบัณฑิตา  วงศ์อุทัย  คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/2  กรรมการ 
  59. นางเพ็ญนภา  สุคตะ   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/3  กรรมการ 

  60. นางสาวสิรภัทร  สวสัดิกุล   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/3  กรรมการ 
  61. นางสาวณัฐฐินันท์  ด้วงช ู   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/4  กรรมการ 
  62. นางสาวนาถยา  แดงทองใส  คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/4  กรรมการ 
  63. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย   คุณครทูี่ปรกึษาชั้น ม.4/5  กรรมการ 
  64. นางสาวจิรา  จริตงาม   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/5  กรรมการ 
  65. นางลภารัตน์  รอดสง   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/6  กรรมการ 
  66. นางสาวอรัญญา  แก้วบุญทอง  คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/6  กรรมการ 
  67. นางขนิษฐา  ใจดี    คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/1  กรรมการ 
  68. นางสาวสายฤดี  ศรีชูทอง   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/1  กรรมการ 
  69. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/2  กรรมการ 
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  70. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/3  กรรมการ  
  71. นางสาวนันทิยา  แก้ววิจติร  คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/3  กรรมการ 
  72. นางจิราพร  ควนวิไล   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/4  กรรมการ 
  73. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/5  กรรมการ 
  74. นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์  คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/5  กรรมการ 
  75. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/6  กรรมการ 
  76. นางสาวสุชัญญา  กายฤทธิ์  คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/6  กรรมการ 
  77. นางศันสนีย์  สมสีแสง   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.6/1  กรรมการ 
  78. นางสาววจิรา  สังข์ทอง   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.6/2  กรรมการ 
  79. นางสาวรัตทิกา  เพ็งจันทร์  คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.6/2  กรรมการ 
  80. นางสาวอุทยัวรรณ  สังคานาคนิ  คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.6/3  กรรมการ 
  81. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา  คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.6/3  กรรมการ 
  82. นางอัมพร  แสงจันทร์   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.6/4  กรรมการ 
  83. นายสาธร  มหาสวัสดิ ์   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.6/4  กรรมการ 
  84. นางเกวลิน  เกตแุก้ว   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.6/5  กรรมการ 
  85. นายชิตพล  เต็มนา   คุณครทูี่ปรึกษาชั้น ม.6/5  กรรมการ 
  86. นางสาวธัญชนก  คงภักดี   เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
  87. นางนุชฏา  จิตติศักดิ์   เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

2.2.6 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่นักศึกษา  แนะนำให้รู้จักบุคลากร สถานที่ ฯลฯ  และมอบหมายงานที่ 

นักศึกษาต้องปฏิบัติ 
2) จดัทำคำสั่งแต่งตั้งครูพ่ีเลี้ยง และครูนิเทศก์ประจำโรงเรียน 

3) ดูแล ให้คำปรึกษา แนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

4) ประสานงาน และร่วมมือกับสถาบัน หรืออาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการดำเนินงาน 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
5) ดูแลการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เป็นไปตามระเบียบ 

6) มอบหมายงานตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยพัฒนานักศึกษา 

7) นิเทศตดิตามงานที่มอบหมายแก่นักศึกษา 

8) กำกับดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในแบบแผน แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน 

9) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย 

1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล  ประธานกรรมการ 
2. นางสนิฎา   วงศ์สุริยามาศ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 
3. นางขนิษฐา  ใจดี   หน.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี กรรมการ 
4. นางกาญจนา  ชูเมฆา  หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/ครพ่ีูเลี้ยงฯ กรรมการ 
5. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  หน.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ/ครูพ่ีเลี้ยงฯ กรรมการ 
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6. นางสาวสุปราณีต ปานมา  ครูพ่ีเลี้ยงกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  กรรมการ 
7. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครูพ่ีเลี้ยงกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  กรรมการ  
8. นางอัฉจรา  ไชยทอง  ครูพ่ีเลี้ยงกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
9. นางชัชฎา  เทพอำนวย  ครูพ่ีเลี้ยงกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตรฯ์ กรรมการ 
10. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูพ่ีเลี้ยงกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตรฯ์ กรรมการ 
11. นางสาวมตัถกาญจน์  เอียดดำ คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวสุชัญญา  กายฤทธิ์ ครอัูตราจ้าง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.3 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้

2.3.1 งานหลักสูตร  มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ ดังนี้ 
1) พัฒนาหลักสตูรบริหารการศึกษา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

3) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตร 

4) จัดทำคูม่ือบริหารหลักสูตร  และงานวิชาการสถานศึกษา 

5) ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อมูลสารสนเทศเกีย่วกบัสภาพปัญหา 

และความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 

6) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษาโดยร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

7) จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
และระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

8) นำหลักสูตรไปใช้และบริหารจัดการการใช้หลักสูตร 

9) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร 

10) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

11) งานจัดตารางเรียนและการจัดสาระเพ่ิมเติม 

12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  ครชูำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางสุพัตรา  ไกรหา   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนวิญญา  กุณฑล   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
4. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล   ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
5. นางอรสา  บุญรินทร์   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
10. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์   ครชูำนาญการ   กรรมการ 
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11. นางเกวลิน  เกตุแก้ว   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
12. นางขนิษฐา  ใจดี   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
13. นางเอ้ือมเดือน สุริยะย์   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
14. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
15. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
16. นายสาธร  มหาสวัสด์ิ   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
17. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์   คร ู    กรรมการ 
18. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์  คร ู    กรรมการ 
19. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว   คร ู    กรรมการ 
20. นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
21. นางปิยนุช  มามาก   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสาวศิรพิร  ศรีไชย   ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์   เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.3.2 งานการจัดการเรียนรู้  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) วางแผน/ออกแบบ/จัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู้ 
2) จัดทำและติดตามการจัดทำแผนการเรียนรู้ 
3) ออกแบบกระบวนการเรยีนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4) ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 

5) งานบริหารวางแผนและการจัดการเรียนรู้ 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางปิยนุช  มามาก  ครชูำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางขนิษฐา  ใจดี   ครชูำนาญการ   กรรมการ   
4. หัวหนา้กลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระฯ     กรรมการ 
5. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  คร ู    กรรมการ 
6. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ คร ู    กรรมการ 
7. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์  คร ู    กรรมการ 
8. นางสาวณัฐฐินันท์  ด้วงช ู  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
9. นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
10. นางสาวสุชัญญา  กายฤทธิ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
11. นางสาวอรญัญา  แก้วบุญทอง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
12. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

2.3.3 งานนิเทศภายในสถานศึกษา  มีขอบขา่ยและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1.) จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 

2.) จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
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3.) ประสานงานการนิเทศงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสม 

กับสถานศึกษา 

4.) ประสานงานให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนิเทศการสอนแบบกลัยาณมติร 

5.) กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของบุคลากรในกลุ่มงาน 

6.) ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการพัฒนางานของสถานศึกษา 

7.) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา 

8.) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางสุดารตัน์  ขวัญแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนวิญญา   กุณฑล     ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. หัวหน้ากลุ่มสารฯ ทุกกลุ่มสาระฯ     กรรมการ 
5. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวอรัญญา  แก้วบุญทอง ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.3.4 งานประชาสัมพันธ์วิชาการ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 

1) รวบรวม และเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2) เป็นศนูย์ข้อมูล และบริการข่าวสารของกลุ่มบริหารงานวชิาการ 

3) ออกแบบ จัดทำ และผลิตสือ่ เอกสาร และรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่และ 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกีย่วข้องกับกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย  
1. นางสาวณัฐฐินันท์  ด้วงช ู  ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 
2. นางปิยนุช  มามาก  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวมตัถกาญจน์  เอียดดำ คร ู    กรรมการ 
4. นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล  ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
5. นางสุชัญญา  กายฤทธิ์  ครอัูตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 

2.3.5 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้  มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ ดังนี้ 
1) ดำเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามท่ีได้รับจากทางโรงเรียน 

2) วางระบบบุคคลในการบริหารงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น งานบริหาร งานวิชาการ  
งานวัดผลและประเมนิผล งานพัสดุ การเงิน งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเลขานุการ หรืองานอ่ืน ๆ  
ทีเ่กีย่วข้องในการบริหารจัดการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถปุระสงค ์และเป้าหมาย 
ของโรงเรียน 

3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เพียงพอ 

4) ควบคุมรักษาวัสดุอุปกรณ์  ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5) จัดนิทรรศการแสดงผลงานครู ผลงานนักเรียนเกีย่วกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใน 

กลุม่สาระการเรียนรู้ 
6) จัดทำงบประมาณ และควบคุมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

7) ส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 

8) ดำเนินการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ 

9) ร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานวิชาการในการจัดตารางสอน การจดัแผนการเรียนและการเปิด 

รายวิชาเพ่ิมเติมเลือกให้แก่นักเรียน 

10) ควบคุม และจัดทำบัญชีพัสดุประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
11) ตรวจสอบ ติดตามการเรียนการสอน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และการจดัสอนแทน 

12) รายงานผลการปฏิบัติงานของครู ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อผู้บังคับบัญชา 

13) นิเทศ ติดตาม งานวิชาการในกลุ่มสาระฯ ที่รับผิดชอบ  เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและ 

การใช้วัสดุอุปกรณ์ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
14) เสนอความคิดเห็นในการพิจารณาความด ีความชอบของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
15) ดำเนินการทดสอบ กำหนดแนวออกข้อสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบวิชาต่าง ๆ 

16) ศึกษาค้นคว้า ประเมิน วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขปัญหางานวิชาการ 

ในกลุ่มสาระฯ ทีร่ับผิดชอบ 

17) ติดต่อประสานงานทางวิชาการกับครู ทั้งในสถานศึกษาและนอกโรงเรียน 

18) พัฒนาชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทั้งภายในและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย  
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
1.1 นางสุพัตรา  ไกรหา   ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวสุกญัญา  นวนเสน  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสาวธนพร  ทองลมุล  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
1.4 นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
1.5 นางสาวจิราวรรณ  บัวเกต ุ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
1.6 นางสาวจารุณี  นิยมญาติ  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
1.7 นางสาวศิรพิร  ศรีไชย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
1.8 นายภัทรกร  ศิรริัตน์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 19. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
2.1 นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครชูำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
2.3 นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
2.4 นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
2.5 นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
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2.6 นางสาวสุปราณีต  ปานมา       ครูชำนาญการ  กรรมการ 
2.7 นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  คร ู   กรรมการ 
2.8 นางสาวรวินันท์  ไพพูล  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
2.9 นางสาวอัจฉรา  ประวัน  นศ.ฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
2.10 นางสาวนาถยา  แดงทองใส  นศ.ฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
2.11 นางสาวสายฤดี  ศรีชูทอง  นศ.ฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
2.12 นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริคำ  ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประกอบด้วย 
3.1 นางขนิษฐา  ใจดี   ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครูชำนาญการ  รองประธานกรรมการ  
3.3 นางชัชฎา  เทพอำนวย  ครูชำนาญการพิเศษ        รองประธานกรรมการ 
3.4 นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.5 นางสาวนวิญญา  กุณฑล  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.6 นางมณฑา  แก้วมณี   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
3.7 นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครชูำนาญการ  กรรมการ 
3.8 นางศันสนีย์  สมสีแสง  ครูชำนาญการ  กรรมการ   
3.9 นางสาวผกามาศ  สิริอินทร ์  คร ู   กรรมการ  
3.10  นายศรีหราช   ขุนทอง  คร ู   กรรมการ 
3.11 นายวรัญญู  ทะเดช   คร ู     กรรมการ 
3.12 นางสาวชนกนาฏ   กาญจนภักดิ ์ คร ู   กรรมการ 
3.13 นางสาวนันธิญา  แก้ววิจิตร  คร ู   กรรมการ 
3.14 นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
3.15 นายอร่าม  ใสสะอาด  ครูผู้ทรงคุณคา่  กรรมการ 
3.16 นางสาวรัตทิกา  เพ็งจันทร ์  นศ.ฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
3.17 นายสุริยา  ตะลาศิริ  นศ.ฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
3.18 นางสาวศิริลักษณ ์ ชูทิพย์  นศ.ฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
3.19 นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
3.20 นายรัตนชัย  ตัญญะ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
4.1 นายสาธร  มหาสวัสดิ ์  ครชูำนาญการ  ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  คร ู   รองประธานกรรมการ 
4.3 นางสาวภาวณี   ด่านศิระวานิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.4 นางสมจิตร   คงทองเอียด  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.5 นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.6 นางสมใจ   ทรงประดิษฐ์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.7 นางเกวลิน   เกตุแก้ว  ครชูำนาญการ  กรรมการ 
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4.8 นางเพ็ญนภา   สุคตะ   ครชูำนาญการ  กรรมการ 
4.9 นายไพฑูรย์  ขุนทอง   คร ู   กรรมการ  
4.10 นายฉลองชัย  ละมา้ย  คร ู   กรรมการ 
4.11 นางสาวบัณฑิตา  วงศ์อุทยั  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4.12 นายนัยวัต  ราชยอด  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
4.13 นางสาวอรอุมา  อิสลาม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย 
5.1 นางรองรัก   สุวรรณรัตน์  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
5.2 นายชูศักดิ์   นวลจุ้ย   ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
5.3 นายสมคิด   สุวรรณรัตน์  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.4 นายคำรพ   รอดสง   ครชูำนาญการ  กรรมการ 
5.5 นางสาวปลีรัตน์   เกลี้ยงจันทร์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
5.6 นายชิตพล  เต็มนา   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ประกอบด้วย 
6.1 นายวรรณวิทย์   ควนวิไล  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
6.2 นางสาวจิรา  จริตงาม   คร ู   รองประธานกรรมการ 
6.3 นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
6.4 นางสาวอมรรัตน์   หิรัญรัตน์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
6.5 นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
6.6 นางอัมพร   แสงจันทร์  ครูชำนาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย 
7.1 นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครชูำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
7.2 นายสาโรจน์  รัตนคำ   ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
7.3 นายวิเชียร  บุญรัตน์   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7.4 นางฉลวย  หนูจนัทร์   พนักงานการเงินและบัญชี กรรมการและวัดผลกลุ่มสาระฯ 
7.5 นางสาวนลินทิพย์  สุขสงวน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ  
7.6 นางจิราพร  ควนวิไล   ครชูำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
8.1 นางปิยนุช  มามาก   ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
8.2 นางลภารัตน์  รอดสง   ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
8.3 นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
8.4 นางสาวมตัถกาญจน์  เอียดดำ คร ู   กรรมการ 
8.5 นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์  คร ู   กรรมการ 
8.6 นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี  คร ู   กรรมการ 
8.7 นายสุรกานต์   เกลี้ยงขำ  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
8.8 นางสาวสุชัญญา  กายฤทธิ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
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8.9 นางสาวอรัญญา  แก้วบุญทอง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
8.10  Mr. Keenan Myburgh  ครจู้างชาวต่างชาติ กรรมการ 
8.11  Miss Lisette Marjorie Simeon ครูจ้างชาวต่างชาติ กรรมการ 
8.12  Mr. Yusuf Rahman Patel        ครูจ้างชาวต่างชาติ กรรมการ 
8.13 นางสาวณัฐฐินันท์  ด้วงชู  ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
9. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีขอบขา่ยและภาระหน้าที ่ ดังนี้ 

1) จัดระบบบริหารงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3) สรรหา วางแผนจัดอัตรากำลังตามความต้องการของกิจกรรม 

4) งานกิจกรรมนักเรียนในหลักสูตร 

5) กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
6) งานแนะแนว 

7) กิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือ – เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ฯลฯ 

8) กิจกรรมชุมนุม 

9) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
10) ติดต่อ ประสานงานกับงานส่งเสรมิกิจกรรมนอกหลักสตูร 

11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นายชูศกัดิ์  นวลจุ้ย  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานชิย ์ ครชูำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสุพัตรา   ไกรหา  ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว  คร ู    กรรมการ 
5. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

9.1 กิจกรรมแนะแนว  ประกอบด้วย 
1) นางสาวกัณหา  ม้าแกว้ คร ู    ประธานกรรมการ 
2) นางอรสา  บุญรินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์ คร ู    กรรมการ 
4) นางสาวบัณฑิตา  วงศ์อุทัย ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
5) ครูที่ปรึกษาทุกห้อง      กรรมการ 
6) นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

9.2 กิจกรรมในเครื่องแบบ 
9.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ประกอบด้วย 

1) นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) นายสมคิด  สุวรรรณรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3) นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4) นายสาโรจน์  รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
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5) นายวิเชียร  บุญรัตน ์  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6) นางปิยนุช  มามาก  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7) นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8) นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ คร ู   กรรมการ 
9) นายชิตพล  เต็มนา  คร ู   กรรมการ 
10) นายไพฑลูย์  ขุนทอง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

9.2.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  ประกอบด้วย 
1) นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานชิย ์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวจันทร์ทพิย์  รอดมา ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 

9.3 กิจกรรมชุมนุม  ประกอบด้วย 
1) นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ  คร ู   ประธานกรรมการ 
2) นางสุพัตรา   ไกรหา   ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3) นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4) นางชัชฎา   เทพอำนวย   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5) นางสาวภัสศร  สมทรพัย์   คร ู   กรรมการ 
6) นายศรีหราช  ขุนทอง   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

9.4 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ประกอบด้วย 
1) นางสุพัตรา  ไกรหา    ครชูำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3) นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4) นางสาวจารุณ ี นิยมญาติ   ครชูำนาญการ  กรรมการ 
5) นางสาวศิริพร  ศรีไชย   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
6) นายภัทรกร  ศิริรัตน์   ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
7) นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ  คร ู   กรรรมการและเลขานุการ 

2.3.6 งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) จดัทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

3) ประสานการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ 

4) จัดทำและรวบรวมผลงาน/รางวัลนักเรียน 

5) ประชาสัมพันธ์ผลงาน/รางวัลนักเรียนสู่สาธารณชน 

6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางอรสา  บุญรินทร์   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายวรรณวิทย์   ควนวิไล   ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
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5. นางอัจฉรา   ไชยทอง   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางสาวนวิญญา  กุณฑล   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางสุพตัรา    ไกรหา   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. ขนิษฐา   ใจดี    ครชูำนาญการ   กรรมการ 
9. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
10. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครชูำนาญการ   กรรมการ 
11. นายสาธร  มหาสวัสดิ ์   ครชูำนาญการ   กรรมการ 
12. นางสาวกัณหา   ม้าแก้ว   คร ู    กรรมการ 
13. วิชาการกลุ่มสาระ ฯ ทุกกลุ่มสาระฯ     กรรมการ 
14. นางปิยนุช   มามาก   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
15. นางนุชฎา    จิตติศักดิ ์   เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.3.7 งานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) วางแผนงานโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
2) วิเคราะห์กิจกรรมใหส้อดคล้องตามนโยบาย สพฐ. 
3) จัดกจิกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ให้นักเรียนตามความเหมาะสมกับบริบทและ 

ความพร้อมของโรงเรียน 

4) ติดตามการเข้าสอนของครู 
5) ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน 

6) สรุปและรายงานผล 

7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์   ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นางปิยนุช  มามาก        ครชูำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายวรรณวิทย์   ควนวิไล   ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
4. นางสุดารัตน์   ขวัญแก้ว   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสุพัตรา  ไกรหา   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางรองรกั  สุวรรณรัตน์   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
7. นางขนิษฐา   ใจดี   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
8. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครชูำนาญการ   กรรรมการ 
9. นายสาธร  มหาสวัสดิ ์   ครชูำนาญการ   กรรมการ 
10. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

2.3.8 งานรายวิชาเพิ่มเติม  มีขอบขา่ยและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) ประสานการเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) สำรวจการเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมจากครูผู้สอน  
3) รวบรวม และจัดทำเอกสารเพื่อให้นักเรียนเลือกเรียน พร้อมนำส่งกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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4) ประสานงานด้านเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายหลักสูตร และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่เปดิรายวิชาเพ่ิมเติม 

5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา  ครชูำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์   คร ู    รองประธานกรรมการ 
3. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล   ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
4. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางปิยนุช  มามาก   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางสุพตัรา  ไกรหา   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางรองรกั  สุวรรณรัตน์   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
9. นางขนิษฐา  ใจดี    ครูชำนาญการ   กรรมการ 
10. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
11. นายสาธร  มหาสวัสด์ิ   ครชูำนาญการ   กรรมการ 
12. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรรมการและเลขานุการ 

2.3.9 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)  
มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้  

1) วางแผนการทำงานร่วมกันเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินผลความก้าวหน้า 
การจดัการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2) ร่วมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ แหล่งเรียนรู้ หลักสูตร สภาพแวดล้อม 
และการจัดการเรยีนการสอนของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3) ร่วมวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

4) ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อการแข่งขันในเวทีโลกในยุค 
ศตวรรษที่ 21 

5) รวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูลตลอดจนความสำเร็จทุก ๆ ด้านของหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อโรงเรียน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

6) ร่วมรับประเมินและจัดเตรียมผลงานเสนอคณะกรรมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
7) รว่มกำหนดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนานักเรียนด้านความเป็นเลิศทางวิชาการให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนสูงขึ้น สื่อสารได้สองภาษามากข้ึน ตลอดจนมีความคิดริเริ่มและผลิตผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ด้วย 
ความรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ประกอบด้วย 

1. นางสุพัตรา  ไกรหา   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอุทยัวรรณ  สังคานาคิน  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกต ุ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
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4. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางปิยนุช  มามาก   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
7. นางขนิษฐา  ใจดี    ครูชำนาญการ   กรรมการ 
8. นางสาววจิรา  สังข์ทอง   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
9. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
10. นางสาวชนกนาฎ  กาญจนภักดิ ์  คร ู    กรรมการ 
11. นางสาวรวินันท์  ไพพูล   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
12. นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
13. นางสาวสุชัญญา  กายฤทธิ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
14. นางสาวอมรรัตน์  หริญัรัตน์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
15. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
16. นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
17. นายฉลองชัย  ละม้าย   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
18. นายภัทรกร  ศิริรัตน์   ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.4 ฝ่ายวัดผลและประเมินผล  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) ควบคุมดแูลการวัดผล  ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบของการวัดผลการศกึษา 
2) จดัเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆท่ีเกีย่วข้องกับการวัดผลใหเ้พียงพอและสะดวกแก่การใช้ 
3) แนะนำให้ความรู้แก่ครู  และนักเรียนให้เข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
4) ดำเนินการสอบกลางภาค การสอบแก้ตัว การสอบปลายภาค  และการประกาศผลการสอบ 

5) จัดระบบการเรียนซ้ำ  เรียนซ่อมเสริมให้มีประสิทธิภาพ 

6) ตรวจสอบการให้ระดับผลการเรียน  ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอบและแบบทดสอบ 

7) ดำเนินการสอบแก้ตัว  สอบกรณีพิเศษ  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
8) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบ  รวบรวมข้อสอบที่วิเคราะห์แล้ว  เพ่ือจัดทำคลังข้อสอบ 

9) ดำเนินการวิเคราะห์ผลการเรียน และรวบรวมปัญหาต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

10) รวบรวมหลักฐานการประเมินผลเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
11) ดำเนินการนำข้อสอบมาตรฐานมาตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
12) จัดให้มีแผนการออกข้อสอบ  และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 

13) จัดระบบการเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนต่างๆ ให้เป็นระเบียบ  และมีประสิทธิภาพ 

14) จัดเอกสาร ปพ.ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ 

15) รายงานข้อมูลสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเสนอปรับปรุงระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

16) ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รบัมอบหมาย 
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ประกอบด้วย 
1. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์  งานสอบแก้ตวัม.ต้น/ปพ.6/  รองประธานกรรมการ 

วัดผลฯกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
3. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา งานสอบแก้ตัว ม.ปลาย/   กรรมการ 

วัดผลฯกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
4. นางสุพัตรา  ไกรหา  งานเรียนซ้ำ ม.ต้น   กรรมการ 
5. นางสาวมัตถกาญจน์ เอียดดำ งานเรียนซ้ำ ม.ปลาย   กรรมการ 
6. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์  งานสารสนเทศ      กรรมการ 
7. นายวรัญญู  ทะเดช  วัดผลฯกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
8. นางเพ็ญนภา  สุดตะ  วัดผลฯกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
9. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ  วัดผลฯกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  กรรมการ 
10. นายชิตพล  เต็มนา  วัดผลฯกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
11. นางสาวจิรา  จริตงาม  วัดผลฯกลุ่มสาระฯ ศิลปะ   กรรมการ 
12. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว  วัดผลฯกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ  กรรมการ 
13. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว  วัดผลฯ งานแนะแนว   กรรมการ 
14. นางสาวอรัญญา  บุญทองแก้ว งานสมรรถนะผู้เรียน   กรรมการ 
15. นางชัชฏา  เทพอำนวย  งานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

วัดผลฯกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  หน.งานจดัสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ/หน.งานสมรรถนะผู้เรียน/   

วัดผลฯกลุม่สาระฯ คณิตศาสตร ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.4.1 งานติดตามการสอนของครูและการเขา้เรียนของนักเรียน  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) ติดตามการเข้าสอนของครู 
2) ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน 

3) สรุปและรายงานผล (ทุกเดือน) 
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์   คร ู    ประธาน 
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธาน 
3. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์   คร ู    รองประธาน 
4. นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวณฐัฐินันท์  ด้วงช ู   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
6. นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
7. นางสาวสุชัญญา  กายฤทธิ์   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
8. นางสาวอรัญญา  บุญทองแก้ว  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
9. นางสาวมตัถกาญจน์  เอียดดำ  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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2.4.2 งานข้อมูล SGS  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน 

2) รายงานและตรวจสอบข้อมูลทางด้านการศึกษา 

3) จัดระบบข้อมูลและระบบงาน SGS และโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

4) ดูแลการใช้งาน SGS ของโรงเรยีน 

5) ดูแลและให้บริการการใช้งาน SGS ของบุคลากร (กรณีต้องการใช้ข้อมูล) 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางชัชฎา   เทพอำนวย   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางเกวลิน  เกตุแก้ว   ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
3. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวนวิญญา  กุณฑล   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
5. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว   คร ู    กรรมการ 
6. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

2.4.3 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทดสอบระดับชาติอืน่ๆ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) จดัทำแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2) วางแผน/ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

3) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4) ติดต่อประสานงานทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5) นำส่ง และรายงานข้อมูลนักเรียนในระบบการทดสอบระดับชาติ 

6) สรุป รายงาน  และวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนในปีการศึกษาต่อไป 

7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางปิยนุช  มามาก   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ  
3. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
4. นางสุพัตรา  ไกรหา    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางขนิษฐา  ใจด ี    ครูชำนาญการ   กรรมการ 
6. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
7. นางเพ็ญนภา  สุคตะ   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
8. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์   ครู    กรรมการ  
9. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว   ครู    กรรมการ 
10. นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล   ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวปิยนชุ  ชะละจิตต ์   ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางนุชฎา  จิตติศักดิ ์   เจ้าหน้าที่ธุรการวชิาการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.5 ฝ่ายทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน   

2.5.1 งานทะเบียนเอกสาร หลักฐานการศึกษาของนักเรียน งานเทียบโอนผลการเรียน งานข้อมูล GPA     
 มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 

1) ควบคุม ดูแลการจัดทำทะเบียนนักเรียน กรอกข้อความ ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง ดำเนินการ 

ให้เป็นปัจจุบัน มีระบบการเก็บรักษาท่ีดีและปลอดภัย มีระบบการบริการที่ด ี
2) จดัทำสถิตินักเรียนที่มาเรียนเป็นรายเดือน  สถิติการรับ  การจำหน่ายนักเรียน เก็บหลักฐาน 

การติดตามและดำเนินการจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนให้ครบถูกต้องตามระเบียบ 

3) ดำเนินงานเกี่ยวกับการรับคำร้อง  ขอแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน  เช่น แก้ชื่อ- สกุล        
วัน เดือน ปีเกดิ หรืออ่ืน ๆ และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักฐานความเป็นจริง 

4) จดัทำและตรวจสอบ ระเบยีนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
ออกใบระเบียบแสดงผลการเรียนให้นักเรียนที่จบการศึกษา หรือนักเรียนที่ประสงค์ขอลาออกโดยดำเนินการ 
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนจัดเก็บหลักฐานตามระเบียบให้เรียบร้อยและปลอดภัย 

5) จดัทำและรายงานผลการเรียนรู้ของผู้ทีจ่บหลักสูตร  ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน 30 วันหลังวันอนุมัติ 
ผลการเรียนต่อเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และเก็บไว้ทีโ่รงเรียน 

6) ดำเนินการจัดทำรายงานข้อมลูผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (GPA&PR)  
และทำการตรวจสอบ GPA&PR 

7) ดำเนินการในการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร หรือ ปพ.2 จัดทำทะเบียนควบคุมการออกประกาศนียบัตร 

หรือ ปพ.3 ให้ถูกตอ้งเรียบร้อย ควบคมุการดูแลการจ่ายประกาศนียบัตร 

8) ดำเนินการออกเอกสารรับรองผลการเรียน  หรือ ปพ.1 ปพ.7  เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน  
เอกสารแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ และเอกสารรับรองอ่ืน ๆ ที่นักเรยีนยื่นคำรอ้งขอ 

9) ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ในการตรวจสอบคุณวุฒินักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว  
ให้ความร่วมมือการตอบหนังสือสอบถามทีม่ีการสอบถามตามระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ 

10) พิจารณาและเทยีบโอนผลการเรียนของนักเรียนย้ายเข้า – ออก ให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัต ิ

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

11) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางเกวลิน  เกตุแกว้   ปฏิบัติหน้าที ่  นายทะเบียน 
2. นางสาวนวิญญา  กุณฑล   ปฏิบัติหน้าที่  ผู้ช่วยนายทะเบียน 
3. นางอรสา  บุญรินทร์   ปฏิบัติหน้าที่   เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
4. นางขนิษฐา  ใจดี    ปฏิบัติหน้าที่   เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
5. นางมณฑา  แก้วมณ ี   ปฏิบัติหน้าที ่  เจ้าหน้าที่ทะเบียน  
6. นางปิยนุช  มามาก   ปฏิบัติหน้าที ่  เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
7. นางชัชฎา  เทพอำนวย   ปฏิบัติหน้าที่  เจา้หน้าที่ทะเบียน  
8. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ปฏิบัติหน้าที ่  เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
9. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
10. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ปฏิบัติหน้าที ่  เจา้หน้าทีท่ะเบียน 
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11. นางสาวศริิพร  ศรีไชย   ปฏิบัติหน้าที ่  เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
12. นายอร่าม  ใสสะอาด   ปฏิบัติหน้าที ่  เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
13. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์   ปฏิบัติหน้าที ่  เจ้าหน้าที่ทะเบียน 

2.5.2 งานรับนักเรียน  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) กำหนดแนวปฏิบัติ ขัน้ตอนและวิธีการรบันักเรยีนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย  

การรับนักเรียน จากหน่วยงานต้นสังกัด 

2) ดำเนินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษาตามนโยบายต้นสังกัด และนโยบายสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศกึษาธิการ 

3) ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพ่ือทราบข้อมูล และรายละเอียด 

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของปีการศึกษานั้นๆ รวมถึงนักเรียนที่ย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษา 

4) จัดทำคูม่ือการรับนักเรียนพรอ้มใบสมัครเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นกัเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ 

5) จัดทำเอกสาร และเก็บขอ้มูลนักเรียน เพ่ือหารอืต่อคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน   
(กรณีนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษา) และประสานกับฝ่ายทะเบียนเพ่ือออกเลขประจำตัวนักเรยีนที่ย้ายเข้า 

6) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 

7) ประสานงานกับกลุ่มบรหิาร จดัทำคำสั่งแต่งตัง้กรรมการรับนักเรียนในหน้าที่ต่าง ๆ ตามท่ีกำหนด 

8) จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม 

9) รายงานผลการรับนักเรียนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่กำหนด 

10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจุรีย์  ไก่แกว้  ครชูำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
3. นางอรสา  บุญรินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางปิยนุช  มามาก  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางสาวนวิญญา  กุณฑล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
9. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  คร ู     กรรมการ 
10. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว  คร ู    กรรมการ 
11. นางขนิษฐา  ใจดี  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางนุชฎา  จิตติศักด์ิ  เจ้าหน้าทีธุ่รการวิชาการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.6 ฝ่ายพฒันาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งการเรียนรู้ 
2.6.1 งานห้องสมุด  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 

1) จัดทำแผนงาน/โครงการห้องสมุดลงแผนปฏิบัติการ จัดทำปฏิทินรายวัน รายเดือน 

2) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการหอ้งสมุด กำหนดหน้าทีร่บัผิดชอบ 

3) รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย สวยงาม และจดัให้มบีรรยากาศ 
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ของห้องสมุดที่ด ี

4) จัดหาจัดซื้อหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และคุณค่าในทุก ๆ ด้านสำหรับบริการ 

5) จัดหา ควบคุม ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นภายในห้องสมุดให้เพียงพอ 

6) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน ได้แก่ การทำบัญชีรับ– จ่ายคา่ปรับ 

7) จดัป้ายนิเทศในวันสำคัญต่างๆแนะนำหนังสือใหม ่

8) จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 

9) ซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด 

10) เก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานห้องสมุด 

11) เมื่อสิ้นปีการศึกษา ทำการสำรวจหนังสือหอ้งสมุด และดำเนนิการปรับ ซ่อมแซมหนังสือระหว่าง 
ปิดภาคเรียน 

12) เก็บรกัษาวัสดุครุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ ในห้องสมุด 

13) จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด 

14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน ครชูำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธนพร  ทองลมุล  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสุพัตรา  ไกรหา  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางลภารัตน์   รอดสง  ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
6. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
7. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางมณฑา  แก้วมณี  ครชูำนาญการ  กรรมการ 
9. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ คร ู   กรรมการ 
10. นายศรีหราช  ขุนทอง  คร ู   กรรมการ 
11. นางสาวศิริพร  ศรีไชย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
12. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
13. นายภัทรกร  ศิริรัตน์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
14. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ        ครชูำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

2.6.2 งานห้อง Smart Classroom  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) ควบคุม  ดูแลรักษาอุปกรณ์เก่ียวกับแสงเสียง ภายในห้อง และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้อง 

ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

2) ส่งเสริม ให้คำแนะนำวิธีการ และเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ ์

3) บรกิารและสนับสนุน การประชุม อบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ  
ของโรงเรียน รวมถึงหน่วยงานหน่วยงานภายนอกที่ขอความช่วยเหลือจากโรงเรียน 

4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 

 



- 25 – 
 

ประกอบด้วย 
 1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

2. นายศรีหราช   ขุนทอง  คร ู   กรรมการ 
 3. นายรัตนชัย  ตัญญะ  ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

2.6.3 งานโสตทัศนศึกษา/งานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานพฒันาและจัดทำทะเบียนแหล่งการเรียนรู้     
มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ ดังนี้ 

1) ควบคุม ดูแลรักษาอุปกรณเ์กีย่วกับแสงเสียง ภายในห้อง และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้อง 

ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และให้คำแนะนำวิธีการ และเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
2) สำรวจแหล่งเรียนรู้ และจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

และภูมปิัญญาท้องถิน่ 

3)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
4)  จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5)  จัดหาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6)  รายงานข้อมูลกลุ่มบริหารงานวิชาการผ่าน Website 
7)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และได้รับมอบหมาย   

ประกอบด้วย  
1. นายวรัญญู  ทะเดช   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภัสศร  สมทรพัย์  คร ู   กรรมการ 
3. นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นายสาธร  มหาสวัสด์ิ   ครชูำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
2.6.4 งานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  มีขอบข่ายและภาระหนา้ที่  ดังนี้ 

1) จดัหาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อประเภท DLIT 

2) ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ DLIT และพิจารณานวัตกรรมของตนเอง 

3) จัดทำข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ของครู 
4) ดูแลระบบและเครือข่ายการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 
5) รายงานข้อมลูกลุ่มบริหารงานวิชาการผ่าน Website 

6) งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
7) บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

8) จัดเก็บภาพอย่างเป็นระบบ เพ่ือสะดวกในการใช้งาน   
9) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ของกลุม่บริหารงานวิชาการผ่าน Website  
10) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง และได้รบัมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางชัชฎา  เทพอำนวย  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
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4. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  คร ู    กรรมการ 
5. นางนุชฎา  จิตติศักด์ิ   เจ้าหน้าทีธุ่รการวิชาการ  กรรมการ 
6. นายศรีหราช  ขุนทอง   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

2.7 ฝ่ายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) เตรียมการและวางแผนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2) จดัแบ่งมาตรฐานการศึกษาเตรียมเอกสาร และร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนได้เสียประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

3) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง SAR (Self Assess Report) 
4) ประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) 
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล  ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 
2. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
3. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางปิยนุช  มามาก   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางสุพตัรา  ไกรหา   ครชูำนาญการพเิศษ  กรรมการ 
7. นางสาวภาวณี   ด่านศิระวานิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางชัชฎา  เทพอำนวย  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
10. นางขนิษฐา  ใจดี   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
11. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
12. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
13. นายศรีหราช  ขุนทอง   คร ู    กรรมการ 
14. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  คร ู    กรรมการ 
15. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ คร ู    กรรมการ 
16. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว  คร ู    กรรมการ 
17. นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักดิ ์ คร ู    กรรมการ 
18. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  คร ู    กรรมการ 
19. นายวรัญญู  ทะเดช   คร ู    กรรมการ 
20. นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
21. นางสาวศิริพร  ศรีไชย  ประกันกลุม่สาระฯภาษาไทย กรรมการ 
22. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา  ประกันกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์ กรรมการ 
23. นางสาวนันธิญา  แก้ววิจิตร  ประกนักลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
24. นายฉลองชัย  ละม้าย   ประกันกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
25. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย   ประกันกลุ่มสาระฯสุขศึกษา กรรมการ 
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26. นางสาวจิรา  จริตงาม   ประกันกลุ่มสาระฯศิลปะ  กรรมการ 
27. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ประกันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ กรรมการ 
28. นางสาวณัฐฐินันท์  ด้วงชู  ประกันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ 
29. นางสาวอรัญญา  แก้วบุญทอง  ครอัูตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.8 ฝ่ายงานห้องเรียนพิเศษ 

2.8.1 คณะกรรมการบริหารงานห้องเรียนพิเศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทาง 
ดำเนินงาน ใหค้ำปรึกษา กำกับ ติดตาม แก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษและ 
โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษนักเรยีนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ   ประกอบด้วย 

1. นางวิมล  หนูชุม   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
4. นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
5. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
6. นางอรสา  บุญรินทร์   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางสาวธนพร  ทองลมุล  ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
10. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นางจิราพร   ควนวิไล   ครชูำนาญการ   กรรมการ 
13. นางขนิษฐา  ใจดี   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
14. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
15. นางปิยนุช  มามาก   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครชูำนาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครชูำนาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครผูู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.8.2 คณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 

1) วางแผนการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษให้บรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ 
2) อำนวยความสะดวก ประสานงานการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3) แนะนำ ให้คำปรกึษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ 

4) ส่งเสริม พัฒนา ความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนในการแข่งขันเพ่ือความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการและการศึกษาต่อ 

5) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง  
และหลักสตูรโครงการห้องเรียนพเิศษ 

6) สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง และได้รับมอบหมาย 
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ประกอบด้วย 

1. นางสนิฎา  วงศ์สุรยิามาศ   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางปิยนชุ  มามาก   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
5. นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครูผู้ช่วย    รองประธานกรรมการ 
6. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางอรอุมา  นิตยว์ิมล   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางขนษิฐา  ใจด ี    ครูชำนาญการ   กรรมการ 
9. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริคำ   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
10. นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์    ครูชำนาญการ   กรรมการ  
11. นางศนัสนยี์  สมสีแสง   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
12. นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์   ครู    กรรมการ 
13. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ  ครู    กรรมการ 
14. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ ์  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวศิริพร  ศรีไชย   ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวธนัย์ชนก  สุมาล ี   ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.8.3 งานหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) ดูแลหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  ได้แก่ 

1.1) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.2) หลักสูตรโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
(SMP) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.3) หลักสูตรห้องเรียนคู่ขนาน SMP 

1.4) หลักสูตรโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (EIDP) 
2) ดำเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

3) รวบรวมหลักสูตรของทุกห้องเรียน  เป็นเอกสารฉบับรวมหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

4) กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

5) สรุปและรายงานผลการใช้หลักสูตร 

6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจนัทร์ทิพย์  รอดมา  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการหลักสูตรห้องเรียน SMP 

3. นางสาวนวิญญา  กุณฑล  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการหลักสูตรห้องเรียน SMP 

4. นางสาวภัสศร  สมทรัพย ์  ครู   กรรมการหลักสูตรห้องเรียนคู่ขนาน SMP 

5. นางสาวปิยนชุ  ชะละจิตต์  ครู   กรรมการหลักสูตรห้องเรียน EIDP 
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6. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

2.8.4 งานกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ  มีขอบข่ายและภาระหนา้ที ่ ดังนี้ 
1) วางแผน และออกแบบการจัดกจิกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

2) วางแผน ออกแบบ และจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่อสาธารณชน 

3) ดำเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

4) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

5) กำกับ ติดตามการเข้ารว่มกิจกรรมของนักเรียน 

6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1) นางลภารัตน์  รอดสง   ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมสอนเสริม 

2) นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมสอนเสริม 

3) นางศันสนีย์  สมสีแสง   ครูชำนาญการ  กิจกรรมสอนเสริม 

4) นางสาวผกามาศ   สิริอินทร์  คร ู   กิจกรรม SMP ม.ต้น 

5) นางสาวภัสศร  สมทรพัย์   คร ู   กิจกรรม SMP ม.ต้น 

6) นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ ์  คร ู   กิจกรรม SMP ม.ต้น 

7) นางสาวรวินันท ์ ไพพูล   ครูผู้ช่วย   กิจกรรม SMP ม.ต้น 

8) นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน  ครชูำนาญการพิเศษ กิจกรรม SMP ม.ปลาย 

9) นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครชูำนาญการ  กิจกรรม SMP ม.ปลาย 

10) นางสาวขวัญธิดา   ศักดิเศรษฐ์  คร ู   กิจกรรม SMP ม.ปลาย 

11) นายศรีหราช   ขุนทอง   คร ู   กิจกรรม SMP ม.ปลาย 

12) นายรตันชัย  ตัญญะ   ครูผู้ช่วย   กิจกรรม SMP ม.ปลาย 

13) นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล   ครูผู้ช่วย   กิจกรรม SMP ม.ปลาย 

14) นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ  คร ู   กิจกรรม EIDP 

15) นายสุรกานต ์ เกลี้ยงขำ   ครูผู้ช่วย   กิจกรรม EIDP 

2.8.5 งานดูแลนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ ดังนี้ 
1) ดูแลความประพฤติ  ให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดี 
2) กำกับ ควบคุม ดูแลห้องเรียนให้สะอาด เรียบร้อย และปลอดภัย 

3) ควบคมุนักเรียนไม่ใหก้ระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
การเรียนการสอนในห้องเรียน 

4) ควบคมุดูแลการใช้เครื่องปรับอากาศ (ห้องเรียน SMP ม.ต้น) และเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ  
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

5) ดูแลความเรียบร้อยในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน 

6) ดูแลการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

7) ประสานงานกับผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

8) ดูแลและให้คำปรึกษาด้านการเรียน การทำกิจกรรม หรือปัญหาด้านอื่น ๆ แก่นกัเรยีน 
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9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และได้รบัมอบหมาย 

ประกอบดว้ย 
1) นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 

2) นางปิยนุช  มามาก   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3) นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
4) นายวรรณวิทย์  ควนวิไล   ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 

5) นางอรสา  บุญรินทร์   ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

6) นางสาวธนพร  ทองลมุล   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

7) นางสาวศริเิพ็ญ  หนูเกลี้ยง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

8) นายสาโรจน์  รัตนคำ   ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

9) นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

10) นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

11) นางสาวนวิญญา  กุณฑล   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

12) นางชัชฎา  เทพอำนวย   ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

13) นางขนิษฐา  ใจดี    ครูชำนาญการ   กรรมการ 

14) นางมณฑา  แก้วมณี   ครูชำนาญการ   กรรมการ 

15) นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริคำ  ครูชำนาญการ   กรรมการ 

16) นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์   ครูชำนาญการ   กรรมการ 

17) นางสาวสุปราณีต  ปานมา   ครูชำนาญการ   กรรมการ 

18) นางศันสนีย์  สมสีแสง   ครูชำนาญการ   กรรมการ 

19) นางสาวผกามาศ   สิริอินทร์  คร ู    กรรมการ 

20) นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ  คร ู    กรรมการ 

21) นายวรัญูญู  ทะเดช   คร ู    กรรมการ 

22) นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ ์  คร ู    กรรมการ 

23) นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

24) นางสาวรวินันท์  ไพพูล   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

25) นางสาวศิริพร  ศรีไชย   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

26) นายภัทรกร  ศิริรัตน์     ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

27) Mr.Keenan  Myburgh   ครจู้างชาวต่างชาติ  กรรมการ 

2.8.6 งานพัสดุและการเงินงานห้องเรียนพิเศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) วางแผนการจัดการเกี่ยวกับงบประมาณในโครงการ ทั้งรายรบัและรายจ่าย 

2) ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 

3) ดำเนินการจดัซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ตำรา และสื่อ ๆ ตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ 

4) จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 
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5) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

6) ประสานผู้เกี่ยวข้องในการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ของโครงการให้อยู่ในสภาพที่ 
เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย  
1) นางขนิษฐา  ใจดี   ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 

2) นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

3) นางลภารัตน์  รอดสง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

4) นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

5) นางสาวธันย์ชนก  สุมาล ี  คร ู   กรรมการ  

6) นางสาวรวินันท์  ไพพูล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

7) นางสาวศริพิร  ศรีไชย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

8) นางสาวนันธิญา  แก้ววิจิตร คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

2.8.7 งานแผนงาน/โครงการห้องเรียนพิเศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) จัดทำแผนงาน/โครงการ ปฏิทินการปฏิบัตงิาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย แนวทาง และวัตถุประสงค์ 

ของโครงการห้องเรียนพิเศษ 

2) สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
3) รายงานผลการดำเนินงานเมือ่สิ้นปีการศึกษา 

4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1) นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริคำ  ครชูำนาญการ  ประธานกรรมการ 

2) นางปิยนุช  มามาก   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

3)  นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

4)  นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูชำนาญการ  กรรมการ 

5)  นางสาวจรุยี์  ไก่แก้ว   ครชูำนาญการ  กรรมการ 

6) นางสาวสุปราณีต  ปานมา   ครชูำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

2.8.8 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ห้องเรียนพิเศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) วางแผน จัดระบบการใหบ้ริการระบบงานเทคโนโลยี และสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน 

ในห้องเรียนและการสืบค้นหาความรู้ของนักเรียน 

2) ควบคุม ดูแลสื่อไอที วัสดุอุปกรณ์ และคอมพิวเตอรต้ั์งโต๊ะ ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
รวมถึงและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของห้องเรียนพิเศษทุกเครื่อง ให้อยู่ในสภาพทีดี่ เหมาะสม เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
และปลอดภัยอยู่เสมอ 

3) ควบคุม ดูแลและทำบัญชีบันทึกประวัติการยืม - คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักเรยีนและบุคลากร 

ในห้องเรียนพิเศษอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน  สามารถตรวจสอบได้ 
4) จัดทำกฎ กติกาในการยืม – คืนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของห้องเรียนพิเศษอย่างเป็นระบบ 
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5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1) นายศรีหราช   ขุนทอง   คร ู    ประธานกรรมการ 

2) นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

3) นางชัชฎา  เทพอำนวย   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

4) Mr.Keenan  Myburgh   ครอัูตราจ้างชาวต่างชาติ  กรรมการ  

2.8.9 งานประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) วางแผนการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรมตา่ง ๆ ของห้องเรียนพิเศษ 

2) ประชาสัมพันธ์โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ 
3) บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการและจัดเก็บภาพอย่างเป็นระบบ เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 

4) ประสานงานขอความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเกีย่วกับกิจกรรมต่างๆ ของห้องเรียนพิเศษ 

5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1) นางชัชฎา  เทพอำนวย   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

2) นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

3) นายสุรกานต์  เกลี้ยงขำ   ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

2.8.10 งานเลขานุการห้องเรียนพิเศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
1) วางแผนและจัดเก็บเอกสารการประชุม หนังสือราชการ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนพเิศษ 

อย่างเป็นระบบ 

2) จัดทำบันทึกการประชุม  และเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ 

3) จดัทำข้อมูลสารสนเทศของห้องเรียนพิเศษ 

4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเกีย่วกับการดำเนินกิจกรรมโครงการ 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย  
1)  นางสาวชนกนาฏ   กาญจนภักดิ์ คร ู   ประธานกรรมการ 

2)  นายรัตนชัย  ตัญญะ  คร ู   กรรมการ 

3) นางสาวศิริพร  ศรีไชย  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 

4) นางสาวธันย์ชนก สุมาลี  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

3. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง       รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

   3.1 คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1. วางแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
2. ส่งเสริมและพัฒนงานของกลุ่มบริหารงบประมาณให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
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3. กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงาน 
4. พิจารณาและเสนองาน/โครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและคู่มือด าเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการทำงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
8. นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางจิราพร ควนวิไล   ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
3. นางอรอุมา นิตย์วิมล   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวสุปราณีต ปานมา  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
6. นางศันศนีย์ สมสีแสง   ครูชำนาญการ   กรรมการ  
7. นายไพฑูรย์  ขุนทอง   ครชูำนาญการ   กรรมการ 
8.  นางสาวผกามาศ สิริอินทร์   คร ู    กรรมการ  
9.  นางสาวขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ์   คร ู    กรรมการ 
10.นายศรีหราช ขุนทอง   คร ู    กรรมการ 
11. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น    ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
12. นางสาวศิรพิร  ศรีไชย     ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
13. นางสาวรวินันท์  ไพพูล    ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
14. นางสาวนันธิญา แก้ววิจิตร    ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
15. นางฉลวย หนูจันทร์     พนักงานการเงินและบัญชี  กรรมการ  
16. นางสาวอมรรัตน์   หิรัญรัตน์    ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
17. นางวรรณา จันทรัตน์     พนักงานธุรการ   กรรมการ 
18. นายรัตนชัย  ตัญญะ    ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

 3.2 งานบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1. งานบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
2. งานประกันคุณภาพภายใน 
3. งานแผนงานสารสนเทศ 
4. งานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. งานประเมินผลกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. วางแผนจัดระบบการนำเสนอของกลุ่มบริหารงานก่อนเสนอลงนาม 
7. ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอลงนาม 
8. ดูแลสวัสดิการทั่วไปของสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
9.  ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องและจัดเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย    
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10. ประเมินผลการดำเนินงาน 
11. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน 
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นางจิราพร ควนวิไล   ครูชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางอรอมุา นิตย์วิมล   ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
5. นางสาวสุปราณีต ปานมา  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
6. นางศันสนีย์ สมสีแสง   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
7. นางสาวขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ์  ครชูำนาญการ  กรรมการ 
8. นางสาวผกามาศ สิริอินทร์  คร ู   กรรมการ 
9. นายศรีหราช ขุนทอง   คร ู   กรรมการ 
10. นายไพฑูรย์  ขุนทอง   คร ู   กรรมการ 
11.นางสาวนันธิญา แก้ววิจิตร    คร ู   กรรมการ 
12.นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น    ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
13. นางสาวรวินันท์  ไพพูล    ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
14.นางสาวศิริพร  ศรีไชย     ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
15. นางฉลวย หนูจันทร์     พนักงานการเงินและบัญช ี กรรมการ 
16. นางสาวอมรรัตน์   หิรัญรัตน์     ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
17. นางวรรณา จันทรัตน์      พนักงานธุรการ  กรรมการ 
18.  นายรัตนชัย  ตัญญะ      ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
3.2.1 งานควบคุมภายใน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ วิเคราะห์ความเสี่ยงของการ ดําเนินงานของ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ กำหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
วา่ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดการ วางแผนการดําเนินงานตามมาตรการป้องกัน 
ความเสี่ยง  ประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ของกลุ่มบริหารงบประมาณส่งสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ต้นสังกัด  ซึ่งประกอบด้วย 

1. นางสาวธัญญ์จุฑา   ผกากรอง รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางจิราพร  ควนวิไล  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครูชำนาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวขวัญจิรา   นวลแปน้ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
6. นางสาวศิริพร  ศรีไชย  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
7. นางฉลวย  หนูจันทร์  พนักงานการเงินและบัญชี  กรรมการ 
8. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครชูำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
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3.2.2 งานประกันคุณภาพภายใน  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 

1. ดูแลและรับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม นโยบายและ 
แผนงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

2. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานในโรงเรียน และหน่วยงานอื่นในเรื่องเก่ียวกับการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

3. ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจาก  
หน่วยงานภายนอก 

4. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
และ/หรือผู้อํานวยการโรงเรียน  
ประกอบด้วย 

1. นางสาวธัญญ์จุฑา   ผกากรอง  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
2.นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางจิราพร  ควนวิไล   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
6. นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.2.3 งานแผนงานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานงานงบประมาณ   มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้  
  1. วางแผนและจดัเก็บเอกสารการประชุม หนังสือราชการ คำสั่ง สารสนเทศเข้าแฟ้มอย่างเป็นระบบ 

2. จัดทำแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
4. ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องและจัดเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. ประเมินผลการดําเนินงาน 
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวธัญญ์จุฑา   ผกากรอง  รองผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจุรีย์   ไก่แก้ว   ครูชํานาญการ  กรรมการ 
3. นางสาวสุปราณีต  ปานมา   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
4. นางสาวขวัญจิรา   นวลแปน้  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
5. นางสาวขวัญธิดา   ศักดเิศรษฐ์  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
6. นางอรอุมา  นิตย์วิมล     ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7.  นายรัตนชัย   ตัญญะ    ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.2.4 งานพัสดุและสินทรัพย ์ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
         1.ปฏิบัตหิน้าที่ หัวหนา้เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

                    2. ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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3. วางแผนการดําเนินงานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
4. กําหนดการจดัซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/ โครงการ 
5. จัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกลุ่มกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. เสนอจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 
7. ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ของกลุ่มบรหิารงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนด 
 8. จัดทำข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
 9. ประเมินผลการดําเนินงาน  
 10. จัดระบบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ รัดกุม และโปร่งใส ถูกต้อง   

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
11. จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณราคามาตรฐาน   

คุณลักษณะเฉพาะ และดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
12. จัดทำระบบฐานข้อมลูสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
13. ควบคุมตรวจสอบ การจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพสัดุ 
14. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล การใช้ยานพาหนะราชการและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 
15. จัดทำเอกสารการใช้ยานพาหนะและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของโรงเรียน 
16. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ 
17. การบํารุง รักษาพัสดุและการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์  
18. ตรวจสอบวัสดุถาวร เมื่อสิ้นปีการศึกษาและตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
19. พัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง กรณีท่ีได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ดำเนินการข้ึนทะเบียน   
20. จัดทำเอกสารควบคุมการเบิก/จ่ายเงินของกลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโครงการต่างๆ 

 21. กำกับดูแล เลขรหัสวัสดุถาวร และครุภัณฑ์ ตามบัญชีและทะเบียนให้ชัดเจนและ การจัดทำ 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

22. กำกับดูแล การลงทะเบียนคุมวัสดุถาวร วัสดุสิ้นเปลืองและการจัดทำรายงาน การตรวจสอบ   
พัสดุประจำปี 

23. กำกับดูแล การลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์และการจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำป ี
24. สรุปผลการดําเนินงาน 
25. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อำนวยการ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2. นางอรอุมา นิตย์วิมล  ครชูำนาญการพิเศษ เจ้าหนา้ที่ 
3. นายไพฑูรย ์ ขุนทอง  คร ู   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
4. นายศรีหราช ขุนทอง  คร ู   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบ E-GP และ  

ตรวจสอบพัสดุประจำปี   
5. นางสาวผกามาศ สิริอินทร์ คร ู   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบ E-GP และ GFMIS 
6. นายรัตนชัย  ตัญญะ  ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบ E-GP และ GFMIS 
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7. นางสาวรวินันท์  ไพพูล ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานการลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์  

และการจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดปุระจำปี  
8. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานการลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์  

และการจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดปุระจำป ี
3.2.5 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีขอบข่ายและ ภาระหน้าที่ ดังนี้  

1. วางแผนการดําเนินงานพัสดุกลุม่บริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
2. กําหนดการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงาน ฝ่าย และกลุ่มสาระฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พัสดุ 

โรงเรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ และความจําเป็น  
3. จัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกลุ่มบริหารงาน ฝ่าย และกลุ่มสาระฯ 
4. เสนอจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ซ่อมบำรุงรักษาครภุัณฑ์ 
5. ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงาน ฝ่าย และกลุ่มสาระฯให้เป็นไป 

   6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มบริหารงาน ฝ่าย และกลุ่มสาระฯตามที่กำหนด 
   7. ประเมินผลการดําเนินงาน 
   8. สรุปผลการดําเนินงาน 
   9. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวสิริภัทร สวสัดิกุล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ ์ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3. นางกาญจนา ชูเมฆา     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป 
4. นางสาวศริเิพ็ญ หนูเกลี้ยง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
5. นางสาววจิรา สังข์ทอง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP 
6. นางสาวมัตถกาญจน์ เอียดดํา ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีโ่ครงการส่งเสรมิความสามารถทางดา้นภาษาอังกฤษ (EIDP) 

7. นายวรัญญู ทะเดช  ผู้ช่วยเจา้หน้าทีโ่ครงการห้องเรียนคู่ขนาน SMP 
8. นางสาวรวินันท์ ไพพูล  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
9. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกต ุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
10. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
11. นางสาวธันย์ชนก  สุมาล ี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
12. นางอัมพร แสงจันทร์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
13. นายชิตพล  เต็มนา  ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
14. นายวิเชียร บุญรัตน์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
15. นางสมจิตร  คงทองเอียด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
16. นางสาวสุจิตรา กัญจนกาญจน ์ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ลูกเสอืและกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเสริมหลักสูตรกลุ่มกิจการนักเรียน 

17. นางสาวขวัญจิรา นวลแป้น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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3.2.6 งานประเมินผลกลุ่มบริหารงบประมาณ มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้ 

1. วางแผนการประเมนิผลกลุ่มบริหารงบประมาณ 
2. ประเมินผลการดําเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
3. ประเมินผลการดําเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณทั้งในระดับหน่วยงานย่อยและในรูปแบบ 

ของคณะกรรมการ 
4. วิเคราะห์ผลการประเมินการดําเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. นําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการการปรับปรุง และพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

ผู้รับผิดชอบ รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
3.3 ฝ่ายการเงินและบัญชี 
     3.3.1 งานการเงิน   

1. นางศันสนีย์  สมสีแสง   เจา้หน้าที่การเงิน 
2. นางจิราพร  ควนวิไล  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 

1) เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน มีขอบขา่ยและภาระหน้าที่ ดังนี้  
1. ดำเนินการเบิกจ่าย และควบคุมเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ จําแนกตาม ประเภทรายจ่าย ดังนี้ -  

- เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  
- เงนิโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
- เงินค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร 
- เงินรายได้สถานศึกษา 
- เงินค่าสาธารณูปโภค  
- เงินประกันสัญญา 
- เงนิรายได้แผ่นดิน   
-  เงินนอกงบประมาณอ่ืนๆ ทุกประเภท 
2. ตรวจสอบเอกสารและจัดทำเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
3. ดูแลประสานงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกับหน่วยเบิกเงินของ สพม.นครศรีธรรมราช 
4. ประสานงานและอํานวยความสะดวก ในการขอเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน/เงินชดเชย  

การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 
          5. ประสาน/ตรวจสอบยอดเงินโอนหรือเงินฝากธนาคารก่อนเบิกจ่ายเงิน 

6. นําส่งเงิน/จ่ายชําระเงินให้แก่บุคคล หน่วยงานราชการ สถาบันการเงินที่เก่ียวข้อง 
7. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
8. ดำเนินการเกี่ยวกบัรายงานการเงินตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด นําเสนอ  

ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบทุกสิ้นเดือน 
9. ควบคุมการยืมเงินทดรองจ่ายในราชการและการจัดทำทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
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10. จัดทำข้อมูลในระบบบัญชีตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ สพฐ. 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย  

  2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน  
ผู้รับผดิชอบ 1. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิ์เศรษฐ์    ครชูำนาญการ        ประธานกรรมการ 

2. นางสาวรวินันท์ ไพพูล   ครูผู้ช่วย         กรรมการ 
มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 

1. ดำเนินการเรื่องการเก็บเงินบํารุงการศึกษา 
2. รับเงินและเขียนใบเสร็จรับเงิน ตามประเภทรายรับ ดังนี้ 

- เงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
- เงินค่าจ้างครูต่างชาติ 
- เงินค่าบํารุงห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 
- เงินค่าบํารุงโครงการ EIDP 
- เงินค่าบํารุงโครงการ SMP  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- เงินค่าบํารุงโครงการห้องเรียนคู่ขนาน 
- เงนิสนับสนุนโครงการ  SMP และ โครงการ EIDP  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- เงินค่าจ้างครูต่างชาติ 
- เงินค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน และค่าสาธารณูปโภคของนักเรียน ห้องเรียนปกติ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมธัยมศกึษาตอนปลาย  
- เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ ทุกประเภท 

3. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
4. จัดทำทะเบียนคุมรายตัว นักเรียนชําระเงินบํารุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ 
5. ติดตามทวงถาม กรณีนักเรียนค้างชําระเงินบํารุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ 
6. จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียนที่ใช้สิทธิเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร 
7. คํานวณอัตราค่าน้ำประปา – ไฟฟ้า เรียกเก็บและเขียนใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า  

และประปาร่วมกับโรงเรียน 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย 

3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  
ผู้รับผิดชอบ      1. นางสาวจุรีย์  ไกแ่ก้ว  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 

        2. นางสาวศิริพร  ศรีไชย   ครูผู้ช่วย       กรรมการ       
  3. นางสาวขวัญจิรา นวลแป้น ครูผู้ช่วย   กรรมการ  

มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1. รบัเงินและเขียนใบเสร็จรับเงิน ตามประเภทรายรับ ดังนี้ 
2. จดัทำทะเบียนคุมรายตัวนักเรียนชําระเงินบํารุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ           

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนปกติ 
3. ติดตามทวงถามกรณีนักเรียนค้างชําระเงินบํารุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนปกติ 
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4. ขอเบิกใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ตรวจสอบเอกสารและจัดทำเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
6. เบิกถอนและชําระเงินให้แก่บุคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้  
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวศิริพร  ศรีไชย   ครูผู้ช่วย  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวขวัญจิรา นวลแป้น  ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้ 

1. จัดทำเอกสารการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายของรัฐ 
2. เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
            5)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบ    1. นางวรรณา  จนัทรัตน์         พนักงานธุรการ   
มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้ 

  1.  อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ 
  2.  จดหน่วยและจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าของบุคคลที่ใช้น้ำประปาและไฟฟ้าร่วมกับโรงเรียน 
  3.  นำส่งภาษีหัก ณ ทีจ่่ายสรรพากรอำเภอชะอวด 
 3.3.2 งานบัญชี 
        1) เจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน  

ผู้รับผิดชอบ      1. นางฉลวย หนูจันทร์  พนักงานการเงินและบัญช ี ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวนันธิญา แก้ววิจิตร       คร ู   กรรมการ 
  3. นางสาวขวัญจิรา  นวลแปน้ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  4. นางสาวศิริพร  ศรีไชย   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
 1.  ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน 
2. วางแผน จดัระบบการจัดทำหลักฐานการเงินและบัญชี 
3. บันทึกบัญชีการรับและการจ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
4. จัดทำสมุดเงินสดทุกวันที่มีการรับ – จ่าย 
5. รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณไปยังเว็บไซต์ สพม.นครศรีธรรมราช 
6.  จัดทำทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 
7. จัดทำทะเบียนคุมแยกประเภทเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
8. จัดทำงบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
9. จัดทำรายงานประเภทเงินคงเหลือประจำเดือน 
10. จัดทำข้อมูล  รวบรวมสถิตเิกีย่วกับการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาและรายงานข้อมูลต่าง ๆ 
11. จัดเก็บเอกสารทางการเงินทกุประเภทไว้ในที่ปลอดภัย 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้มอบหมาย       
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         2 ) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน  

ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวนันธิญา แก้ววิจิตร        คร ู  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวจริา  นวลแป้น    ครผูู้ช่วย  กรรมการ  

มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้ 
 1.  จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ภายในวันที่  7  ของทุกเดือน 
2.  ขออนุมัติจ่ายค่าสาธารณูปโภค  ค่าจ้างครูอัตราจ้าง  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและค่าสมทบประกันสังคม   

ทุกวันสิ้นเดือน 
3.  ทำบัญชีค่าจา้งครูอัตราจ้าง  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ผ่านโปรแกรมธนาคารกรุงไทยสาขาชะอวด   

ทุกวันสิ้นเดือน (Application) 
3.3.3 งานระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง    รองผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
  2. นางศนัสนีย์  สมสีแสง  ครชูํานาญการ  กรรมการ 
  3. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว        ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  4. นางสาวขวัญจิรา  นวลแปน้ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

5. นางฉลวย หนูจันทร์  พนักงานการเงินและบัญช ี กรรมการ 
มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้ 

1. รบัเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภทพร้อมออกหลักฐานการรับเงิน 
2. ลงทะเบียนคุมการรับเงิน – จา่ยเงนิรายได้สถานศึกษาจากการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา 

ทุกประเภท 
3. สรุป รายงานผลการดําเนินงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภทให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
3.3.4 งานตรวจสอบภายใน มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบ      1. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง        ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริคํา           ครูชํานาญการ  กรรมการ 

มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้ 
1. ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน 
2. ตรวจสอบความถูกต้องตรงกัน ระหว่างยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดกบัรายงาน  

เงินคงเหลือประจำวัน 
3. ตรวจสอบสมุดเงินสด รายงานเงินคงเหลือประจำวันและทะเบียนการเงินต่างๆ 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย  

หมายเหตุ หากบุคคลลำดับที่ 1 ไม่สำมารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลลำดับที ่2 ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน 
3.4 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ 
     3.4.1 งานแผนงานโรงเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวสุปราณีต ปานมา ครูชํานาญการ เจ้าหน้าที่แผนงานโรงเรียน 
  2. นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงานโรงเรียน 



- 42 – 
 

 
มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที ่เจ้าหน้าทีแ่ผนงานโรงเรียน 
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมิน 

สถานภาพของสถานศึกษา 
3. กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate Objective)  

กำหนดกลยุทธ์ (Strategies)  กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัด  
ความสำเร็จ (Key Performance Indicators - KPIs) โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ 

4. กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที ่ 
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่จะทำร่างข้อตกลงกับ สพม.นครศรธีรรมราช 

5. จดัทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน 
6. ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
7. เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ลงทะเบียนควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ โดยรับงานต่อจากพัสดุ 
9. การติดตามประเมินผลงาน/โครงการ สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติ 

ตามแผนงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย 
3.4.2 งานข้อมูลสารสนเทศ  

ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวสุปราณีต ปานมา ครูชํานาญการ   
                     2. นายรัตนชัย ตัญญะ  ครูผู้ช่วย 

มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1.จัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาโดยวางแผน 

เก็บข้อมลู ตลอดจนกำหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บให้ชัดเจน 
2.จัดทำข้อมูลสารสนเทศทีจ่ำเป็นต้องใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ จัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
3. จัดทำ/พัฒนาเครื่องมือใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมรายการข้อมูล สารสนเทศที่ 

วางแผนไว้ ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล และจัดทำเป็นเอกสาร 
4. ออกแบบวิธีการนําเสนอ  เผยแพร่ข้อมูลสารเทศของสถานศึกษาและให้บริการเป็น เอกสาร 

หรือบริการเครือข่าย  Website  และอ่ืน ๆ 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย      
3.4.3 งานตรวจสอบติดตาม รายงานการใช้งบประมาณ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 

ผู้รบัผิดชอบ 1. นางสาวสุปราณีต ปานมา ครูชํานาญการ 
           2. นายรัตนชัย ตัญญะ  ครูผู้ช่วย 

มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1.จัดการให้มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่ม ฝ่าย งาน ในสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน และผล 

การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย งบประมาณ 
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2. ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทำสรุปรายงานประจำปี 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย 

 3.5 ฝ่ายสวัสดิการบุคลากร 
3.5.1 งานเงินเดือนและค่าจ้าง   

ผู้รับผิดชอบ 1. นางศันสนีย์  สมสีแสง     ครูชํานาญการ 
  2. นางสาวขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ์    ครูชํานาญการ 

มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้  
 1. การเบิกจ่ายคา่จ้างครูต่างชาติ  
2. จัดทำหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย 
3.5.2 งานสวัสดิการบุคลากร มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวศิริพร  ศรีไชย     ครูผู้ช่วย 
  2. นางสาวขวัญจิรา  นวลแปน้  ครูผู้ช่วย 

มีขอบขา่ยและภาระหน้าที ่ดังนี้ 
1. จัดทำทะเบียนและหลักฐานการขอเบิกเงิน 
             1.1 ค่ารักษาพยาบาล 
             1.2 ค่าการศึกษาบุตร 
             1.3 เงนิค่าเช่าบ้าน  
2.  ทำทะเบียนคุม และสรุป รายงานผลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการทุกประเภท นําเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ

ตรวจสอบทุกสิ้นเดือน 
3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 
 

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง       รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4.1 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล  มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ ดังนี้ 

1.วางแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. ส่งเสริมและพัฒนางานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
3. กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำ งาน 
4. พิจารณาและเสนองาน/โครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและคู่มือดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการทำงานของบุคลากร 
7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของบุคลากร 
8. นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล  และรายงานผลการดำเนินงาน 
9. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ประกอบด้วย 
1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววจิรา สังข์ทอง  ครชูำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริคำ  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
4. นางเพ็ญนภา สุคตะ   ครชูำนาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักดิ ์ คร ู    กรรมการ 
6. นายนัยวัต  ราชยอด   ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
7. นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 4.2 ฝ่ายบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4.2.1 งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณของกลุ่มบุคคล 
2. เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลุ่มบุคคล 
3. จัดเตรียมวาระการประชุมและจดบันทึกการประชุมพัฒนาคุณภาพงานกลุ่มบุคคล 
4. จัดทำ/รวบรวม/เผยแพร่เอกสารและผลงานของกลุ่มบุคคล 
5. จัดเอกสาร – แบบฟอร์ม ไว้บริการครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
6. รวบรวมข้อมูลและจัดทำสารสนเทศกลุ่มบุคคล 
7. ประสานงานกับงานเลขานุการผู้อำนวยการ/เลขานกุารกลุ่มบริหารและงานอ่ืนๆ ทั้งในและ 

นอกสถานศึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานกลุ่มบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
8. จัดทำรายงานประจำปีของกลุ่มบุคคล เพ่ือนนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
9. อำนวยความสะดวกแก่โรงเรียน หน่วยงานราชการ หรือชุมชนที่เข้ามาติดต่อราชการในโรงเรียน 
10. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนใน  

การทำงานที่ไม่จำเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 
11.สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารที่สังกัดและผู้อำนวยการโรงเรียน 

ตามลำดับก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
12. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

ประกอบด้วย  

1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

2. นางสาววจิรา สังข์ทอง   ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริคำ  ครูชำนาญการ   กรรมการ 

4. นางเพ็ญนภา สุคตะ   ครูชำนาญการ   กรรมการ 

5. นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักดิ ์  คร ู    กรรมการ 

6. นายนัยวัต  ราชยอด   ครผูู้ช่วย    กรรมการ 

7. นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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    4.2.2 งานประกันคุณภาพภายใน   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 

1. ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม นโยบายและแผนงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

2. ประสานงานกบักลุ่มบริหารงานในโรงเรียน และหนว่ยงานอืน่ในเรื่องเกีย่วกับการ ประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจาก หน่วยงานภายนอก 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและ/หรือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ประกอบด้วย 

1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
3. นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริคำ ครูชำนาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักด์ิ ครผูู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

4.2.3 งานแผนงานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1. วางแผนและจัดเก็บเอกสารการประชุม หนังสือราชการ คำสั่ง สารสนเทศ เข้าแฟ้ม 

อย่างเป็นระบบ 
2. จัดทำ แผนงาน/โครงการ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องและจัดเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. ประเมินผลการดำเนินงาน 
6. สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิาน 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นายนัยวัต  ราชยอด   ครผูู้ช่วย  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววจิรา สังข์ทอง   ครูชำนาญการ กรรมการ 
3. นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์  คร ู  กรรมการ 
4. นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักดิ ์  คร ู  กรรมการ 

4.2.4 งานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
 1.วางแผนการดำเนินงานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคลตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 2. กำหนดการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 

3. จัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรพัย์ของกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. เสนอจัดซื้อ-จัดจา้ง-จัดหาพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 

 5. ตรวจสอบการจัดซื้อวสัดุ-ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เปน็ไปตามที่กำหนด 
 6.จัดทำ ข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มงานบุคคล 
 7.ประเมินผลการดำเนินงาน 
 8.สรุปผลการดำเนินงาน        
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



- 46 – 
 

ประกอบด้วย 
1.นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักดิ์  คร ู   ประธานกรรมการ 
2.นางสาววจิรา สังข์ทอง   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
3.นายนัยวัต  ราชยอด   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 

 4.2.5 งานประเมินผลกลุ่มบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1.วางแผนการประเมินผลกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.ประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
3.ประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลทั้งในระดับหน่วยงานย่อยและในรูปแบบ 

ของคณะกรรมการ 
4.วิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการการปรับปรุง และพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6.สรุปรายงานผลการดำ เนินงาน  
7.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1.นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริคำ  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2.นางสาววจิรา  สังข์ทอง   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
3.นางเพ็ญนภา  สุคตะ   ครชูำนาญการ  กรรมการ 
4.นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์  คร ู   กรรมการ 
5.นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักดิ์  คร ู   กรรมการ 
6.นายนัยวัต  ราชยอด   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 4.3 ฝ่ายวางแผนอัตรากำลัง 
4.3.1 งานสรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/ย้าย/การลา/หลักฐานการปฏิบัติราชการ มีขอบข่ายและ 

ภาระหน้าที ่ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าที ่ เจ้าหน้าที่บุคลากรโรงเรียน 
2. วิเคราะห์อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. จัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาและจัดทำข้อมูลบุคลากร-ลูกจ้าง 
4. บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ การลาออกและเกษียณอายุราชการ 
5. งานประเมินผลครูผู้ช่วย 
6. ควบคุมสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการคร ูลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 
7. ควบคุมการลาของบุคลากร จัดทำทะเบียนควบคุมการลาและจัดทำรายงานการลา  

เสนอสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
8. งานการขอมีบัตรประจำ ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
9. งานการขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  งานขออนุญาตลาอุปสมบท  

งานขอพระราชทานเพลิงศพ งานขอลาศึกษาต่อ  
10. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย  
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ประกอบด้วย 
1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววจิรา สังข์ทอง   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
3. นางสาวรัชดาภรณ์ ศิรคิำ  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
4. นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท ์ คร ู   กรรมการ 
5. นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักดิ ์ คร ู   กรรมการ 

4.3.2 งานอัตราจ้าง มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1. ดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณให้ดำเนินการตามเกณฑ์ของ กระทรวงการคลัง 

หรอืตามหลักเกณฑ์วิธีการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานกำหนด 
2. ดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา  

ดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากำหนด 
3. ประสานงานและอำนวยความสะดวกครชูาวต่างประเทศเกีย่วกับเอกสารต่างๆ 
4. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

ประกอบด้วย 
1. นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริคำ  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววจิรา สังข์ทอง   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
3. นางเพ็ญนภา สุคตะ   ครูชำนาญการ  กรรมการ  
4. นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักดิ ์  คร ู   กรรมการ 
5. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์  คร ู   กรรมการ 

  4.4 ฝ่ายทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
       4.4.1 งานทะเบียนประวัติบุคลากร  มีขอบข่ายและภาระหนา้ที ่ดังนี้ 

      1.จัดทำข้อมูลบุคลากร จัดทำทะเบียนประวัติและแฟ้มประวัติบุคลากร บันทึกข้อมูลการ เลื่อนขั้น 
เงินเดือน เลื่อนระดับ ปรับตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และข้อมูลอื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
                2. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย  

1. นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์  คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางเพ็ญนภา  สุคตะ   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
3. นายนัยวัต  ราชยอด   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 

        4.4.2 งานเลื่อนเงินเดอืนและค่ำจา้งประจำ มีขอบขา่ยและภาระหน้าที ่ ดังนี้ 
1.จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและค่าจ้างลูกจา้งประจำ 
2.รวบรวมหลักฐานเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
3.สรุปผลการประเมินผลงานของบุคลากร เพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและ 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ
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4.ดำเนนิการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
5. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววจิรา สังข์ทอง   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
3. นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์  คร ู    กรรมการ 
4. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  คร ู    กรรมการ 

 4.4.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1.จดัลำดับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2.ตรวจสอบผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3.ดำเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครู 
4.จดัทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
5. งานอ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย   

ประกอบด้วย 
1. นางสาววจิรา สังข์ทอง   ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นางเพ็ญนภา  สุคตะ   ครชูำนาญการ    กรรมการ 
3. นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์  คร ู    กรรมการ  

 4.5 ฝ่ายส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 4.5.1 งานมาตรฐานวิชาชีพ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้ 

1. ดำเนินการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการขอรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำ หนดตำ แหน่งการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู 
3. ประสานงานการดำ เนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงานภาระงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการคร ูและ บุคลากรในโรงเรียน 
4. งานอ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย  

ประกอบด้วย 
1. นางสาววจิรา สังข์ทอง   ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นางเพ็ญนภา  สุคตะ   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
3. นายนัยวัต  ราชยอด   ครผูู้ช่วย    กรรมการ  

 4.5.2 งานพัฒนาบุคลากร มีขอบขา่ยและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนากับหน่วยงานอื่น 
2. สง่เสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

                     3. จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรข้ึนเอง เช่น การประชุม การอบรม  การสัมมนาการศึกษาและดูงาน 
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4. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

ประกอบด้วย 
1.นางสาววจิรา สังข์ทอง   ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2.นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริคำ  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
3.นางเพ็ญนภา  สุคตะ   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
4.นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์  ครู   กรรมการ 
5.นางสาวชนกนาฎ  กาญจนภักดิ์  ครู   กรรมการ 
6.นายนัยวัต  ราชยอด   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 4.5.3 งานติดตามผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
1. ส่งเสริม ติดตามและตรวจสอบการการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ การรายงาน 

ประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา, แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan  : Individual  Development  Plan ) และ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (  Professional Learning Community  : PLC ) เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ประกอบด้วย  

1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางสุพัตรา  ไกรหา   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางสาววจิรา สังข์ทอง   ครูชำนาญการ   กรรมการ   
4. นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริคำ  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักดิ์  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
6. นางเพ็ญนภา สุคตะ   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
7. นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 

 4.5.4 งานส่งเสริมขวัญกำลังใจ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้ 
1. ปฏิบัติกิจกรรมบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจบุคลากรในวาระต่างๆ 
2. สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่องเชิญชูเกียรติ 

 ผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดหรือกรณีอ่ืนตามความเหมาะสม 
3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางเพ็ญนภา สุคตะ  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริคำ ครูชำนาญการ  กรรมการ 
3. นายนัยวัต  ราชยอด  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
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 4.6 ฝ่ายวินัยและการรักษาวินัย  
4.6.1 งานดำเนินการทางวินัย มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้ 

1. พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย เพ่ือนแบบอย่างแก่เพ่ือนร่วมงาน 
2. ดำเนินการก้ไขปัญหาบุคคลกรทีไ่มป่ฏิบัติตามวินัย 
3. ดำเนินการจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการทางวินัยของบุคลากร 
4. การดำเนินการความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว 
5. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

ประกอบด้วย  
1. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์  คร ู   ประธานกรรมการ  
2. นางสาววจิรา สังข์ทอง   ครูชำนาญการ  กรรมการ   
3. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริคำ  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
4. นางเพ็ญนภา  สุคตะ   ครชูำนาญการ  กรรมการ 
5. นางสาวชนกนาฎ  กาญจนภักดิ์  คร ู   กรรมการ 
4.6.2 งานการเสริมสร้างและการป้องกันการกระทำผิดวินัย มีขอบข่ายและภาระหนา้ที่ ดังนี้ 
 1. จัดรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องวินัยเพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้และเปน็ 

ข้อมูลของผู้บริหารในการพิจารณาดำเนินการทางวินัย 
2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก ากับควบคุมบุคลากร ให้ปฏิบัติงานอยู่ในขอบเขตของวินัย 
3. พิจารณาให้การสนับสนุนบคุลากรที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่เพ่ือน 

ร่วมงาน 
4. ดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากร ที่ไมป่ฏิบัติตามวินัย 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำ ผิดทางวินัย 
6. งานอ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  

ประกอบด้วย 
1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววจิรา สังข์ทอง   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
3. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริคำ  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวชนกนาฎ  กาญจนภักดิ์  คร ู    กรรมการ 
5. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์  คร ู    กรรมการ 
4.6.3 งานออกจากราชการ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 

1.ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับผู้จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปีการเกษียณอายุราชการ 
2.ประสานงานการลาออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.รับเรื่องและประสานการให้ออกจากราชการกรณีอ่ืนๆ (เช่น ขาดคุณสมบัติ, ทุพพลภาพ,  

หย่อนสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่) 
4.ประสานงานการออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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5.งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 

1. นางสาววจิรา สังข์ทอง   ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริคำ  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
3. นางสาวชนกนาฎ  กาญจนภักดิ์  คร ู    กรรมการ  
4. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์  คร ู    กรรมการ 

  
 

5. กลุ่มบริหารทั่วไป    

   นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

5.1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ  
แก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป   ประกอบด้วย  

  1. นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  2. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  3. นายสาโรจน์ รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  4. นายวิเชียร  บุญรัตน ์    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ   
  5. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกต ุ ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6. นายสาธร  มหาสวัสดิ ์  ครชูำนาญการ   กรรมการ 
  7. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย คร ู    กรรมการ 
  8. นางสาวธันย์ชนก  สุมาล ี คร ู    กรรมการ 
        9. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
  10. นางกาญจนา   ชูเมฆา ครูชำนาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        11.นางชัชฎา เทพอำนวย  ครชูำนาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 5.2  ฝ่ายสำนักงานบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 
5.2.1 งานสำนักงานบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ รวบรวมระเบียบ 

แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มบริหารทั่วไป เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ จัดโครงสร้างการบริหารงาน จัดทำ
แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนที่วาง
ไว้ให้เป็นไปตามที่กำหนด บรรลุตามเป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 

  1. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
  2. นางสาวจิราวรรณ บัวเกต ุ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

3. นางกาญจนา   ชูเมฆา  ครูชำนาญการ  กรรมการ  
  4. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย คร ู   กรรมการ 
  5. นางชัชฎา เทพอำนวย  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

6. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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5.2.2 งานนโยบาย แผนงาน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ ดำเนินการ จัดทำแผนงาน/โครงการ  
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สรุปผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายแต่ละฝ่ายของกลุ่มบริหารทั่วไป เสนอต่อผู้อำนวยการ
โรงเรียน  ประกอบด้วย 

1. นางกาญจนา   ชูเมฆา  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิราวรรณ บัวเกต ุ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายวิเชียร  บุญรัตน ์  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคนิ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นายสาธร  มหาสวัสดิ์  ครชูำนาญการ  กรรมการ 
6. นายศรีหราช ขุนทอง  คร ู   กรรมการ 
7. นายชิตพล  เต็มนา  คร ู   กรรมการ 
8. นางสาวธัญชนก คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
9. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวธันยช์นก  สุมาลี คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 5.2.3 งานสารบรรณ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  จัดทำแผนงาน/โครงการสำหรับกลุ่มงานสารบรรณ 
ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ และนำเสนอหนังสือราชการให้ผู้บริหารทราบและสั่งการ แยกประเภทหนังสือ   
จดร่างหนังสือ เอกสาร เพ่ือมอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งการ โดยเน้นความสะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง  พิมพ์หนังสือราชการ หนังสือตอบขอบคุณ คำสั่งและประกาศของโรงเรียน โต้ตอบหนังสือราชการ
ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานการประชุม จัดเตรียมสมุดตรวจ
ราชการ สมุดตรวจเยี่ยม จัดเก็บและทำลายหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานสารบรรณของ
สถานศึกษา และระเบียบกฎหมายแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางแผนออกแบบงานสารบรรณ ลดขั้นตอนการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ รายงานผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อืน่ ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย  ประกอบด้วย  

  1. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  กรรมการ 
  4. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหนา้ทีธุ่รการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ   
  5. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.2.4 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
  1) ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร  

ประชาสัมพันธ์งานกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สรา้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์และผ่านสื่อต่าง ๆ  ประกอบด้วย  

  1. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครูชำนาญการ   กรรมการ 
  3. นางสาวมตัถกาญจน์  เอียดดำ ครู    กรรมการ 
  4. คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน    กรรมการ 
  5. นายรัตนชัย  ตญัญะ  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
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  2) สารประชาสัมพันธ์วารสารของโรงเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ ดังนี้  ผลิตข้อมูลข่าวสาร  
บทความ สารประชาสัมพันธ์ ให้บรกิารแจ้งข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และหน่วยงานภายนอกทราบข่าวสารกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ให้ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน  ประกอบด้วย  

1. นางชัชฎา   เทพอำนวย  กลุ่มบริหารทั่วไป   ประธานกรรมการ 
2. นายสุรกานต์  เกลีย้งขำ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  รองประธานกรรมการ  
3. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
4. นางสาวณัฐฐินันท์  ด้วงชู  กลุม่บริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
5. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
6. นางสาวศิริพร  ศรีไชย   กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
7. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย          กลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการ 
8. นายรัตนชัย ตัญญะ   สำนักงานผู้อำนวยการ  กรรมการ 
9. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน  กลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการและเลขานุการ  
 3) บันทกึภาพ  มีขอบขา่ยและภาระหนา้ที ่ดังนี้ บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและ 

จัดเกบ็ภาพเป็นระบบ เพ่ือสะดวกในการใช้งาน โดยให้มีการจัดส่งภาพมายงัผู้ดูแลระบบงานสารสนเทศโรงเรียน  
ประกอบด้วย    

1. นายสาธร  มหาสวัสดิ์   คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  ครูชำนาญการพิเศษ    รองประธานกรรมการ 
3. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์  ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
5. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครชูำนาญการ        กรรมการ  
6. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
7. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
8. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์   ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
 5.2.5 งานการจัดระบบควบคุมภายใน  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ วิเคราะห์ความเสี่ยงของการ 

ดำเนินงานของสถานศึกษา กำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดการวางแผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง ประเมินผลและจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษาส่งหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย  

  1. นางสาวจิราวรรณ   บัวเกต ุ กลุ่มบริหารทัว่ไป   ประธานกรรมการ 
  2. นางสุดารัตน์   ขวัญแก้ว กลุ่มบริหารงานวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
  3. นางขนิษฐา  ใจดี  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 

4. นางสาวสุปราณีต   ปานมา กลุ่มบริหารงาน สนง.ผอ.  กรรมการ 
  5. นางอัมพร  แสงจันทร์  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ  
  6. นางสาวจุรีย์  ไก่แกว้  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
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  7. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
  8. นางสาวธัญชนก   คงภักดี เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
  9. นางนุชฎา  จิตติศกัดิ์  เจ้าหน้าทีธุ่รการวิชาการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 5.2.6 งานประกันคุณภาพ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  กำหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสำเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของกลุ่มบริหารทั่วไป ตรวจสอบและประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครชูำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

2. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายสาโรจน์ รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  

  4. นางสาวจริาวรรณ  บัวเกต ุ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นางชัชฎา   เทพอำนวย ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครชูำนาญการ   กรรมการ 
  7. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวธัญชนก  คงภักด ี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 5.2.7 งานสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  

1. จัดทำแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศ เก็บรวบรวมเอกสารจากกลุ่ม/ฝ่าย/งานต่างๆ 
และผู้รับผิดชอบ จดัทำเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศ 

2. จัดทำข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป 
3. ประชาสัมพันธ์งาน/กจิกรรม การดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 
4. ประสานงานผู้ทีเ่กีย่วข้องและจัดเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  

ประกอบด้วย 
1. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครชูำนาญการ   กรรมการ 
3. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายสาธร  มหาสวัสดิ์  คร ู    กรรมการ 
5. นางสาวณฐลิล ฤทธิชัย  คร ู    กรรมการ 
6. นางสาวธันย์ชนก สุมาลี คร ู     กรรมการและเลขานุการ 

 5.2.8 งานการจัดตั้งของบประมาณ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ ปฏิบัติงานด้านขอต้ังงบประมาณ 
ของโรงเรียน  ประกอบด้วย 

  1. นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

3. นายสมคิด    สุวรรณรัตน์ ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นายสาโรจน์  รัตนคำ  ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
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  5. นายวิเชียร  บุญรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6. นายรัตนชัย ตัญญะ  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
5.2.9 งานพัสดุ มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้ 

1) วางแผนการจัดการเก่ียวกับงบประมาณในโครงการ ทัง้รายรับและรายจ่าย 
2) ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
3) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ ์และสื่อ ๆ ตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบ 

การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 
4) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
5) ประสานผู้เกีย่วข้องในการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ของโครงการให้อยู่ใน 

สภาพที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
6)ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางกาญจนา   ชูเมฆา  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นายวิเชียร บุญรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นายศรีหราช ขุนทอง  คร ู   กรรมการ 
5. นางสาวณฐลิล ฤทธิชัย  คร ู   กรรมการ 
6. นายชิตพล  เต็มนา  คร ู   กรรมการ 
7. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
5.2.10 งานตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ ตรวจรับพัสดุ และตรวจสอบพัสดุประจำปีของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ประกอบด้วย 
 1. นายวิเชียร บุญรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายสาธร มหาสวัสดิ์  คร ู   กรรมการ 
3. นายชิตพล  เต็มนา  คร ู   กรรมการ 
4. นายวรัญญู ทะเดช  ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

 5.3 ฝ่ายบริการ    
  5.3.1 งานยานพาหนะ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ ควบคุมดูแลการบำรุงรักษารถไมโครบัส 

โรงเรียนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ควบคุมดูแลพนักงานขับรถในการให้บริการและทำทะเบียน 
หลักฐานการใช้รถ  ประกอบด้วย 

  1. นายสาธร  มหาสวัสดิ์  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ  กรรมการ  

  3. นายวิโรจน์  เนตรสุวรรณ ์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
  4. นายสิงหรา  แสงจันทร์  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ/พนักงานขับรถ  
  5. นายวรัญญู   ทะเดช  ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
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 5.3.2 งานสัมพันธ์ชุมชน  มีหน้าที่  จัดทำแผนงาน/โครงการ งานบริการชุมชน ประสานงานระหว่าง 
โรงเรียนกับชุมชนและฝ่ายต่าง ๆ ในสายงานกลุ่มบริหารทั่วไปและงานอื่นๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ประเมินและสรุปผล
การปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 

  1. นายสาโรจน์  รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นายสมคิด สุวรรณรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายวิเชียร บุญรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  5. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ  กรรมการ  
  6. นายวิโรจน์  เนตรสุวรรณ ์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
  7. นายชิตพล เต็มนา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 5.4  ฝ่ายอาคาร สถานที่และการใช้บริการอาคาร สถานที่  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้  จัดทำแผนงาน
โครงการ วางแผนการใช้บริการอาคาร สถานที่ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ 
ให้เพียงพอ ประสานงานกับบุคลากรสนับสนุนการซ่อมบำรุง อำนวยความสะดวกในการใช้อาคาร สถานที่แก่
บุคคลภายนอก โดยหัวหน้าอาคารจะคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปรับปรุง ดูแล บริเวณของโรงเรียนทั้งหมด เพ่ือให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา และมีหน้าที่ตรวจอาคารแต่ละอาคาร  ประกอบดว้ย 

  1. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
  2. นายสาโรจน์ รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ/อาคาร 4 
  3. นายวิเชียร บุญรัตน ์  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ/อาคาร 2 
  4. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ/อาคาร 1  
  5. นายสาธร  มหาสวัสดิ ์  ครชูำนาญการ  กรรมการ/อาคาร 3 
  6. นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ           นักการประจำอาคารเรียน 1 
  7. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า   นักการประจำอาคารเรียน 3 
  8. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  นักการประจำอาคารเรียน 2 
  9. นายประยงค์  ชำนาญแป้น  ลูกจ้างชั่วคราว  นักการประจำอาคารเรียน 4 
  10. นายจำลอง  อ้นประวัติ ลูกจ้างชั่วคราว  อาคารโดมหลังเก่าและหลังใหม ่
  11. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ  กรรมการ 
  12. นายวิโรจน์  เนตรสุวรรณ ์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
  13. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูชำนาญการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  14. นายชิตพล  เต็มนา  คร ู   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 5.4.1 งานความสะอาดและเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของนักเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้         

ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน  และโครงการโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้  
สู่คุณภาพ ประกอบด้วย 
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1. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคนิ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นายสาโรจน์  รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นายสมคิด สุวรรณรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นายวิเชียร บุญรัตน์  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางกาญจนา ชูเมฆา  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
7. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครชูำนาญการ  กรรมการ 
8. นายสาธร  มหาสวัสดิ ์  คร ู   กรรมการ 
9. นายศรีหราช  ขุนทอง  คร ู   กรรมการ 
10. นางสาวณฐลิล ฤทธิชัย คร ู   กรรมการ 
11. ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1 - ม.6 คร ู   กรรมการ 
12. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  กรรมการ 
13. นางวรรณา จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  กรรมการ 
14. นายสิงหรา  แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
15. นายประยงค์  ชำนาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
16. นายจำลอง  อ้นประวัติ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
17. นักเรียน ม.6/1 และ ม.6/3 นักเรียน   กรรมการ 
18. คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรยีน   กรรมการ  
19. นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
20. นายชิตพล  เต็มนา  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 5.4.2 งานระบบภูมิทัศน์  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  วางแผนงานระบบภูมิทัศน์ ปรับปรุงให้ร่มรื่น 
สวยงาม ปลอดภัย ดูแล บำรุงรักษา ตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับให้เรียบร้อย เป็นระเบียบ สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียนรู้  
ประกอบด้วย 

1. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นายสาโรจน์  รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นายวิเชียร  บุญรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
4. นายชิตพล  เต็มนา  คร ู   กรรมการ 
5. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  กรรมการ 
6. นางวรรณา จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  กรรมการ 
7. นายสิงหรา    แสงจันทร ์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
8. นายประยงค์  ชำนาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
9. นายจำลอง  อ้นประวัติ  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ  
10. นายสาธร  มหาสวัสดิ์  ครชูำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ  
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 5.4.3 งานสาธารณูปโภค   มีขอบขา่ยและภาระหน้าที่ ดังนี้  ให้บริการสาธารณูปโภค ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคท่ีชำรุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ปลอดภัยและติดตามการใช้ให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า ประกอบด้วย 

  1. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นายสาโรจน์  รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3. นายวิเชียร  บุญรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
  4. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  กรรมการ 
  5. นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  กรรมการ 
  6. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
  7. นายประยงค์  ชำนาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ   
  8. นายจำลอง  อ้นประวัติ  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 

9. นายชิตพล  เต็มนา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
 5.4.4  งานออกแบบก่อสร้าง ซ่อมบำรุง มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  วางแผนร่วมกับแผนงาน 

โรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนองบประมาณการก่อสร้าง ซ่อมบำรุง งานอาคารสถานที่ในโรงเรียน    ประกอบด้วย 
  1. นายวิเชียร  บุญรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายสาโรจน์  รัตนคำ  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นายไพฑูรย์ ขุนทอง  คร ู   กรรมการ 
  5. นายชิตพล  เต็มนา  คร ู   กรรมการ 
  6. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  กรรมการ 
  7. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
  8. นายประยงค์  ชำนาญแป้น ลูกจา้งชั่วคราว  กรรมการ 
  9. นายจำลอง  อ้นประวัติ  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
  10. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ  
  11. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.4.5 งานบุคลากรสนับสนุน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้  กำกับตดิตาม และดูแลให้บุคลากรสนับสนุน 

ปฏิบัติหน้าทีดู่แลอาคารเรียนและบริเวณต่างๆ และประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  
ประกอบด้วย  

  1. นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
  3. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นายสาโรจน์  รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นายวิเชียร  บุญรัตน ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
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  5.4.5.1 บุคลากรสนับสนุนรับผิดชอบดูแลอาคารเรียนและบริเวณต่างๆ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่   
ดังนี้  ดูแลให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจตราดูแลอาคารสถานที่  ทั้งระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ 
พัดลม  เครื่องมือดับเพลิง หากมีข้อบกพร่องหรือชำรุดให้รายงานหัวหน้างานอาคารสถานที่รับทราบ และรับการ
ประเมินสรุปผลการปฏิบัติงาน   ประกอบด้วย   

1. นางวรรณา  จนัทรัตน์     พนักงานธุรการงาน ต้อนรับแขกสำนักงานผู้อำนวยการ 
        หอ้งสำนักงานกลุ่มงานต่างๆ  

อาคารเรียน 1  
โรเนียวเอกสาร 
ห้องน้ำครูอาคารเรียน 1 
ซัก/ทำความสะอาดผ้าปูเตียงผู้ป่วยห้องพยาบาล 
 ซัก/ทำความสะอาดผ้าปูเตียงห้องพักเวรกลางคืน 
 เวรวันหยุด   
งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย  

2. นายถาวร  สังแป้น           ช่างไฟฟ้า   โรเนียวเอกสาร,  
ระบบไฟฟ้า 

        ดูแลอาคารเรียน 3 ด้านหน้าและด้านหลัง   
ตัดหญ้าหลังอาคารเรียน3,   
ทำความสะอาดหอประชุม 
เวรยามกลางคืน 
งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย  

3. นายสิงหรา   แสงจันทร์    ลูกจ้างชั่วคราว บริเวณหน้าโรงเรียนด้านทิศเหนือ 
ด้านหลังอาคาร 1  
ดูแลอาคาร 2 ทั้งหมด 
ดูแลหอ้งน้ำนักเรียนชาย    
ดูแลโรงน้ำโรงเรียน   
สวนหย่อมอาคาร 2 
ตัดหญ้าในสนาม 
โรงจอดรถครู 
ระบบประปา 
เวรยามวันอาทิตย์ 
งานอ่ืนๆที่ไดร้ับมอบหมาย  

4. นายประยงค์  ชำนาญแป้น   ลูกจ้างชั่วคราว    บริเวณหน้าโรงเรียนทิศใต้ 
ดูแลอาคาร 4 และบริเวณโดยรอบ 
หอ้งน้ำนักเรียนชายและหญิงอาคาร 4  
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หลังป้อมยามและที่จอดรถตลอดแนว 
ตัดหญ้าในสนาม , ความสะอาดสนามฟุตบอล 
อาคารหมวดอุตสาหกรรม 
ดูแลโรงน้ำโรงเรียน 
ระบบประปา 
เวรยามวันอาทิตย์ 
งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

  5. นายจำลอง  อ้นประวัติ     ลูกจ้างชั่วคราว ถนนหน้าอาคาร 1 
        หอพระ 

อาคารโดมหลังเก่าและใหม่  
ห้องน้ำหญิงอาคาร 3 
สวนหย่อมหน้าอาคาร 1 
โรงจอดรถนักเรียน     
ตัดหญ้าในสนามใหญ่ 

        ดูแลโรงน้ำโรงเรียน  
        ระบบไฟฟ้า 
        เวรยามวันอาทิตย์ 
        งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

5.5 ฝ่ายโภชนาการและร้านค้าสวัสดิการ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ จัดทำแผนงาน โครงการ และ 
งานเกี่ยวกับงานโภชนาการ ร้านค้าสวัสดิการ การประกาศและการประมูลร้านค้า การขอใช้ ควบคุม ดูแลการ
ประกอบการ  การจำหน่ายอาหารของผู้ประกอบการในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะและปริมาณอาหารให้ เหมาะสม  
ดูแลการจัดน้ำดื่มทีส่ะอาด ให้ความรู้ทางโภชนาการ การส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารให้แก่นักเรยีนและ
บุคลากร ในโรงเรียน  ประกอบด้วย  

 1. นายชิตพล  เต็มนา   คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นางลภารัตน์  รอดสง   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวสุจิตรา กัญจนกาญจน์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี  คร ู   กรรมการ 
 5. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ  คร ู   กรรมการ 
 6. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  คร ู   กรรมการ 
7. นายวรัญญู ทะเดช   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 8. นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ  
9. อย.น้อยโรงเรียน   นักเรียน   กรรมการ 
 10. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูชำนาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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   5.6  ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียน  มีหน้าที ่ ให้บริการด้านการปฐมพยาบาล สุขภาพอนามัยแก่นักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับงานอนามัย สรุปประเมินผลภาวะโภชนาการ สถิติ
ข้อมูลต่าง ๆ จัดหาเวชภัณฑ์ ยา จัดทำตารางการปฏิบัติงานและตารางรับส่งนักเรียนเจ็บป่วย พร้อมทั้งติดต่อ
ประสานงานกับโรงพยาบาล ผู้ปกครอง รับส่งนักเรียนเจ็บป่วยและรายงานผลการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  

  1. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย คร ู   ประธานกรรมการ 
  2. นายวรัญญู ทะเดช  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  3. นายสาธร  มหาสวัสดิ ์  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
  4. นายชิตพล เต็มนา  คร ู   กรรมการ 
  5. นายสุรกานต์  เกลีย้งขำ ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
  6. นายภัทรกร ศริิรัตน์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  7. นางสาวสุชัญญา  กายฤทธิ์ ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
  8. นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  9. อย.น้อย โรงเรียน  นักเรียน   กรรมการ 
  10. นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

   5.7 ฝ่ายงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่ จัดทำแผนงาน โครงการของงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
ดำเนินการตามแผนงาน โครงการและงานที่ได้รับอนุมัติ สนับสนุนให้ความร่วมมือกับงานอนามัยโรงเรียน ประสานงาน
กับหน่วยงานอ่ืนๆ จัดทำเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในรูปแบบต่าง ๆ ประเมินผล
และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน   ประกอบด้วย  

1. นางสาวธันย์ชนก  สุมาล ี คร ู   ประธานกรรมการ 
  2. นายชูศกัดิ์  นวลจุ้ย  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการ  กรรมการ 
  4. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครูชำนาญการ  กรรมการ   
  5. นางกาญจนา  ชูเมฆา    ครูชำนาญการ  กรรมการ 
  6. นายชิตพล  เต็มนา  คร ู   กรรมการ 
  7. นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  8. คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน   กรรมการ 
  9. อย.น้อยโรงเรียน  นักเรียน   กรรมการ 
  10. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
  11. นายสุรกานต์ เกลีย้งขำ  ครผูู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 5.8  งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ ดังนี้  กำหนดให้มี 
คณะกรรมการ ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลทำหน้าที่กำกับและส่งเสรมิสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบายมาตรฐาน ในการบริหารจดัการทางการศึกษา จัดทำแผนงานหรือโครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ประสานงานและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อก่อให้เกดิประโยชน์กับทางราชการ 
จัดทำระเบียบวาระการประชุม เชิญคณะกรรมการประชุมตามวาระและบันทึกการประชุม/รายงานการประชุม  
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อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการสถานศึกษา ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน   
รายงานผลงานประจำปี  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วย  

  1. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกต ุ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
  2. นายวรัญญู ทะเดช  คร ู   กรรมการ 
  3. นายรัตนชัย  ตัญญะ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
  4. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ  กรรมการ 
  5. นางวรรณา  จันทรัตน์   พนักงานธุรการ  กรรมการ 
  6. นางสาวธัญชนก  คงภักด ี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
5.9 งานโครงการมาตรการประหยัดพลังงานค่าสาธารณูปโภค  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  

กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน  กำกับดูแลการลดการใช้พลังงานของหน่วยงาน  กำหนดแนวทาง
และข้อคิดเห็น ให้คำแนะนำเพ่ือให้เกิดการประหยัดพลังงาน  พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้เกิดการประหยัดพลังงาน  ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดการ 
ประหยักพลังงาน  ประกอบด้วย  

  1. นายสาธร  มหาสวัสดิ์  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ  
  2. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ คร ู   กรรมการ 
  3. นายชิตพล เต็มนา  คร ู   กรรมการ  
  4. นางสาวธันย์ชนก  สุมาล ี คร ู   กรรมการ 
  5. นายสุรกานต์  เกลี้ยงขำ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  6. นายวรัญญู ทะเดช     ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
  7. นางสาวธัญชนก  คงภัดี    เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

6. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  

 นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียน 

6.1 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1) วางแผนการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรยีน 
2) การจัดโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
3) ส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศติดตามการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
4) ประสานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ประกอบด้วย 
1. นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธนพร  ทองลมุล  หน.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน/   
     หน.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รองประธานกรรมการ 
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3. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย  รองหน.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน/  
    หน.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์ หน.งานระเบียบวินัย/    
                                     หน.ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กรรมการ 
5. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล หน.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กรรมการ 
6. นางอรอุมา นิตย์วิมล  หน.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  กรรมการ 
7. นายสมคิด สุวรรณรัตน์  หน.งานเวรยาม    กรรมการ 
8. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง หน.งานสำนักงานและงานเลขานุการกลุ่มฯ กรรมการ 
9. นางสาวสุปราณีต  ปานมา หน.งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  กรรมการ 
10. นางสาวจิรา  จรติงาม  หน.งานสารสนเทศ/                                                                                    
    รองหน.ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กรรมการ 
11. นางสาวมัตถกาญจน์ เอียดดํา  หน.งานกิจกรรม     กรรมการ 
12. นายฉลองชัย ละม้าย   ครู      กรรมการ 
13. นายชิตพล  เต็มนา  คร ู     กรรมการ 
14. นายสุรกานต์  เกลี้ยงขำ หน.งานประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ    
15. นางอัมพร  แสงจันทร์  หน.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

6.2 งานสำนักงานและเลขานุการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  มีขอบขา่ยและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1) รบัส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ บันทึกเสนอ เก็บหนังสือราชการ 
2) ประสานงาน ติดตาม เกี่ยวกับหนังสือที่มาถึงกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
3) ทำระเบียบวาระการประชุม และบันทึกการประชุมกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
4) ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน 
5) วางแผนดำเนินการควบคุม ลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
6) จัดทำแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
7) จัดทำหนังสือคู่มือนักเรียนโดยทั่วกัน 
8) จัดทำเอกสารเกี่ยวกับระเบียบกฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเพื่อใช้ในโรงเรียน 
9) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัยกฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้บุคลากรและนักเรียนทราบ 
10) กำหนดแผนภูมิการจัดองค์กรกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
11) จัดทำเอกสารพรรณนางานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
12) วิเคราะห์ผลการดําเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชา 
13) รับทราบเพ่ือนําผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
14) ดำเนินการปฏิบัติงานตามโครงการที่กำหนด 
15) ดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง งานแผนงานตามโครงการ 
16) ตรวจสอบดูแลงานพัสดุกลุ่มงาน 
17) ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย        
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ประกอบด้วย 
1. นางสาวศริิเพญ็ หนูเกลี้ยง  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางอัมพร แสงจันทร์   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวจิรา จริตงาม   คร ู    กรรมการ 
5. นายฉลองชัย ละม้าย    ครู     กรรมการ 
6. นางสาวสุรญัญา  หนูสุข  ครอัูตราจ้าง   กรรมการ 
7. นายภัทรกร ศิริรัตน์   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

6.3 งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1) จดัทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของโรงเรียน 
2) จดัทำเอกสารหรือแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา  

ได้แก่ เอกสารการคัดกรองนักเรียน (SDQ) เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม  
สมุดระเบียนสะสมของนักเรียน  แบบสํารวจการเข้าแถวเคารพธงชาติ  คู่มือครูที่ปรึกษา  แบบบันทึกการ       
ตรวจผมนักเรียน 

3) จัดค่ายคุณธรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4) ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5) ปฐมนิเทศนักเรยีนทุกระดับชั้น 
6) ประสานงานกบัหัวหน้าระดับชั้น ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
7) ประสานครูที่ปรึกษาเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
8) ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกีย่วข้อง 
9) ปฏิบัติงานอ่ืนทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

ประกอบด้วย  
1. นางสาวธนพร ทองลมุล  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายชูศกัดิ์ นวลจุ้ย   ครชูํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางอรอุมา นิตย์วิมล   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางขนิษฐา ใจดี   ครูชํานาญการ   กรรมการ  
9. นายวรัญญู ทะเดช   คร ู    กรรมการ 
10. นางสาวจิรา จริตงาม   คร ู    กรรมการ 
11. นายฉลองชัย ละม้าย    ครู     กรรมการ 
12. นายภัทรกร  ศิริรัตน์   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
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13. นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร ์ ครอัูตราจ้าง   กรรมการ 
14. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
15. ครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียนกรรมการ 
16. นางอัมพร แสงจันทร์   ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
17. นายสุรกานต์  เกลี้ยงขำ  ครผูู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 6.4 งานหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา 
 6.4.1 หัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
    1) แต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจำชั้นในแต่ละปีการศึกษา 

    2) ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด 

ประสานงานกบัครูทีป่รึกษา และผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือร่วมแก้ไข/พัฒนานักเรียน 

    3) ชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับ ให้เข้าใจและชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติ 

    4) จัดคา่ยคุณธรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

    5) อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไขเก่ียวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ 

    6) จัดทำระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย  

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน การตรวจเครื่องแบบและทรงผมนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน 

7) ควบคุม กำกับดูแลการมาเรยีน การลา การมาสายของนักเรียนโดยส่งหนังสือถึง ผู้ปกครอง 

เมื่อนักเรียนขาดเรียน 3 วันขึ้นไป 

    8) จัดแบ่งนักเรียน ครู ไปร่วมพิธีหรือกิจกรรมกับทางราชการ ทั้งรัฐพิธีและราชพิธี 

    9) ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 

    10) ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 

1. นางสาวธนพร ทองลมุล ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 

2. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. นางสาวธนพร ทองลมุล หวัหน้าระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประธานกรรมการ 

2. นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์ รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 

3. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กรรมการ 

4. นายวรัญญู ทะเดช  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 กรรมการ 

5. นางสาวสุปราณีต ปานมา รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ 

6. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์  หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      กรรมการและเลขานุการ 

 



- 66 – 
 

ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. นายชูศกัดิ ์ นวลจุ้ย  หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ประธานกรรมการ 

2. นางขนิษฐา ใจดี  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 

3. นางอรอุมา นิตย์วิมล  หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กรรมการ 

4. นางสาวจิรา  จริตงาม  รองหวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรรมการ 

5. นางสาวอุทยัวรรณ  สังคานาคนิ รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ 

6. นางอัมพร แสงจันทร์  หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       กรรมการและเลขานุการ 

 6.4.2 ครูที่ปรึกษา มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 

  1) รว่มกิจกรรมหน้าเสาธง กำกับดูแล ควบคุมการเข้าแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ การเดิน แถวเข้าชั้นเรียน 
 ของนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการมาเข้าแถว การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดข้ึนในสมุดสํารวจการเข้าร่วม  
กิจกรรมทุกครั้งที่มีกิจกรรม 

 2) เข้าโฮมรูม อบรมนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการเข้าโฮมรูมของนักเรียน 
 3) จดัทำระเบยีนความประพฤติ และชี้แจงเกีย่วกบักฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ให้นักเรียน เข้าใจและ 

ชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติ 
4) ควบคุม กำกับดูแล แก้ไข ให้คำแนะนํานักเรียนในชั้นเรียนเกี่ยวกับความประพฤติ การแต่งกาย การมาเรียน  

ฯลฯ โดยประสานงานกับหัวหน้าระดับ และผู้ปกครองในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา 
5) ดูแลการทำความสะอาดห้องเรียน ของนักเรียนที่เป็นเวรประจำวัน ตลอดทั้งการจัดโต๊ะ เก้าอ้ีให้เป็น 

ระเบียบ และควบคุม ส่งเสริมการจัดบอร์ดเรื่องที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการศึกษาหรือวันสำคัญทางราชการ 
 และศาสนา 

6) ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ ทั้งต้อง ประสานงานกับ 
งานวัดผล งานแนะแนว และผู้ปกครอง 

7) อบรม ตักเตือน และทำโทษนักเรียนตามระเบียบ บทลงโทษที่โรงเรียนกำหนด เมื่อนักเรียนประพฤติผิด 
ระเบียบวินัยของโรงเรียน 

8) เป็นที่ปรึกษาให้กบันักเรียนในความรับผิดชอบ เพ่ือป้องกัน แก้ไข และส่งเสรมิให ้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี 
9) ตรวจตราดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน เช่น ความสะอาดของนักเรียน ความ สะอาดของ       

เครื่องแต่งกาย ห้องเรียน การรับประทานอาหาร สุขภาพอนามัย ความเป็นระเบียบอื่นๆ 
10) อบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีใช้สิ่งของส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ประตู ห้องน้ำ ห้องส้วม ฯลฯให้ถูกวิธี 
11) ตรวจค้นตรวจหาสิ่งของต้องห้ามผิดกฎหมายระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนนักเรียนในที่ปรึกษาสม่ำเสมอ 

และต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการกระทำผิดหรือไม่เหมาะสม 
12) จัดทำสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้อง และส่งผู้ปกครองให้ทันเวลา 
13) เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนด้านการแต่งกาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม วางตัวเป็นครูที่ดีตลอดเวลา 
14) ติดตาม  สรุป  ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
15) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ประกอบด้วย 

รายช่ือครูที่ปรึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.1/1 นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริคำ       นางสาวผกามาศ    สิริอินทร์ 
ม.1/2 นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ     Mrs.Lisette  Marjorie 
ม.1/3 นางสาวภัสศร   สมทรัพย์        นายสุรกานต์      เกลี้ยงขำ 
ม.1/4 นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว           นางอัจฉรา    ไชยทอง 
ม.1/5 นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์          นางสุพัตรา    ไกรหา 
ม.1/6 นางสาวภาวณี   ด่านศิระวานิชย์      นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์   
ม.1/7 นางสาวสุปราณีต  ปานมา       นายรัตนชัย   ตัญญะ 
ม.1/8 นายสาโรจน์   รัตนคำ           นางสาวศิริเพ็ญ   หนูเกลี้ยง 
ม.1/9 นางสาวอรอุมา  อิสลาม   นายนัยวัต  ราชยอด  
ม.2/1 นางสาวจุรีย์     ไก่แก้ว             นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ 
ม.2/2 นางปิยนุช  มามาก                  Mr.Keenan  Myburgh 
ม.2/3 นางสาวกนกวรรณ    เหมทานนท์    นายสุริยา  ตะลาศิริ 
ม.2/4 นายศรีหราช  ขุนทอง              นางสาวสุรัญญา  หนูสุข 
ม.2/5 นางสาวจารุณี  นิยมญาติ   นางสาวศิริลักษณ์  ชูทิพย์          
ม.2/6 นางสมจิตร  คงทองเอียด          นายไพฑูรย์  ขุนทอง 
ม.2/7 นางกาญจนา  ชูเมฆา      นางสาวอัจฉรา  ประวัน        
ม.2/8 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล        นางอรสา  บุญรนิทร์ 
ม.2/9 นางชัชฎา  เทพอำนวย           นายวรัญญู  ทะเดช 
ม.3/1 นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์    นางสาวรวินันท์  ไพพูล 
ม.3/2 นางเอ้ือมเดือน   สุริยะย์        Mr.Yusuf   Patel   
ม.3/3 นางมณฑา   แก้วมณี              นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ 
ม.3/4 นายเสนาะ   ทรงประดิษฐ์        นายอร่าม  ใสสะอาด 
ม.3/5 นางรองรัก  สุวรรณรัตน์           นางสาวธันย์ชนก     สุมาลี       
ม.3/6 นางสาวจิราวรรณ   บัวเกตุ        นางสาวอมรรัตน์   หิรัญรัตน์ 
ม.3/7 นางสาวขวัญจิรา   นวลแป้น  นายฉลองชัย  ละม้าย 
ม.3/8 นางสาวธนพร   ทองลมุล        นายภัทรกร  ศิริรัตน์ 
ม.3/9 นางสาวนวิญญา   กุณฑล     นางสาวศิริพร  ศรีไชย    

รายช่ือครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4/1 นางอรอุมา    นิตย์วิมล        นางสาวนลินทิพย์  สุขสงวน 
ม.4/2 นายวิเชียร    บุญรัตน์           นางสาวบัณฑิตา  วงศ์อุทัย  
ม.4/3 นางเพ็ญนภา   สุคตะ   นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล 
ม.4/4 นางสาวณัฐฐินันท์  ด้วงชู   นางสาวนาถยา  แดงทองใส 
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ม.4/5 นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย         นางสาวจิรา    จริตงาม 
ม.4/6 นางลภารัตน์  รอดสง            นางสาวอรัญญา  แก้วบุญทอง  
ม.5/1 นางขนษิฐา  ใจดี           นางสาวสายฤดี  ศรีชูทอง 
ม.5/2 นางสาวสุกัญญา   นวนเสน 
ม.5/3 นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว      นางสาวนันทิยา  แก้ววิจิตร 
ม.5/4 นางจิราพร    ควนวิไล       นางสาววัชราภรณ์  คำแหง 
ม.5/5 นายชูศักด์ิ     นวลจุ้ย        นางสาวปลีรัตน์   เกลี้ยงจันทร์ 
ม.5/6 นายสมคิด  สุวรรณรัตน์       นางสาวสุชัญญา  กายฤทธิ์           
ม.6/1 นางศันสนีย์   สมสีแสง          
ม.6/2 นางสาววจิรา  สังข์ทอง   นางสาวรัตทิกา  เพ็งจันทร์ 
ม.6/3 นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน        นางสาวจันทร์ทิพย์    รอดมา 
ม.6/4 นางอัมพร   แสงจันทร์                   นายสาธร    มหาสวัสดิ ์
ม.6/5 นางเกวลิน  เกตุแก้ว                      นายชิตพล   เต็มนา 
 6.5 งานระเบียบวินัย มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 

1) จัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 

2) จัดให้มีการกำหนดวิธีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมของนักเรียน 

3) จัดทำหลักฐานการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามวิธีการที่กำหนด 

4) ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียนของนักเรียน 

5) จัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโอกาสต่าง ๆ เช่น หน้าเสาธง, ประชุมประจำสัปดาห์ 

6) จัดประชุมสัมมนาตามโครงการของฝ่ายงานระเบียบวินัย หรือหน่วยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล 

,องค์การบริหารส่วนตำบล, องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

7) เชิญวิทยากรหรือบุคคลภายนอกให้ความรู้แก่นักเรียน 

8) ควบคุม กำกับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมและนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

9) ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม  

และนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

10) ประสานงานกับผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาเพ่ือร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มคีวามประพฤติ ไม่ 

เหมาะสมและนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

11) จัดทำเอกสารเพ่ือคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

12) รวบรวมคะแนนเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนและจัดทำรายงานสรุปข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน 

13) การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

14) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

15) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย        
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ประกอบด้วย 

1. นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางสาวธนพร ทองลมุล  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริคำ  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
5. นายสาธร มหาสวัสดิ ์   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
6. นายศรีหราช  ขุนทอง   คร ู    กรรมการ 
7. นางสาวจิรา จริตงาม   คร ู    กรรมการ 
8. นายวรัญญู  ทะเดช   คร ู    กรรมการ 
9. นายฉลองชัย ละม้าย    ครู     กรรมการ 
10. นายภัทรกร  ศิริรัตน์   ครอัูตราจ้าง   กรรมการ 
11. นางสาวปลีรัตน์ เกลี้ยงจันทร์  ครอัูตราจ้าง   กรรมการ 
12. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
13. หัวหน้าระดับ       กรรมการ 
14. ครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียน      กรรมการ 
15. นายชิตพล  เต็มนา   คร ู                       กรรมการและเลขานุการ 

 6.5.1 งานติดตามนักเรียนรายบุคคล มีหน้าที ่รวบรวมคะแนนเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน หนีเรียน ขาดเรียน
จากระบบ STUMIS และจัดทำรายงานสรุปข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนส่งต่อฝ่ายงานระเบียบวินัยเพ่ือแก้ไขหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ประกอบด้วย 

 1.นายไพฑูรย์  ขุนทอง  คร ู  ประธานกรรมการ 
       และครทูี่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 2.นายฉลองชัย ละม้าย  คร ู  รองประธานกรรมการ 
       และครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 3.นางสาวณัฐฐินันท์  ด้วงชู ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
       และครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 4.นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร ์ ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
       และครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 5.นายสาธร  มหาสวัสดิ ์  ครชูำนาญการ กรรมการ 
       และครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 6.นางสาวอรอุมา อิสลาม  ครผูู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
       และครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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6.5.2 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ STUMIS มีหน้าที่ ควบคุม ดูแลโปรแกรม STUMIS  ซ่ึงระบบดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนที่ทำงานบนระบบ Cloud Web Hosting ที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามพฤติกรรมของนักเรียน 
และการคัดกรองเพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ทันท่วงที โดยครูทุกคนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลพฤติกรรม 
ซึ่งคุณสมบัติของโปรแกรมประกอบด้วย การเช็คชื่อเข้าแถวธงชาติ รายงานสรุปยอดการมาเรียน ขาดลามาสายของ
นักเรียนทั้งโรงเรียนผ่านการแจ้งเตือนผ่าน LINE ระบบตัดคะแนนบันทึกพฤติกรรมอัตโนมัติเมื่อครูเช็คหนี พร้อม
รายงานพฤติกรรมถึงผู้ปกครองและผู้บริหาร การบันทึกการออกนอกบริเวณโรงเรียนพริอมรายงานสถิติการออกนอก
บริเวณโรงเรียนรายบุคคล การบันทึกพฤติกรรมไม่เหมาะสมและการคัดกรองรายชื่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมมาเหมาะสม 
ระบบคัดกรองนักเรียน SQQ ,EQ และระบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน เป็นต้น ประกอบด้วย 

 1.นางชัชฎา  เทพอำนวย  ครชูำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2.นายศรีหราช  ขุนทอง  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 3.นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4.นายภัทรกร  ศิริรัตน์  ครอัูตราจ้าง   กรรมการ 
 5.นายสุรกานต์  เกลี้ยงขำ  ครผูู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ  

 6.6 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย และสภานักเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1) จัดทำเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
2) จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
3) ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้องกับ  

สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
4) จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
5) ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุมตลอดทัง้วางแผนงาน/ โครงการสำหรบั 

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
6) ประสานกับนักเรียนในการทำความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคกีารเคารพ นบนอบของ 

นักเรียนต่อครู 
7) ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการทำกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ใน ขอบขา่ยที่ 

เหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
8) จัดทำคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
9) ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเขา้ร่วมกจิกรรมในวันสำคัญของชาติ/ศาสนา/ พระมหากษัตริย์และ 

ความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
10) ส่งเสริมให้ นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ต่อโรงเรียน 
11) สร้างขวัญและกําลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและ กิจกรรม  

เช่น มอบรางวัลหรือเกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ทำความดีด้านต่างๆ 
12) ปลูกฝัง สร้างจิตสํานึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน  

เรื่องความสะอาดการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
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13) ให้ความร่วมมือในกจิกรรม/การพัฒนาของชุมชน   
14) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 
15) ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือแสดงออกถงึความรักความ ผูกพันระหว่าง 

นักเรียน ครู และโรงเรียน เป็นการสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างนักเรียนกับสถานศึกษา 
16) ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
17) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวสุปราณีต ปานมา  ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นางอัมพร แสงจันทร์   ครชูํานาญการ   กรรมการ 
3. นางศันสนีย์  สมสีแสง   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ  ครูชำนาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวภัสศร สมทรัพย์  คร ู     กรรมการ 
6. นางสาวธันย์ชนก สุมาล ี  คร ู    กรรมการ 
7. นางสาวจิรา จริตงาม   คร ู    กรรมการ 
8. นางสาวณฐลิล ฤทธิชัย   คร ู    กรรมการ 
9. นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักดิ ์  คร ู    กรรมการ 
10. นายวรัญญู ทะเดช   คร ู    กรรมการ 
11. นายฉลองชัย ละม้าย    ครู     กรรมการ 
12. นายสุรกานต์  เกลี้ยงขำ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
13. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
14. นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
15. นายนัยวัต  ราชยอด   ครผูู้ช่วย    กรรมการ  
16. นายสาธร มหาสวัสดิ ์   ครชูำนาญการ             กรรมการและเลขานุการ 

 6.7 งานรักษาความปลอดภัย 
6.7.1  งานเวรประจำวัน  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 

1) จดัทำคำสั่งเวรประจำวัน สมุดบันทึกเวรประจำวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลัก 
ความเหมาะสม 

2) ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
3) จัดทำบันทึกสถิติการขาด ลา มาสายของนักเรียนและเหตุการณ์ประจำวันและให้ความเห็นชอบ 

อนุญาตหรือไม่อนุญาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน 
4) ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระทำผิดระเบียบของสถานศึกษาและแจ้งให้ ครูปรึกษา 

หรือฝ่ายปกครองหรือผู้ที่ผู้อํานวยการมอบหมายเพ่ือพิจารณาโทษต่อไป  
5) มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันกอ่นเวลาเริ่มต้นทำการปกติ และต้องรออยู่จนกว่า นักเรียนจะ 

กลับหมดหรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน 10 นาที 
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    6) รับผิดชอบเหตุการณ์ประจำวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงาน  

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
7) สรุปเหตุการณ์ประจำวันลงในสมุดบันทึกเวรประจำวัน 
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวธนพร  ทองลมุล ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายชูศกัดิ์  นวลจุ้ย  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางรองรัก สุวรรณรัตน์  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
5. นายวรัญญู  ทะเดช  คร ู    กรรมการ 
6. ครูเวรประจําวัน      กรรมการ 
7. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง ครูชํานาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
8. นายภัทรกร  ศิริรัตน์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุก 

6.7.2 งานเวรวันหยุดราชการ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1) การรับ - ส่งเวร ให้กระทำตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 16.30 น. ของทุกวันปฏิบัติราชการ  

ให้ข้าราชการครูทีไ่ด้รับแต่งตั้ง เป็นผู้ดูแลรักษาสถานที่ราชการและทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการมิให้สูญหาย 
2) ให้ผู้อยู่เวรลงชื่อในสมุดไว้เป็นหลักฐานการรับ - ส่งเวรก็เช่นเดียวกนัให้บันทึกการรับ - ส่ง เวร  

ไว้ในสมุดเป็นหลักฐาน หากส่งมอบไม่ได้เพราะเหตุใดจะต้องรีบแจ้งรายงานให้ผู้บริหารหรือ ผู้รักษาการทราบโดยด่วน               
จะละทิ้งหน้าที่ไปก่อนที่จะรับ - ส่งเวร ไม่ได้โดยเด็ดขาด 

3) ผู้อยู่เวรจะต้องอยู่ประจำ ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ตลอดเวลาจะออกนอกสถานที่ โดยไม่อยู่ 
ประจำหน้าที่ไม่ได้ 

4) ผู้อยู่เวรหรือผู้ตรวจเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันใด ให้เสนอการเปลี่ยนเวร เป็นลายลักษณ์ 
อักษรต่อผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาการณ์ทราบ 

5 )ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปราชการนอกโรงเรียน จะต้องกลับมาปฏิบัตหิน้าที่อยู่เวรรักษา สถานที่ 
ราชการตามวันที่ปรากฏในคำสั่งนี้ 

6) ผู้อยู่เวรต้องตรวจตราดูแลรักษาสถานที่ราชการ (โรงเรียน) ตลอดจนทรัพย์สินต่าง ๆ ของทาง 
ราชการมิให้สูญหายและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย 

7) ผู้อยู่เวรมีหน้าที่รายงานการเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุการณ์ผิดปกตอ่ืินซึ่งเกิดขึ้นต่อผู้บริหาร โรงเรียน 
หรือผู้รักษาการแทนทราบทุกครั้งและโดยด่วนที่สุด 

8) ผู้ตรวจเวรมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจตราการอยู่เวรตามที่กำหนดไว้และให้บันทึกการตรวจเวร 
ไว้ในสมุดเวรเป็นหลักฐานหากตรวจพบว่าไม่มีผู้อยู่เวรให้ผู้ตรวจบันทึกการตรวจเวรไว้ด้วย 

9) หากผู้อยู่เวรทำงานที่กลุ่มสาระวิชาหรือจุดหนึ่งจุดใดหรือมีกิจจําเป็นที่ต้องออกนอกบริเวณ 
โรงเรียนให้บันทึกแนบที่แฟ้มบันทึกเวร 
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ประกอบด้วย 
1.นางสาวธนพร  ทองลมุล ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.ครูเวรวันหยุดราชการ     กรรมการ 
3.นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลีย้ง   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
4.นายภัทรกร  ศิริรัตน์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

6.7.3 งานเวรยาม มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1) ผู้อยู่เวรให้ปฏิบัติตามมติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการโดย เคร่งครัดและ 

ปฏิบติัหน้าทีต้ั่งแตเ่วลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. และบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง  
2) ผู้ตรวจเวรให้ตรวจเวรตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. และบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง 
3) ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนําเสนอบันทึกการปฏิบัติหน้าทีเ่วรยามต่อผู้อํานวยการ 

สถานศึกษา เพ่ือพิจารณาสั่งการเป็นประจำทุกวันก่อนเวลา 12.00 น. 
4)กรณีที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันใด ให้สับเปลี่ยนหรือ มอบหมายเป็น 

ลายลักษณ์อักษร ให้เป็นที่เรียบร้อย 
ประกอบด้วย  

1. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ   กรรมการ 
4. นายวิโรจน์  เนตรสวุรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
5. ครูเวรยามกลางคืน      กรรมการ 
6. นายวรัญญู ทะเดช  คร ู             กรรมการและเลขานุการ 
7. นายภัทรกร  ศิริรัตน์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

6.7.4 งานเวรสำนักงาน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1) ผู้อยู่เวรให้ปฏิบัติหน้าที่ตัง้แต่เวลา(คาบ)ทีร่ับผิดชอบ ตามเวรปฏิบัติงานประจำวัน 
2) ผู้อยู่เวรแต่ละวันเซน็รับอนุญาตในกรณนีักเรียนขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน  
3) กรณีที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันใด ให้สับเปลี่ยนหรือมอบหมายให้เป็น 

ผู้อื่นแทนให้เรียบร้อย 
ประกอบด้วย  

1. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย   ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์  ครชูํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายสาธร  มหาสวัสดิ์   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวจิรา  จริตงาม   คร ู    กรรมการ 
5. นายฉลองชัย ละม้าย    ครู     กรรมการ 
6. นายภัทรกร  ศิริรัตน์   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
7. นายชิตพล  เต็มนา   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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 6.8 งานป้องกนัยาเสพติดและโรคเอดส์ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1) จัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
2) ประสานงานกับครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
3) การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
4) การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
5) การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
6) ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงคต์่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
7) ดำเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
8) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
9) การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล 
10) การรายงานข้อมูลยาเสพติดใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง 
11) การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
12) จัดทำข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ 
13) ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
14) เฝ้าระวังการระบาดของสถานการณ์เอดส์ 
15) ร่วมมือกบัชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ 
16) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันโรคเอดส์ 
17) การให้คำปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
18) ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
19) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
20) เป็นกำลังพลปฏิบัติงานด้านยาเสพติดตามแผนประจำปีงบประมาณของสำนักงานป้องกันและ 

ปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส) 
21) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1.นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย   ครชูํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.นางสาวธนพร ทองลมุล   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
5.นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.นางอัมพร  แสงจันทร์   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
7.นายสาธร มหาสวัสดิ์   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
8.นางสาวมตัถกาญจน์ เอียดดํา  คร ู    กรรมการ 
9.นางสาวจิรา จริตงาม   คร ู    กรรมการ 
10.นายฉลองชัย ละม้าย    ครู     กรรมการ 
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11.นายสุรกานต์ เกลี้ยงขำ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
12.นายชิตพล  เต็มนา   คร ู              กรรมการและเลขานุการ 

6.9 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีขอบขา่ยและภาระหน้าที ่ ดังนี้ 
1) สรรหา วางแผน จดัอัตรากำลังตามความต้องการของกิจกรรม 
2) กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3) ติดต่อ ประสานงานกับงานส่งเสรมิกิจกรรมนอกหลักสตูร 
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1.นางสาวสุประณีต  ปานมา  ครชูำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.นายสาธร  มหาสวัสดิ ์   ครชูำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
3.นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.นางอัมพร  แสงจันทร์   ครูชํานาญการ  กรรมการ  
5.นางสาวจารุณี  นิยมญาติ  ครชูำนาญการ  กรรมการ  
6.นางศันสนีย์  สมสีแสง   ครชูํานาญการ  กรรมการ  
7.นางสาวกาญจนา  ชูเมฆา  ครชูำนาญการ  กรรมการ  
8.นางสาวจิรา  จริตงาม   คร ู   กรรมการ  
9.นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ  คร ู   กรรมการ  
10.นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  คร ู   กรรมการ  
11.นายชิตพล  เต็มนา   คร ู   กรรมการ 
12.นายวรัญญู  ทะเดช   คร ู   กรรมการ 
13.นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  คร ู   กรรมการ 
14.นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
15.นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
16.นายสุรกานต์  เกลี้ยงขำ  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
17.นางสาวอมรรัตน์ หิรัญรัตน์   ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
18.นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
19.นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

 6.10 งานส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1) งานกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน - ภายนอกโรงเรียน 
2) งานกจิกรรมนักเรียนนอกหลักสูตร 
3) งานกิจกรรมทัศนศึกษา 
4) งานจัดทำข้อมูลข่าวสาร โครงการ - ปฏิทินตามแผนงาน 
5) งานพัสดุ - อุปกรณ์ฝ่ายกิจกรรม 
6) ประสานงานกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 
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7) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 

1.นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย   ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.นางสมจติร  คงทองเอียด  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.นายสมคิด  สุวรรณรัตน์   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
5.นางอรสา บุญรินทร์   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.นางสาวธนพร ทองลมุล   ครชูํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
8.นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
9.นางอัมพร แสงจันทร์   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
10.นายสุรกานต์ เกลี้ยงขำ  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
11.นางสาวปลีรัตน์ เกลี้ยงจันทร์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
12.ครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียน      กรรมการ 
13.นางสาวสุจิตรา กัญจนกาญจน์  ครชูํานาญการพิเศษ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14.นายภัทรกร  ศิริรัตน์   ครอัูตราจ้าง    กรรมการและเลขานุการ 

 6.11 งานเครือขา่ยผู้ปกครองนักเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้ 
1) จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง 

ระดับคณะกรรมการบริหารเครือข่าย 
2) จัดทำข้อมูลเครือข่ายผู้ปกครอง 
3) กำกับ ติดตาม และประสานงาน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้นําท้องถิ่น ทัง้ด้านการทำงานและ 

ระดมทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา 
4) จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5) จัดทำเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1.นายวรรณวิทย์ ควนวิไล  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2.นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.นางอัมพร แสงจันทร์  ครชูํานาญการ   กรรมการ 
4.นายสาธร มหาสวัสดิ์  ครชูำนาญการ   กรรมการ 
5.นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
6.นายวรัญญู ทะเดช  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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 6.12 งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1) รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนทุกด้าน  

เพ่ือจัดทำสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและสารสนเทศโรงเรียนต่อไป 
     2) ประสานงานภายในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในการให้บริการข้อมูลและตอบข้อมูลของทุกงานที่ 

เกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
3) รวบรวมและบันทึกข้อมูลของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียน 
4) จัดทำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
5) งานส่งเสริมพัฒนาและการส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลต่างๆ 
6) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวจิรา จริตงาม   คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางสาวสุจิตรา กัญจนกาญจน์  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางอัมพร  แสงจันทร์   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
5. นายฉลองชัย ละม้าย    ครู     กรรมการ 
6. นางสาววัชราภรณ์  คำแหง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
7. นายสุรกานต์  เกลี้ยงขำ  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

 6.13 งานกิจกรรม มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1) วางแผนการดำเนินกิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากขอบข่ายกิจกรรมในฝ่ายงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรม 
3) จัดประชุมสัมมนาตามโครงการของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เช่น โรงพยาบาล ,องค์การบริหาร 

ส่วนตำบล, องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 
4) ร่วมกิจกรรมประชุม อบรม ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 
5) กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย  
1. นางสาวมัตถกาญจน์ เอียดดํา  คร ู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธันย์ชนก สุมาลี  ครู     กรรมการ 
3. นางสาวณฐลิล ฤทธิชัย   คร ู    กรรมการ 
4. นางสาวกณัหา ม้าแก้ว   คร ู    กรรมการ 
5. นายสุรกานต์  เกลี้ยงขำ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
6. นางสาวอมรรัตน์ หิรัญรัตน์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
7. นางสาวปลีรัตน์ เกลี้ยงจันทร์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
8. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครอัูตราจ้าง   กรรมการ 
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9. นายภัทรกร  ศิริรัตน์   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
10. นางสาววัชราภรณ์  คำแหง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
11. นายฉลองชัย ละม้าย   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 6.14 งานประกันคุณภาพ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
1) รวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศกึษาทีเ่กี่ยวข้อง 
2) ประสานงานฝ่ายงานภายในเพือ่เก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เก่ียวข้อง 
3) สรุป รวบรวม รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มบริหารงาน 

กิจการนักเรียน 
4) จดัทำแฟ้มข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นายสุรกานต์ เกลี้ยงขำ   ครผูู้ช่วย    ประธานกรรมการ 
2. นายสาธร  มหาสวัสดิ์   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
3. นายฉลองชัย ละม้าย    คร ู    กรรมการ 
4. นางสาวจิรา จริตงาม   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 

7. กลุ่มบริหารงานสำนักงานผู้อำนวยการ    

นายวรรณวิทย์  ควนวิไล    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานสำนักงานผู้อำนวยการ   

7.1 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานสำนักงานผู้อำนวยการ มีดังนี้ 
1.นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3.นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
4.นางอัจฉรา   ไชยทอง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ   
5.นางสาวจิราวรรณ  บัวเกต ุ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6.นางสาวนวิญญา  กุณฑล  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7.นางชัชฎา  เทพอำนวย  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
8.นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูชำนาญการ  กรรมการ  
9.นางสาวสุปราณีต  ปานมา  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
10.นางอัมพร    แสงจันทร์  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
11.นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
12.นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  คร ู   กรรมการ 
13.นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี  คร ู   กรรมการ 
14.นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น  ครูผู้ช่วย   กรรมการ   
15.นายรัตนชัย   ตัญญะ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ  
16.นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ภาระงานหลักกลุ่มบริหารงานสำนักงานผู้อำนวยการ มีดังนี้ 
1.ประสานงานกับงานนโยบายและแผนของทุกกลุ่มบริหารงานตามนโยบายของผู้อำนวยการและ 

ฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2.ประสาน ติดตามงานที่ผู้อำนวยการใหน้โยบายกับกลุ่มบริหารฝ่ายงานต่างๆของโรงเรียน 
3.ประสานงานกับสารสนเทศของทุกกลุ่มงาน เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประชุมของฝ่ายบริหาร 

โรงเรียน 
4.บริหารดูและสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อต้อนรับแขกที่มาติดต่อกับผู้อำนวยการหรือผู้ที่มา 

ประสานงานติดต่อราชการกับโรงเรียน 
5.ประสานและดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรยีนตามนโยบายของ 

ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารโรงเรียน 
6.ให้บริการข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นกิจกรรม ตามนโยบายของผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารโรงเรียน 

และข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการสถานศึกษา 
7.จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน วางแผนการดำเนินงานของผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ติดต่อประสานงาน 

กับหนว่ยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก  
7.2 งานนโยบายและแผน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ จัดทำนโยบายและแผนงานของสำนักงาน

ผู้อำนวยการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานโรงเรียน วิเคราะห์จัดงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมนิและ
รายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน   ประกอบด้วย  

1.นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
2.นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.นายรัตนชัย   ตัญญะ  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

7.3 งานสารสนเทศและเทคโนโลยี  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  จัดทำแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเพ่ือ 
จัดทำสารสนเทศ  เก็บรวบรวมเอกสารจากกลุ่ม/ฝ่าย/งานต่างๆและผู้รับผิดชอบ จัดทำเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศ    
ประกอบด้วย 

1.นางชัชฎา   เทพอำนวย  กลุ่มบริหารทั่วไป /  ประธานกรรมการ 
    กลุ่มบริหารงาน สนง.ผอ. /  
    กลุ่มสาระฯ วิทยศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.นางอัจฉรา       ไชยทอง กลุ่มบริหารงานวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
3.นางสาวภัสศร   สมทรัพย์  กลุม่บริหารงานวิชาการ/   
    กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  กรรมการ 
4.นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล/    
    โครงการ SMP   กรรมการ 
5.นางสาวศิริพร  ศรีไชย  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
6.นางสาวจิรา  จริตงาม          กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
7.นายชิตพล  เต็มนา  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน/  
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กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศกึษา  กรรมการ 
8.นายภัทรกร    ศิริรัตน์  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  กรรมการ 
9.นางสาวณฐลิล    ฤทธิชัย กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ กรรมการ 
10.นางสาวมตัถกาญจน์   เอียดดำ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
11.นางสุดารัตน์   ขวัญแก้ว กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ฯ กรรมการ 
12.นายสุรกานต์  เกลี้ยงขำ โครงการ EIDP   กรรมการ 
13.นางสาวกัณหา   ม้าแก้ว กลุม่งานแนะแนว   กรรมการ 
14.นางสาวขวัญจริา  นวนแป้น กลุม่สาระฯ ศิลปะ  กรรมการ 
15.นายศรีหราช  ขุนทอง  กลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการและเลขานุการ  

7.4 ฝ่ายพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ดังนี้ 
พัฒนา ปรับปรุงฐานข้อมูลของโรงเรียน จัดทำและพัฒนาเว็บไซด์ของโรงเรียน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาควบคุมดูแลรักษาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในโรงเรียนร่วมกับงานผลิตสื่อนวัตกรรมและ ICT เพ่ือการเรียนรู้   ประกอบด้วย 

1. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางชัชฎา  เทพอำนวย  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
3. นายศรีหราช  ขุนทอง  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

7.5 งานควบคุมภายในและประกันคุณภาพ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  ประสานงานและ
ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน และของกลุ่มงานต่างๆ  ประกอบด้วย 

1. นางสาวสุปราณีต   ปานมา ครชูำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริเพ็ญ     หนูเกลี้ยง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายรัตนชัย   ตัญญะ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

7.6 งานดนตรี การแสดงและแสงเสียง มีหน้าที่ ให้บริการงานดนตรี การแสดง แสงเสียง พิธีกร 
ดำเนินรายการ บันทึกภาพในการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา  ประกอบด้วย  

1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นางปิยนุช  มามาก   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย  
3. นางจิราพร  ควนวิไล  ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
4. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครชูำนาญการ  ผู้ช่วย 
5. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
6. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
7. นางอัมพร    แสงจันทร์ ครูชำนาญการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

7.7  งานเลขานุการ/วาระงานผู้อำนวยการ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน 
วางแผน การดำเนินงานของสำนักงานผู้อำนวยการ  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  
ประกอบด้วย 
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 1. นายวรรณวิทย์   ควนวิไล ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางอัจฉรา     ไชยทอง  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
 3. นางอรอุมา    นิตย์วิมล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ     

4. นางสาวสุกัญญา   นวนเสน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
6. นางชัชฎา  เทพอำนวย  ครูชำนาญการ   กรรมการ   

 7. นางสาววจิรา  สังข์ทอง ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 8. นางอัมพร   แสงจันทร์  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 9. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 10. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
 11. นางนุชฎา   จิตติศักดิ์  เจ้าหนา้ที่ธุรการโรงเรียน กรรมการ 
 12. นางสาวสุปราณีต   ปานมา ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

8. งานโครงการพิเศษของโรงเรียน   
งานโครงการพิเศษของโรงเรียน มีหน้าที ่วางแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการโครงการพิเศษของ

โรงเรียน เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ กำกับติดตาม ในการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย 
ของโรงเรียน และประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ บังเกดิผลดีต่อโรงเรียน ตลอดจนการร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ  
ซ่ึงประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้  
 8.1  โรงเรียนมาตรฐานสากล  

8.1.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล มีหน้าที่ กำหนดนโยบาย วางแผนการ 
ดำเนินงาน นิเทศ ติดตาม ตัดสินใจ แก้ปัญหาให้คำปรึกษา และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหาร
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ   ประกอบด้วย 

1. นางวิมล    หนูชุม     ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล / 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ  
3. นางสาวเขมิกา   สิทธิฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป /  

      กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
4. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล    ครปูฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

กลุ่มบรหิารงานสำนกังานผู้อำนวยการ  กรรมการ 
5.นางสนิฎา    วงศ์สุริยามาศ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ   

กรรมการและเลขานุการ 
8.1.2 คณะกรรมการดำเนินงาน  มีหน้าที่  ดำเนินการตามนโยบายของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ประกอบด้วย 
 1. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
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 2. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางปิยนุช  มามาก   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางสาวสุพัตรา  ไกรหา  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  5. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางชัชฎา  เทพอำนวย  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 8. นางสาวธนพร  ทองลมุล  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 9. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 10. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 11. นางขนิษฐา  ใจดี   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 12. นางอัมพร  แสงจันทร์  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 13. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 14. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ ครู   กรรมการ 
 15. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครู   กรรมการ 
 16. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว  ครู   กรรมการ 
 17. นายสุรกานต์  เกลี้ยงขำ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 18. นางสาวณัฐฐินันท์  ด้วงช ู  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 19. นายรัตนชัย  ตัญญะ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 20. นางสาวนวิญญา  กุณฑล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

8.2 โรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนคุณภาพตำบล  มีหน้าที่  ดำเนินการตามนโยบายของโรงเรียนดี
ประจำตำบล   ประกอบด้วย 

1. นายวรรณวิทย์   ควนวิไล ครปูฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน/ ประธานกรรมการ 
    หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2. นางอรสา  บุญรินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นางขนิษฐา  ใจดี  หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
4. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์ หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา กรรมการ 
5. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลย ี กรรมการ 
6. นางปิยนุช  มามาก  หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
7. นางสุพัตรา  ไกรหา  หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
8. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ  กรรมการ 
9. นางสาวธนพร  ทองลมุล ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นางอัจฉรา   ไชยทอง  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
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13. นางจิราพร  ควนวิไล  ครูชำนาญการ    กรรมการ 
14. นางสาววจิรา  สังข์ทอง ครูชำนาญการ    กรรมการ 
15. นางกาญจนา  ชูเมฆา  หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     กรรมการและเลขานุการ 

16. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครชูำนาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

8.3 งาน STEM ศึกษา  มีหน้าที่ ดำเนินการตามนโยบายของงาน STEM ศึกษา   ประกอบด้วย 
    1. นางขนษิฐา  ใจดี  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครชูำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นายสาโรจน์  รัตนคำ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
6. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน ์ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
9. นางมณฑา  แก้วมณี  ครูชำนาญการ  กรรมการ  
10. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริคำ ครูชำนาญการ  กรรมการ 
11. นางศันสนีย์  สมสีแสง ครชูำนาญการ  กรรมการ 
12. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครูชำนาญการ  กรรมการ 
13. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
14. นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์ คร ู   กรรมการ 
15. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ คร ู   กรรมการ 
16. นายศรีหราช  ขุนทอง  คร ู   กรรมการ 
17. นายวรัญญู  ทะเดช  คร ู   กรรมการ 
18. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์ คร ู   กรรมการ 
19. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ คร ู   กรรมการ 
20. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

8.4 โครงการสถานศึกษาพอเพียง มีหน้าที่  ดำเนินการตามนโยบายของสถานศึกษาพอเพียง  
ประกอบด้วย  

1. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสุพัตรา  ไกรหา  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์  คร ู   กรรมการ 
5. นางสาวจิรา  จริตงาม  คร ู   กรรมการ 
6. นางสาวมัตถกาญจน์ เอียดดำ คร ู   กรรมการ 
7. นายชิตพล  เต็มนา  คร ู   กรรมการ 
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8. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  คร ู   กรรมการ 
9. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ ์ คร ู   กรรมการ 
10. นางสาวอรอุมา  อสลาม  คร ู   กรรมการ 
11. นายฉลองชัย  ละม้าย  คร ู   กรรมการ 
12. นางสาวบัณฑิตา  วงศ์อุทัย ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
13. นายนัยวัต  ราชยอด  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
14. คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
15. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

8.5 โรงเรียนวิถีพุทธ ธรรมศึกษาและโรงเรียนคุณธรรม  มีหน้าที ่ ดำเนินการตามนโยบายของ
โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนคณุธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ครูทุกคนและนักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมและ
วิถีพุทธ  ประกอบด้วย 

1. นายสาธร  มหาสวัสดิ ์  ครชูำนาญการ  ประธานกรรมการ  
2. นายไพฑูรย์  ขุนทอง  คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสมจิตร  คงทองเอียด ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางสาวภาวณี   ดา่นศิระวานิชย ์ ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ   
7. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางสาวธนพร  ทองลมุล ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นายวิเชียร  บุญรัตน ์  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกต ุ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นางชัชฎา   เทพอำนวย ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
12. นางเกวลิน   เกตุแก้ว  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
13. นางเพ็ญนภา   สุคตะ  ครูชำนาญการ  กรรมการ  
14. นางอัมพร   แสงจันทร์ ครูชำนาญการ  กรรมการ 
15. นางศันสนีย์   สมสีแสง ครูชำนาญการ  กรรมการ 
16. นางสาวจารุณี   นิยมญาติ ครูชำนาญการ  กรรมการ 
17. นายฉลองชัย  ละม้าย  คร ู   กรรมการ 
18. นางสาวอรอุมา  อิสลาม คร ู   กรรมการ 
19. นายชิตพล  เต็มนา  คร ู   กรรมการ 
20. นางสาวธันญ์ชนก  สุมาลี คร ู   กรรมการ 
21. นางสาวมัตถกาญจน์   เอียดดำ  คร ู   กรรมการ  
22. นายวรัญญู  ทะเดช  คร ู   กรรมการ 
23. นายนัยวัต  ราชยอด  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
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24. นางสาวบัณฑิตา  วงศ์อุทัย ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
25. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

8.6  ธนาคารโรงเรียน มีหน้าที่ ดำเนินการตามนโยบายของธนาคารโรงเรียน มีคณะกรรมการดำเนินงาน 
ประกอบด้วย  

1.นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ  
2.นางสาวรวินันท์  ไพพูล  ครผูู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 
3.นายนัยวัต  ราชยอด  ครผูู้ช่วย   กรรมการ  
4.คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กรรมการ 
5.นางสาวศิริพร  ศรีไชย  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 

8.7 การออมแห่งชาติ (กอช.) มีหน้าที่ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล มีคณะกรรมการดำเนินงาน   
ประกอบด้วย 

1.นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.นายวรรณวิทย์   ควนวิไล ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3.นายไพฑูรย์  ขุนทอง  คร ู   กรรมการ 
4.นางสาวรวินันท์  ไพพูล  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
5.นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
6.นางสาวศิริพร  ศรีไชย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
7.นายรัตนชัย  ตัญญะ  ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 

   ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบัติงาน 
อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป   
 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป  
 

สั่ง  ณ วันที่  5  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2565   
 

 

 

                             (นางวิมล   หนูชุม)      

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 

 

 


