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ค าสั่งโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
ที่ 414/2560 

เร่ือง มอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
……….…………………………… 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตาม
นโยบายของโรงเรียน และด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่อโรงเรียน จึงต้องมีผู้ประสานนโยบาย 
ติดตาม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนการร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ 

    อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 เรื่อง การมอบอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างประจ า ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 109/2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างประจ า และค าสั่งที่ 1763/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เ รื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ประจ ากลุ่มบริหารงานโรงเรียน  
ชะอวดวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 

 

            1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีหน้าที่ ก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินงาน นิเทศ ติดตาม   
ตัดสินใจ แก้ปัญหาและให้ค าปรึกษา ในการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ ภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัด  
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
        

        1. นางสุภาภรณ์  คงคานนท์     ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
        2. นางวันเพ็ญ  ทองบัว     รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ  
        3. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล    ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ  
        4. นายสมหวัง  ฤทธิรงค์     ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ  
        5. นางจรรยพร  แจ้งจุล   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ  
        6. นางจิราพร  ควนวิไล  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
        7. นายสมคิด   สุวรรณรัตน์  กลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
        8. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์ กลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ  
        9. นางปิยนุช  มามาก     ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการ  

       10. นางสาววจิรา  สังข์ทอง     คร ู            ผู้ช่วยเลขานุการ 
        11. นายฤชายุส  พลายด้วง     คร ู            ผู้ช่วยเลขานุการ 
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       2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  นางวันเพ็ญ ทองบัว    

           2.1 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการและงานส านักงาน  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
     - วางแผนการบริหารงานวิชาการ 
     - การจัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ   
     - ส่งเสริม สนับสนุน  และนิเทศติดตามการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
     - งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       -  ประสานกับหน่วยงาน  องค์กรต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
        - งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย  
  1. นางวันเพ็ญ ทองบัว  รองผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 

2. นางสาวธนพร  ทองลมุล         ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
  3. นางบัวคลี่  จงหวัง  ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
  4. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล หน.ห้องเรียนพิเศษ SMP/หน.กลุ่มสาระฯศิลปะ   กรรมการ 
  5. นางสาววรรณลดา  อนงค์ หน.ห้องเรียนโครงการพิเศษ EIDP/หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

  6. นางอรสา  บุญรินทร์  หน.กิจกรรมแนะแนว                 กรรมการ 
  7. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ หน.โสตทัศนศึกษา   กรรมการ 
  8. นางอัจฉรา  ไชยทอง  หน.งานวัดผลและประเมินผล  กรรมการ 
  9. นางสุพัตรา  ไกรหา  หน.กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย   กรรมการ 
  10. นายศุภชาติ  ภักดีเจริญ หน.กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  11. นางเพ็ญนภา   สุคตะ           หน.กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
  12. นายวิระ  พูนเอียด  หน.กลุ่มสาระ ฯ สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
  13. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว หน.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
  14. นายฤชายุส   พลายด้วง หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์          กรรมการ 
  15. นางขนิษฐา  ใจดี  หน.งานพัสดุวิชาการ   กรรมการ 
  16. นางปราณี   โมราศิลป์ หน.งานห้องสมุด    กรรมการ 
  17. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน หน.งานหลักสูตรฯ   กรรมการ 
  18. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  หน.งานทะเบียนนักเรียน   กรรมการ
  19. นางชัชฎา   เทพอ านวย        หน.เทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
  20. นายสิทธิชัย  ทองมาก หน.โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กรรมการ 
  21. นางปิยนุช  มามาก  หน.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการและเลขานุการ   

2.2 งานส านักงานและงานเลขานุการวิชาการ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ อ านวยความสะดวก 
ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดท าเอกสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ งานสารบรรณ 
หนังสือรับ - ส่ง จัดท าทะเบียนหนังสือและจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ บริการงานกลุ่มบริหารงานวิชาการและปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ประกอบด้วย 
  1. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
  2. นางสาววรรณลดา  อนงค์  ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้า   
  3. นางสาวธนพร   ทองลมุล  ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย    
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  4. นางสาวจันทร์ทิพย์   รอดมา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
  5. นางชลลดา  บุญศิลป์   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย   
  6. นางนุชนาฎ  จิตติศักดิ ์   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน       ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

2.3 งานแผนงาน/โครงการและงานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ดังนี้  
  - การวางแผนจัดท านโยบายกลยุทธ์การบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  - จัดท าแผนงาน/โครงการ และงานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  - จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
  - นิเทศ ก ากับติดตามงาน 
  - งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 ประกอบด้วย 
  1. นางบัวคลี่    จงหวัง   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
  2. นางขนิษฐา   ใจดี    ครูช านาญการ   รองหัวหน้า 
  3. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  4. นางสาวจันทร์ทิพย์   รอดมา    ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  5. นางอัจฉรา ไชยทอง    ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  6. นางปิยนุช มามาก    ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  7. นางชัชฎา เทพอ านวย  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
  8. วิชาการกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระ     ผู้ช่วย 
  9. นางสาววรรณลดา  อนงค์  ครูช านาญการพิเศษ          ผู้ชว่ยและเลขานุการ 
  10. นางนุชฎา   จิตติศักดิ ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน      ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

2.4 งานวิจัยและประเมินผล   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้    
- ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน 

ภาพรวมของสถานศึกษา 
   - ส่งเสริมให้ครู  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนเรียนรู้ให้แต่ละ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   -  จัดท าแผนงาน /โครงการของงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   -  การศึกษาค้นคว้าและท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
   -  การให้ความรู้เรื่องวิจัยแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
   -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท างานวิจัยทางการศึกษา (ท้ังเป็นทีมและรายบุคคล) 
   -  สรุป รายงานผล และการน าผลไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป 
   -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

 ประกอบด้วย 
   1. นางรองรัก    สุวรรณรัตน์         ครชู านาญการ  หัวหน้า 
   2. นายสิทธิชัย   ทองมาก         คร ู   รองหัวหน้า 
   3. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครชู านาญการ  ผู้ช่วย 
   4. นางสาวอุทัยวรรณ    สังคานาคิน  คร ู   ผู้ช่วย 
   5. วิชาการกลุ่มสาระฯทุกกลุ่มสาระ    ผู้ช่วย 
   6. นางสาวสุกัญญา  นวลเสน        ครูช านาญการ            ผูช้่วยและเลขานุการ 
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2.5 งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้  

   - เตรียมการและวางแผนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  - จัดแบ่งมาตรฐานการศึกษาเตรียมเอกสาร และร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วน
ได้เสียประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   - จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง SAR. (Self Assess Report)    
   - ประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา (สมศ.)  
 ประกอบด้วย 
  1. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา  ครูช านาญการิเศษ หัวหน้า 
  2. นางสาววรรณลดา   อนงค์                 หัวหน้ามาตรฐานที่ 4      รองหัวหน้า 
  3. นายวิระ  พูนเอียด   หัวหน้ามาตรฐานที่ 1       ผู้ช่วย 
  4. นายสมหวัง  ฤทธิรงค์   หัวหน้ามาตรฐานที่ 2      ผู้ช่วย 
  5. นางสุพัตรา  ไกรหา   หัวหน้ามาตรฐานที่ 3      ผู้ช่วย  
  6. นางบัวคลี่  จงหวัง   หัวหน้ามาตรฐานที่ 5       ผู้ช่วย  
  7. นางอัจฉรา  ไชยทอง   หัวหน้ามาตรฐานที่ 6       ผู้ช่วย 
  8. นางจรรยพร  แจ้งจุล   หัวหน้ามาตรฐานที่ 7       ผู้ช่วย 
  9. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล   หัวหน้ามาตรฐานที่ 8       ผู้ช่วย 

 10. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์  หัวหน้ามาตรฐานที่ 9,11  ผู้ช่วย 
  11. นางปิยนุช  มามาก   หัวหน้ามาตรฐานที่ 10    ผู้ช่วย 
  12. นางสาวสุปราณีต  ปานมา   หัวหน้ามาตรฐานที่ 12    ผู้ช่วย 
  13. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  หัวหน้ามาตรฐานที่ 13     ผู้ช่วย 
  14. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย   หัวหน้ามาตรฐานที่ 14    ผู้ช่วย 
  15. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   หัวหน้ามาตรฐานที่ 15     ผู้ช่วย 
  16. วิชาการกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระ    ผู้ช่วย 
  17. นางสาวฐาปณี  วงศ์สวัสดิ์  ครู          ผู้ช่วยและเลขานุการ  
  18. นางสุจิตรา  สุวรรณชัย  ครูช านาญการ              ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2.6 ฝ่ายหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
  - งานบริหารวางแผนและการพัฒนาหลักสูตรบริหารการศึกษา 
  - งานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
  - งานประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตร  
  - งานจัดท าคู่มือบริหารหลักสูตร  และงานวิชาการสถานศึกษา 

 - ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา
และความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 

- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษาโดยร่วมกับคณะครู บุคลากร 
ทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

- จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระ 
ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 - น าหลักสูตรไปใช้และบริหารจัดการการใช้หลักสูตร 
  - นิเทศการใช้หลักสูตร 

  - ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
  - ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม  
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  - งานส่งเสริมและวิจัย 

 - งานจัดตารางเรียนและการจัดสาระเพ่ิมเติม 
  - งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ประกอบด้วย  
  1. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน หน. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หัวหน้า 

2. นางบัวคลี่  จงหวัง  ครูช านาญการพิเศษ           รองหัวหน้า 
  3. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล หน.ห้องเรียนพิเศษ SMP             ผู้ช่วย 
  4. นางสาววรรณลดา  อนงค์ หน.ห้องเรียนโครงการพิเศษ EIDP           ผู้ช่วย 

  5. นายฤชายุส  พลายด้วง  หน. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ช่วย 
  6. นายศุภชาติ  ภักดีเจริญ หน. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วย 

  7. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  หน. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ผู้ช่วย 
  8. นายวิระ  พูนเอียด  หน. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ ผู้ช่วย 

  9. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว หน. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ ผู้ช่วย 
  10. นางสุพัตรา    ไกรหา           หน. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ผู้ช่วย  
  11. นางสาวธนพร  ทองลมุล หน. งานเทยีบโอนผลการเรียน  ผู้ช่วย 
  12. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ หน. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม  ผู้ช่วย 
  13. นางปิยนุช  มามาก  หน. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้ช่วย  
   14. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  หน. งานทะเบียนนักเรียน   ผู้ช่วย 
  15. นางปราณี  โมราศิลป์  หน. งานห้องสมุด   ผู้ช่วย 
  16. นางอรสา  บุญรินทร์  หน. งานแนะแนว   ผู้ช่วย 

17. นางอัจฉรา  ไชยทอง  หน. งานวัดผลและประเมินผล  ผู้ช่วย 
  18. นายสิทธิชัย  มามาก  หน. โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ผู้ช่วย 
  19. นางนุชฎา    จิตติศักดิ ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน      ผู้ช่วยและเลขานุการ      

  2.7 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
  - ด าเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามท่ีได้รับจากทางโรงเรียน 
  - บริหารงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น  งานบริหารกลุ่มสาระฯงานวิชาการกลุ่มสาระฯ งาน
ทะเบียนและวัดผลกลุ่มสาระฯ งานธุรการ (พัสดุ การเงิน  สารบรรณ) กลุ่มสาระฯ  งานกิจการกลุ่มสาระฯ  
งานบริหารของกลุ่มสาระฯ เพ่ือให้ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียน 
 - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯให้เพียงพอ 
 - ควบคุมรักษาวัสดุอุปกรณ์  ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - จัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มสาระฯเก่ียวกับการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระฯ 
 - จัดท างบประมาณ  และควบคุมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
 - รับผิดชอบในการส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งใน  และนอกหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
 - รับผิดชอบในการด าเนินการวัดผล  ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ 
 - ร่วมมือกับฝ่ายวิชาการในการจัดตารางสอน  การจัดแผนการเรียน  และการเปิดวิชาเลือกต่างๆ 
 - ควบคุม  และจัดท าบัญชีพัสดุ  ประจ ากลุ่มสาระฯ 
 - ตรวจติดตามการเรียนการสอน  การจัดท าแผนการเรียนการสอน  และการจัดสอนแทน 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานของครู  ภายในกลุ่มสาระฯ ต่อผู้บังคับบัญชา 
 - นิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระฯที่รับผิดชอบ  เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  และการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ของครูในกลุ่มสาระฯ 
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 - เสนอความคิดเห็นในการพิจารณาความดี  ความชอบ  ของบุคลากรในกลุ่มสาระฯ 
 - ด าเนินการทดสอบ  ก าหนดแนวออกข้อสอบ  และตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบวิชาต่างๆ 
 - ศึกษาค้นคว้า ประเมิน วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง  แก้ไขปัญหางาน
วิชาการในกลุ่มสาระฯที่รับผิดชอบ 
 - ติดต่อประสานงานทางวิชาการกับครู  ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 - ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  และได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 
 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย     

    1. นางสุพัตรา  ไกรหา   ครูช านาญการ   หัวหน้า 
      2. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  ครูช านาญการ   รองหัวหน้า 
      3. นางสาวธนพร  ทองลมุล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
      4. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
      5. นางปราณี  โมราศิลป์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย  
      6. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
      7. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
      8. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ  ครู             ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
     1. นายฤชายุส  พลายด้วง   ครู    หัวหน้า  

        2. นางสาวอุทัยวรรณ   สังคานาคิน ครู    รองหัวหน้า 
              3. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

4. นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริค า  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
5. นางสุจิตรา  สุวรรณชัย  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย  
6. นางสาวสุปราณีต  ปานมา      ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
7. นางสาวนิภาพร  เพ็ชรโยธา  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย  

            8. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ประกอบด้วย 
1. นายศุภชาติ   ภักดีเจริญ  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
2. นางมณฑา  แก้วมณี  ครูช านาญการ   รองหัวหน้า 
3. นางบัวคลี่  จงหวัง   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นางขนิษฐา  ใจดี   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
5. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
6. นางศันสนีย์  สมสีแสง  ครู    ผู้ช่วย 

            7. นางสาวผกามาศ  สิริอินทร ์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
  8. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  9. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครู    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

 4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
1. นางเพ็ญนภา   สุคตะ  ครู    หัวหน้า 
2. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ ครูช านาญการ   รองหัวหน้า 
3. นางสมจิตร  คงทองเอียด  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

  4. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
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 5. นางสาววันทนา  หนูนะ  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย   
 6. นางสรินยา  ตุลยศักดิ์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
 7. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  ครู       ผู้ช่วย 
 8. นางสาวฐาปนี วงศ์สวัสดิ์  ครู    ผู้ช่วย 
 9. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ        ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

 5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  ประกอบด้วย 
1. นายวิระ  พูนเอียด   ครูช านาญการ   หัวหน้า 
2. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 
3. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นายค านึง  บัวจันทร์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
5. นายค ารพ  รอดสง   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
6. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
7. นายอมรินทร์  สุประดิษฐ  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

 6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ประกอบด้วย 
 1. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 

  2. นายโยธิน  ช่วยด้วง  วิทยากรภายนอก   ผู้ช่วย 
  3. นางชุติมา  วินิโย   ครูผู้ทรงค่าแห่งแผ่นดิน  ผู้ช่วย 

 4. นางสาววิภาณี  สุวภา  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 5. นายชาคริต  สุดรัก  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

 7) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประกอบด้วย  
  1. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า  
  2. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้า   
  3. นายสานิตย์  แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
  4. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
  5. นางจรรยพร  แจ้งจุล  ครูช านาญการพเิศษ  ผู้ช่วย   
  6. นายสาโรจน์  รัตนค า  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย   
  7.  นางชลลดา  บุญศิลป์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย  
   8.  นายสมหวัง  ฤทธิรงค์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
  9.  นายวิเชียร  บุญรัตน์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
  10. นางบุญพา  บุญศรีโรจน์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
  11. นางจิราพร  ควนวิไล  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
  12. นายศรีหราช   ขุนทอง  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
  13. นางฉลวย  หนูจันทร์  พนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วย 
  14. นางชัชฎา  เทพอ านวย  ครูช านาญการ   ผู้ช่วยและเลขานุการ  
 

 8) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
  1. นางสาววรรณลดา  อนงค์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
  2. นางลภารัตน์  รอดสง  ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 
 3. นางปิยนุช  มามาก  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
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 4. นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย  
 5. นายสิทธิชัย  ทองมาก  ครู    ผู้ช่วย 
 6. นางสาวรอซานี  อนุพันธ์  ครู    ผู้ช่วย 
  7. Ms. Janet Patricio Bawayan ครูจ้างชาวต่างชาติ  ผู้ช่วย 
  8. Mr. Bernard GalangLatoZa JR. ครูจ้างชาวต่างชาติ  ผู้ช่วย 
  9. Mr. Mohammad Tarek Dabour ครูจ้างชาวต่างชาติ  ผู้ช่วย 
  10. นางสาวจันทร์จิรา  บัวทอง ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  11. นางสาวรัศมีดาว  จันทร์ส่งแสง ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

 9) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ดังนี้ 
    -  จัดระบบบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    -  นิเทศติดตามประเมินผลและรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    -  สรรหาวางแผนจัดอัตราก าลังตามความต้องการของกิจกรรม 
    -  งานแนะแนว 
    -  งานกิจกรรมนักเรียนในหลักสูตร 
    -  ลูกเสือ – เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหารฯลฯ 
    -  กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    -  กิจกรรมชุมนุม 
    -  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
    -  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 ประกอบด้วย 
   1. นางปิยนุช  มามาก  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 
   3. นายอมรินทร์  สุประดิษฐ ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
   4. นางสาววรรณลดา  อนงค์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
   5. นางอรสา  บุญรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ           ผู้ช่วย  
   6. นางสมจิตร  คงทองเอียด     ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
   7. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
   8. นางสุพัตรา  ไกรหา  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
   9. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
   10. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
                               11. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคนิ  คร ู     ผู้ช่วย 
   12. นายฤชายุส  พลายด้วง ครู    ผู้ช่วย 
   13. นางสาวณัฏฐวี  สิงหเมธา ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
   14. นายสิทธิชัย  ทองมาก ครู    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

    9.1) กิจกรรมแนะแนว 
        1. นางอรสา  บุญรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
        2. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 
        3. ครูที่ปรึกษา ทุกห้อง      ผู้ช่วย  
             4. นางสาวณัฎฐวี  สิงหเมธา ครูอัตราจ้าง   เลขานุการ 
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                                9.2) งานกิจกรรมในเครื่องแบบ 
       - กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
   1. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นายสมคิด  สุวรรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 
   3. นายอัมรินทร์  สุประดิษฐ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
   4. นางบัวคลี่  จงหวัง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
   5. นางปิยนุช  มามาก  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
   6. นายวิระ  พูนเอียด  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
   7. นายสาโรจน์  รัตนค า  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
   8. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 
 

      - งานนักศึกษาวิชาทหาร 
   1. นางสาวภาวณี  ด่านศิรวานิชย์ ครูช านาญการ   หัวหน้า 
   2. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 

      - งานกิจกรรมชุมนุม 
   1. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน ครูช านาญการ   หัวหน้า 
    2. นายอมรินทร์  สุประดิษฐ ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 
   3. คุณครูประจ าชุมนุมทุกท่าน     ผู้ช่วย 
 

             9.3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
   1. นางสาววันทนา  หนูนะ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
   3. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
   5. นางชลลดา  บุญศิลป์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
   6. นางสุจิตรา  สุวรรณชัย  ครูช านาญการ            เลขานุการ 
 

 2.8 งานนิเทศการศึกษา  มีขอบข่ายภาระหน้าที่  ดังนี้     
  - วางแผน/ออกแบบ/จัดท าเอกสารการนิเทศการศึกษาด้วยระบบเรียนรู้ของงานวิชาการ 

  - นิเทศ  ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกุ่มงาน 
 - ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  และประเมินมาตรฐานโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

  - ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
ประกอบด้วย 

  1. นางสุภาภรณ์  คงคานนท์   ผู้อ านวยการโรงเรียน   หัวหน้า 
  2. นางวันเพ็ญ  ทองบัว    รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองหัวหน้า 
  3. ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย  
  4. นางบัวคลี่  จงหวัง    ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 

5. นายศุภชาติ  ภักดีเจริญ   หน.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  ผู้ช่วย  
6. นายฤชายุส   พลายด้วง   หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  ผู้ช่วย 

  7. นางเพ็ญนภา   สุคตะ    หน.กลุ่มสาระฯ.สังคมศึกษาฯ  ผู้ช่วย 
  8. นางสุพัตรา   ไกรหา    หน.กลุ่มสาระฯภาษาไทย  ผู้ช่วย 
  9. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว   หน.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ  ผู้ช่วย 
  10. นายวิระ  พูนเอียด    หน.กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ  ผู้ช่วย 
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  11. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล   หน.กลุ่มสาระฯศิลปะ            ผู้ช่วย 
  12. นางอัจฉรา  ไชยทอง    หน. งานวัดผลและประเมินผล           ผู้ช่วย 
  13. นางสาววรรณลดา อนงค์   หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ          ผู้ช่วยและเลขานุการ
  14. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์   ครูช านาญการพิเศษ             ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 2.9 งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ มีขอบข่ายภาระหน้าที่  ดังนี้ 
  - จัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  - ประสานการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ 
  - จัดท าและรวบรวมผลงาน/รางวัลนักเรียน 
  - ประชาสัมพันธ์ผลงาน/รางวัลนักเรียนสู่สาธารณชน 
  - งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 ประกอบดว้ย  
   1. นางวันเพ็ญ   ทองบัว  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า  
   2. นางสาววรรณลดา  อนงค ์ หน.กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รองหัวหน้า
    3. นายฤชายุส    พลายด้วง หน.กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ผู้ช่วย 
   4. นางเพ็ญนภา   สุคตะ  หน.กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ผู้ช่วย 
   5. นางสุพัตรา    ไกรหา  หน.กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  ผู้ช่วย 
   6. นางสุดารัตน์   ขวัญแก้ว หน.กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ ผู้ช่วย 
   7. นายวิระ   พูนเอียด  หน.กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ ผู้ช่วย 
   8. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล หนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ           ผู้ช่วย 
   9. นายศุภชาติ   ภักดีเจริญ หน.กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์     ผู้ช่วย 

10. วิชาการกลุ่มสาระฯทุกกลุ่มสาระ    ผู้ช่วย 
   11. นางสาวจันทร์ทิพย์   รอดมา   ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการ 
   12. นางนุชฎา    จิตติศักดิ ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน            ผูช้่วยเลขานุการ 
 

 2.10 ฝ่ายวัดผลและประเมินผล   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
  - ควบคุมดูแลการวัดผล  ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบของการวัดผลการศึกษา 

 - จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆที่เก่ียวข้องกับการวัดผลให้เพียงพอและสะดวกแก่การใช้ 
- แนะน าให้ความรู้แก่ครู  และนักเรียนให้เข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผล 

การเรียนรู้ 
  - ด าเนินการสอบกลางภาค การสอบแก้ตัว การสอบปลายภาค  และการประกาศผลการสอบ 
  - จัดระบบการเรียนซ้ า  เรียนซ่อมเสริมให้มีประสิทธิภาพ 

 - ตรวจสอบการให้ระดับผลการเรียน  ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอบและแบบทดสอบ  
ด าเนินการสอบแก้ตัว  สอบกรณีพิเศษ  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  - ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบ  รวบรวมข้อสอบที่วิเคราะห์แล้ว  เพื่อจัดท าคลังข้อสอบ 
 - ด าเนินการวิเคราะห์ผลการเรียนการสอน  และรวบรวมปัญหาต่างๆ  เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

  - รวบรวมหลักฐานการประเมินผลเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
  - ด าเนินการน าข้อสอบมาตรฐานมาตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  - จัดให้มีแผนการออกข้อสอบ  และด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 
  - จัดระบบการเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนต่างๆให้เป็นระเบียบ  และมีประสิทธิภาพ 
  - จัดเอกสารใบ ปพ.ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
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 - รายงานข้อมูลสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสนอปรับปรุงระเบียบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช2551 

  - ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย  
 ประกอบด้วย 
  1. นางอัจฉรา  ไชยทอง  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล  หัวหน้า 

2. นางบัวคลี่  จงหวัง  ครูช านาญการพิเศษ   รองหัวหน้า 
  3. นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์ งานสอบแก้ตัว/ปพ.6   ผู้ช่วย 
  4. นางสุพัตรา    ไกรหา   งานเรียนซ้ า      ผู้ช่วย 
  5. นางสุจิตรา   สุวรรณชัย         งานวัดผลฯ กลุ่มสาระฯ คณิตฯ               ผู้ช่วย  
  6. นางขนิษฐา  ใจดี                 งานวัดผลฯ กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ                ผู้ช่วย 
  7. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  งานวัดผลฯ กลุ่มสาระฯ สังคมฯ  ผู้ช่วย 
  8. นางสาวรอซานี อนุพันธ์          งานวัดผลฯ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  ผู้ช่วย  
  9. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ งานวัดผลฯ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย   ผู้ช่วย  
  10. นายอัมรินทร์  สุประดิษฐ  งานวัดผลฯ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ    ผู้ช่วย 
  11. นางสาววิภาณี  สุวภา  งานวัดผลฯ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  ผู้ช่วย  
  12. นางสาวณัฏฐวี   สิงหเมธา     งานวัดผลฯงานแนะแนว/สมรรถนะฯม.ปลาย  ผู้ช่วย 
  13. นางชัชฏา  เทพอ านวย     งานวัดผลฯกลุ่มสาระฯการงานฯ/งานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

 2.11 งานข้อมูล GPA และ ข้อมูล SGS  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
- ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

  - รายงานและตรวจสอบข้อมูลทางด้านการศึกษา 
  - จัดระบบข้อมูลและระบบงาน SGS และโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ดูแลการใช้งาน SGSของโรงเรียน 
  - ดูแลและให้บริการการใช้งาน SGS ของบุคลากร (กรณีต้องการใช้ข้อมูล) 
  - ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ประกอบด้วย  
 1. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  งาน GPA และ SGS ม.2/ม.4 หัวหน้า 

2. นางสาวณัฏฐวี  สิงหเมธา งาน GPA และ SGS ม.1/ม.3 ผู้ช่วย 
  3. นางชัชฎา   เทพอ านวย งาน GPA และ SGS ม.5/ม.6 ผู้ช่วยและเลขานุการ  
 

 2.12 งานติดตามการสอนของครูและการเข้าเรียนของนักเรียน  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้  
  - ติดตามการเข้าสอนของครู 
  - ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน 
  - สรุปและรายงานผล (ทุกเดือน)  
  - ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 

1. นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์  ครูช านาญการ  หัวหน้า 
2. นางสาวรัศมีดาว  จันทร์ส่งแสง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
3. นางสาวจันทร์จิรา  บัวทอง   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
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2.13 งานโครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
- วางแผนงานโครงลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 
- วิเคราะห์กิจกรรมให้สอดคล้องตามนโยบาย สพฐ.  
- จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนตามความเหมาะสมกับบริบทและความพร้อม 

ของสถานศึกษา 
- ติดตามการเข้าสอนของครู 
- ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน 
- สรุปและรายงานผล 

  - ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 

1. นายสิทธิชัย  ทองมาก  คร ู    หัวหน้า  
2. นางรองรัก   สุวรรณรัตน์  ครชู านาญการ         รองหัวหน้า 
3. นางปิยนุช  มามาก              หน.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          ผู้ช่วย 
4. นายฤชายุส  พลายด้วง  หน. กลุ่มสาระฯคณิตฯ  ผู้ช่วย  
5. นายศุภชาติ  ภักดีเจริญ  หน. กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ   ผู้ช่วย 
6. นางเพ็ญนภา  สุคตะ      หน. กลุ่มสาระฯสังคมฯ  ผู้ช่วย 
7. นายวิระ  พูนเอียด   หน. กลุ่มสาระฯสุขศึกษา ฯ ผู้ช่วย  
8. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  หน. กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ฯ ผู้ช่วย 
9. นางสาววรรณลดา  อนงค์       หน. กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ    ผู้ช่วย 
10. นางสุพัตรา  ไกรหา   หน.กลุ่มสาระฯภาษาไทย          ผู้ช่วย 
11. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล         หน.กลุ่มสาระฯศิลปะ              ผู้ช่วย 
12. นางอรสา  บุญรินทร์    หน.กิจกรรมแนะแนว              ผู้ช่วย 
13. นางปราณี  โมราศิลป์            หน.ห้องสมุด                         ผู้ช่วย 
14. วิชาการกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระฯ                  ผู้ช่วย 
15. นางสาวฐาปนี  วงศ์สวัสดิ์       ครผูู้ช่วย            ผูช้่วยและเลขานุการ 
16. นางสาวรอซานี  อนุพันธ์  คร ู    ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางนุชฎา    จิตติศักดิ ์     เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ           ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2.14 งาน O-Net และการทดสอบระดับชาติ มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
  - รายงานข้อมูลนักเรียนที่สอบ O-Net /ทดสอบระดับชาติ 
  - สรุปและรายงานผล 
  - งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

ประกอบด้วย  
  1. นางสาววรรณลดา   อนงค์    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  2. นายสิทธิชัย  ทองมาก   ครู    รองหัวหน้า  
  3. นางสาวธนพร  ทองลมุล  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  4. นางบัวคลี่  จงหวัง   ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  5. นายศุภชาติ  ภักดีเจริญ  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  6. นางขนิษฐา ใจดี   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย  
  7. นางสุพัตรา     ไกรหา   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  8. นางเพ็ญนภา   สุคตะ   ครู   ผู้ช่วย 
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  9. นายฤชายุส พลายด้วง  ครู   ผู้ช่วย 
  10. นางสาวณัฏฐวี  สิงหเมธา  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  11. นางสาวจันทร์ทิพย์   รอดมา  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

2.15 งานทะเบียน เอกสาร หลักฐานการศึกษาของนักเรียน และเทียบโอนผลการเรียน   มีขอบข่าย
ภาระหน้าทีด่ังนี้ 
 - ควบคุม  ดูแลการจัดท าทะเบียนนักเรียน  กรอกข้อความ  ชัดเจน  ครบถ้วน  ถูกต้อง  
ด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน  มีระบบการเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย  มีระบบการบริการที่ดี 
 - จัดท าสถิตินักเรียนที่มาเรียนเป็นรายเดือน  สถิติการรับ  การจ าหน่ายนักเรียน  เก็บหลักฐาน
การติดตามและด าเนินการจ าหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนให้ครบถูกต้องตามระเบียบ 
 - ด าเนินงานเกี่ยวกับการรับค าร้อง  ขอแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน  เช่น  แก้ชื่อ- สกุล  
วัน  เดือน  ปีเกิด หรืออ่ืนๆ และด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักฐานความเป็นจริง 
 - จัดท าและตรวจสอบ  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ออก
ใบระเบียบแสดงผลการเรียนให้นักเรียนที่จบการศึกษา  หรือนักเรียนที่ประสงค์ขอลาออกโดยด าเนินการ
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน  จัดเก็บหลักฐานตามระเบียบให้
เรียบร้อยและปลอดภัย 
 - จัดท าและรายงานผลการเรียนรู้ของผู้ที่จบหลักสูตร  ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน 30 วันหลังวัน
อนุมัติผลการเรียนต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเก็บไว้ที่โรงเรียน  
 - ด าเนินการจัดท ารายงานข้อมูล  ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 (GPA&PR) 
และท าการตรวจสอบ GPA&PR 
 - ด าเนินการในการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร  หรือ ปพ.2  จัดท าทะเบียนควบคุม  การออก
ประกาศนียบัตรหรือ  ปพ.3  ให้ถูกต้องเรียบร้อย  ควบคุมการดูแลการจ่ายประกาศนียบัตร 
 -  ด าเนินการออกเอกสารรับรองผลการเรียน  หรือ ปพ.1 ปพ.7  เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน 
เอกสารแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ และเอกสารรับรองอ่ืนๆ ที่นักเรียนยื่นค าร้องขอ 
 - ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ในการตรวจสอบคุณวุฒินักเรียนที่จบการศึกษาไป
แล้ว  ให้ความร่วมมือการตอบหนังสือสอบถามที่มีการสอบถามตามระเบียบและแนวปฏิบัติของทาง
ราชการ 

 -  พิจารณาและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนย้ายเข้า – ออก ให้เป็นไปตามระเบียบและ
แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 

  - ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 

 1. นางเกวลิน  เกตุแก้ว   งาน GPA และ SGS ม.3/ม.4  หัวหน้า 
 2. นางบัวคลี่   จงหวัง   ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 

  3. นางสาวณัฏฐวี  สิงหเมธา  งาน GPA และ SGS ม.1 - 3 ผู้ช่วย 
  4. นางสาววิภานี  สุวภา   งาน GPA และ SGS ม.1/ม.5 ผู้ช่วย  
  5. นางสาวธนพร  ทองลมุล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  6. นางจ าเนียน   เปลี่ยนจันทร์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  7. นางชลลดา  บุญศิลป์   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
  8. นางมณฑา  แก้วมณี   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย  
  9. นางชัชฎา  เทพอ านวย   งาน GPA และ SGS ม.1/ม.5  เลขานุการ 
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  10. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ  ผช.และผช.เลขานุการ
  11. นางนุชฎา    จิตติศักดิ ์  เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียน   ผช.และผช.เลขานุการ 
 

  2.16 งานรับนักเรียน  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้  
- ด าเนินการรับนักเรียนประจ าปีการศึกษาตามนโยบายต้นสังกัด และนโยบายส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
  - รับเอกสาร ตรวจเอกสาร นักเรียนย้ายเข้า – ออก เพ่ือส่งต่องานทะเบียนนักเรียน 
  - จัดท าเอกสารและเก็บข้อมูลนักเรียน เพ่ือหารือต่อคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน 

  - ประสานกับฝ่ายทะเบียนออกเลขประจ าตัวนักเรียนที่ย้ายเข้า – ออก 
  - งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 ประกอบด้วย 

  1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 2. นางบัวคลี่  จงหวัง  ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 

3. นางอรสา  บุญรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  4. นางขนิษฐา  ใจดี  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
  5. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครชู านาญการ   ผู้ช่วย  
  6. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  คร ู     ผู้ช่วย 
  7. นางศันสนีย์  สมสีแสง  คร ู    ผู้ช่วย 
  8. นางสาวธนพร  ทองลมุล ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

2.17 ฝ่ายพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งการเรียนรู้ 
  1.) งานห้องสมุด มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี้ 
   - จัดท าแผนงาน/โครงการห้องสมุดลงแผนปฏิบัติการ จัดท าปฏิทินรายวัน รายเดือน 
   - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด  ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

   - รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  และจัดให้มี
บรรยากาศของห้องสมุดที่ดี 
   - จัดหาจัดซื้อ หนังสือ  วารสาร  และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และคุณค่าในทุกๆด้าน
ส าหรับบริการ 

   - จัดหา  ควบคุม  ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นภายในห้องสมุดให้เพียงพอ 
   - ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน ได้แก่  การท าบัญชีรับ– จ่ายค่าปรับ 
   - จัดป้ายนิเทศในวันส าคัญต่างๆแนะน าหนังสือใหม่ 
   - จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
   - ซ่อมแซมหนังสือที่ช ารุด 
   - เก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานห้องสมุด 

   - เมื่อสิ้นปีการศึกษา  ท าการส ารวจหนังสือห้องสมุด  และด าเนินการปรับ  ซ่อมแซม
หนังสือระหว่างปิดภาคเรียน 

   - เก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ์  สิ่งพิมพ์ต่าง ๆในห้องสมุด 
   - จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด 
   - ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
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         ประกอบด้วย 
   1. นางปราณี  โมราศิลป์   ครูช านาญการ  หัวหน้า 
   2. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง  ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 
   3. นางลภารัตน์   รอดสง    ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย  
   4. นางมณฑา  แก้วมณี   ครชู านาญการ   ผู้ช่วย 
   5. นางสาววิภาณี  สุวภา   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
   6. นางสาวรัศมีดาว  จันทร์ส่งแสง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
   7. นางสาวจันทร์จิรา  บัวทอง                ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
   8. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ                  คร ู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

 

   2.) งานโสตทัศนศึกษา/งานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ /งานพัฒนาและจัดท าทะเบียน 
แหล่งการเรียนรู้  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 

   - ส ารวจแหล่งเรียนรู้และจัดท าทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น 
   - ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   - จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   - จัดหาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   - ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน  
   - รายงานข้อมูลกลุ่มบริหารงานวิชาการผ่าน Website 
        - งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย  
   1. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า  
   2. นายศุภชาติ   ภักดีเจริญ ครูช านาญการ  รองหัวหน้า 
   3. นางปิยนุช  มามาก  ครูช านาญกาพิเศษ ผู้ช่วย 
   4. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 

  3.) งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่ ดังนี้ 
   - จัดหาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   - ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
   - ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการใช้งาน 
   - ดูแลระบบและเครือข่ายการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 
   - รายงานข้อมูลกลุ่มบริหารงานวิชาการผ่าน Website 
   - งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านเทคโลโลยี 
   - งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
      ประกอบด้วย 
   1. นางชัชฎา  เทพอ านวย  ครูช านาญการ   หัวหน้า  
   2. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
   3. นายอมรินทร์  สุประดิษฐ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
   4. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
   5. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
   6. นายศรีหราช  ขุนทอง  ครูผู้ช่วย    ผช.และผช.เลขานุการ 
   7. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน            ผช.และผช.เลขานุการ   
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  2.18 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ขอกู้ยืมเงินเพ่ือเสนอ     

ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ ดังนี้   
  - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 
  - สัมภาษณ์ผู้กู้ยืมเงินทั้งหมด ถ้ามีความจ าเป็นอาจสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  - ตรวจสอบโดยเยี่ยมเยียนครอบครัวของผู้กู้ยืมเงินในกรณีที่เห็นว่าจ าเป็น 
  - สรุปข้อมูลการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงิน 

 - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินตามที่คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง 
หรือคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สองมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
   1. นางอรสา  บุญรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นางสาววรรณลดา  อนงค์ ครูช านาญการพิเศษ        ผู้ช่วย 
   3. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยและเลขานุการ 
   4. นางสาวณัฏฐวี  สิงหเมธา ครูอัตราจ้าง   ผช.และผช.เลขานุการ 
 

 2.19 งานห้องเรียนพิเศษและโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษนักเรียนคณะกรรมการด าเนินงาน  
ประกอบด้วย   

   2.19.1 โครงการ SMP และห้องเรียนคู่ขนาน SMP 
             1) คณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ  

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประกอบด้วย  
    1.1 นางสุภาภรณ์  คงคานนท์   ผู้อ านวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 

      1.2 นางวันเพ็ญ  ทองบัว         รองผู้อ านวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ   
      1.3 นางอรสา  บุญรินทร์         ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ  
               1.4 นางปิยนุช  มามาก           ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
                                      1.5 นายสาโรจน์  รัตนค า        ครูช านาญการ  กรรมการ   
                                      1.6 นายสมหวัง  ฤทธิรงค์        ครูช านาญการ  กรรมการ 
               1.7 นายศุภชาติ  ภักดีเจริญ     ครูช านาญการ  กรรมการ 
               1.8 นายฤชายุส   พลายด้วง     คร ู  กรรมการ 
                1.9 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล    ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
                                     1.10 นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว        ครชู านาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
                                     1.11 นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน   คร ู                              ผู้ช่วยเลขานุการ 
                                     1.12 นางสาวสุปราณีต  ปานมา    ครู     ผู้ช่วยเลขานุการ 

ท าหน้าที่ 1. จัดระบบการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ 
   3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนิน 

         โครงการ 
  4. ประสานงานในการจัดวิทยากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการให้ความรู้ และการ 

          สอนเสริมแก่นักเรียน 
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                2) คณะกรรมการด าเนินการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ 
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยฝ่ายงาน
ดังต่อไปนี้ 

         2.1) หัวหน้าโครงการ และผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ ประกอบด้วย 
      2.1.1 นายวรรณวิทย์ ควนวิไล       ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าโครงการ 
      2.1.2 นายศุภชาติ  ภักดีเจริญ       ครูช านาญการ              รองหัวหน้าโครงการ 
      2.1.3 นายฤชายุส   พลายด้วง       ครู                            รองหัวหน้าโครงการ 
     2.1.4  นางอรสา  บุญรินทร์          ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
     2.1.5 นางปิยนุช  มามาก             ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     2.1.6 นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว           ครชู านาญการ       เลขานุการ 
     2.1.7 นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคนิ   ครู                                ผู้ช่วยเลขานุการ 
     2.1.8 นางสาวสุปราณีต  ปานมา       คร ู  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ท าหน้าที่ 1. วางแผนพัฒนาบุคลากรและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเสริมศักยภาพนักเรียน 
 2. วางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้มีประสิทธิภาพ 
 3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) งานหลักสูตรโครงการ 
         3.1)  นางสาวสุกัญญา  นวนเสน    ครูช านาญการ  หัวหน้า 
         3.2)  นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา    ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
      3.3)  นายศุภชาติ  ภักดีเจริญ     ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
         3.4)  นางมณฑา  แก้วมณี         ครูช านาญการ     ผู้ชว่ย 
         3.5)  นางอรอุมา  นิตย์วิมล        ครูช านาญการ                   ผู้ช่วย 
         3.6)  นางศันสนีย์  สมสีแสง     ครู      ผู้ชว่ย 

ท าหน้าที่ 1. ดูแลงานหลักสูตรของโครงการ 
 2. ด าเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงการ 

4) งานกิจกรรมโครงการ 
    4.1) นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว      ครูช านาญการ  หัวหน้า 
    4.2) นางปิยนุช  มามาก      ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
    4.3) นางสุจิตรา  สุวรรณชยั      ครูช านาญการ  มัธยมศึกษาตอนต้น 
       4.4) นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์    ครูผู้ช่วย  มัธยมศึกษาตอนต้น 
       4.5) นางสาวนภาพร  เพ็ชรโยธา    ครูอัตราจ้าง  มัธยมศึกษาตอนต้น 
       4.6) นางศันสนีย์   สมสีแสง            คร ู  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
    4.7) นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน  ครู   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 5) งานวัดผลโครงการ 

5.1) นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
5.2) นางบัวคลี่  จงหวัง   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
5.3) นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
5.4) นางศันสนีย์  สมสีแสง      คร ู     ผู้ชว่ย 

ท าหน้าที่ 1. ดูแล ติดตาม ด้านการเรียน การวัดผล และประเมินผล 
 2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการ 
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 6) งานการเงินโครงการ 

 6.1) นางอรอุมา  นิตย์วิมล     ครูช านาญการ  หัวหน้า 
 6.2) นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว      ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
 6.3) นางสาวสุปราณีต  ปานมา     ครู   ผู้ช่วย  

ท าหน้าที่ 1. วางแผนการจัดการเกี่ยวกับงบประมาณในโครงการทั้งรายรับและรายจ่าย 
 2. ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 

 7) งานพัสดุโครงการ 
   7.1) นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครู   หัวหน้า 
   7.2) นางสุจิตรา  สุวรรณชัย  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
   7.3) นางขนิษฐา    ใจดี   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 

ท าหน้าที่ 1. ท ารายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ต ารา และสื่อต่าง ๆ ตามโครงการ 
 8) งานแผนงาน/โครงการ 

  8.1) นางสาวสุปราณีต ปานมา  คร ู หัวหน้า 
  8.2) นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 

ท าหน้าที่ 1. จัดท าแผนงาน เขียนโครงการการด าเนินงานในโครงการ 
 2. ประเมินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ 

 9) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศโครงการ 
  9.1) นางชัชฎา  เทพอ านวย    ครู  หัวหน้า 
  9.2) นายวรัญญู  ทะเดช     ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

ท าหน้าที่ 1. ดูแลระบบงานเทคโนโลยี และสารสนเทศของโครงการ 
 10) งานแนะแนวโครงการ 

  10.1) นางอรสา  บุญรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
                     ท าหน้าที ่ ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในด้านการเรียน รวมทั้งแนะแนวในการศึกต่อแก่นักเรียน   

 11) งานดูแลนักเรียนและงานครูที่ปรึกษา 
    11.1) นายสมหวัง  ฤทธิรงค์          ครูช านาญการ         ปฏิบัติหน้าท่ีรองผอ.กลุ่มบรหิารกิจการฯ 
    11.2) นางสาวธนพร  ทองลมุล         ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้าระดับม.1และครูที่ปรึกษาม.1/8 
    11.3) นางสาวภาวณี  ด่านศิรวานิชย์  ครูช านาญการ หัวหน้าระดับ ม.2 
       11.4) นายวรรณวิทย์  ควนวิไล      รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าระดบัม.3และครูที่ปรึกษาม.3/8 
       11.5) นางบุญพา  บุญศรีโรจน์      ครูช านาญการ หัวหน้าระดับ ม.4 
       11.6) นายศุภชาติ  ภักดีเจริญ      ครูช านาญการ หัวหน้าระดับ ม.5 
    11.7) นางบัวคลี่  จงหวัง          ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ม.1/1 
    11.8) นายฤชายุส  พลายด้วง           คร ู ครทูี่ปรึกษา ม.1/1 
    11.9) นางสาวสุพัตรา หมวดคงจันทร์  นศ.ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  ครูที่ปรึกษา ม.1/8 
    11.10) นางสาวรัชดาภรณ์ศิริค า         ครูช านาญการ ครูที่ปรึกษา ม.2/1 
    11.11) นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์    ครูผู้ช่วย  ครูที่ปรึกษา ม.2/1 
       11.12) นายสาโรจน์  รัตนค า         ครูช านาญการ  ครูที่ปรึกษา ม.2/8 
    11.13) นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกลี้ยง     ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ม.2/8 
    11.14) นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว           ครชู านาญการ  ครูที่ปรึกษา ม.3/1 
    11.15) นางสุจิตรา  สุวรรณชัย         ครชู านาญการ ครูที่ปรึกษา ม.3/1 
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       11.16) นางอรสา  บุญรินทร์      ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษา ม.3/8 
    11.17) นางศันสนีย์  สมสีแสง         คร ู ครูที่ปรึกษา ม.4/1 
       11.18) นางอรอุมา  นิตย์วิมล      ครูช านาญการ ครูที่ปรึกษา ม.5/1 
 

 ท าหน้าที่    1. ดูแลความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน และครู  
     2. ดูแลเกี่ยวกับการเดินทางไปแหล่งเรียนรู้หรือการจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน 
     3. ดูแลและให้ค าปรึกษาด้านการเรียนแก่นักเรียน 
     4. ประสานงานกับผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง ในการดูแล และช่วยเหลือนักเรียน 

                     11) งานห้องเรียนคู่ขนาน SMP 
         11.1) นางอรสา  บุญรินทร์       ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
         11.2) นายสาโรจน์  รัตนค า       ครูช านาญการ  รองหัวหน้า 
         11.3) นางสาวธนพร  ทองลมุล       ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
         11.4) นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง     ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
         11.5) นางสาวสุพัตรา  หมวดคงจันทร์  นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู  ผู้ช่วย 

        12) งานประชาสัมพันธ์โครงการ  
     12.1) นายฤชายุส  พลายด้วง          คร ู  หัวหน้า 
     12.2) นางสุจิตรา  สุวรรณชัย          ครชู านาญการ  ผู้ช่วย 
     12.3) นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์       ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

               ท าหน้าที ่ 1. วางแผนการจัดการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์โครงการ 
   2. ประชาสัมพันธ์ ประสานงานความร่วมมือภายในและภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับงานโครงการ  

                     13) งานเลขานุการโครงการ 
   13.1) นางสาวจุรีย์   ไก่แก้ว                คร ู  หัวหน้า 
   13.2) นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน      ครู                      ผู้ช่วย 
   13.3) นางสาวสุปราณีต  ปานมา            คร ู  ผู้ช่วย  

 ท าหน้าที่   1. จัดท าบันทึกการประชุม และเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ  
   2. จัดระบบงานต่าง ๆ ของโครงการให้เป็นระบบ และสืบค้นได้สะดวก  
 

               2.19.2  โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ (EIDP) 
                 1.) คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วย 

       1.1) นางสุภาภรณ์   คงคานนท์     ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
       1.2) นางวันเพ็ญ   ทองบัว         รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ  
       1.3) นายวรรณวิทย์  ควนวิไล      ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
       1.4) นางลภารัตน์  รอดสง   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
       1.5) นางปิยนุช  มามาก         ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
       1.6) นายสมหวัง  ฤทธิรงค์         ครูช านาญการ  กรรมการ 
       1.7) นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์        ครูช านาญการ         กรรมการ   
       1.8) นายสิทธิชัย  ทองมาก         ครู                             กรรมการ 
       1.9) นางสาวรอซานี  อนุพันธ์      ครู                               กรรมการ 

             1.10) นางสาววรรณลดา  อนงค์     ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 
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                  ท าหน้าที ่ 1. จัดระบบการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ  

       2. อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ  
       3. ประสานงานกับวิทยากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  และหน่วยงานภายนอก  
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการ 
   2) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ  

 ประกอบด้วย 
2.1) นางสาววรรณลดา   อนงค์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าโครงการ 

            2.2) นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์      ครูช านาญการ  รองหัวหน้าโครงการ 
   2.3) นางลภารัตน์  รอดสง       ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
   2.4) นางปิยนุช  มามาก                 ครูช านาญการ  ผู้ช่วย  

2.5) นายสิทธิชัย  ทองมาก คร ู  ผู้ช่วย 

            2.6) นางสาวรอซานี  อนุพันธ์ คร ู    ผู้ช่วย 
2.7) Ms. Janet Patricio Bawayan ครูจ้างชาวต่างชาติ  ผู้ช่วย 
2.8) Mr. Bernard GalangLatoZa JR.    ครูจ้างชาวต่างชาติ  ผู้ช่วย  
2.9) Mr. Mohammad Tarek Dabour ครูจ้างชาวต่างชาติ  ผู้ช่วย  

   2.10) นางสาวจันทร์จิรา  บัวทอง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  2.11) นางสาวรัศมีดาว  จนัทรส์่งแสง ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

ท าหน้าที่ 1. วางแผนพัฒนาบุคลากรและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเสริมศักยภาพนักเรียน 
 2. วางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้มีประสิทธิภาพ 
 3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3) งานแผนงาน/โครงการ 
3.1) นางสาววรรณลดา  อนงค์         ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
3.2) นางเอ้ือมเดือน   สุริยะย์      ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
3.3) นายสิทธิชัย  ทองมาก          คร ู   ผู้ช่วย 

ท าหน้าที่ 1. จัดท าแผนงาน เขียนโครงการการด าเนินงานในโครงการ 
 2. ประเมินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ 

 4) งานหลักสูตรโครงการ 
       4.1) นางสาวสุกัญญา  นวนเสน      ครูช านาญการ   หัวหน้า 

ท าหน้าที่ 1. ดูแลงานหลักสูตรของโครงการ 
 2. ด าเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงการ 

 5) งานกิจกรรมโครงการ 
5.1) นายสิทธิชัย  ทองมาก   ครู   หัวหน้า 
5.2) นางปิยนุช  มามาก   ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 

ท าหน้าที่  วางแผนด าเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงการ 
 6) งานวัดผลโครงการ 

6.1) นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
6.2) นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์  ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 

ท าหน้าที่ 1. ดูแล ติดตาม ด้านการเรียน การวัดผล และประเมินผล 
 2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการ 
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 7) งานการเงินโครงการ 

7.1) นางลภารัตน์  รอดสง   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
ท าหน้าที่ 1. วางแผนการจัดการเกี่ยวกับงบประมาณในโครงการทั้งรายรับและรายจ่าย 
 2. ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 

 8) งานพัสดุโครงการ 
8.1) นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์   ครูช านาญการ  หัวหน้า 
8.2) นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

        ท าหน้าที ่  ท ารายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ต ารา และสื่อต่าง ๆ ตามโครงการ 
 9) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศโครงการ 

9.1) นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
9.2) นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

    ท าหน้าที่  ดูแลระบบงานเทคโนโลยี และสารสนเทศของโครงการ 
10) งานแนะแนวโครงการ 

10.1) นางอรสา  บุญรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  หวัหน้า 
ท าหน้าที่  ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในด้านการเรียน รวมทั้งแนะแนวในการศึกษาต่อแก่นักเรียน 

 11) งานดูแลนักเรียนและงานครูที่ปรึกษา  
 11.1) นายสมหวัง  ฤทธิรงค์        ครูช านาญการ ปฏิบัติหนา้ที่รองผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรยีน 
 11.2) นางสาวธนพร  ทองลมลุ        ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าระดับชั้น ม.1 
 11.3) นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานชิย์   ครูช านาญการ หัวหน้าระดับชั้น ม.2 
 11.4) นายวรรณวิทย์  ควนวิไล         ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าระดับชั้น ม.3 
 11.5) นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์        ครชู านาญการ             ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/2 
 11.6) นางสาวรัศมีดาว  จันทร์ส่งแสง  ครอัูตราจ้าง   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2  
 11.7) นางสาวสุปราณีต  ปานมา        ครู                         ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2 
 11.8) นางสาวรอซานี อนุพันธ์           ครู   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2  
 11.9) นางปิยนุช  มามาก              ครูช านาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/2 

 ท าหน้าที ่1. ดูแลความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน และครู  
    2. ดูแลเกี่ยวกับการเดินทางไปแหล่งเรียนรู้หรือการจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน 

  3. ดูแลและให้ค าปรึกษาด้านการเรียนแก่นักเรียน 
  4. ประสานงานกับผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

                     12) งานประชาสัมพันธ์โครงการ 
  12.1) นายสิทธิชัย  ทองมาก          ครู   หัวหน้า  
 ท าหน้าที่   1. วางแผนการจัดการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ์โครงการ 

              2. ประชาสัมพันธ์ ประสานงานความร่วมมือภายในและภายนอกโรงเรียน 
                 เกี่ยวกับงานโครงการ   

                     13) งานเลขานุการโครงการ 
13.1) นางสาวรอซานี  อนุพันธ์        คร ู  หัวหน้า 

ท าหน้าที่ 1. จัดท าบันทึกการประชุม และเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ  
           2. จัดระบบงานต่าง ๆ ของโครงการให้เป็นระบบ และสืบค้นได้สะดวก 
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  3. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
   ภาระงานหลักกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  1. ฝ่ายบริหารส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
    2. ฝ่ายการเงินและบัญชี 
    3. ฝ่ายพัสดุและสินทรัพย์ 
    4. ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ 
    5. ฝ่ายสวัสดิการบุคลากร       

      หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ    นางจิราพร  ควนวิไล  ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 
         มีหน้าที ่ 

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
หน้าที่ได ้  

 2. วางแผนก ากับดูแล งานในกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 
     3. ปฏิบัติหน้าที่ เป็นคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ตรวจสอบ กลั่นกรองภาระงาน   

ที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้องเรียบร้อยก่อนน าเสนอรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3.1 คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ  ประกอบด้วย  
  1. นางจิราพร  ควนวิไล  ครชู านาญการ   ประธานกรรมการ 

 2. นางบุญพา  บุญศรีโรจน์ ครชู านาญการ   กรรมการ 
 3. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครชู านาญการ   กรรมการ  
 4. นางสาวสุปราณีต  ปานมา คร ู    กรรมการ 
 5. นายศรีหราช  ขุนทอง  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
 6. นางสาวผกามาศ   สิริอินทร์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 7. นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ   กรรมการ 
 8. นางสาวนภาพร  เพ็ชรโยธา ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 9. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครชู านาญการ          กรรมการและเลขานุการ
 10. นางฉลวย   หนูจันทร์  พนักงานการเงินและบัญชี        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 11. นางศันสนีย์    สมสีแสง คร ู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
1. วางแผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
2. ส่งเสริมและพัฒนางานของกลุ่มบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน 
3. ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างาน 
4. พิจารณาและเสนองาน/โครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานและคู่มือด าเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการท างานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
8. นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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      3.2. งานบริหารส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 

1. นางจิราพร  ควนวิไล  ครูช านาญการ             หัวหน้า 
2. นางบุญพา  บุญศรีโรจน์ ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
3. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย  
4. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครู                 ผู้ช่วย 
5. นางฉลวย  หนูจันทร์  พนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วย 
6. นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ   ผู้ช่วย 
7. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครูช านาญการ   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
8. นางศันสนีย์  สมสีแสง  คร ู    ผช.และผช.เลขานุการ 

   หน้าทีง่านส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ มีขอบข่ายและภาระงาน ดังนี้ 
   1) งานบริหารส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   2) งานประกันคุณภาพภายใน 

      3) งานแผนงานสารสนเทศ 
      4) งานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณ 
      5) งานประเมินผลกลุ่มบริหารงบประมาณ 

  6) วางแผนจัดระบบการน าเสนอของกลุ่มบริหารงานก่อนเสนอลงนาม 
  7) ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอลงนาม 

    8) ดูแลสวัสดิการทั่วไปของส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
    9) ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องและจัดเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 

  10) ประเมินผลการด าเนินงาน 
  11) สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน 

    12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 3.2.1 งานควบคุมภายใน  ประกอบด้วย 
    1. นางจิราพร  ควนวิไล        ครชู านาญการ   หัวหน้า 

                     2. นางบุญพา  บุญศรีโรจน์    ครชู านาญการ   ผู้ช่วย 
  3. นางฉลวย  หนูจันทร์       พนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วย 
  4. นางสาวจุรีย์   ไก่แก้ว       ครชู านาญการ     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้าที่   วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ  ก าหนดปัจจัยเสี่ยง  และจัดล าดับ 
             ความเสี่ยงตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน     
             พ.ศ.2544   ก าหนดการวางแผนการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง  ประเมินผลและ  
             จัดท ารายงานการควบคุมภายในของกลุ่มบริหารงบประมาณส่งสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด   
 

3.2.2 งานประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
1. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว         ครชู านาญการ   หัวหน้า  

                   2. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  คร ู    ผู้ช่วย 
                   3. นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครชู านาญการ    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1. ดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน   
               การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 2. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานในโรงเรียน และหน่วยงานอื่นในเรื่องเก่ียวกับการประกันคุณภาพ   
    การศึกษา  
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3. ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจากหน่วยงาน  

ภายนอก 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและ/

หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

            3.2.3 งานแผนงานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานงานงบประมาณ  ประกอบด้วย 
           1. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  คร ู   หัวหน้า 

         2. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครชู านาญการ  ผู้ช่วย   
         3. นางสาวนภาพร  เพ็ชรโยธา  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย  

     มีหน้าที่  
             1. วางแผนและจัดเก็บเอกสารการประชุม หนังสือราชการ ค าสั่ง สารสนเทศเข้าแฟ้มอย่างเป็นระบบ   

 2. จัดท าแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 4. ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องและจัดเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

        3.2.4 งานพัสดุและสินทรัพย์  ประกอบด้วย 
   1. นางวันเพ็ญ  ทองบัว  รองผู้อ านวยการ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

  2. นางอรอุมา  นิตย์วิมล     ครชู านาญการ  เจ้าหน้าที ่
  3. นางศันสนีย์  สมสีแสง  คร ู   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานควบคุมทรัพย์สิน 
  4. นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์     ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบ E-GP 
  5. นายศรีหราช  ขุนทอง  ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบ E-GP  
  6. นางสาวนภาพร  เพ็ชรโยธา ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานควบคุมทรัพย์สิน 
    มีหน้าที่  

1. ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 
2. ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 
3. วางแผนการด าเนินงานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. ก าหนดการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
5. จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกลุ่มกลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. เสนอจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
7. ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
8. จัดท าข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มงบประมาณ 
9. ประเมินผลการด าเนินงาน 
10. จัดระบบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ รัดกุม และโปร่งใส ถูกต้อง  

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
11. จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณราคามาตรฐาน คุณลักษณะเฉพาะ  

และด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
12. จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
13. ควบคุมตรวจสอบ การจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ 
14. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล การใช้ยานพาหนะราชการและการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
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15. จัดท าเอกสารการใช้ยานพาหนะและการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงของโรงเรียน 
16. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
17. การบ ารุง รักษาพัสดุและการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
18.  ตรวจสอบวัสดุถาวรเมื่อสิ้นปีการศึกษาและตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
19.  พัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง กรณีท่ีได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ด าเนินการข้ึนทะเบียนเป็น 

ราชพัสดุ กรณีที่ได้มาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษาให้ขึ้นทะเบียนเป็น    
กรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

20. จัดท าเอกสารควบคุมการเบิก/จ่ายเงินของกลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโครงการต่างๆ 
21. ก ากับดูแล  เลขรหัสวัสดุถาวร  และครุภัณฑ์ ตามบัญชีและทะเบียนให้ชัดเจนและการจัดท า

รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
22. ก ากับดูแล การลงทะเบียนคุมวัสดุถาวร วัสดุสิ้นเปลืองและการจัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี        
23. ก ากับดูแล การลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์และการจัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
24. สรุปผลการด าเนินงาน 
25. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

     3.2.5 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มงาน/ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
1. นางขนิษฐา   ใจดี   กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  โครงการห้องเรียนพิเศษ / กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. นายค านึง  บัวจันทร์   กลุ่มบรหิารทั่วไปและกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

4. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
5. นางสมจิตร  คงทองเอียด  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วิชาการ) 
6. นางสาววันทนา  หนูนะ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมหลักสูตร (กิจการนักเรียน) 
7. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
8. นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
9. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์           กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
11. นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
12. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
13. นายวิเชียร  บุญรัตน์           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

    มีหน้าที ่
1. วางแผนการด าเนินงานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. ก าหนดการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงาน  ฝ่าย  และกลุ่มสาระฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ   
   โรงเรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ และความจ าเป็น 
3. จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกลุ่มบริหารงาน ฝ่าย และกลุ่มสาระฯ 
4. เสนอจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
5. ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงาน ฝ่าย และกลุ่มสาระฯให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มบริหารงาน  ฝ่าย  และกลุ่มสาระฯ 
7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
8. สรุปผลการด าเนินงาน 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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       3.2.6 งานประเมินผลกลุ่มบริหารงบประมาณ 
               ผู้รับผิดชอบ     นางวันเพ็ญ   ทองบัว  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
     มีหน้าที ่

 1. วางแผนการประเมินผลกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2. ประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
 3. ประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณท้ังในระดับหน่วยงานย่อยและในรูปแบบของ  
     คณะกรรมการ 
 4. วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 5. น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการการปรับปรุง และพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

               7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

      3.3 ฝ่ายการเงินและบัญชี 
   3.3.1 งานการเงิน 
       ผู้รับผิดชอบ  นางจิราพร  ควนวิไล  ต าแหน่ง  ครชู านาญการ  
         มีหน้าที ่
                  1. ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน 
                  2. ด าเนินการเบิกจ่าย และควบคุมเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ จ าแนกตามประเภทรายจ่ายดังนี้ 

  -  เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
  -  เงินโครงการเรียนฟรีตามนโยบายของรัฐ 
   -  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   -  เงินค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร 
  -  เงินรายได้สถานศึกษา 
  -  เงินบ ารุงการศึกษา 
  -  เงินค่าสาธารณูปโภค 
  -  เงินประกันสัญญา 
  -  เงินรายได้แผ่นดิน 
  -  เงินนอกงบประมาณอ่ืนๆ ทุกประเภท 

 3. ตรวจสอบหลักฐานค่าใช้จ่ายในการไปราชการ   
                   4. ดูแลประสานงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกับหน่วยเบิกเงินของ สพม.12 
                   5. ประสานงานและอ านวยความสะดวก ในการขอเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน/  เงินชดเชยการ
ประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 

        6. ประสาน/ตรวจสอบยอดเงินโอนหรือเงินฝากธนาคารก่อนเบิกจ่ายเงิน                                      
        7. น าส่งเงิน/จ่ายช าระเงินให้แก่บุคคล หน่วยงานราชการ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง 

                  8. จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 9. ด าเนินการเกี่ยวกับรายงานการเงินตามที่ระเบียบและกฎหมายก าหนด น าเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบทุกสิ้นเดือน   

 10. ควบคุมการยืมเงินทดรองจ่ายในราชการและการจัดท าทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
 11. จัดท าข้อมูลในระบบบัญชีตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ สพฐ. 
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย 
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   ผู้รับผิดชอบ   นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว         ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 
     นางศันสนีย์  สมสีแสง     ต าแหน่ง  ครู  
  นางสาวนภาพร  เพ็ชรโยธา ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 
            มีหน้าที ่

1. ปฏิบัติหน้าที่  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน 
2. ด าเนินการเรื่องการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
3. รับเงินและเขียนใบเสร็จรับเงิน ตามประเภทรายรับ ดังนี้ 

-  เงินโครงการเรียนฟรีตามนโยบายของรัฐ 
-  เงินค่าจ้างครูต่างชาติ 
-  เงินค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน และค่าสาธารณูปโภค 
-  เงินค่าบ ารุงห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
-  เงินค่าบ ารุงโครงการ EIDP 
-  เงินค่าบ ารุงโครงการ SMP 
-  เงินนอกงบประมาณอ่ืนๆทุกประเภท 

               4. จัดท าทะเบียนควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
               5. ขอเบิกใบเสร็จรับเงินจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. จัดท าทะเบียนคุมรายตัว นักเรียนช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
               7. ติดตามทวงถาม กรณีนักเรียนค้างช าระเงินบ ารุงการศึกษา 
  8. จัดท าหนังสือรับรองให้กับนักเรียนที่ใช้สิทธิเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร 
               9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย   

ผู้รับผิดชอบ    นางศันสนีย์  สมสีแสง  ต าแหน่ง  ครู 
                   นางสาวนภาพร  เพ็ชรโยธา ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 

มีหน้าที ่ 1. ปฏิบัติหน้าที่  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน 
     2. รับเงินและเขียนใบเสร็จรับเงิน ตามประเภทรายรับ ดังนี้ 

-  เงินโครงการเรียนฟรีตามนโยบายของรัฐ 
-  เงินค่าจ้างครูต่างชาติ 
-  เงินค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน และค่าสาธารณูปโภค 
-  เงินค่าบ ารุงห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
-  เงินค่าบ ารุงโครงการ EIDP 
-  เงินค่าบ ารุงโครงการ SMP 
-  เงินนอกงบประมาณอ่ืนๆทุกประเภท 

3. ค านวณอัตราค่าน้ าประปา – ไฟฟ้า เรียกเก็บและเขียนใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า  
                                    และ ประปาร่วมกับโรงเรียน  

4. จัดท าเอกสารการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายของรัฐ 
       5. เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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 3.3.2 งานบัญชี 
                     ผู้รับผิดชอบ     นางฉลวย  หนูจันทร์  ต าแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี 
       มีหน้าที ่

1. ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน 
2. วางแผน จัดระบบการจัดท าหลักฐานการเงินและบัญชี 
3. บันทึกบัญชีการรับและการจ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
4. จัดท าสมุดเงินสด   
5. รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณไปยังเว็บไซต์ สพฐ. 
6. จัดท าทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 
7. รวบรวมและจัดท ารายละเอียดการน าส่งเงินประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว 
8. จัดท าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
9. จัดท างบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
10. จัดท ารายงานประเภทเงินคงเหลือประจ าเดือน 

                11. จัดท าข้อมูล รวบรวมสถิติเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาและรายงานข้อมูลต่างๆ  
       12. จัดเก็บเอกสารทางการเงินทุกประเภทไว้ในที่ปลอดภัย 
       13. ขออนุมัติจ่ายค่าสาธารณูปโภค  ค่าจ้างครูอัตราจ้าง ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว   

                               และค่าสมทบประกันสังคม 
       14. ท าบัญชีค่าจ้างครูอัตราจ้าง ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ผ่านโปรแกรมธนาคารกรุงไทย สาขาชะอวด 

        15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย 
 

     ผู้รับผิดชอบ     นางวรรณา จันทรัตน์   ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ 
              มีหน้าที ่
       1. อ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ 
       2. จดหน่วยและจัดเก็บค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ของบุคคลที่ใช้น้ าประปาและไฟฟ้าร่วมกับโรงเรียน 
       3. น าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายสรรพากร อ าเภอชะอวด 
 
 

 3.3.3 งานระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา 
         ผู้รับผิดชอบ   นางจิราพร  ควนวิไล      ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 
         นางฉลวย  หนูจันทร์   ต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  
                   มีหน้าที ่

 1. รับเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภทพร้อมออกหลักฐานการรับเงิน 
2. ลงทะเบียนคุมการรับเงิน – จ่ายรายได้สถานศึกษาจากการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทาง     

                        การศึกษาทุกประเภท   
3. สรุป รายงานผลการด าเนินงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภทให้        
    ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.3.4 งานตรวจสอบภายใน 
    ผู้รับผิดชอบ     นางบุญพา  บุญศรีโรจน์       ต าแหน่ง  ครชู านาญการ  

             มีหน้าที ่
1. ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจ าวัน  
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2. ตรวจสอบความถูกต้องตรงกัน ระหว่างยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงาน 

                   เงินคงเหลือประจ าวัน   
     3. ตรวจสอบสมุดเงินสด รายงานเงินคงเหลือประจ าวันและทะเบียนการเงินต่างๆ 
     4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย 

 

           3.4 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ 
      หัวหน้าฝ่าย    นางสาวสุปราณีต  ปานมา    ต าแหน่ง  ครู   ประกอบด้วย 

   1. งานแผนงานโรงเรียน 
     2. งานข้อมูลสารสนเทศ 
              3. งานตรวจสอบติดตาม รายงานการใช้งบประมาณ 
 

       3.4.1 งานแผนงานโรงเรียน 
            ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสุปราณีต   ปานมา      ต าแหน่ง  คร ู 
        นางศันสนีย์  สมสีแสง  ต าแหน่ง  คร ู
        นางสาวนภาพร  เพ็ชรโยธา ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 

มีหน้าที ่   
             1. ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่แผนงานโรงเรียน 

  2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และ   
     ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
 3. ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision) พันธกิจ  (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate  Objective)     
    ก าหนดกลยุทธ์(Strategies)  ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์(Outcomes) และตัวชี้วัด  
    ความส าเร็จ (Key Performance Indicators -KPIs) โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ                                                     
4. ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ  คุณภาพ  และผลลัพธ์ที่ 

               สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่จะท าร่างข้อตกลงกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน 
 6. ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   7. เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        8. ลงทะเบียนควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ โดยรับงานต่อจากพัสดุ 
  9. การติดตามประเมินผล  งาน / โครงการ  สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานผล 

                        การปฏิบัติตามแผนงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย  

 

 3.4.2 งานข้อมูลสารสนเทศ 
      ผู้รับผิดชอบ     นางสาวสุปราณีต  ปานมา         ต าแหน่ง  ครู 
                                  นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว    ต าแหน่ง  ครู  
      นางสาวนภาพร  เพ็ชรโยธา   ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 

 มีหน้าที ่   1. จัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        โดยวางแผนเก็บข้อมูล ตลอดจนก าหนดรายการข้อมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บให้ชัดเจน 

               2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นต้องใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจดัการศึกษา    
        ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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               3. จัดท า/พัฒนาเครื่องมือใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมรายการข้อมูล 

        สารสนเทศที่วางแผนไว้  ด าเนินการรวบรวม  ตรวจสอบ  และประมวลผล  และจัดท าเป็นเอกสาร     
     4. ออกแบบวิธีการน าเสนอ  เผยแพร่ข้อมูลสารเทศของสถานศึกษาและให้บริการเป็นเอกสารหรือ  
         บริการเครือข่าย  Website  และอ่ืน ๆ 

               5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย   
 

3.5.3 งานตรวจสอบติดตาม รายงานการใช้งบประมาณ 
   ผู้รับผิดชอบ     นางสาวสุปราณีต  ปานมา        ต าแหน่ง  ครู 

               มีหน้าที ่  1. จัดการให้มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่ม ฝ่าย งาน ในสถานศึกษา รายงานผล 
                      การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและ   
                      ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

 2. ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท าสรุปรายงานประจ าปี 
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย 

 

    3.6 ฝ่ายสวัสดิการบุคลากร 
  หัวหน้าฝ่าย  นางจิราพร  ควนวิไล  ต าแหน่ง  ครูช านาญการ ประกอบด้วย 

  1. งานเงินเดือนและค่าจ้าง 
  2. งานสวัสดิการบุคลากร 
  3.6.1 งานเงินเดือนและค่าจ้าง  

       ผู้รับผิดชอบ  นางจิราพร  ควนวิไล ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
      มีหน้าที่ 1. การเบิกจ่ายค่าจ้างครูต่างชาติ และลูกจ้างชั่วคราว                                           

 2. จัดท าหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย 
 

   3.6.2 งานสวัสดิการบุคลากร 
      ผู้รับผิดชอบ นางจิราพร  ควนวิไล ต าแหน่ง  ครูช านาญการ  
           มีหน้าที ่     1. จัดท าทะเบียนและหลักฐานการขอเบิกเงิน 

          1.1 ค่ารักษาพยาบาล 
          1.2 ค่าการศึกษาบุตร 
          1.3 เงินค่าเช่าบ้าน 

                 2. ท าทะเบียนคุม และสรุป รายงานผลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการทุกประเภท  
                            น าเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบทุกสิ้นเดือน 
                 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กลุม่บริหารงานบุคคล 
       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

    4.1 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
        1. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ  
        2.  นางจรรยพร  แจ้งจุล     ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
        3.  นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า ครูช านาญการ   กรรมการ 
        4.  นางสุจิตรา  สุวรรณชัย    ครูช านาญการ   กรรมการ 
        5.  นางเพ็ญนภา  สุคตะ    คร ู    กรรมการ 
        6. นางสาววจิรา สังข์ทอง     คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่  

1. วางแผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. ส่งเสริมและพัฒนางานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงาน 
3. ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างาน 
4. พิจารณาและเสนองาน/โครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานและคู่มือด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการท างานของบุคลากร 
7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของบุคลากร 
8. นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
9. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได ้
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

  4.2 ฝ่ายบริหารส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
 4.2.1 งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล      

 ผู้รับผิดชอบ     นางสุจิตรา  สุวรรณชัย  ต าแหน่ง ครูช านาญการ  
      มีหน้าที่ 

  1. ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณของกลุ่มบุคคล 
  2. เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลุ่มบุคคล 
  3. จัดเตรียมวาระการประชุมและจดบันทึกการประชุมพัฒนาคุณภาพงานกลุ่มบุคคล 
  4. จัดท า/รวบรวม/เผยแพร่เอกสารและผลงานของกลุ่มบุคคล 
  5. จัดเอกสาร – แบบฟอร์ม ไว้บริการครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
  6. รวบรวมข้อมูลและจัดท าสารสนเทศกลุ่มบุคคล 
  7. ประสานงานกับงานเลขานุการผู้อ านวยการ/เลขานุการกลุ่มบริหารและงานอ่ืนๆ  

ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานกลุ่มบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  8. จัดท ารายงานประจ าปีของกลุ่มบุคคล เพ่ือน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
  9. อ านวยความสะดวกแก่โรงเรียน หน่วยงานราชการ หรือชุมชนที่เข้ามาติดต่อราชการในโรงเรียน 
 10. จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดขั้นตอนใน

การท างานที่ไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
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11. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารที่สังกัด 

และผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 4.2.2 งานประกันคุณภาพภายใน 
   ผู้รับผิดชอบ     นางเพ็ญนภา  สุคตะ    ต าแหน่ง  คร ู 
  มีหน้าที่ 

1. ดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

2. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานในโรงเรียน และหน่วยงานอื่นในเรื่องเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจาก
หน่วยงานภายนอก 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนและ/หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

4.2.3 งานแผนงานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล      
   ผู้รับผิดชอบ     นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า  ต าแหน่ง  ครูช านาญการ      
     นางเพ็ญนภา  สุคตะ    ต าแหน่ง  คร ู 
  มีหน้าที ่ 

1. วางแผนและจัดเก็บเอกสารการประชุม หนังสือราชการ ค าสั่ง สารสนเทศ  
เข้าแฟ้มอย่างเป็นระบบ 

 2. จัดท าแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4. ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องและจัดเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 
 5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                    4.2.4 งานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ผู้รับผิดชอบ   นางสาววจิรา  สังข์ทอง ต าแหน่ง  คร ู    
  มีหน้าที่  

 1. วางแผนการด าเนินงานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคลตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2. ก าหนดการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามแผนงาน/  
              โครงการ 
 3. จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4. เสนอจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
 5. ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
 6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มงานอ านวยการ 
 7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปผลการด าเนินงาน 
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 4.2.5 งานประเมินผลกลุ่มบริหารงานบุคคล  

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า  ต าแหน่ง  ครูช านาญการ       
มีหน้าที่  
 1. วางแผนการประเมินผลกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2. ประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 

3. ประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลทั้งในระดับหน่วยงานย่อยและใน
รูปแบบของคณะกรรมการ 

 4. วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5. น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการการปรับปรุง และพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.3 ฝ่ายวางแผนอัตราก าลัง  ประกอบด้วย 
                4.3.1 งานสรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง/ย้าย/การลา/หลักฐานการปฏิบัติราชการ      
   ผู้รับผิดชอบ    นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า  ต าแหน่ง  ครูช านาญการ       
            มีหน้าที่ 
   1. ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่บุคลากรโรงเรียน 

 2. วิเคราะห์อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. จัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาและจัดท าข้อมูลบุคลากร-ลูกจ้าง 
 4. บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า การลาออกและเกษียณอายุราชการ 
 5. งานประเมินผลครูผู้ช่วย      
 6. ควบคุมสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการครู   ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 
 7. ควบคุมการลาของบุคลากร  จัดท าทะเบียนควบคุมการลา  และจัดท ารายงานการลา

เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
     8. งานการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

9. งานการขอหนังสือรับรอง  งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ               
งานขออนุญาตลาอุปสมบทงานขอพระราชทานเพลิงศพ  งานขอลาศึกษาต่อ   

 10. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

  4.3.2 งานอัตราจ้าง    
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า   ต าแหน่ง  ครูช านาญการ        

    มีหน้าที ่
1. ด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณให้ด าเนินการตามเกณฑ์ของ

กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์วิธีการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
2. ด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา

ด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
         3. ประสานงานและอ านวยความสะดวกครูชาวต่างประเทศเก่ียวกับเอกสารต่างๆ 

      4. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 4.4  ฝ่ายทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประกอบด้วย 
                 4.4.1 งานทะเบียนประวัติบุคลากร   
   ผู้รับผิดชอบ     นางจรรยพร  แจ้งจุล     ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
                          นางสาววจิรา  สังข์ทอง    ต าแหน่ง  ครู  
     นางสุจิตรา  สุวรรณชัย  ต าแหน่ง  ครูช านาญการ    
                 มีหน้าที่ 

1. จัดท าข้อมูลบุคลากร จัดท าทะเบียนประวัติและแฟ้มประวัติบุคลากร บันทึกข้อมูลการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ปรับต าแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และข้อมูลอื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

        2. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

               4.4.2 งานเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
   ผู้รับผิดชอบ      นางจรรยพร  แจ้งจุล    ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 

นางสาววจิรา  สังข์ทอง    ต าแหน่ง  ครู     
  มีหน้าที่  

           1. จัดท าข้อมูลเอกสารประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและค่าจ้าง 
ลูกจ้างประจ า 

1. รวบรวมหลักฐานเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ของข้าราชการครู และ 
          บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

2. สรุปผลการประเมินผลงานของบุคลากร  เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
ครูและค่าจ้างลูกจ้างประจ า  
           4. ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
                     5. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

           4.4.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
   ผู้รับผิดชอบ     นางจรรยพร  แจ้งจุล    ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
  มีหน้าที่ 

1. จัดล าดับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2. ตรวจสอบผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
3. ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครู 
4. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
5. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

4.5  ฝ่ายส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  ประกอบด้วย 
   4.5.1 งานมาตรฐานวิชาชีพ 
         ผู้รับผิดชอบ     นางเพ็ญนภา  สุคตะ   ต าแหน่ง  ครู 
       มีหน้าที่ 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาต 
 ประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

2. ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะของ 
ข้าราชการครู 
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3. ประสานงานการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน  

ภาระงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู และ
บุคลากรในโรงเรียน  
   4. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 4.5.2 งานพัฒนาบุคลากร  
    ผู้รับผิดชอบ นางจรรยพร  แจ้งจุล      ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
  มีหน้าที่ 

 1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนากับหน่วยงานอื่น 
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
 3. จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรข้ึนเอง เช่น การประชุม การอบรม  การสัมมนา   

การศึกษาและดูงาน 
    4. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                4.5.3 งานส่งเสริมขวัญก าลังใจ 
   ผู้รับผิดชอบ     นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า     ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 
  มีหน้าที่ 

 1. ปฏิบัติกิจกรรมบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจบุคลากรในวาระต่างๆ 
 2. สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่อง 

เชิญชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดหรือกรณีอ่ืนตาม
ความเหมาะสม 

4. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.6  ฝ่ายวินัยและการรักษาวินัย  ประกอบด้วย  
                4.6.1 งานด าเนินการทางวินัย 
   ผู้รับผิดชอบ   นางจรรยพร  แจ้งจุล      ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 
        มีหน้าที่  

1. พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย เพ่ือเป็นแบบอย่าง 
แก่เพ่ือนร่วมงาน 

 2. ด าเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากร  ที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย 
       3. ด าเนินการจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการทางวินัยของบุคลากร 

  4. การด าเนินการความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 
ลูกจ้างชั่วคราว 

5. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   4.6.2 งานการเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย  
   ผู้รับผิดชอบ นางจรรยพร  แจ้งจุล        ต าแหน่ง    ครูช านาญการพิเศษ 
  มีหน้าที่ 

1. จัดรวบรวมเอกสารต่าง  ๆ  เกี่ยวกับเรื่องวินัย  เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้ 
และเป็นข้อมูลของผู้บริหารในการพิจารณาด าเนินการทางวินัย 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก ากับควบคุมบุคลากร ให้ปฏิบัติงานอยู่ใน 
ขอบเขตของวินัย 
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3. พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย เพ่ือเป็นแบบอย่าง 

 แก่เพ่ือนร่วมงาน 
                      4. ด าเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากร ที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย 

      5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระท าผิดทางวินัย 
                      6. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                 4.6.3 งานออกจากราชการ 
   ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า  ต าแหน่ง  ครูช านาญการ      
  มีหน้าที่ 

1. ด าเนินการประสานงานเกี่ยวกับผู้จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปีการเกษียณอายุ 
ราชการ 

   2. ประสานงานการลาออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    3. รับเรื่องและประสานการให้ออกจากราชการกรณีอ่ืนๆ (เช่น ขาดคุณสมบัติ,  
 ทุพพลภาพ, หย่อนสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่)  
    4. ประสานงานการออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
      5. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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     5. กลุ่มบริหารทั่วไป    
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
5.1  คณะกรรมการอ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาและ

อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย  
         1. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป   รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
         2. นางจ าเนียน   เปลี่ยนจันทร์     ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
         3. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ  
         4. นายสานิตย์    แจ้งจุล      ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
         5. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ   
         6. นายชูศักดิ์    นวลจุ้ย      ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
         7. นายค านึง  บัวจันทร์    ครูช านาญการ   กรรมการ  

        8. นายวิระ   พูนเอียด    ครูช านาญการ   กรรมการ 
        9. นายศุภชาติ  ภักดีเจริญ   ครูช านาญการ   กรรมการ 
        10. นางมณฑา   แก้วมณี    ครูช านาญการ   กรรมการ 

11. นางสาวภาวณี  ดา่นศิระวานิชย์   ครูช านาญการ   กรรมการ 
12. นางสาวสุปราณีต  ปานมา   คร ู    กรรมการ 
13. นายสิทธิชัย  ทองมาก   คร ู    กรรมการ 
14. นางสาวฐาปนี  วงศ์สวัสดิ์   คร ู    กรรมการ 
15. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ   ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวธัญชนก  คงภักดี   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางนุชฎา    จิตติศักดิ ์   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ         

 

5.2  ฝ่ายส านักงานบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 
        5.2.1 งานส านักงานบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป  มีหน้าที ่รวบรวมระเบียบแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ 

เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มบริหารทั่วไป เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ จัดโครงสร้างการบริหารงาน จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ 
เกี่ยวกับการบริหารงาน จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนด บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประเมินและสรุปผลการด าเนิ นงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
   1. นางจ าเนียน   เปลี่ยนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
   3. นายค านึง  บัวจันทร์  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 

4. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยและเลขานุการ 
5. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครูช านาญการ  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

5.2.2 งานนโยบายและแผนงาน  มีหน้าที่ ด าเนินการ จัดท าแผนงาน/โครงการ ปฏิทิน 
การปฏิบัติงาน สรุปผลการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายแต่ละฝ่ายของกลุ่มบริหารทั่วไป เสนอต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน ประกอบด้วย 

1. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วย 
3. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  ครูช านาญการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ  
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5.2.3 งานสารบรรณ มีหน้าที่ รับ-ส่ง หนังสือราชการ ออกค าสั่งโรงเรียน ระเบียบ ประกาศ 

โรงเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย จัดเตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมและจดรายงานการประชุม
ประกอบด้วย 
     1. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครูช านาญการ   หัวหน้า 
   2. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
   3. นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  ผู้ช่วย 
            4. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
   5. นางนุชฎา    จิตติศักดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ          

5.2.4 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
1) ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย มีหน้าที่ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์งาน 

กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์
และผ่านสื่อต่าง ๆ ประกอบด้วย  

  1. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครูช านาญการ    หัวหน้า 
  2. นายฤชายุส  พลายด้วง  คร ู   ผู้ช่วย  
  3. นางสาวรอซานี  อนุพันธ์ คร ู   ผู้ช่วย 
  4. นางปิยนุช  มามาก  คร ู   ผู้ช่วย 
  5. คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน   ผู้ช่วย 
  6. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท ์ ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วยและเลขานุการ    

2) วารสารของโรงเรียน มีหน้าที่ ผลิตข้อมูลข่าวสาร บทความ จัดระบบให้บริการ 
ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาในรูปแบบของเอกสาร วารสาร ประกอบด้วย 

1. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
2. นางสาวศิริเพ็ญ   หนูเกลี้ยง  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

  3. นางอัจฉรา   ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
4. นางสาวจุรีย์   ไก่แก้ว   ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
5. นายศรีหราช  ขุนทอง   ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
6. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
7. นางนุชฏา   จิตติศักดิ ์  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ            

3) พิธีกร มีหน้าที่ เป็นพิธีกรในงานต่าง ๆ ของโรงเรียน พิธีกรต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม 
โรงเรียน ประกอบด้วย  

1. นางปิยนุช  มามาก  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน   คร ู   ผู้ช่วย 
3. นางสาวสุปราณีต  ปานมา คร ู   ผู้ช่วย 
4. นายฤชายุส  พลายด้วง  คร ู   ผู้ช่วย 
5. นางสาวรอซานี   อนุพันธ์ คร ู   ผู้ช่วย  
6. คณะกรรมการนักเรียน  นักเรียน   ผู้ช่วย 
7. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครูช านาญการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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4) บันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและจัดเก็บภาพ           

เป็นระบบเพ่ือสะดวกในการใช้งาน โดยให้มีการจัดส่งภาพมายังส านักงานผู้อ านวยการทุกกิจกรรม ประกอบด้วย   
  1. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
  2. นางสาววิภาณี  สุวภา  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
           3. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ       ผู้ช่วย 
           4. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ       ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

                     5.2.5   งานระบบข้อมูลนักเรียน ( Data Management Center : DMC ) มีหน้าที ่ 
วางแผนด าเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ท าฐานข้อมูลและด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รายงานข้อมูลทางการศึกษา และจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันประกอบด้วย 
     1. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 

2. นางอัจฉรา   ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
     3. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 

4. นางชัชฎา   เทพอ านวย  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
5. นายศรีหราช   ขุนทอง   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
6. นางสาววิภาณี  สุวภา   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
7. นางสาวรัศมีดาว  จันทร์ส่งแสง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
8. นางสาวนภาพร เพ็ชรโยธา  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
9. นางสาวธัญชนก  คงภักดี  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วย 
10. นางนุชฏา    จิตติศักดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  ผู้ช่วย 
11. นางสาวณัฏฐวี  สิงหเมธา   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

5.2.6 งานการจัดระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน       
ของสถานศึกษา ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดการวางแผนการด าเนินงานตามมาตรการป้องกัน     
ความเสี่ยง ประเมินผลและจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษาส่งหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย 
   1. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  ครูช านาญการ  หัวหน้า 
     2. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
   3. นางสาวธัญชนก  คงภักดี  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยและเลขานุการ  

5.2.7 งานประกันคุณภาพ  มีหน้าที่ ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จตาม 
มาตรฐานการศึกษาของกลุ่มบริหารทั่วไป ตรวจสอบและประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

 1. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
 2. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 

3. นางสาวธัญชนก  คงภักดี  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

    5.3  ฝ่ายบริการ    
5.3.1 งานยานพาหนะ มีหน้าที่ ควบคุมดูแลการบ ารุงรักษารถไมโครบัสโรงเรียนให้อยู่ในสภาพ 

สมบูรณ์พร้อมใช้งาน ควบคุมดูแลพนักงานขับรถในการให้บริการและท าทะเบียนหลักฐานการใช้รถ ประกอบด้วย 
1. นายค านึง  บัวจันทร์  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
2. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ   ผู้ช่วย  
3. นายวิโรจน์  เนตรสวุรรณ ์ ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้ช่วย 
4. นายสิงหรา   แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้ช่วย  
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5.3.2 งานสัมพันธ์ชุมชน  มีหน้าที่  จัดท าแผนงาน/โครงการ งานบริการชุมชน ประสานงาน 
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและฝ่ายต่าง ๆ ในสายงานกลุ่มบริหารทั่วไปและงานอ่ืนๆ ทั้งในและนอกสถานที่ 
ประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
   1. นายสานิตย์   แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 

2. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
   3. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
   4. นายวิระ    พูนเอียด  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

5. นายค านึง  บุญทองแก้ว ช่างไฟ    ผู้ช่วย 
   6. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ   ผู้ช่วย 
 

5.3.3 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับบุคลากร  
เจ้าหน้าที่ บุคลคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการ ประกอบด้วย 
   1. นางจิราพร  ควนวิไล  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
   2. นางจรรยพร  แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
   3. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
   4. นางสาวธนพร   ทองลมุล ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
   5. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
   6. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
   7. นางมณฑา   แก้วมณี  ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
   8. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
   9. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูช านาญการ    ผู้ช่วย  
   10. นางฉลวย  หนูจันทร์  พนักงานการเงินและบัญชี     ผู้ช่วย 
   11. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  ผู้ช่วย 
   12. คณะกรรมการนักเรียน นักเรียน    ผู้ช่วย 
   13. นางวรรณา  จันทรัตน์ พนักงานธุรการ   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

    5.4  ฝ่ายอาคาร สถานที่และการใช้บริการอาคาร สถานที่ มีหน้าที่ วางแผนการใช้บริการอาคาร 
สถานที่ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ ประสานงานกับบุ คลากร
สนับสนุนการซ่อมบ ารุง อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก โดยหัวหน้าอาคารจะคอย
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปรับปรุง ดูแล 
บริเวณของโรงเรียนทั้งหมด เพ่ือให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และใช้งานได้ตลอดเวลา ประกอบด้วย 

  1. นายสมคิด    สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
หัวหน้าอาคารประกอบอื่นๆ 

  2. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 
  3. นายสานิตย์   แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 

หัวหน้าอาคารเรียน 1 
  4. นางอัจฉรา   ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าอาคารเรียน 1 
  5. นายศุภชาติ   ภักดีเจริญ ครูช านาญการ  หัวหน้าอาคารเรียน 2 
  6. นางมณฑา   แก้วมณี  ครูช านาญการ  ผู้ช่วยหัวหน้าอาคารเรียน 2 
  7. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครู   หัวหน้าอาคารเรียน 3 
  8. นางสาวฐาปณี  วงศ์สวัสดิ ์ ครู   ผู้ช่วยหัวหน้าอาคารเรียน 3 
  9. นายสิทธิชัย  ทองมาก  ครู   หัวหน้าอาคารเรียน 4 
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  10. หัวหน้าระดับ ม.1 – ม.6 ครู   ผู้ช่วย 
  11. นายเลิศศักดิ์   ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ  ผู้ช่วย 
  11. นางวรรณา  จันทรัตน์ พนักงานธุรการ           นักการประจ าอาคารเรียน 1 
  12. นายจรงค์  วรรณศิลป์  ช่างปูน   นักการประจ าอาคารเรียน 2 
  13. นายวิโรจน์  เนตรสวุรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว  นักการประจ าอาคารเรียน 4 
  14. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  นักการประจ าอ. 1และดูแลต้นไม ้
  15. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วย 

  16. นายค านึง  บุญทองแก้ว ช่างไฟ   ผู้ช่วย 
   16. นางสาวภาวณี  ดา่นศิระวานิชย์   ครูช านาญการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ  
          ผู้ช่วยหัวหน้าอาคารเรียน 4 
   17. นายค านึง  บัวจันทร์  ครูช านาญการ  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
   18. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ  

นักการประจ าอาคารเรียน 3     
 

          5.4.1 งานความสะอาดและเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของนักเรียน มีหน้าที่ ดูแลความสะอาดทั่วไป 
ของอาคารเรียน ห้องเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน ประกอบด้วย 
   1. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นายวิระ   พูนเอียด  ครูช านาญการ  หัวหน้าเวรวันจันทร ์
   3. นายสานิตย์   แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเวรวันอังคาร 
   4. นายชูศักดิ์    นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเวรวันพุธ 
   5. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเวรวันพฤหัสบดี 
   6. นางสาวสุปราณีต    ปานมา ครู   หัวหน้าเวรวันศุกร์ 

7. นายสิทธิชัย  ทองมาก  ครู   ผู้ช่วย 
8. ครูที่ปรึกษา ม.1-ม.6  ครู   ผู้ช่วย  
9. นางสาววิภาณี   สวุภา  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย  
10. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วย 
11. นายจรงค์  วรรณศิลป์  ช่างปูน   ผู้ช่วย 
12. นายวิโรจน์  เนตรสวุรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
13. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย  
14. คณะกรรมการนักเรียน นักเรียน   ผู้ช่วย   
15. นางวรรณา จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
16. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ  
17. นางสุจิตรา  สุวรรณชัย ครูช านาญการ  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

        5.4.2 งานระบบภูมิทัศน์  มีหน้าที่ วางแผนงานระบบภูมิทัศน์ ปรับปรุงให้ร่มรื่น สวยงาม  
ปลอดภัย ดูแล บ ารุงรักษา ตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับให้เรียบร้อย เป็นระเบียบ สวยงามโดยร่วมมือกับส านักงาน
ผู้อ านวยการในการด าเนินการ ประกอบด้วย 
   1. นายสานิตย์   แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
   3. นายโยธิน   ช่วยด้วง  วิทยากรภายนอก  ผู้ช่วย 
   4. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ  ผู้ช่วย 

5. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วย 
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6. นายจรงค์  วรรณศิลป์  ช่างปูน   ผู้ช่วย 
7. นางวรรณา จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  ผู้ช่วย 
8. นายวิโรจน์  เนตรสวุรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
9. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
10. นายค านึง  บุญทองแก้ว ช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยและเลขานุการ   

           5.4.3 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ ให้บริการสาธารณูปโภค ซ่อมแซมที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพ 
ใช้งานได้ ปลอดภัยและติดตามการใช้ให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า ประกอบด้วย 
      1. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ  หัวหน้า 
      2. นายจรงค์  วรรณศิลป์ ช่างปูน   ผู้ช่วย 
      3. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วย 
      4. นายวิโรจน์  เนตรสุวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
      5. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 
      6. นางวรรณา  จันทรัตน ์ พนักงานธุรการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ     

           5.4.4 งานออกแบบก่อสร้าง ซ่อมบ ารุง มีหน้าที่ วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุ 
โรงเรียนเพ่ือเสนองบประมาณการก่อสร้าง ซ่อมบ ารุง  งานอาคารสถานที่ในโรงเรียน ประกอบด้วย 
       1. นายสมหวัง   ฤทธิรงค์ ครูช านาญการ  หัวหน้า 
                                   2. นายค านึง    บัวจันทร์ ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
       3. นายวิเชียร  บุญรัตน ์ ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 

    4. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วย 
    5. นายค านึง  บัวจันทร์ ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
    6. นายจรงค์  วรรณศิลป์ ช่างปูน   ผู้ช่วย 
    7. นายค านึง  บุญทองแก้ว ช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 

 5.4.5 บุคลากรสนับสนุนรับผิดชอบดูแลอาคารเรียนและบริเวณต่าง ๆ มีหน้าที่ 
- ดูแลให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

- ตรวจตราดูแลอาคารสถานที่ทั้งระบบไฟฟ้า พัดลม เครื่องมือดับเพลิง หากมี       
    - ข้อบกพร่องหรือช ารุดให้รายงานหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
   - รับการประเมิน สรุปผลการปฏิบัติงาน  

ประกอบด้วย  
1. นางวรรณา  จันทรัตน์     พนักงานธุรการ งานต้อนรับแขกส านักงานผู้อ านวยการ  

ระเบียงหน้าอาคารเรียน 1  
และห้องน้ าครูในอาคารเรียน 1 

2. นายจรงค์  วรรณศิลป์       ช่างปูน              ดูแลอาคาร 2 ,ถนนหน้าอาคาร2 
บริเวณหอพระและโรงรถเก่า 
ม้านั่งด้านหลังอาคาร 1  
บริเวณรอบห้องสมุด  
อาคารชั่วคราวและหน้าโรงอาหาร 
ดูแลห้องน้ านักเรียนชาย    
และอาคารชั่วคราวและหน้าโรงอาหาร     
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3. นายถาวร  สังแป้น           ช่างไฟฟ้า   ดูแลอาคาร 3 , ลานหน้าอาคาร3 

อาคารชั่วคราวหลังอาคารเรียน 3  
ดูแลห้องน้ านักเรียนหญิง  
สวนหย่อมหน้าอาคาร 1, ศาลาแดง 
และฟุตบาทหน้าโรงเรียนทั่วทิศเหนือ 

4. นายวิโรจน์  เนตรสวุรรณ์   ลูกจ้างชั่วคราว    ดูแลอาคาร 4 ห้องน้ าอาคาร 4  
และบริเวณโดยรอบ 
ดูแลป้อมยามและที่จอดรถข้างป้อมยาม  
ตั้งแตถ่นนหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน 
ตลอดถึงหน้าหอประชุม และผลิตน้ าดื่ม 

5. นายสิงหรา   แสงจันทร์    ลูกจ้างชั่วคราว ดูแลโรงน้ าโรงเรียน , ดูแลอาคาร 4 
      ห้องน้ าอาคาร 4 อาคารอุตสาหกรรม  

อาคารคหกรรม  โดม หอประชุม  
บริเวณลานเข้าแถว 

      สนามฟุตบอลและผลิตน้ าดื่ม 
 

 
 

  5.5  ฝ่ายโภชนาการและร้านค้าสวัสดิการ มีหน้าที่ จัดท าแผนงาน โครงการ และงานเกี่ยวกับ 
งานโภชนาการ ร้านค้าสวัสดิการ การประกาศและการประมูลร้านค้า  การขอใช้ ควบคุม ดูแลการประกอบการ  
การจ าหน่ายอาหารของผู้ประกอบการในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะและปริมาณอาหารให้ เหมาะสม ดูแลการจัดน้ า
ดื่มที่สะอาด ให้ความรู้ทางโภชนาการ การส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารให้แก่นักเรียนและบุคลากร 
ในโรงเรียน ประกอบด้วย  
     1. นางจรรยพร  แจ้งจุล   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์   ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
   3. นางสาววันทนา   หนูนะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย  
    4. คณะกรรมการนักเรียน  นักเรียน   ผู้ช่วย 
   5. อย.น้อยโรงเรียน  นักเรียน   ผู้ช่วย 
   6. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน  ครู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
   7. นางเกวลิน  เกตุแก้ว   ครู   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ     

5.6  ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียน  มีหน้าที ่ ให้บริการด้านการปฐมพยาบาล สุขภาพอนามัยแก่ 
นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับงานอนามัย สรุปประเมินผลภาวะ
โภชนาการ สถิติข้อมูลต่าง ๆ จัดหาเวชภัณฑ์ ยา ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล ผู้ปกครอง และรายงานผล 
การปฏิบัติงานประกอบด้วย  
     1. นางสาววันทนา  หนูนะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นายสมหวัง    ฤทธิรงค ์ ครูช านาญการ  ผู้ช่วย  
   3. นายค ารพ     รอดสง  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
   4. นางบุญพา    บุญศรีโรจน์  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
   5. นางสรินยา    ตุลยศักดิ์  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
   6. อย.น้อย โรงเรียน  นักเรียน   ผู้ช่วย 

7. นางสมจิตร    คงทองเอียด ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
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5.7  ฝ่ายงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่ จัดท าแผนงาน โครงการของงานโรงเรียน 

ส่งเสริมสุขภาพ ด าเนินการตามแผนงาน โครงการและงานที่ได้รับอนุมัติ สนับสนุนให้ความร่วมมือกับงานอนามัย
โรงเรียน ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ จัดท าเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมทั้งจั ดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
ในรูปแบบต่าง ๆ ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
     1. นางสาววันทนา  หนูนะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
   3. นางจรรยพร  แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย   
   4. นายอมรินทร์  สุประดิษฐ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
   5. นายวิระ  พูนเอียด  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
   6. นายค ารพ  รอดสง  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
   7. นายค านึง  บัวจันทร์  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
   8. นางสรินยา    ตุลยศักดิ์ ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
   9. นางบุญพา    บุญศรีโรจน์ ครูช านาญการ  ผู้ช่วย   
   10. คณะกรรมการนักเรียน นักเรียน   ผู้ช่วย 
   11. อย.น้อยโรงเรียน  นักเรียน   ผู้ช่วย 
   12. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า ครูช านาญการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ  
   13. นายสิทธิชัย  ทองมาก ครู   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

   5.8  งานคณะกรรมการสถานศึกษา มีหน้าที่ ก าหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะบุคคล 
ท าหน้าที่ก ากับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายมาตรฐานในการบริหารจัดการ
ทางการศึกษา ทั้งนี้ การด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จนั้นสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานควรมีรูปแบบวิธีการท างานที่ประสานสอดคล้องกันโดยมีจุดหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษา    
ให้บรรลุผลตามที่ร่วมกันก าหนดขึ้น โดยในส่วนของสถานศึกษา  ควรมีบทบาทในการ ส่งเสริมภารกิจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จะเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าในกิจการของสถานศึกษา   
ซึ่งประกอบด้วย  
 1. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครูช านาญการ หัวหน้า  
 2. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น พนักงานพัสดุ ผู้ช่วย 
 3. นางวรรณา  จันทรัตน์   พนักงานธุรการ ผู้ช่วย 
 4. นายจรงค์  วรรณศิลป์        ช่างปูน      ผู้ช่วย 
 5. นายถาวร  สังแป้น      ช่างไฟฟ้า ผู้ช่วย 
 6. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 7. นางนุชฏา   จิตติศักดิ ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
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6. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
      ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  นายสมหวัง  ฤทธิรงค์ 
 

    6.1  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาก าหนดนโยบายตาม 
มาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียน อ านวยความสะดวก สนับสนุนช่วยเหลือและดูแลการปฏิบัติงาน  ต่าง ๆ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
            1. นายสมหวัง  ฤทธิรงค์  ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
           2. นายสานิตย์  แจ้งจุล      ครูช านาญการพิเศษ    รองประธานกรรมการ 
       3. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
       4. นายอมรินทร์  สุประดิษฐ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
       5. นางสาววันทนา  หนูนะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
           6. นางสาวภาวณี  ดา่นศิระวานชิย์   ครูช านาญการ   กรรมการ 
           7. นางสาวณัฏฐวี  สิงหเมธา   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
           8. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง        ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
           9. นางสุจิตรา  สุวรรณชยั  ครูช านาญการ                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       10. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  ครูช านาญการ                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

      6.2 งานส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
      1. วางแผนก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงาน โครงการ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริหารงานกิจการ 

นักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
           2. จัดกิจกรรมตามภาระงานที่รับผิดชอบในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
           3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

          4. รวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ วิจัยปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหา เพ่ือปรับปรุงงาน        
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
           5. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าภาคเรียน และประจ าปีการศึกษา 
           6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
           7. งานพัสดุฝ่าย 
           8. งานประกันคุณภาพ 

      9. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ให้เป็นหมวดหมู่      
เพ่ือความสะดวกในการค้นหาและติดตาม 

10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้งานระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

11. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ ชุมชน หน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชนที 
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

12. สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาในการด าเนินงานให้ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 

13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย     
ประกอบด้วย 

      1. นายสานิตย์  แจ้งจุล   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
      2. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
      3. นางสาววันทนา  หนูนะ  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
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      4. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
  5. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
  6. นางสาวณัฏฐวี  สิงหเมธา  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
 
 

 6.3 งานหัวหน้าระดับและรองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 มีหน้าที ่ 1. งานหัวหน้าระดับ 
   2. งานเวรประจ าวัน 
   3. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
   4. งานการคัดกรองนักเรียน  
   5. งานยาเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมายของนักเรียน 
   6. งานระเบียบวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
   7. งานเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา  
   8. ดูแลระเบียบวินัยนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
   9. ตรวจสอบข้อมูล – เอกสารต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละชั้น 
   10. จัดท าวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา 
   11. ดูแลการปฏิบัติงานการลงแถวของครูที่ปรึกษา 
   12. ตรวจสอบ ป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด 
   13. จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง  
                      14. จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เช่น ไม่เข้าเรียน, มาสาย,  

ออกนอกบริเวณโรงเรียนและทะเบียนรถจักรยานยนต์  
   15. รวบรวม ตรวจสอบเอกสารการเข้าแถวของนักเรียน, ครูที่ปรึกษา      
   16. ตรวจสอบและท าข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจผมนักเรียน เครื่องแต่งกาย  

และงานพฤติกรรมอ่ืนๆ  
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย      

 ประกอบด้วย 
   1. นายสมหวัง  ฤทธิรงค์          หัวหน้า 

          2. นางสาวธนพร  ทองลมุล  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
3. นายเสนาะ   ทรงประดิษฐ์  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

   4. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   5. นางสาววันทนา  หนูนะ  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   6. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   7. นางชัชฎา  เทพอ านวย   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
   8. นางบุญพา  บุญศรีโรจน์   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   9. นางจรรยพร  แจ้งจุล    รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
   10. นายศุภชาติ  ภักดีเจริญ  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
   11. นางอรอุมา  นิตย์วิมล   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
   12. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   13. นางสาวขนิษฐา  ใจดี   รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
   14. นางบุญพา  บุญศรีโรจน์  ผู้ช่วย 
   15. นางสุจิตรา  สุวรรณชัย  ผู้ช่วย  
   16. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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6.4  งานแผนงานโครงการกลุ่มกิจการนักเรียน 
 มีหน้าที ่1. วางแผน ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงานโครงการประจ าปีปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน 

    2. ดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าระดับ – ครูที่ปรึกษา 
    3. ด าเนินการปฏิบัติงานตามโครงการที่ก าหนด 
    4. ดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง งานแผนงานตามโครงการ 
    5. ตรวจสอบดูแลงานพัสดุฝ่าย 
    6. จัดท าระเบียบ ดูแลค าสั่ง เวรยาม ความปลอดภัย 

  7. ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับข้อมูลสารสนเทศตามท่ีได้รับมอบหมายจากงานของฝ่ายครูที่ปรึกษา 
    8. ประเมินผล และสรุปข้อมูลของฝ่ายตามระยะเวลาที่ก าหนด 

   9. จัดท าข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ วิจัยปัญหา อุปสรรค และแก้ไขปัญหา ปรับปรุงงานกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน  

ประกอบด้วย  
   1. นายสานิตย์  แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า  
   2. นายสมคิด    สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 

3. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
4. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง    ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยและเลขานุการ  

 
 

           6.5  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ปัญหา วางแผน วางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
      2. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน งานระดับชั้น/กรรมการระดับชั้น 
      3. งานผู้ปกครองเครือข่าย 
      4. ท าความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือคัดกรองนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 

 5. วางระบบควบคุมความประพฤตินักเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติผิดระเบียบ
วินัยของโรงเรียน และแก้ไขปัญหานักเรียนในกรณีต่าง ๆ 

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนกลุ่มปกติให้มีความรู้ความสามารถและมีความประพฤติในทางบวก 
และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของนักเรียนให้พัฒนามากยิ่งขึ้น 

7. ส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มมีปัญหา ในกรณีที่เกินความสามารถของโรงเรียนในการ
แก้ปัญหาให้กับนักเรียน เช่น การเข้าค่ายอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การส่งตัวนักเรียนเข้าสถานบ าบัด
ยาเสพติด เป็นต้น 

      8. ประเมินผล สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 

       1. นายสมหวัง  ฤทธิรงค์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   หัวหน้า 
       2. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ผู้ช่วย 
       3. นายสานิตย์  แจ้งจุล  หน.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   ผู้ช่วย 
       4. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย  
       5. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย  
       6. นางสาวธนพร  ทองลมุล ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
       7. นายศุภชาติ  ภักดีเจริญ ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
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       8. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์   ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
       9. นางบุญพา  บุญศรีโรจน์ ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
       10. ครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียน ครูที่ปรึกษา    ผู้ช่วย 
 

   6.6  งานส่งเสริมประชาธิปไตย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
      1. งานสภานักเรียน 
      2. งานอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
     3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
      4. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียนและจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
      5. ให้ค าปรึกษาการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมสภานักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
      6. ส่งเสริมการท างานเป็นหมู่คณะ เพ่ือเสริมสร้างวินัยและความเป็นประชาธิปไตย 
      7. นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียน 
      8. สรุป  ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบตามล าดับสายงาน 
      9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    ประกอบด้วย 
       1. นายฤชายุส   พลายด้วง  คร ู    หัวหน้า 
       2. นายสิทธิชัย  ทองมาก   คร ู    ผู้ช่วย 
       3. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
       4. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
       5. นางสาววันทนา  หนูนะ  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
       6. นางสุพัตรา   ไกรหา   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
       7. นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
       8. นางสาวฐาปณี  วงศ์สวัสดิ์  ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
       9. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
   10. นายวรัญญู  ทะเดช   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
   

6.7 งานระเบียบวินัยและแก้ไขความประพฤตินักเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
    2. ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
    3. งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
    4. งานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดและสารเสพติด 
    5. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
    6. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     7. จัดท าข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ 
     8. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
     9. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
     10. การให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
     11. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     12. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบตามล าดับสายงาน  
  13. จัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโอกาสต่าง ๆ เช่น หน้าเสาธง, ประชุมประจ าสัปดาห์  
  14. เชิญวิทยากรหรือบุคคลภายนอกให้ความรู้แก่นักเรียน 
  15. ตรวจสอบพฤติกรรมนักเรียนที่เก่ียวข้องกับสารเสพติดต่าง ๆ 
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  16. ติดต่อประสานงานเครือข่ายผู้ปกครอง – ผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

 17. จัดประชุมสัมมนาตามโครงการของฝ่าย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล, 
องค์การบริหารส่วนต าบล, องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

     18. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
      ประกอบด้วย 
      1. นายสมหวัง  ฤทธิรงค์   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
      2. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ผู้ช่วย 
      3. นายสานิตย์  แจ้งจุล   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
      4. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
      5. นางสาวธนพร  ทองลมุล  ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      6. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง  ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 

     7. นางบุญพา  บุญศรีโรจน์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
      8. นายศุภชาติ  ภักดีเจริญ  ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
      9. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์  ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
 
 

 6.8 งานป้องกันโรคเอดส์ – ยาเสพติด 
      มีหน้าที ่ 1. รวบรวมข้อมูลของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับโรคเอดส์ – ยาเสพติด (จากครูที่ปรึกษา) 
        2. น านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้าพบกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   
        3. รายงานผล ติดต่อผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
        4. จัดท าข้อมูลรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
        5. ส่งต่อนักเรียนตามข้อมูล หรือรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป 
        6. จัดอบรมนักเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ – สารเสพติด 
        7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา (คัดกรอง) ทุกชั้นเรียน 
        8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    ประกอบด้วย 

1. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
2. นางสาววันทนา  หนูนะ   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นายศุภชาติ  ภักดีเจริญ   ครูช านาญการ    ผู้ช่วย 
4. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 

 

 6.9 งานส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
     1. งานกิจกรรมกีฬาภายใน – ภายนอก –ชุมชน 
     2. งานกิจกรรมนักเรียนนอกหลักสูตร 
  3. งานกจิกรรมทัศนศึกษา 
     4. งานจัดท าข้อมูลข่าวสาร โครงการ – ปฏิทินตามแผนงาน 
     5. งานพัสดุ – อุปกรณ์ฝ่ายกิจกรรม 
     6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ประกอบด้วย 
      1. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
      2. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
      3. นายสานิตย์  แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
      4. นางสมจิตร  คงทองเอียด ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
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      5. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
      6. นางอรสา  บุญรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
      7. นางสาวธนพร  ทองลมุล ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
      8. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
      9. นายอมรินทร์  สุประดิษฐ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
      10. นางปิยนุช  มามาก  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
      11. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
      12. นายศุภชาติ  ภักดีเจริญ ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
      13. นายวิระ  พูนเอียด  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย  
      14. นางบุญพา  บุญศรีโรจน์ ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
      15. นายสิทธิชัย  ทองมาก ครู    ผู้ช่วย 
      16. นายฤชายุส  พลายด้วง ครู    ผู้ช่วย 
   17. นางสาวฐาปณี  วงศ์สวัสดิ์ ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
      18. นางสาวณัฏฐวี  สิงหเมธา ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
      19. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    ผู้ช่วย 
   20. นางสาววันทนา  หนูนะ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

6.10 งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
  มีหน้าที ่ 1. จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองเครือข่าย 
     2. การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 
     3. ประสานงานกับผู้ปกครองเครือข่าย, ชุมชน หรือผู้น าท้องถิ่น 
     4. จัดท าเอกสารอ่ืน ๆ เกี่ยวกับผู้ปกครอง 

ประกอบด้วย 
1. นายสานิตย์  แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า  
2. นายอมรินทร์   สุประดิษฐ   ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
3. นางสาวศริิเพ็ญ  หนูเกลี้ยง ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
4. นายวิระ  พูนเอียด  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
5. นายสิทธิชัย  ทองมาก ครู    ผู้ช่วย 
6. นางสาวณัฏฐวี  สิงหเมธา ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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7. กลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ  
 

    ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ  นายวรรณวิทย์  ควนวิไล 
 

     7.1 คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ มีดังนี้ 
1. นางสุภาภรณ์  คงคานนท์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางปิยนุช    มากมาก  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5.  นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
6.  นางสาวจุรีย์  ไก้แก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
7.  นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครู   กรรมการ  
8.  นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครู   กรรมการ 
9.  นายศรีหราช  ขุนทอง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
10.  นายฤชายุส  พลายด้วง  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  ครูช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ภาระงานหลักกลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ มีดังนี้ 
1. ประสานงานกับงานนโยบายและแผนของทุกกลุ่มบริหารงานตามนโยบายของผู้อ านวยการ

และฝ่ายบริหารโรงเรียน 
2. ประสาน ติดตามงานท่ีผู้อ านวยการให้นโยบายกับกลุ่มบริหารฝ่ายงานต่างๆของโรงเรียน 
3. ประสานงานกับสารสนเทศของทุกกลุ่มงาน เก็บรวบรวมข้อ มูล เ พ่ือการประชุม              

ของฝ่ายบริหารโรงเรียน 
4. บริหารดูแลส านักงานผู้อ านวยการ เพ่ือต้อนรับแขกที่มาติดต่อกับผู้อ านวยการหรือผู้ที่มา

ประสานงานติดต่อราชการกับโรงเรียน 
5. ประสานและด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนตามนโยบายของ

ผู้อ านวยการและฝ่ายบริหารโรงเรียน 
6. ให้บริการข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นกิจกรรม ตามนโยบายของผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนและข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการสถานศึกษา 
7. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน วางแผนการด าเนินงานของผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก 
     7.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ จัดท านโยบายและแผนงานของส านักงานผู้อ านวยการให้ 

สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานโรงเรียน วิเคราะห์จัดงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน ประกอบด้วย 
    1. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  ครู   หัวหน้า 
    2. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
    3. นายฤชายุส       พลายด้วง  ครู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
     7.3 งานสารสนเทศและเทคโนโลยี มีหน้าที่ จัดท าแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเพ่ือจัดท าสารสนเทศ    
เก็บรวบรวมเอกสารจากกลุ่ม/ฝ่าย/งานต่างๆและผู้รับผิดชอบ จัดท าเป็นระบบข้อมลูสารสนเทศ ประกอบด้วย 
    1. นางสาวจุรีย์      ไก่แก้ว  ครูช านาญการ  หัวหน้า 
    2. นางชัชฎา        เทพอ านวย  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
    3. นายศรีหราช    ขุนทอง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
    4. นางอัจฉรา     ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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    7.4  ฝ่ายพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  มีหน้าที่  พัฒนา  

ปรับปรุงฐานข้อมูลของโรงเรียน จัดท าและพัฒนาเว็บไซด์ของโรงเรียน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาเครือข่ายการศึกษา ควบคุมดูแลรักษาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในโรงเรียนร่วมกับงานผลิตสื่อนวัตกรรมและ ICT เพ่ือการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

1. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
2. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
3. นายวรัญญู  ทะเดช   ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

          4. นางชัชฎา  เทพอ านวย   ครูช านาญการ   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 5. นายศรีหราช  ขุนทอง   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

       

      7.5  งานควบคุมภายในและประกันคุณภาพ  มีหน้าที่  ประสานงานและด าเนินการติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน และของกลุ่มงานต่างๆ ประกอบด้วย 
      1. นางสาวสุปราณีต   ปานมา  ครู   หัวหน้า 
      2. นางสาวศิริเพ็ญ     หนเูกลี้ยง ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
      3. นายฤชายุส          พลายด้วง ครู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

     7.6 งานดนตรี การแสดงและแสงเสียง มีหน้าที่ ให้บริการงานดนตรี การแสดง แสงเสียง 
พิธีกรด าเนินรายการ บันทึกภาพในการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและ
นอกสถานศึกษา ประกอบด้วย 
     1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล ครูช านาญพิเศษ  หัวหน้า 
   2. นางชุติมา  วินิโย  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดนิ ผู้ช่วย  

3. นางจิราพร  ควนวิไล  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
   4. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครู   ผู้ช่วย 
   5. นายชาคริต  สุดรัก  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย  
   5. นางปิยนุช  มามาก   ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยและเลขานุการ 
   

   7.7  งานเลขานุการ/วาระงานผู้อ านวยการ  มีหน้าที่  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน วางแผน             
การด าเนินงานของส านักงานผู้อ านวยการ  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  ประกอบด้วย 
  1. นายวรรณวิทย์     ควนวิไล  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  2. นางจ าเนียน        เปลี่ยนจันทร์  ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้า 
  3. นางปิยนุช           มามาก  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  4. นางสาวภาวณี      ด่านศิระวานิชย์     ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  5. นางสุพัตรา         ไกรหา  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  6. นางอรอุมา          นิตยว์ิมล  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย  
  7. นางสาววจิรา       สังข์ทอง  ครู   ผู้ช่วย 
  8. นายศรีหราช        ขุนทอง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  9. นายวรัญญู           ทะเดช               ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  10. นางสาวธัญชนก  คงภักดี  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วย 
  11. นางนุชนาฎ       จิตติศักด์ิ  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วย 
  12. นายฤชายุส       พลายด้วง  ครู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  13. นางสาวสุปราณีต   ปานมา  ครู   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
  14. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  ครูช านาญการ  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
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              8. งานโครงการพิเศษของโรงเรียน  
                     งานโครงการพิเศษของโรงเรียน มีหน้าที่ วางแผนการด าเนินงาน การบริหารจัดการโครงการ
พิเศษของโรงเรียน เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ก ากับติดตาม ในการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ
นโยบายของโรงเรียน และประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ด าเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่อโรงเรียน ตลอดจนการร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประโยชน์แก่
ทางราชการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้  
  

       8.1 โรงเรียนดีประจ าต าบล ประกอบด้วย 
         1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
         2. นางวันเพ็ญ   ทองบัว  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองหัวหน้า 
         3. นายสมหวัง  ฤทธิรงค์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
         4. นายฤชายุส  พลายด้วง  ครู    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

       8.2 งาน STEM ศึกษา ประกอบด้วย 
         1. นางวันเพ็ญ  ทองบัว  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
         2. นายศุภชาติ  ภักดีเจริญ  ครูช านาญการ   รองหัวหน้า 
         3. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย  
         4. นายสาโรจน์  รัตนค า  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
         5. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
         6. นายฤชายุส  พรายด้วง  ครู    ผู้ช่วย 
         7. นายศรีหราช  ขุนทอง  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

          8.3 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย 
         1. นางวันเพ็ญ  ทองบัว  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้า 
         2. นายสมหวัง  ฤทธิรงค์  ครูช านาญการ   รองหัวหน้า 

       3. นายศุภชาติ  ภักดีเจริญ    หน.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วย  
       4. นายฤชายุส   พลายด้วง    หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ผู้ช่วย 

         5. นางสุพัตรา   ไกรหา  หน.กลุ่มสาระฯภาษาไทย  ผู้ช่วย 
         6. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว    หน.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ ผู้ช่วย 
         7. นายวิระ  พูนเอียด  หน.กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ  ผู้ช่วย 
         8. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล    หน.กลุ่มสาระฯศิลปะ  ผู้ช่วย 
         9. นางสาววรรณลดา อนงค์    หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วย 
         10. นางเพ็ญนภา   สุคตะ  หน.กลุ่มสาระฯ.สังคมศึกษาฯ ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

           8.4 ธนาคารโรงเรียน ประกอบด้วย 
         1. นางบุญพา   บุญศรีโรจน์  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
         2. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครู    ผู้ช่วย  
         3. นางศันสนีย์   สมสีแสง  ครู    ผู้ช่วย  
         4. นายฤชายุส  พรายด้วง  ครู    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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    ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบัติ งาน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป  

  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป   
  

สั่ง  ณ วันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  
      
 
 

 
      (นางสุภาภรณ์  คงคานนท์)      

        ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 


