
  

 

 
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 
ที่ 457/2564 

เรื่อง แต่งต้ังและมอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว ปีกำรศึกษำ 2564  

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

  การบริหารงานโรงเรียนจะประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีจะเป็นผู้น าความรู้
ความสามารถและความเสียสละ มาใช้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การบริหารงานภายในสถานศึกษาด าเนินไปด้วยความ 
เรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นไปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการภายในสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ของส านักงาน 
การมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นระบบรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการบริ หารตาม 
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้   

    ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เรื่อง การมอบอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างประจ า ค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 109/2550  ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า และค าส่ังท่ี 1763/2556 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การมอบอ านาจ
เกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงแต่งต้ังและมอบหมายงานให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและ
ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ีประจ ากลุ่มบริหารงานโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน มีหน้าท่ี ก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินงาน นิเทศ ติดตาม   
ตัดสินใจ แก้ปัญหาให้ค าปรึกษาและส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
        1. นางวิมล    หนูชุม     ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
        2. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล / 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
        3. นางสนิฎา    วงศ์สุริยามาศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ   

กรรมการ 
4. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล    ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงาน 

ส านักงานผู้อ านวยการ  กรรมการ 
       5. นางสาวเขมิกา   สิทธิฤทธิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป / 
     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 
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2. กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร   
นำงสนิฎำ  วงศ์สุริยำมำศ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร   

2.1 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรและงำนส ำนักงำน  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) วางแผนการบริหารงานวิชาการ 

2) จัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ 

3) ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ และติดตามการบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4) งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

5) ประสานกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางอรสา  บุญรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางขนิษฐา  ใจดี   ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
4. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
5. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกล้ียง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางสุพัตรา  ไกรหา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
10. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางสาวนวิญญา  กุณฑล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
13. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
14. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  ครูช านาญการ   กรรมการ 
15. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
16. นางเอื้อมเดือน  สุริยะย์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
17. นางชัชฎา   เทพอ านวย  ครูช านาญการ   กรรมการ 
18. นางเพ็ญนภา   สุคตะ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
19. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครูช านาญการ   กรรมการ 
20. นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์  ครู    กรรมการ 
21. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า ครู    กรรมการ 
22. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
23. นางปิยนุช  มามาก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
24. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.2 ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

2.2.1 งำนส ำนักงำนและเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) อ านวยความสะดวก ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนฝ่ายงานต่าง ๆ ในสังกัดกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 

2) จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับภาระงานของกลุ่มบรหิารงานวิชาการ  
3) จัดระบบงานสารบรรณ บันทึกทะเบียนหนังสือรับ – ส่งทะเบียนหนังสือและจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ 
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางขนิษฐา   ใจดี  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นางอัฉจรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
5. นางปิยนุช  มามาก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์  เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.2.2 งำนแผนงำน/โครงกำรและสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) วางแผน จัดท านโยบาย กลยุทธ์การบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2) จัดท าแผนงาน/โครงการ และสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

3) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

5) นิเทศ ก ากับ และติดตามงานแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางขนิษฐา   ใจดี  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นางอรสา  บุญรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางปิยนุช   มามาก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสุพัตรา  ไกรหา    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  ครูช านาญการ   กรรมการ 
8. นางเอื้อมเดือน  สุริยะย์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
9. นางชัชฎา   เทพอ านวย  ครูช านาญการ   กรรมการ  
10. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
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11. วิชาการกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระฯ     กรรมการ 
12. นางอัฉจรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
13. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์  เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.2.3 งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการ และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวม

ของโรงเรียน 

2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3) จัดท าแผนงาน /โครงการของงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4) ศึกษาค้นคว้า และท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

5) ให้ความรู้เกี่ยวกับการท างานวิจัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท าวิจัยทางการศึกษา ท้ังในรูปแบบทีม
และรายบุคคล 

7) สรุป รายงานผล และน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในปกีารศึกษาต่อไป 

8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์         ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. วิชาการกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระฯ     กรรมการ 
4. นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

2.2.4 งำนกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) พิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีขอกู้ยืมเงินเพื่อเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ 

2) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 

3) สัมภาษณ์ผู้กู้ยืมเงินท้ังหมด ถ้ามีความจ าเป็นอาจสัมภาษณ์บุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

4) ตรวจสอบโดยเยี่ยมเยียนครอบครัวของผู้กู้ยืมเงินในกรณีท่ีเห็นว่าจ าเป็น 

5) สรุปข้อมูลการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงิน 

6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินตามท่ีคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายท่ีหนึ่งหรือ
คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายท่ีสองมอบหมาย  

ประกอบด้วย 
1. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว   ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
2. นางอรสา  บุญรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
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 2.2.5 งำนระบบข้อมูลนักเรียน ( Data Management Center : DMC )  มขีอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้  

  1) วางแผนด าเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  
  2) จัดท าฐานข้อมูลและด าเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  
  3) รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รายงานข้อมูลทางการศึกษา  
  4) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน      
 ประกอบด้วย 
  1. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.3/4  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวจุรีย์     ไก่แก้ว            คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.1/1  กรรมการ 
  3. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์  คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.1/1  กรรมการ 
  4. นางปิยนุช  มามาก                  คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.1/2  กรรมการ 
  5. นางสาวกนกวรรณ    เหมทานนท์    คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.1/3  กรรมการ 

6. นายศรีหราช  ขุนทอง              คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.1/4  กรรมการ 
7. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.1/4  กรรมการ 
8. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ          คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.1/5  กรรมการ 
9. นางสาวจันจิรา  บัวทอง             คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.1/5  กรรมการ 
10. นางสมจิตร  คงทองเอียด         คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.1/6  กรรมการ 
11. นายไพฑูรย์  ขุนทอง   คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.1/6  กรรมการ 
12. นางกาญจนา  ชูเมฆา           คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.1/7  กรรมการ 
13. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล       คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.1/8  กรรมการ 
14. นางอรสา  บุญรินทร์   คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.1/8  กรรมการ 
15. นางชัชฎา  เทพอ านวย           คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.1/9  กรรมการ 
16. นายวรัญญู  ทะเดช   คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.1/9  กรรมการ 
17. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์   คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/1  กรรมการ 
18. นางสาวรวินันท์  ไพพูล  คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/1  กรรมการ 
19. นางเอื้อมเดือน   สุริยะย์         คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/2  กรรมการ 
20. นางมณฑา   แก้วมณี             คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/3  กรรมการ 
21. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์  คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/3  กรรมการ 
22. นายเสนาะ   ทรงประดิษฐ์       คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/4  กรรมการ 
23. นางชุติมา   วินิโย       คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/4  กรรมการ 
24. นางรองรกั  สุวรรณรัตน์          คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/5  กรรมการ  
25. นางสาวธันย์ชนก     สุมาลี     คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/5  กรรมการ  
26. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/6  กรรมการ 
27. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน ์  คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/6  กรรมการ 

  28. นางสาวเกศริน   สิทธิฤกษ์        คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/7  กรรมการ 
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  29. นางสาวขวัญจิรา   นวลแป้น  คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/7  กรรมการ 
  30. นางสาวธนพร   ทองลมุล        คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/8  กรรมการ 
  31. นายภัทรกร  ศิริรัตน์   คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/8  กรรมการ 
  32. นางสาวนวิญญา   กุณฑล      คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/9  กรรมการ 
  33. นางสาวศิริพร  ศรีไชย     คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/9  กรรมการ  
  34. นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริค า      คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.3/1  กรรมการ 
  35. นางสาวผกามาศ    สิริอินทร์  คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.3/1  กรรมการ 
  36. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า    คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.3/2  กรรมการ 
  37. นางสาวภัสศร   สมทรัพย์        คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.3/3  กรรมการ 
  38. นายสุรกานต์      เกล้ียงข า  คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.3/3  กรรมการ  
  39. นางอัจฉรา   ไชยทอง   คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.3/4  กรรมการ 
  40. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์         คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.3/5  กรรมการ 
  41. นางสุพัตรา    ไกรหา   คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.3/5  กรรมการ 
  42. นางสาวภาวณี   ด่านศิระวานิชย์      คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.3/6  กรรมการ  
  43. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์  คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.3/6  กรรมการ 
  44. นางสาวสุปราณีต  ปานมา       คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.3/7  กรรมการ 
  45. นายรัตนชัย   ตัญญะ   คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.3/7  กรรมการ 
  46. นายสาโรจน์   รัตนค า           คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.3/8  กรรมการ 
  47. นางสาวศิริเพ็ญ   หนูเกล้ียง  คุณครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.3/8  กรรมการ  

48. นายสุชาติ  เอี่ยมส าอางค์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์   กรรมการ   
  49. นายวรายุทธ์  พรหมพิทักษ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ  
  50. นายไชยวัฒน์  เสือเทพ  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์           กรรมการ   
  51. นางสาววราลิน  นิชานนท์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์   กรรมการ  
  52. นางสาวนัยเนตร   ปานชัย  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ  
  53. นางสาวณัฐธิร์ยา  ชูแสง  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
  54. นางสาวชยานิศ  แก้วเทวา  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ  
  55. นางสาวกัณหา   ม้าแก้ว  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  56. นางสาวธัญชนก  คงภักดี  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
  57. นางนุชฏา    จิตติศักดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.2.6 งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่นักศึกษา  แนะน าให้รู้จักบุคลากร สถานท่ี ฯลฯ  และมอบหมายงาน

ท่ีนักศึกษาต้องปฏิบัติ 

2) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังครูพี่เล้ียง และครูนิเทศก์ประจ าโรงเรียน 

3) ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และการปฏิบัติตนของนักศึกษา 
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4) ประสานงาน และร่วมมือกับสถาบัน หรืออาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการ

ด าเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
5) ดูแลการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เป็นไปตามระเบียบ 

6) มอบหมายงานตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพัฒนานักศึกษา 

7) นิเทศติดตามงานท่ีมอบหมายแก่นักศึกษา 

8) ก ากับดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในแบบแผน แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน 

9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย 

1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล  ประธานกรรมการ 
2. นางสนิฎา   วงศ์สุริยามาศ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 
3. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์  หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
4. นางกาญจนา  ชูเมฆา  หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ กรรมการ 
5. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ  กรรมการ  
6. นายสาโรจน์   รัตนค า  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นางสาวสุกัญญา   นวนเสน ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
2.3 ฝ่ำยพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2.3.1 งำนหลักสูตร  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) พัฒนาหลักสูตรบริหารการศึกษา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

3) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตร 

4) จัดท าคู่มือบริหารหลักสูตร  และงานวิชาการสถานศึกษา 

5) ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 

6) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษาโดยร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

7) จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8) น าหลักสูตรไปใช้และบริหารจัดการการใช้หลักสูตร 

9) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร 

10) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

11) งานจัดตารางเรียนและการจัดสาระเพิ่มเติม 

12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 
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ประกอบด้วย 

1. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางสุพัตรา  ไกรหา   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางอรสา  บุญรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกล้ียง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
10. นางสาวนวิญญา  กุณฑล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
12. นางเกวลิน  เกตุแก้ว   ครูช านาญการ   กรรมการ 
13. นางขนิษฐา  ใจดี   ครูช านาญการ   กรรมการ 
14. นางเอื้อมเดือน สุริยะย์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
15. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูช านาญการ   กรรมการ 
16. นางเพ็ญนภา  สุคตะ   ครูช านาญการ   กรรมการ 
17. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
18. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  ครู    กรรมการ 
19. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
20. นางปิยนุช  มามาก   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
21. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์   เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.3.2 งำนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรนิเทศติดตำม  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 

1) วางแผน/ออกแบบ/จัดท าเอกสารการนิเทศการศึกษาด้วยระบบเรียนรู้ของงานวิชาการ 

2) นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน 

3) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  และประเมินมาตรฐานโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

4) ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน 

5) งานบริหารวางแผนและการจัดการเรียนรู ้
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางอรสา  บุญรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางปิยนุช  มามาก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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4. หัวหน้ากลุ่มสารฯ ทุกกลุ่มสาระฯ     กรรมการ 
5. นางขนิษฐา  ใจดี   ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

2.3.3 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) ด าเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามท่ีได้รับจากทางโรงเรียน 

2) วางระบบบุคคลในการบริหารงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น งานบริหาร งานวิชาการ 
งานวัดผลและประเมินผล งานพัสดุ การเงิน งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
เลขานุการ หรืองานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโรงเรียน 

3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เพียงพอ 

4) ควบคุมรักษาวัสดุอุปกรณ์  ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) จัดนิทรรศการแสดงผลงานครู ผลงานนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6) จัดท างบประมาณ และควบคุมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

7) ส่งเสริมการเรียนการสอนท้ังใน และนอกหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 

8) ด าเนินการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ 

9) ร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานวิชาการในการจัดตารางสอน การจัดแผนการเรียน และการเปิด
รายวิชาเพิ่มเติมเลือกให้แก่นักเรียน 

10) ควบคุม และจัดท าบัญชีพัสดุประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
11) ตรวจสอบ ติดตามการเรียนการสอน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดสอนแทน 

12) รายงานผลการปฏิบัติงานของครู ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อผู้บังคับบัญชา 

13) นิเทศ ติดตาม งานวิชาการในกลุ่มสาระฯ ท่ีรับผิดชอบ  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและ
การใช้วัสดุอุปกรณ์ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้

14) เสนอความคิดเห็นในการพิจารณาความดี ความชอบของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
15) ด าเนินการทดสอบ ก าหนดแนวออกข้อสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบวิชาต่าง ๆ 

16) ศึกษาค้นคว้า ประเมิน วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา งาน
วิชาการในกลุ่มสาระฯ ท่ีรับผิดชอบ 

17) ติดต่อประสานงานทางวิชาการกับครู ท้ังในสถานศึกษาและนอกโรงเรียน 

18) พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ท้ังภายในและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย  
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ประกอบด้วย 

1.1 นางสุพัตรา  ไกรหา   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสาวธนพร  ทองลมุล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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1.4 นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกล้ียง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
1.5 นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
1.6 นางสาวจารุณี  นิยมญาติ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
1.6 นางสาวศิริพร  ศรีไชย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
1.7 นายภัทรกร  ศิริรัตน์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
1.8 นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ ครู   กรรมการและเลขานุการ 

2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ประกอบด้วย 
2.1 นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
2.3 นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
2.4 นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.5 นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.6 นางสาวสุปราณีต  ปานมา       ครูช านาญการ  กรรมการ 
2.7 นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
2.8 นางสาวรวินันท์  ไพพูล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
2.9 นายสุรชาติ เอี่ยมส าอางค์  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
2.10 นางสาววราลิน นิชานนท์  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
2.11 นางสาวณัจธิร์ยา ชูแสง  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ กรรมการ 
2.12 นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริค า  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ประกอบด้วย 
3.1 นางขนิษฐา  ใจดี   ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ  
3.3 นางชัชฎา  เทพอ านวย  ครูช านาญการ           รองประธานกรรมการ 
3.4 นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.5 นางสาวนวิญญา  กุณฑล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.6 นางมณฑา  แก้วมณี   ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.7 นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.8 นางศันสนีย์  สมสีแสง  ครูช านาญการ  กรรมการ   

          3.9 นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์  ครู   กรรมการ 
3.9 นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์  ครู   กรรมการ 
3.10 นายศรีหราช   ขุนทอง  ครู   กรรมการ 
3.11 นายวรัญญู  ทะเดช   ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
3.12 นางสาวชนกนาฏ   กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
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3.13 นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ ์ ครู   กรรมการและเลขานุการ  
3.14  นายรัตนชัย  ตัญญะ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
4.1 นางเพ็ญนภา   สุคตะ   ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวภาวณี   ด่านศิระวานิชย์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
4.3 นางสมจิตร   คงทองเอียด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.4 นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.5 นางสมใจ   ทรงประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.6 นายสาธร  มหาสวัสด์ิ   ครู   กรรมการ 
4.7 นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  ครู   กรรมการ 
4.8 นายไพฑูรย์  ขุนทอง   ครู   กรรมการ  
4.9 นางสาวนัยเนตร ปานชัย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.10 นายไชยวัฒน์  เสือเทพ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.11 นางสาวชญานิศ แก่วเทวา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.12 นางเกวลิน   เกตุแก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

     5.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  ประกอบด้วย 
5.1 นางรองรัก   สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
5.2 นายชูศักดิ์   นวลจุ้ย   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
5.3 นายสมคิด   สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5.4 นายค ารพ   รอดสง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
5.5 นางสาวปลีรัตน์   เกล้ียงจันทร์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
5.6 นายวรายุทธ พรหมพิทักษ ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
5.7 นายชิตพล  เต็มนา   ครู   กรรมการและเลขานุการ  

6. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   ประกอบด้วย 
6.1 นายวรรณวิทย์   ควนวิไล  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
6.2 นางสาวจิรา  จริตงาม   ครู   รองประธานกรรมการ 
6.3 นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
6.4 นางสาวอมรรัตน์   หิรัญรัตน์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
6.5 นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
6.6 นางอัมพร   แสงจันทร์  ครูช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 

7. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ประกอบด้วย 
7.1 นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
7.2 นายสาโรจน์  รัตนค า   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
7.3 นายสานิตย์  แจ้งจุล   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
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7.4 นายวิเชียร  บุญรัตน์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7.5 นางฉลวย  หนูจันทร์   พนักงานการเงินและบัญชี กรรมการและวัดผลกลุ่มสาระฯ   
7.6 นางจิราพร  ควนวิไล   ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

8. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ประกอบด้วย 
8.1 นางปิยนุช  มามาก   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
8.2 นางลภารัตน์  รอดสง   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
8.3 นางเอื้อมเดือน  สุริยะย์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
8.4 นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า ครู   กรรมการ 
8.5 นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8.6 นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8.7 นายสุรกานต์   เกล้ียงข า  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8.8 Mr. Keenan Myburgh  ครูจ้างชาวต่างชาติ กรรมการ 
8.9 นางสาวจันทร์จิรา  บัวทอง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

9. กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) จัดระบบบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3) สรรหา วางแผนจัดอัตราก าลังตามความต้องการของกิจกรรม 

4) งานกิจกรรมนักเรียนในหลักสูตร 

5) กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
6) งานแนะแนว 

7) กิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือ – เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ฯลฯ 

8) กิจกรรมชุมนุม 

9) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
10) ติดต่อ ประสานงานกับงานส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร 

11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นายสาธร  มหาสวัสด์ิ  ครู   รองประธานกรรมการ 
3. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางอรสา  บุญรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางสุพัตรา  ไกรหา  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางสมจิตร  คงทองเอียด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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9. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
11. นางอัมพร  แสงจันทร์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
12. นางศันสนีย์  สมสีแสง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
13. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
14. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า ครู   กรรมการ 
15. นายชิตพล  เต็มนา  ครู   กรรมการ 
16. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  ครู   กรรมการ  
17. นางสาวจิรา   จริตงาม  ครู   กรรมการ 
18. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
19. นายวรัญญู  ทะเดช   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
20. นายรัตนชัย  ตัญญะ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
21. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
22. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
23. นายสุรกานต์  เกล้ียงข า  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
24. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
25. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
26. นางสาวนวิญญา  กุณฑล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

9.1 กิจกรรมแนะแนว  ประกอบด้วย 
1) นางอรสา  บุญรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4) ครูที่ปรึกษาทุกห้อง     กรรมการ 
5) นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

9.2 กิจกรรมในเคร่ืองแบบ 
9.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี  ประกอบด้วย 

1) นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) นายสมคิด  สุวรรรณรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3) นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4) นายสาโรจน์  รัตนค า  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5) นายวิเชียร  บุญรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6) นางปิยนุช  มามาก  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7) นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8) นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ ์ ครู   กรรมการ 
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9) นายชิตพล  เต็มนา  ครู   กรรมการ 
10) นายไพฑูลย์  ขุนทอง  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

9.2.2 กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร  ประกอบด้วย 
1) นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

9.3 กิจกรรมชุมนุม  ประกอบด้วย 
1) นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า  ครู   ประธานกรรมการ 
2) นางสุพัตรา   ไกรหา   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3) นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4) นางชัชฎา   เทพอ านวย   ครูช านาญการ  กรรมการ 
5) นางสาวภัสศร  สมทรัพย์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
6) นายศรีหราช  ขุนทอง   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

9.4 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์  ประกอบด้วย 
1) นางสุพัตรา  ไกรหา    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3) นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4) นางสาวจารุณี  นิยมญาติ   ครูช านาญการ  กรรมการ 
5) นางสาวศิริพร  ศรีไชย   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
6) นายภัทรกร  ศิริรัตน์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
7) นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า  ครู   กรรรมการและเลขานุการ 

2.3.4 งำนส่งเสรมิควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) จัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

3) ประสานการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ 

4) จัดท าและรวบรวมผลงาน/รางวัลนักเรียน 

5) ประชาสัมพันธ์ผลงาน/รางวัลนักเรียนสู่สาธารณชน 

6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางอรสา  บุญรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายวรรณวิทย์   ควนวิไล   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสุดารัตน์   ขวัญแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางปิยนุช   มามาก   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางอัจฉรา   ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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7. นางสุพัตรา    ไกรหา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์   ครูช านาญการ   กรรมการ 
9. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูช านาญการ   กรรมการ 
10. นางเพ็ญนภา   สุคตะ   ครูช านาญการ   กรรมการ 
11. นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์   ครู     กรรมการ 
12. นางสาวกัณหา   ม้าแก้ว   ครู     กรรมการ 
13. วิชาการกลุ่มสาระ ฯ ทุกกลุ่มสาระฯ     กรรมการ 
14. นางขนิษฐา   ใจดี   ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
15. นางนุชฎา    จิตติศักดิ์   เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.3.5 งำนโครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) วางแผนงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
2) วิเคราะห์กิจกรรมให้สอดคล้องตามนโยบาย สพฐ. 
3) จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนตามความเหมาะสมกับบริบทและ 

ความพร้อมของโรงเรียน 

4) ติดตามการเข้าสอนของครู 
5) ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน 

6) สรุปและรายงานผล 

7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางเอื้อมเดือน  สุริยะย์   ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นางปิยนุช  มามาก        ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายวรรณวิทย์   ควนวิไล   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสุดารัตน์   ขวัญแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสุพัตรา  ไกรหา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์   ครูช านาญการ   กรรมการ 
7. นางขนิษฐา   ใจดี   ครูช านาญการ   กรรมการ 
8. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูช านาญการ   กรรรมการ 
9. นางเพ็ญนภา  สุคตะ   ครูช านาญการ   กรรมการ 
10. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

2.3.6 งำนรำยวิชำเพิ่มเติม  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) ประสานการเปิดรายวิชาเพิ่มเติมกับกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2) ส ารวจการเปิดรายวิชาเพิ่มเติมจากครูผู้สอน  
3) รวบรวม และจัดท าเอกสารเพื่อให้นักเรียนเลือกเรียน พร้อมน าส่งกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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4) ประสานงานด้านเอกสาร และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายหลักสูตร และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่

เปิดรายวิชาเพิ่มเติม 

5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์   ครูผู้ช่วย    รองประธานกรรมการ 
3. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางปิยนุช  มามาก   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางสุพัตรา  ไกรหา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์   ครูช านาญการ   กรรมการ 
9. นางขนิษฐา  ใจดี    ครูช านาญการ   กรรมการ 
10. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูช านาญการ   กรรมการ 
11. นางเพ็ญนภา  สุคตะ   ครูช านาญการ   กรรมการ 
12. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์    ครูช านาญการพิเศษ  กรรรมการและเลขานุการ 
2.4 ฝ่ำยวัดผลและประเมินผล  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 

1) ควบคุมดูแลการวัดผล  ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบของการวัดผลการศึกษา 

2) จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดผลให้เพียงพอและสะดวกแก่การใช้ 

3) แนะน าให้ความรู้แก่ครู  และนักเรียนให้เข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
4) ด าเนินการสอบกลางภาค การสอบแก้ตัว การสอบปลายภาค  และการประกาศผลการสอบ 

5) จัดระบบการเรียนซ้ า  เรียนซ่อมเสริมให้มีประสิทธิภาพ 

6) ตรวจสอบการให้ระดับผลการเรียน  ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอบและแบบทดสอบ 

7) ด าเนินการสอบแก้ตัว  สอบกรณีพิเศษ  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
8) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบ  รวบรวมข้อสอบท่ีวิเคราะห์แล้ว  เพื่อจัดท าคลังข้อสอบ 

9) ด าเนินการวิเคราะห์ผลการเรียน และรวบรวมปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

10) รวบรวมหลักฐานการประเมินผลเพื่อเสนอขออนุมัติ 

11) ด าเนินการน าข้อสอบมาตรฐานมาตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

12) จัดให้มีแผนการออกข้อสอบ  และด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 

13) จัดระบบการเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนต่างๆ ให้เป็นระเบียบ  และมีประสิทธิภาพ 

14) จัดเอกสาร ปพ.ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ 

15) รายงานข้อมูลสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเสนอปรับปรุงระเบียบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 
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ประกอบด้วย 

1. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางเอื้อมเดือน  สุริยะย์  งานสอบแก้ตัวม.ต้น/ปพ.6/  รองประธานกรรมการ 

วัดผลฯกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
3. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา งานสอบแก้ตัว ม.ปลาย/   กรรมการ 

วัดผลฯกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
4. นางสุพัตรา  ไกรหา  งานเรียนซ้ า ม.ต้น   กรรมการ 
5. นางสาวมัตถกานต์ เอียดด า งานเรียนซ้ า ม.ปลาย   กรรมการ 
6. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์  งานสารสนเทศ      กรรมการ 
7. นายวรัญญู  ทะเดช  วัดผลฯกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
8. นายสาธร  มหาสวัสด์ิ  วัดผลฯกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
9. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ  วัดผลฯกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  กรรมการ 
10. นายชิตพล  เต็มนา  วัดผลฯกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
11. นางสาวจิรา  จริตงาม  วัดผลฯกลุ่มสาระฯ ศิลปะ   กรรมการ 
12. นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว  วัดผลฯกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ  กรรมการ 
13. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว  วัดผลฯ งานแนะแนว/สมรรถนะ ม.ปลาย กรรมการ 
14. นางชัชฏา  เทพอ านวย  งานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

วัดผลฯกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
15. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  วัดผลฯกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.4.1 งำนติดตำมกำรสอนของครูและกำรเข้ำเรียนของนักเรียน  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) ติดตามการเข้าสอนของครู 
2) ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน 

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

ประกอบด้วย 
1. นางเอื้อมเดือน  สุริยะย์   ครูช านาญการ   หัวหน้า 
2. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์   ครูผู้ช่วย    รองหัวหน้า 
3. นางสาวมัถตกาญจน์  เอียดด า  ครู    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
4. นายศรีหราช  ขุนทอง   ครู    ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.4.2 งำนข้อมูล SGS  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2) รายงานและตรวจสอบข้อมูลทางด้านการศึกษา 

3) จัดระบบข้อมูลและระบบงาน SGS และโปรแกรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4) ดูแลการใช้งาน SGS ของโรงเรียน 
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5) ดูแลและให้บริการการใช้งาน SGS ของบุคลากร (กรณีต้องการใช้ข้อมูล) 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางชัชฎา   เทพอ านวย   ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นางเกวลิน  เกตุแก้ว   ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
3. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวนวิญญา  กุณฑล   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
5. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
6. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์   ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

2.4.3 งำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และกำรทดสอบระดับชำติอื่นๆ  มีขอบข่ายและ
ภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) จัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2) วางแผน/ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

3) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4) ติดต่อประสานงานทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกในการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5) น าส่ง และรายงานข้อมูลนักเรียนในระบบการทดสอบระดับชาติ 

6) สรุป รายงาน  และวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษาต่อไป 

7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางปิยนุช  มามาก   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ  
3. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
5. นางสุพัตรา  ไกรหา    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางขนิษฐา  ใจดี    ครูช านาญการ   กรรมการ 
7. นางเพ็ญนภา  สุคตะ   ครูช านาญการ   กรรมการ 
8. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
9. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
10. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์   ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์   เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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2.5 ฝ่ำยทะเบียนและเทียบโอนผลกำรเรียน   

2.5.1 งำนทะเบียนเอกสำร หลักฐำนกำรศึกษำของนักเรียน งำนเทียบโอนผลกำรเรียน งำนข้อมูล 
GPA  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) ควบคุม ดูแลการจัดท าทะเบียนนักเรียน กรอกข้อความ ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง ด าเนินการ

ให้เป็นปัจจุบัน มีระบบการเก็บรักษาท่ีดีและปลอดภัย มีระบบการบริการท่ีดี 

2) จัดท าสถิตินักเรียนท่ีมาเรียนเป็นรายเดือน  สถิติการรับ  การจ าหน่ายนักเรียน  เก็บหลักฐาน
การติดตามและด าเนินการจ าหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนให้ครบถูกต้องตามระเบียบ 

3) ด าเนินงานเกี่ยวกับการรับค าร้อง  ขอแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน  เช่น  แก้ช่ือ- สกุล  
วัน เดือน ปีเกิด หรืออื่น ๆ และด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักฐานความเป็นจริง 

4) จัดท าและตรวจสอบ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ออก
ใบระเบียบแสดงผลการเรียนให้นักเรียนท่ีจบการศึกษา หรือนักเรียนท่ีประสงค์ขอลาออกโดย
ด าเนินการตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน  จัดเก็บ
หลักฐานตามระเบียบให้เรียบร้อยและปลอดภัย 

5) จัดท าและรายงานผลการเรียนรู้ของผู้ท่ีจบหลักสูตร  ให้เสร็จส้ินเรียบร้อยภายใน 30 วันหลัง
วันอนุมัติผลการเรียนต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา และเก็บไว้ที่โรงเรียน 

6) ด าเนินการจัดท ารายงานข้อมูลผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (GPA&PR) 
และท าการตรวจสอบ GPA&PR 

7) ด าเนินการในการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร หรือ ปพ.2 จัดท าทะเบียนควบคุม การออก
ประกาศนียบัตรหรือ ปพ.3 ให้ถูกต้องเรียบร้อย ควบคุมการดูแลการจ่ายประกาศนียบัตร 

8) ด าเนินการออกเอกสารรับรองผลการเรียน  หรือ ปพ.1 ปพ.7  เอกสารรับรองการเป็น
นักเรียน เอกสารแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ และเอกสารรับรองอื่น ๆ ท่ีนักเรียนยื่น 

ค าร้องขอ 

9) ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในการตรวจสอบคุณวุฒินักเรียนท่ีจบการศึกษาไป
แล้ว ให้ความร่วมมือการตอบหนังสือสอบถามท่ีมีการสอบถามตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
ของทางราชการ 

10) พิจารณาและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนย้ายเข้า – ออก ให้เป็นไปตามระเบียบและ
แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 

11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางเกวลิน  เกตุแก้ว   ปฏิบัติหน้าท่ี  นายทะเบียน 
2. นางสาวนวิญญา  กุณฑล   ปฏิบัติหน้าท่ี  ผู้ช่วยนายทะเบียน 
3. นางอรสา  บุญรินทร์   ปฏิบัติหน้าท่ี   เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 
4. นางขนิษฐา  ใจดี    ปฏิบัติหน้าท่ี   เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 
5. นางมณฑา  แก้วมณี   ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีทะเบียน  
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6. นางปิยนุช  มามาก   ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 
7. นางชัชฎา  เทพอ านวย   ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีทะเบียน  
8. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 
9. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 
10. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน  ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีทะเบียน  
11. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 
12. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์   ปฏิบัติหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 

2.5.2 งำนรับนักเรียน  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย การ

รับนักเรียน จากหน่วยงานต้นสังกัด 

2) ด าเนินการรับนักเรียนประจ าปีการศึกษาตามนโยบายต้นสังกัด และนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

3) ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อทราบข้อมูล และ
รายละเอียดการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ของปีการศึกษานั้นๆ รวมถึงนักเรียน
ท่ีย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษา 

4) จัดท าคู่มือการรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองท่ี
สนใจ 

5) จัดท าเอกสาร และเก็บข้อมูลนักเรียน เพื่อหารือต่อคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน  
(กรณีนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษา) และประสานกับฝ่ายทะเบียนเพื่อออกเลข
ประจ าตัวนักเรียนท่ีย้ายเข้า 

6) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับ
นักเรียน 

7) ประสานงานกับกลุ่มบริหาร จัดท าค าส่ังแต่งต้ังกรรมการรับนักเรียนในหน้าท่ีต่าง  ๆ ตามท่ี
ก าหนด 

8) จัดนักเรียนเข้าช้ันเรียนตามศักยภาพของนักเรียนและตามความเหมาะสม 

9) รายงานผลการรับนักเรียนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางขนิษฐา  ใจดี   ครูช านาญการ  กรรมการ 
6. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
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7. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
9. นางอรสา  บุญรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
10. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.6 ฝ่ำยพัฒนำสือ่ นวัตกรรมและแหล่งกำรเรียนรู้ 

2.6.1 งำนห้องสมุด  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) จัดท าแผนงาน/โครงการห้องสมุดลงแผนปฏิบัติการ จัดท าปฏิทินรายวัน รายเดือน 

2) ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการห้องสมุด ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

3) รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และจัดให้มี
บรรยากาศของห้องสมุดท่ีดี 

4) จัดหาจัดซื้อหนังสือ วารสารและส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์และคุณค่าในทุก ๆ ด้านส าหรับบริการ 

5) จัดหา ควบคุม ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นภายในห้องสมุดให้เพียงพอ 

6) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน ได้แก่ การท าบัญชีรับ– จ่ายค่าปรับ 

7) จัดป้ายนิเทศในวันส าคัญต่างๆแนะน าหนังสือใหม่ 
8) จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 

9) ซ่อมแซมหนังสือท่ีช ารุด 

10) เก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานห้องสมุด 

11) เมื่อส้ินปีการศึกษา ท าการส ารวจหนังสือห้องสมุด และด าเนินการปรับ ซ่อมแซมหนังสือ
ระหว่างปิดภาคเรียน 

12) เก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ์ ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ในห้องสมุด 

13) จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด 

14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกล้ียง ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธนพร  ทองลมุล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสุพัตรา  ไกรหา  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางลภารัตน์   รอดสง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางมณฑา  แก้วมณี  ครูช านาญการ  กรรมการ 
9. นางกนกวรรณ  เหมทานนท์ ครู   กรรมการ 
10. นายศรีหราช  ขุนทอง  ครู   กรรมการ 
11. นางสาวศิริพร  ศรีไชย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 



22 
12. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
13. นางสาวจันทร์จิรา  บัวทอง     ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
14. นายภัทรกร  ศิริรัตน์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
15. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ        ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

2.6.2 งำนห้อง Smart Classroom  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) ควบคุม ดูแลรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานได้

ตลอดเวลา 

2) ควบคุม ดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับแสง เสียง ภายในห้องให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 

3) ส่งเสริม ให้ค าแนะน าวิธีการ และเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 

4) บริการและสนับสนุน การประชุม อบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ 
ของโรงเรียน รวมถึงหน่วยงานหน่วยงานภายนอกท่ีขอความช่วยเหลือจากโรงเรียน 

5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นายศรีหราช   ขุนทอง ครู   กรรมการ 
2.6.3 งำนโสตทัศนศึกษำ/งำนสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ /งำนพัฒนำและจัดท ำทะเบียนแหล่งกำร

เรียนรู้  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) ส ารวจแหล่งเรียนรู้ และจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3) จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
4) จัดหาส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

5) รายงานข้อมูลกลุ่มบริหารงานวิชาการผ่าน Website 

6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
2.6.4 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 

1) จัดหาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาประเภทส่ือ DLIT 

2) ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือ DLIT และพิจารณานวัตกรรมของตนเอง 
3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ของคร ู

4) ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการใช้งาน 
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5) ดูแลระบบและเครือข่ายการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ 
6) รายงานข้อมูลกลุ่มบริหารงานวิชาการผ่าน Website 

7) งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 
8) บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

9) จัดเก็บภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการใช้งาน   
10) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานวิชาการผ่าน Website  
11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางชัชฎา  เทพอ านวย  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
5. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์   เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการ 
6. นายศรีหราช  ขุนทอง   ครู    กรรมการและเลขานุการ 

2.7 ฝ่ำยงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) เตรียมการและวางแผนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2) จัดแบ่งมาตรฐานการศึกษาเตรียมเอกสาร และร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนได้เสีย
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง SAR (Self Assess Report) 
4) ประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) 
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวนวิญญา  กุณฑล  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางปิยนุช  มามาก   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางสุพัตรา  ไกรหา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางสาวภาวณี   ด่านศิระวานิชย์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางขนิษฐา  ใจดี   ครูช านาญการ   กรรมการ 
9. นางชัชฎา  เทพอ านวย  ครูช านาญการ   กรรมการ 
10. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
11. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครูช านาญการ   กรรมการ 
12. นายศรีหราช  ขุนทอง   ครู    กรรมการ 
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13. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  ครู    กรรมการ 
14. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ ครู    กรรมการ 
15. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
16. นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักดิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
17. นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
18. วิชาการกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระฯ     กรรมการ 
19. นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์            ครู    กรรมการและเลขานุการ 

2.8 ฝ่ำยงำนห้องเรียนพิเศษ 

2.8.1 คณะกรรมกำรบริหำรงำนห้องเรียนพิเศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ีก าหนดนโยบาย แนวทาง
ด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตาม แก้ปัญหาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษและ
โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ   ประกอบด้วย 

1. นางวิมล  หนูชุม   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
4. นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
5. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
6. นางอรสา  บุญรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางสาวธนพร  ทองลมุล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
10. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นางจิราพร   ควนวิไล   ครูช านาญการ   กรรมการ 
13. นางขนิษฐา  ใจดี   ครูช านาญการ   กรรมการ 
14. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูช านาญการ   กรรมการ 
15. นางปิยนุช  มามาก   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครูช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.8.2 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนห้องเรียนพิเศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 

1) วางแผนการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษให้บรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ 

2) อ านวยความสะดวก ประสานงานการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3) แนะน า ให้ค าปรึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ 

4) ส่งเสริม พัฒนา ความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนในการแข่งขนัเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและการศึกษาต่อ 
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5) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ

หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ 

6) สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางปิยนุช  มามาก   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางขนิษฐา  ใจดี    ครูช านาญการ   กรรมการ 
8. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า   ครูช านาญการ   กรรมการ 
9. นางเอื้อมเดือน  สุริยะย์    ครูช านาญการ   กรรมการ  
10. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูช านาญการ   กรรมการ 
11. นางศันสนีย์  สมสีแสง   ครูช านาญการ   กรรมการ 
12. นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์  ครู    กรรมการ 
13. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า  ครู    กรรมการ 
14. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
15. นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี   ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.8.3 งำนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) ดูแลหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  ได้แก่ 

1.1) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.2) หลักสูตรโครงการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.3) หลักสูตรห้องเรียนคู่ขนาน SMP 

1.4) หลักสูตรโครงการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (EIDP) 
2) ด าเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

3) รวบรวมหลักสูตรของทุกห้องเรียน  เป็นเอกสารฉบับรวมหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ        
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

4) ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

5) สรุปและรายงานผลการใช้หลักสูตร 
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6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการหลักสูตรห้องเรียน SMP 

3. นางสาวนวิญญา  กุณฑล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการหลักสูตรห้องเรียน SMP 

4. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์ ครูผู้ช่วย   กรรมการหลักสูตรห้องเรียนคู่ขนาน SMP 

5. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์ ครูผู้ช่วย   กรรมการหลักสูตรห้องเรียน EIDP 

6. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

2.8.4 งำนกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) วางแผน และออกแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

2) วางแผน ออกแบบ และจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่อสาธารณชน 

3) ด าเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

4) ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

5) ก ากับ ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1) นางลภารัตน์  รอดสง   ครูช านาญการพิเศษ กิจกรรมสอนเสริม 

2) นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครูช านาญการพิเศษ กิจกรรมสอนเสริม 

3) นางศันสนีย์  สมสีแสง   ครูช านาญการ  กิจกรรมสอนเสริม 

4) นางสาวผกามาศ   สิริอินทร์  ครู   กิจกรรม SMP ม.ต้น 

5) นางสาวภัสศร  สมทรัพย์   ครูผู้ช่วย   กิจกรรม SMP ม.ต้น 

6) นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  ครูผู้ช่วย   กิจกรรม SMP ม.ต้น 

7) นางสาวรวินันท์  ไพพูล   ครูผู้ช่วย   กิจกรรม SMP ม.ต้น 

8) นางสาวขวัญธิดา   ศักดิเศรษฐ์  ครู   กิจกรรม SMP ม.ปลาย 

9) นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์   ครู   กิจกรรม SMP ม.ปลาย 

10) นายศรีหราช   ขุนทอง   ครู   กิจกรรม SMP ม.ปลาย 

11) นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครูผู้ช่วย   กิจกรรม SMP ม.ปลาย 

12) นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า  ครู   กิจกรรม EIDP 

13) นายสุรกานต์  เกล้ียงข า   ครูผู้ช่วย   กิจกรรม EIDP 

2.8.5 งำนดูแลนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) ดูแลความประพฤติ  ให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยท่ีดี 

2) ก ากับ ควบคุม ดูแลห้องเรียนให้สะอาด เรียบร้อย และปลอดภัย 
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3) ควบคุมนักเรียนไม่ให้กระท าการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน

การสอนในห้องเรียน 

4) ควบคุมดูแลการใช้เครื่องปรับอากาศ (ห้องเรียน SMP ม.ต้น) และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

5) ดูแลความเรียบร้อยในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน 

6) ดูแลการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

7) ประสานงานกับผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

8) ดูแลและให้ค าปรึกษาด้านการเรียน การท ากิจกรรม หรือปัญหาด้านอื่น ๆ แก่นักเรียน 

9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1) นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

2) นายวรรณวิทย์  ควนวิไล   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

3) นางอรสา  บุญรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

4) นางสาวธนพร  ทองลมุล   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

5) นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกล้ียง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

6) นางปิยนุช  มามาก   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

7) นายสาโรจน์  รัตนค า   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

8) นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

9) นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

10) นางสาวนวิญญา  กุณฑล   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

11) นางขนิษฐา  ใจดี    ครูช านาญการ   กรรมการ 

12) นางมณฑา  แก้วมณี   ครูช านาญการ   กรรมการ 

13) นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริค า  ครูช านาญการ   กรรมการ 

14) นางเอื้อมเดือน  สุริยะย์   ครูช านาญการ   กรรมการ 

15) นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครูช านาญการ   กรรมการ 

16) นางชัชฎา  เทพอ านวย   ครูช านาญการ   กรรมการ 

17) นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูช านาญการ   กรรมการ 

18) นางสาวสุปราณีต  ปานมา   ครูช านาญการ   กรรมการ 

19) นางศันสนีย์  สมสีแสง   ครูช านาญการ   กรรมการ 

20) นางสาวผกามาศ   สิริอินทร์  ครู    กรรมการ 

21) นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า  ครู    กรรมการ 

22) นายวรัญูญู  ทะเดช   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

23) นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
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24) นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

25) นางสาวรวินันท์  ไพพูล   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

26) นางสาวศิริพร  ศรีไชย   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

27) นายภัทรกร  ศิริรัตน์     ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

28) Mr.Keenan  Myburgh   ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  กรรมการ 

2.8.6 งำนพัสดุและกำรเงินงำนห้องเรียนพเิศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) วางแผนการจัดการเกี่ยวกับงบประมาณในโครงการ ท้ังรายรับและรายจ่าย 

2) ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 

3) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ต ารา และส่ือ ๆ ตามโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 

4) ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

5) ประสานผู้เกี่ยวข้องในการซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ของโครงการให้อยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย  
1) นางขนิษฐา  ใจดี   ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 

2) นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

3) นางลภารัตน์  รอดสง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

4) นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูช านาญการ  กรรมการ 

5) นางสาวรวินันท์  ไพพูล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

6) นางสาวศิริพร  ศรีไชย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

7) นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  

2.8.7 งำนแผนงำน/โครงกำรห้องเรียนพิเศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) จัดท าแผนงาน/โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย แนวทาง และ

วัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนพิเศษ 

2) สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ  
3) รายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินปีการศึกษา 

4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1) นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริค า ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 

2) นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกล้ียง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

3) นางสาวสุปราณีต  ปานมา  ครูช านาญการ  กรรมการ 

4) นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์  ครู   กรรมการ 
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5) นางสาวจันทร์จิรา  บัวทอง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

2.8.8 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) ห้องเรียนพเิศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) วางแผน จัดระบบการให้บริการระบบงานเทคโนโลยี และสารสนเทศส าหรับการเรียนการ

สอนในห้องเรียน  และการสืบค้นหาความรู้ของนักเรียน 

2) ควบคุม ดูแลส่ือไอที วัสดุอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
รวมถึงและคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ของห้องเรียนพิเศษทุกเครื่อง ให้อยู่ในสภาพที่ดี เหมาะสม 
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และปลอดภัยอยู่เสมอ 

3) ควบคุม ดูแลและท าบัญชีบันทึกประวัติการยืม - คืน คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ของนักเรียนและ
บุคลากรในห้องเรียนพิเศษอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน  สามารถตรวจสอบได้ 

4) จัดท ากฎ กติกาในการยืม – คืนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของห้องเรียนพิเศษอย่างเป็นระบบ 

5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1) นายศรีหราช   ขุนทอง  ครู    ประธานกรรมการ 

2) นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

3) นางชัชฎา  เทพอ านวย  ครูช านาญการ   กรรมการ 

4) Mr.Keenan  Myburgh  ครูต่างชาติ   กรรมการ  

2.8.9 งำนประชำสัมพันธ์หอ้งเรียนพิเศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าที่  ดังนี ้
1) วางแผนการด าเนินการประชาสัมพนัธ์โครงการ หรอืกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียนพิเศษ 

2) ประชาสัมพนัธ์โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ 
3) บันทึกภาพกจิกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการและจัดเก็บภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวก 

ในการใช้งาน 

4) ประสานงานขอความร่วมมือทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับกจิกรรมต่างๆ ของ
ห้องเรียนพิเศษ 

5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบดว้ย 
1) นางชัชฎา  เทพอ านวย   ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 

2) นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน ์  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 

3) นายสุรกานต์  เกลี้ยงข า   ครูผูช้่วย   กรรมการและเลขานุการ 

2.8.10 งำนเลขำนุกำรห้องเรียนพเิศษ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
1) วางแผนและจัดเก็บเอกสารการประชุม หนังสือราชการ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียน

พิเศษอย่างเป็นระบบ 

2) จัดท าบันทึกการประชุม  และเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ 

3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของห้องเรียนพิเศษ 
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4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมโครงการ

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1) นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 

2) นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

3) นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

 

3. กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ   
      นำงสำวธัญญ์จุฑำ  ผกำกรอง รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
 

3.1 คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ   มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี ้
 1. วางแผนการดำ เนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนางานของกลุ่มบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 3. กำหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะท างาน 
 4. พิจารณาและเสนองาน/โครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 5. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานและค ู่มือด าเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 6. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการท างานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 8. นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำ เนินงาน 
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย  
 1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นางจิราพร   ควนวิไล   ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
 3. นางอรอุมา   นิตย์วิมล  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 4. นางสาวจุรีย์    ไก่แก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 5. นางสาวสุปราณีต   ปานมา  ครูช านาญการ  กรรมการ  
 6. นางศันศนีย์  สมสีแสง  ครูช านาญการ  กรรมการ  
 7. นายไพฑูรย์    ขุนทอง  ครู   กรรมการ 
 8. นางสาวผกามาศ   สิริอินทร์  ครู   กรรมการ 
 9. นางสาวขวัญธิดา   ศักดิเศรษฐ์ ครู   กรรมการ 
 10. นายศรีหราช   ขุนทอง  ครู   กรรมการ 
 11. นางสาวขวัญจิรา   นวลแป้น  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 12. นางสาวศิริพร   ศรีไชย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 13. นางสาวรวินันท์   ไพพูล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
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 14. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 15. นางฉลวย  หนูจันทร์  พนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 
  16. นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ      กรรมการ 
 17. นายรัตนชัย   ตัญญะ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 3.2. งำนบริหำรสำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
 1. งานบริหารส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2. งานประกันคุณภาพภายใน 
 3. งานแผนงานสารสนเทศ 
 4. งานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 5. งานประเมินผลกลุ่มบริหารงบประมาณ 

6. วางแผนจัดระบบการน าเสนอของกลุ่มบริหารงานก่อนเสนอลงนาม 
7. ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอลงนาม 
8. ดูแลสวัสดิการท่ัวไปของส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
9. ประสานงานผู้ท่ีเก ี่ยวข้องและจัดเอกสารตามท่ีได้รับมอบหมาย 
10. ประเมินผลการดำเนินงาน 
11. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน 
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นางจิราพร ควนวิไล   ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
3. นางอรอุมา นิตย์วิมล   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว   ครูช านาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวสุปราณีต ปานมา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
6. นางศันศนีย์  สมสีแสง   ครูช านาญการ   กรรมการ 
7. นายไพฑูรย์  ขุนทอง   ครู    กรรมการ 
8. นางสาวผกามาศ สิริอินทร์  ครู    กรรมการ  
9. นางสาวขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ์  ครู    กรรมการ 
10. นายศรีหราช ขุนทอง   ครู    กรรมการ 
11. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
12. นางสาวศิริพร  ศรีไชย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
13. นางสาวรวินันท์  ไพพูล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
14. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
15. นางฉลวย หนูจันทร์   พนักงานการเงินและบัญช ี กรรมการ 
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16. นางวรรณา จันทรัตน์   พนักงานธุรการ       กรรมการ 
17. นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

  3.2.1 งำนควบคุมภำยใน  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้  วิเคราะห์ความเส่ียงของการ ด าเนินงานของ
กลุ่มบริหารงบประมาณ ก าหนดปัจจัยเส่ียง และจัดล าดับความเส่ียงตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดการ วางแผนการด าเนินงานตามมาตรการ
ป้องก ันความเส่ียง  ประเม ินผลและจ ัดทำรายงานการควบค ุมภายใน ของกลุ่มบริหารงบประมาณส่งสถานศ ึกษา
และหน่วยงานต้นส ังก ัด   ซึ่งประกอบด้วย  

1. นางสาวธัญญ์จุฑา   ผกากรอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางจิราพร   ควนวิไล   ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  ครูช านาญการ   กรรมการ  
5. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
6. นางสาวศิริพร  ศรีไชย   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
7. นางฉลวย   หนูจันทร์   พนักงานการเงินและบัญช ี กรรมการ 
8. นางสาวจุรีย์   ไก่แก้ว   ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 3.2.2  งำนประกันค ุณภำพภำยใน  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
 1. ดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาให้เปน็ไปตาม นโยบายและ  
                    แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 2. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานในโรงเรียน และหน่วยงานอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการประก ันคุณภาพ  
                    การศ ึกษา 
 3. ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจาก หน่วยงาน  
                     ภายนอก 
 4. ปฏิบัติหน้าท่ีอ ื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันค ุณภาพการศ ึกษาของโรงเรียน  
                    และ/หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
ประกอบด้วย 

1. นางสาวธัญญ์จุฑา   ผกากรอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
3. นางจิราพร     ควนวิไล   ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวจุรีย์    ไก่แก้ว   ครูช านาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวสุปราณีต   ปานมา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
6. นายรัตนชัย ตัญญะ   ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 3.2.3  งำนแผนงำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนงำนงบประมำณ   มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ 
 1. วางแผนและจัดเก็บเอกสารการประชุม หนังสือราชการ ค าส่ัง สารสนเทศเข ้าแฟ ้มอย่างเป็นระบบ 
 2. จัดท าแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 4. ประสานงานผู้ท่ีเก ี่ยวข้องและจัดเอกสารตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 

1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว    ครูช านาญการ   กรรมการ 
3. นางสาวสุปราณีต ปานมา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
5. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
6. นางอรอุมา นิตย์วิมล   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายรัตนชัย  ตัญญะ    ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 3.2.4 งำนพัสดุและสินทรัพย ์ มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
                 1. ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ                   
                        พ.ศ. 2560 

                 2. ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                   
                        พ.ศ. 2560 

 3. วางแผนการด าเนินงานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 4. ก าหนดการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
 5. จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกลุ่มกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 6. เสนอจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
 7. ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
 8. จัดท าข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มงบประมาณ 
 9. ประเมินผลการด าเนินงาน 

 10. จัดระบบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ รัดกุม และโปร่งใส ถูกต้อง ตาม   
            พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 11. จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณราคามาตรฐาน คุณลักษณะเฉพาะ   
                      และด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
 12. จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
 13. ควบคุมตรวจสอบ การจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ 
 14. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล การใช้ยานพาหนะราชการและการเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 
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 15. จัดท าเอกสารการใช้ยานพาหนะและการเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงของโรงเรียน 
 16. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
 17. การบ ารุง รักษาพัสดุและการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
 18. ตรวจสอบวัสดุถาวร เมื่อส้ินปีการศึกษาและตรวจสอบพ ัสดุครุภ ัณฑ ์เม ื่อส้ินปี 
 19. พ ัสดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงก ่อสร้าง กรณีท ี่ได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ด าเนินการข ึ้น 
 20. จัดท าเอกสารควบคุมการเบิก/จ่ายเงินของกลุ่ม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงการต่างๆ 
 21. ก ากับดูแล เลขรหัสวัสดุถาวร และครุภัณฑ์ ตามบัญชีและทะเบียนให้ชัดเจนและ การจัดท า   
                      รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 22. ก ากับดูแล การลงทะเบียนคุมวัสดุถาวร วัสดุส้ินเปลืองและการจัดท ารายงาน การตรวจสอบ   
                      พัสดุประจ าปี 
 23. ก ากับดูแล การลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์และการจัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 24. สรุปผลการด าเนินงาน 
 25. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 

1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
2. นางอรอุมา นิตย์วิมล  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าท่ี  
3. นายไพฑูรย์  ขุนทอง  ครูช านาญการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี 
4. นางสาวผกามาศ สิริอินทร์ ครูช านาญการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีระบบ E-GP และ GFMIS 
5. นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีระบบ E-GP และ GFMIS 
6. นายศรีหราช ขุนทอง  ครู   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีระบบ E-GP  

และตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
7. นางชัชฎา  เทพอ านวย  ครูช านาญการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีงานตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
8. นางสาวรวินันท์  ไพพูล  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีงานการลงทะเบียน 

คุมครุภัณฑ์ และการจัดท ารายงาน 
การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

9. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน ์ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีงานการลงทะเบียน 
คุมครุภัณฑ์และการจัดท ารายงาน 
การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

3.2.5 ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุกลุ่มงำน/ฝ่ำยงำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีขอบข่ายและ ภาระหน้าท่ี ดังนี ้
 1. วางแผนการด าเนินงานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี

 2. ก าหนดการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงาน ฝ่าย และกลุ่มสาระฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าท่ี  
     ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ และความจ าเป็น 

 3. จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกลุ่มบริหารงาน ฝ่าย และกลุ่มสาระฯ  
 4. เสนอจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
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 5. ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงาน ฝ่าย และกลุ่มสาระฯให้เป็นไป 
 6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มบริหารงาน ฝ่าย และกลุ่มสาระฯตามท่ีก าหนด 
 7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8. สรุปผลการด าเนินงาน 
 9. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย  
 1. นางสาวเกศริน     ส ิทธิฤกษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 2. นางสาวชนกนาฏ    กาญจนภ ักดิ ์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบร ิหารงานบุคคล/กลุ่มสาระการเร ียนรู้วิทยาศาสตร ์ 
 3. นางกาญจนา ชูเมฆา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารทั่วไป  
 4. นางสาวศิริเพญ็  หนูเกล้ียง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
 5. นางสาววจิรา  สังข์ทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  
 6. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

 7. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีโครงการห้องเรยีนคู่ขนาน SMP  

 8. นางสาวรวินนัท์ ไพพูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 9. นางสาวณฐลิล  ฤทธิช ัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 10. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 11. นางสาวธันย์ชนก  ส ุมาลี ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีโครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (EIDP) 
 12. นางอัมพร แสงจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 13. นายชิตพล  เต็มนา ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ ึกษาและพลศ ึกษา 
 14. นายวิเชียร บุญรัตน ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 15. นางสมจิตร  คงทองเอ ียด ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 16. นางสาวสุจิตรา กัญจนกาญจน ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ลูกเสือและกิจกรรมพฒันาผู้เรียนเสรมิหลักสูตรกลุ่มกิจการนักเรียน 

 17. นางสาวนวิญญา  กุณฑล ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมประชาธิปไตย 
   18. นางสาวขวัญจิรา   นวลแป้น          ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 3.2.6 งำนประเมินผลกลุ่มบริหำรงบประมำณ มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ 
  1. วางแผนการประเมินผลกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2. ประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
 3. ประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณท้ังในระดับหน่วยงานย่อยและในรูปแบบของ  
                    คณะกรรมการ 
 4. วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 5. น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการการปรับปรุง และพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วย นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
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 3.3 ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 
  3.3.1 งำนกำรเงิน 

 1) เจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
 1. ด าเนินการเบิกจ่าย และควบคุมเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ จ าแนกตาม ประเภท
รายจ่ายดังนี้  -  เงินอ ุดหนุนรายหัวน ักเรียน 
  - เงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - เงินค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร 
 - เงินรายได้สถานศึกษา 
 - เงินบ ารุงการศึกษา 
 - เงินค่าสาธารณูปโภค 
 - เงินประกันสัญญา 
 - เงินรายได้แผ่นดิน 
 - เงินนอกงบประมาณอ ื่นๆ ทุกประเภท 
 2. ตรวจสอบเอกสารและจัดท าเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 3. ดูแลประสานงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกับหน่วยเบิกเงินของ สพม. นศ. 
 4. ประสานงานและอ านวยความสะดวก ในการขอเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน/เงินชดเชย 
                        การประกันอุบัติเหตุส าหรับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 
 5. ประสาน/ตรวจสอบยอดเงินโอนหรือเงินฝากธนาคารก่อนเบิกจ่ายเงิน 
 6. น าส่งเงิน/จ่ายช าระเงินให้แก่บุคคล หน่วยงานราชการ สถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
 7. จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
  8. ด าเนินการเกี่ยวกับรายงานการเงินตามท่ีระเบียบและกฎหมายก าหนดน าเสนอผู้บริหาร   
                         สถานศึกษาเพื่อตรวจสอบทุกส้ินเดือน 
 9. ควบคุมการยืมเงินทดรองจ่ายในราชการและการจัดท าทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
 10. จัดท าข้อมูลในระบบบัญชีตามโครงการพ ัฒนาระบบบัญช ีการศึกษาข ั้นพ ื้นฐานของสพฐ. 
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้มอบหมาย 
ประกอบด้วย  1. นางจิราพร ควนวิไล   ครูช านาญการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
    2. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิ์เศรษฐ์    ครู  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
                    3. นางสาวศิริพร  ศรีไชย    ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงิน  
 2) ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้

1. ด าเนินการเรื่องการเก็บเงินบ ารุงการศ ึกษา  
2. รับเงินและเขียนใบเสร็จรับเงิน ตามประเภทรายรับ ดังนี้  

 - เงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 - เงินค่าจ้างครูต่างชาติ 
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 - เงินค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนและค่าสาธารณูปโภค 
 - เงินค่าบ ารุงหอ้งเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณ ิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศ ึกษาตอนต้น 
 - เงินค่าบ ารุงโครงการ EIDP 
 - เงินค่าบ ารุงโครงการ SMP  ช้ันมัธยมศ ึกษาตอนปลาย 
 - เงินค่าบ ารุงโครงการห้องเรียนคู่ขนาน 
 - เงินสนับสนุนโครงการ  SMP และ โครงการ EIDP  ช้ันมัธยมศ ึกษาตอนปลาย 
 - เงินนอกงบประมาณอ ื่น ๆ ทุกประเภท 
 3. จัดท าทะเบียนควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
 4. จัดท าทะเบียนคุมรายตัว นักเรียนช าระเงินบ ารุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ 
 5. ติดตามทวงถาม กรณีนักเรียนค้างช าระเงินบ ารงุการศึกษาห้องเรียนพิเศษ 
 6. จัดท าหนังสือรับรองให้กับนักเรียนท่ีใช้สิทธิเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร 
 7. ค านวณอัตราค่าน้ าประปา – ไฟฟ้า เรียกเก็บและเขียนใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า  และ   
                        ประปาร่วมกับโรงเรียน 
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้มอบหมาย  
ประกอบด้วย      1. นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
                    2. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิ์เศรษฐ์    ครู   กรรมการ      
 3. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 4. นางสาวศิริพร  ศรีไชย    ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
 3) ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้  
  1. รับเงินและเขียนใบเสร็จรับเงิน ตามประเภทรายรับ ดังนี้ 
 - เงินค่าจ้างครูต่างชาติ 
 - เงินค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน และค่าสาธารณูปโภคของนักเรียน ห้องเรียนปกติ 
                           ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. จัดท าทะเบียนคุมรายตัวนักเรียนช าระเงินบ ารุงการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและ 
                         ช้ันมัธยมศ ึกษาตอนปลาย ห้องเรียนปกติ  
 3. ติดตามทวงถามกรณีนักเรียนค้างช าระเงินบ ารุงการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและ 
                         ช้ันมัธยมศ ึกษาตอนปลาย 
 4. ขอเบิกใบเสร็จรับเงินจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5. ตรวจสอบเอกสารและจัดท าเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 6. เบิกถอนและช าระเงินให้แก่บุคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย  1. นางสาวขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ์  ครู  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น  ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  3. นางสาวศิริพร  ศรีไชย   ครูผู้ช่วย กรรมการ 
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 4) ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
 1. จัดท าเอกสารการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายของรัฐ 
 2. เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 1. นางสาวขวัญธิดา   ศักดิเศรษฐ์ ครู   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวจุรีย์     ไก่แก้ว ครูช านาญการ  กรรมการ 
 3. นางสาวขวัญจิรา    นวลแป้น ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 5) ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียน  
 1. รวบรวมและจัดท ารายละเอียดการน าส่งเงินประกันสังคมของลูกจ้างช่ัวคราวภายในวันท่ี 15   
                        ของทุกเดือน 
 2. จัดท าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  ภายในวันท่ี  7  ของทุกเดือน 
 3. ขออนุมัติจ่ายค่าสาธารณูปโภค  ค่าจ้างครูอัตราจ้าง  ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวและค่าสมทบ  
                        ประกันสังคม ทุกวันส้ินเดือน 
 4. ท าบัญชีค่าจ้างครูอัตราจ้าง  ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  ผ่านโปรแกรมธนาคารกรุงไทย 
                        สาขาชะอวด  ทุกวันส้ินเดือน 
ประกอบด้วย    1.นางฉลวย     หนูจันทร์             พนักงานการเงนิและบัญชี ประธานกรรมการ 

2. นางสาวขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ์     ครู    กรรมการ 
 6) ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียน 
 1. อ านวยความสะดวกแก่ผู้ท่ีมาติดต่อราชการ 
 2. จดหน่วยและจัดเก็บค่าน้ าประปา  ค่าไฟฟ้าของบุคคลท่ีใช้น้ าประปาและไฟฟ้า 
                        ร่วมกับโรงเรียน 
 3. น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายสรรพากรอ าเภอชะอวด 
ประกอบด้วย        นางวรรณา  จันทรัตน์        พนักงานธุรการ   
 3.3.2 งำนบัญชี 
 1) เจ้ำหน้ำที่บัญชีโรงเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
 1. ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีบัญชีโรงเรียน 
 2. วางแผน จัดระบบการจัดท าหลักฐานการเงินและบัญชี 
 3. บันทึกบัญชีการรับและการจ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 4. จัดท าสมุดเงินสดทุกวันท่ีมีการรับ – จ่าย 
 5. รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณไปยังเว็บไซต์ สพม.นศ. 
 6. จัดท าทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 
 7. จัดท าทะเบียนคุมแยกประเภทเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
 8. จัดท างบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
 9. จัดท ารายงานประเภทเงินคงเหลือประจ าเดือน 
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 10. จัดท าข้อมูล  รวบรวมสถิติเก ี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาและรายงานข ้อมูลต่าง ๆ 
 11. จัดเก็บเอกสารทางการเงินทุกประเภทไว้ในท่ีปลอดภัย 
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้มอบหมาย  
ประกอบด้วย 1. นางฉลวย หนูจันทร ์   พนักงานการเงินและบัญช ี ประธานกรรมการ 
                         2. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
                         3. นางสาวศิริพร  ศรีไชย     ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
 3.3.3 งำนระดมทรัพย์เพื่อกำรศึกษำ มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
    1. รับเงินรายได้สถานศ ึกษาทุกประเภทพร้อมออกหลักฐานการรับเงิน 
   2. ลงทะเบียนคุมการรับเงิน – จ่ายรายได้สถานศ ึกษาจากการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
                       ทางการศึกษาทุกประเภท 
   3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภทให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
   4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง    รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นางจิราพร ควนวิไล ครูช านาญการ   กรรมการ 
 3. นางฉลวย หนูจันทร์ พนักงานการเงินและบัญช ี กรรมการ 
 3.3.4 งำนตรวจสอบภำยใน มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
  1. ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจ าวัน 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องตรงกัน ระหว่างยอดเงนิคงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงานเงินคงเหลือ   
                         ประจ าว ัน 
 3. ตรวจสอบสมุดเงินสด รายงานเงินคงเหลือประจ าวันและทะเบียนการเงินต่างๆ 
 4. ปฏ ิบัติงานอ ื่นๆ ท่ีได้มอบหมาย 
ประกอบด้วย  1. นางสาวศิริเพ ็ญ         หนูเกล้ียง คร ูช านาญการพ ิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวรัชดาภรณ์    ศิริค า ครูช านาญการ  กรรมการ 
หมำยเหตุ หากบุคคลลำดับท่ี 1 ไม่ส ามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บุคคลลำดับท่ี 2 ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 3.4 ฝ่ำยแผนงำนและสำรสนเทศ 
         3.4.1 งำนแผนงำนโรงเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ 
    1. ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีแผนงานโรงเรียน 
   2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT)และประเมิน   
                         สถานภาพของสถานศึกษา 
   3. ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate  Objective)    
                        ก าหนดกลยุทธ์ (Strategies)  ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวช ี้วัด    
                        ความส าเร็จ (Key Performance Indicators -KPIs) โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
   4. ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ท่ีสอดคล้อง     
                        ก ับผลการปฏ ิบัติงานของโรงเรียนท่ีจะท าร่างข ้อตกลงก ับส านักงานเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษา  



40 
 5. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน 
 6.  ขอความเห็นชอบแผนปฏ ิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ ื้นฐาน 
 7.  เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อส านักงานเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษา 
 8. ลงทะเบียนควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ โดยรับงานต่อจากพัสดุ  
 9. การติดตามประเมินผล งาน / โครงการ สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงาน ผลการปฏิบัติ  
                        ตามแผนงานเมื่อส้ินปีการศึกษา  
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้มอบหมาย 
ประกอบด้วย 1. นางสาวสุปราณีต   ปานมา ครูช านาญการ เจ้าหน้าท่ีแผนงานโรงเรียน 
  2. นางศันสนีย์  สมสีแสง  ครูช านาญการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีแผนงานโรงเรียน  
  3. นายรัตนชัย   ตัญญะ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีแผนงานโรงเรียน 
 3.4.2 งำนข้อมูลสำรสนเทศ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี   ดังนี้  
 1. จัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศ ึกษา 
                     โดยวางแผนเก็บข้อมูล ตลอดจนก าหนดรายการข้อมูลสารสนเทศท ี่จัดเก็บให้ช ัดเจน 
 2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศท ี่จำเป็นต้องใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท ี่มีผลกระทบต ่อการจัดการศึกษา   
                    ขัน้พ ื้นฐานของสถานศ ึกษา 
 3. จัดท า/พัฒนาเครื่องมือใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมรายการข้อมูลสารสนเทศ 
                    ท่ีวางแผนไว้ ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล และจัดท าเป็นเอกสาร 
 4. ออกแบบวิธีการน าเสนอ  เผยแพร่ข ้อมูลสารเทศของสถานศึกษาและให้บร ิการเป็นเอกสารหรือ      
                    บริการเครือข ่าย  Website  และอ ื่น ๆ  
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้มอบหมาย      
ประกอบด้วย 1. นางสาวสุปราณีต    ปานมา  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวจุรีย์      ไก่แก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  3. นายรัตนชัย   ตัญญะ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 3.4.3 งำนตรวจสอบติดตำม รำยงำนกำรใช้งบประมำณ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
 1. จัดการให้มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่ม ฝ่าย งาน ในสถานศึกษา รายงานผล  
                   การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย           
                  งบประมาณ 
 2. ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท าสรุปรายงานประจ าปี 
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้มอบหมาย 
ประกอบด้วย 1. นางสาวสุปราณีต   ปานมา ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
                       2. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น         ครูผู้ช่วย                    กรรมการ 
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 3.5 ฝ่ำยสวัสดิกำรบุคลำกร 
         3.5.1 งำนเงินเดือนและค่ำจ้ำง มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
 1. การเบิกจ่ายค่าจ้างครูต่างชาติ และลูกจ้างช่ัวคราว 
 2.จัดท าหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้มอบหมาย 
ประกอบด้วย 1. นางจิราพร    ควนวิไล     ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์       ครู   กรรมการ 
 3.5.2 งำนสวัสดิกำรบุคลำกร มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
 1. จัดท าทะเบียนและหลักฐานการขอเบิกเงิน 
  1.1 ค่ารักษาพยาบาล 
  1.2 ค่าการศึกษาบุตร 
  1.3 เงินค่าเช่าบ้าน 
 2.  ท าทะเบียนคุม และสรุป รายงานผลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการทุกประเภท น าเสนอ 
                     ผู้บริหารสถานศ ึกษาเพ ื่อตรวจสอบทุกส้ินเดือน 

3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 1. นางจิราพร ควนวิไล  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ ์      ครู   กรรมการ 
 3. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   4. นางสาวศิริพร  ศรีไชย    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 

4. กลุ่มบริหำรงำนบ ุคคล 
 

นำงสำวธัญญ์จุฑำ  ผกำกรอง รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบ ุคคล  
 

 4.1 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
 1. วางแผนการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2. ส่งเสริมและพ ัฒนางานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
                ในการปฏ ิบัติงาน 
 3. กำหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะทำ งาน 
 4. พิจารณาและเสนองาน/โครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานและคู่มือด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 6. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัต ิงานและพ ัฒนาระบบการท างานของบ ุคลากร 
 7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของบุคลากร 
 8. นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 9. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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ประกอบด้วย 

1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววจิรา   สังข์ทอง  ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริค า  ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางเพ็ญนภา  สุคตะ   ครูช านาญการ   กรรมการ 
5. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
6. นางสาวจันทร์จิรา   บัวทอง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
7. นางสาวกนกวรรณ    เหมทานนท์ ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 4.2 ฝ่ำยบริหำรสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  4.2.1 งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณของกลุ่มบุคคล 
  2. เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลุ่มบุคคล 
 3. จัดเตรียมวาระการประชุมและจดบันทึกการประชุมพัฒนาคุณภาพงานกลุ่มบุคคล 
 4. จัดทำ/รวบรวม/เผยแพร่เอกสารและผลงานของกลุ่มบุคคล 
 5. จัดเอกสาร – แบบฟอร์ม ไว้บริการครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
 6. รวบรวมข้อมูลและจัดทำสารสนเทศกลุ่มบุคคล 
 7. ประสานงานกับงานเลขานุการผู้อ านวยการ/เลขานุการกลุ่มบริหารและงานอ ื่นๆ ท้ังในและ 
                      นอกสถานศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานกลุ่มบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  8. จัดท ารายงานประจ าปีของกลุ่มบุคคล เพื่อนน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
 9. อ านวยความสะดวกแก่โรงเรียน หน่วยงานราชการ หรือชุมชนท่ีเข้ามาติดต่อราชการ 
                      ในโรงเรียน  
 10. จัดท าแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอน 
                        ในการท างานท่ีไม่จ าเป็น และมุ่งการบริการท่ีดี พร้อมจัดท าแบบประเมินการใช้บริการ 
 11. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารที่สังกัดและ                                  
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน 
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย  
 1. นางสาวธัญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววจิรา   สังข์ทอง  ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริค า  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 4. นางเพ็ญนภา   สุคตะ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 5. นางสาวชนกนาฏ   กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 6. นางสาวจันทร์จิรา   บัวทอง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 7. นางสาวกนกวรรณ   เหมทานนท์ ครู    กรรมการและเลขานุการ 
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 4.2.2 งำนประกันคุณภำพภำยใน  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
 1. ดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม นโยบาย 
                    และแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 2. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานในโรงเรียน และหน่วยงานอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการประกัน  
                    คุณภาพการศึกษา 
 3. ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจาก 
                    หน่วยงานภายนอก 
 4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
                    และ/หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
ประกอบด้วย 
 1. นางสาวธัญญ์จุฑา   ผกากรอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นางเพ็ญนภา   สุคตะ   ครูช านาญการ   กรรมการ 
 3. นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริค า  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 4. นางสาวชนกนาฏ   กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 4.2.3 งานแผนงานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
  1. วางแผนและจัดเก็บเอกสารการประชุม หนังสือราชการ คำส่ัง สารสนเทศเข้าแฟ้ม 
                      อย่างเป็นระบบ 
    2. จัดทำ แผนงาน/โครงการ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  4. ประสานงานผู้ท่ีเก ี่ยวข ้องและจัดเอกสารตามที ่ได้รับมอบหมาย 
  5. ประเมินผลการดำเนินงาน 
  6. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 
 1. นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววจิรา สังข์ทอง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 3. นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์ ครู   กรรมการ 
 4. นางสาวจันทร์จิรา บัวทอง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  4.2.4 งำนพัสดุกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้

  1.วางแผนการด าเนินงานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคลตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  2. ก าหนดการจัดซื้อวัสดุครุภ ัณฑ ์ของกลุ่มบริหารงานบ ุคคลให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
  3. จัดท าระบบฐานข ้อมูลสินทรัพย์ของกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  4. เสนอจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 
  5. ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
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  6. จัดทำ ข้อมูลสารสนเทศงานพัสดุกลุ่มงานบุคคล 
  7. ประเมินผลการดำเนินงาน 
  8. สรุปผลการดำเนินงาน 
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
 1. นางสาวชนกนาฏ   กาญจนภักด์ิ ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววจิรา   สังข์ทอง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 4.2.5 งำนประเมินผลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้ 
  1. วางแผนการประเมินผลกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  2. ประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
  3. ประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลท้ังในระดับหน่วยงานย่อยและในรูปแบบ 
                    ของคณะกรรมการ 
  4. วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
  5. น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการการปรับปรุง และพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 
 1. นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริค า  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววจิรา   สังข์ทอง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 3. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ ครู   กรรมการ 
 4. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 5. นางสาวจันทร์จิรา  บัวทอง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 4.3 ฝ่ำยวำงแผนอัตรำก ำลัง 
  4.3.1 งำนสรรหำ/บรรจุ/แต่งต้ัง/ย้ำย/กำรลำ/หลักฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร   มีขอบข่ายและ 
ภาระหน้าท่ี ดังนี้    
   1. ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีบุคลากรโรงเรียน 
 2. วิเคราะห์อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. จัดท าแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาและจัดท าข้อมูลบุคลากร-ลูกจ้าง 
 4. บรรจุแต่งต้ัง ย้าย โอนข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ การลาออกและเกษียณอายุราชการ 
 5. งานประเม ินผลครูผู้ช่วย 
 6. ควบคุมสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 
 7. ควบคุมการลาของบุคลากร จัดทำทะเบียนควบคุมการลาและจัดท ารายงานการลา 
                                                                                                                        เสนอส านักงานเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ทุกส้ินปีงบประมาณ 
 8. งานการขอมีบัตรประจำ ตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
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 9. งานการขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  งานขออนุญาต 
                      ลาอุปสมบท  งานขอพระราชทานเพลิงศพ  งานขอลาศึกษาต่อ 
 10. งานอ ื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 
 1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววจิรา  สังข์ทอง   ครูช านาญการ   กรรมการ 
 3. นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริค า   ครูช านาญการ   กรรมการ 
 4. นางสาวกนกวรรณ   เหมทานนท์  ครู    กรรมการ 
 5. นางสาวชนกนาฏ   กาญจนภักดิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 6. นางสาวจันทร์จิรา   บัวทอง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 4.3.2 งำนอัตรำจ้ำง มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี ้
 1. ดำเนินการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวด้วยเงินงบประมาณให้ดำเนินการตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง  
                    หรือตามหลักเกณฑ์วิธีการของส านักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐานก าหนด 
 2. ด าเนินการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวด้วยเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา 
                    ด าเนินการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวให้อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด 
 3. ประสานงานและอำนวยความสะดวกครูชาวต่างประเทศเก ี่ยวกับเอกสารต่างๆ 
 4. งานอ ื่นๆ ตามท ี่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 
 1. นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริค า   ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววจิรา   สังข์ทอง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 3. นางเพ็ญนภา   สุคตะ   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 4. นางสาวกนกวรรณ    เหมทานนท์       ครู      กรรมการ 
 5. นางสาวชนกนาฏ   กาญจนภักดิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 4.4 ฝ่ำยทะเบียนประวัติและเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 
          4.4.1 งำนทะเบ ียนประว ัต ิบุคลำกร  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
 1. จัดทำข้อมูลบุคลากร จัดทำทะเบียนประวัติและแฟ้มประวัติบุคลากร บันทึกข้อมูลการ เล่ือนขั้น 
                       เงินเดือน เล่ือนระดับ ปรับตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และข้อมูลอื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
 2. งานอ ื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 

1. นางเพ็ญนภา   สุคตะ   ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกนกวรรณ   เหมทานนท์ ครู   กรรมการ 
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 4.4.2 งำนเลือ่นขัน้เงินเดือนและค่ ำจ้ำงประจำ มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ 
      1. จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
      2. รวบรวมหลักฐานเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ของข้าราชการครูและบุคลากร  
                       ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
                 3. สรุปผลการประเมินผลงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและ  
                      ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  
  4. ดำเนินการเล่ือนขัน้เงนิเดือนของข้าราชการและบุคลากรทางการ 
 5. งานอ ื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ประกอบด้วย  
 1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววจิรา สังข์ทอง   ครูช านาญการ   กรรมการ 
 3. นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์  ครู    กรรมการ 
 4.4.3 งำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
 1. จัดลำดับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ ์
 2. ตรวจสอบผู้ท่ีมีค ุณสมบัต ิครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 3. ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครู 
 4. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 5. งานอ ื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 

1. นางสาววจิรา สังข์ทอง  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางเพ็ญนภา  สุคตะ   ครูช านาญการ  กรรมการ 
3. นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์ ครู   กรรมการ 

 4.5 ฝ่ำยส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  4.5.1 งำนมำรฐำนวิชำชีพ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี ้
   1. ด าเนินการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการขอรับใบอน ุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต ่อ  
                      ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาในสถานศ ึกษา 
 2. ด าเนินการเกี่ยวกับการกำ หนดตำ แหน่งการขอมีและขอเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการครู 
 3. ประสานงานการดำ เนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงานภาระงาน  
                      มาตรฐานการปฏิบัต ิงานมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู และ  
                      บุคลากรในโรงเรียน 
 4. งานอ ื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ประกอบด้วย 

1. นางเพ็ญนภา     สุคตะ   ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาววจิรา    สังข์ทอง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
3. นางสาวกนกวรรณ    เหมทานนท์ ครู   กรรมการ   

 4.5.2 งำนพัฒนำบุคลำกร  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี ้
 1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร ่วมประชุมอบรมสัมมนากับหน่วยงานอื่น 
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
 3. จัดกิจกรรมการพ ัฒนาบ ุคลากรข ึ้นเอง เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา การศึกษา 
                       และดูงาน 
 4. งานอ ื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 
 1. นางสาววจิรา   สังข์ทอง  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางเพ็ญนภา   สุคตะ   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 3. นางสาวกนกวรรณ   เหมทานนท์ ครู   กรรมการ 
 4. นางสาวชนกนาฏ   กาญจนภักดิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 4.5.3 งำนติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขอบข่ายและภาระหน้าที ่ ดังน้ี 
 1. ส่งเสริม ติดตามและตรวจสอบการการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ การรายงาน   
                      ประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ     
                      ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล  
                      (ID Plan  : Individual  Development  Plan ) และ ชุมชนแห่งเรียนรู้วิชาชีพ  
                      ( Professional Learning Community  : PLC ) เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ 
                      พัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ประกอบด้วย 
 1. นางสาวธัญญ์จุฑา   ผกากรอง รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2. นางสุพัตรา   ไกรหา  ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 3. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า  ครูช านาญการ        กรรมการ 
 4. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูช านาญการ        กรรมการ 
 5. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  ครูช านาญการ          กรรมการ 
 6. นางสาวกนกวรรณ   เหมทานนท์ ครู           กรรมการ 
 7. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
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4.5.4 งำนส่งเสริมขวัญก ำลังใจ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้

 1. ปฏิบัติกิจกรรมบ ารุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจบ ุคลากรในวาระต่างๆ 
 2. สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการยกย่องเชิญชูเกียรติ  
                                                                                                        ผู้มีผลงานดีเด่นและม ีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการท่ีกำหนดหรือกรณีอ ื่นตาม 
                     ความเหมาะสม 
 3. งานอ ื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 
 1. นางเพ็ญนภา    สุคตะ  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววจิรา    สังข์ทอง ครูช านาญการ  กรรมการ 
 3. นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริค า ครูช านาญการ  กรรมการ 
  4.6 ฝ่ำยวินัยและกำรรักษำวินัย  
  4.6.1 งำนด ำเนินกำรทำงวินัย มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้

  1. พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรท่ีปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย เพื่อนแบบอย่างแก่เพื่อนร่วมงาน 
 2. ด าเนินการแก้ไขปัญหาบุคคลกรท่ีไม่ปฏิบัติตามวินัย 
 3. ด าเนินการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยของบุคลากร 
 4. การด าเนินการความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างช่ัวคราว 
 5. งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

ประกอบด้วย 
 1. นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์  ครู   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววจิรา สังข์ทอง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 3. นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริค า  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 4. นางเพ็ญนภา สุคตะ   ครูช านาญการ  กรรมการ 
                    5. นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักด์ิ  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
 4.6.2  งำนกำรเสริมสร้ำงและกำรป้องกันกำรกระท ำผิดว ินัย มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ 
 1. จัดรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื ่องวินัยเพ ื่อให้บ ุคลากรได ้ศึกษาหาความร ู้และเป็น      
                    ข้อมูลของผู้บริหารในการพิจารณาดำเนินการทางวินัย 
 2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก ากับควบคุมบุคลากร ให้ปฏ ิบัติงานอยู ่ในขอบเขตของวินัย 
 3. พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรท่ีปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย เพื่อเป็นแบบอย่าง 
                      แก่เพื่อนร่วมงาน 
 4. ด าเนินการแก ้ไขป ัญหาบุคลากร ท่ีไม่ปฏิบัต ิตามวินัย 
 5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำ ผิดทางวินัย 
 6. งานอ ื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ประกอบด้วย 
 1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววจิรา สังข์ทอง   ครูช านาญการ   กรรมการ 
 3. นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริค า   ครูช านาญการ   กรรมการ 
 4. นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์  ครู    กรรมการ 
 5. นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักดิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 4.6.3 งำนออกจำกรำชกำร มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
 1. ด าเนินการประสานงานเกี่ยวกับผู้จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปีการเกษียณอายุราชการ 
 2. ประสานงานการลาออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. รับเรื่องและประสานการให้ออกจากราชการกรณีอ ื่นๆ (เช่น ขาดค ุณสมบัติ, ทุพพลภาพ,  
                      หย่อนสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี) 
 4. ประสานงานการออกจากราชการกรณีถกูเพ ิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 5. งานอ ื่นๆ ตามท ี่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 
 1. นางสาววจิรา   สังข์ทอง  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวรัชดาภรณ์    ศิริค า  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 3. นางสาวกนกวรรณ    เหมทานนท์ ครู   กรรมการ 
 4. นางสาวชนกนาฏ    กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 4.7 งำนกองท ุนงำนบ ุญสว ัสดิกำรครู นักเรียน และบ ุคลำกรโรงเรียนชะอวดว ิทยำคำร 
 4.7.1 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกองทุนงำนบุญสวัสดิกำรครู นักเรียน และบุคลำกร มีขอบข่ายและ
ภาระหน้าท่ี ดังนี ้ดำเนินงานกองทุนงานบญุสวัสดิการครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
ให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนงานบุญสวัสดิการ และนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
คณะครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ประกอบด้วย 
  1. นางวิมล   หนูชุม   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริค า  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  3. นางสาววจิรา   สังข์ทอง  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  4. นางสาวปภาวี    เมืองทอง  ผู้ปกครองนักเรียนช้ัน ม.ต้น กรรมการ 
  5. นางสาวปวีณ์ธิดา   บุญวงศ์ ผู้ปกครองนักเรียนช้ัน ม.ปลาย กรรมการ 
  6. นางสาวธัญญ์จุฑา   ผกากรอง รองผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการและเลขานุการ 
 7. นางศันสนีย์   สมสีแสง  ครูช านาญการ   กรรมการและผช.เลขานุการ 
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5. กลุ่มบริหำรทั่วไป    
   นำงสำวเขมิกำ  สิทธิฤทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 5.1  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ 
แก้ปัญหาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย  
 1. นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์    รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์    ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  3. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นางลภารัตน์  รอดสง     ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5. นายสาโรจน์  รัตนค า       ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 6. นายวิเชียร  บุญรัตน์       ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ   
 7. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  8. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  ครู    กรรมการ 
 9.นายวรัญญู  ทะเดช     ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
        10. นางชัชฎา   เทพอ านวย    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
        11. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
        12. นางกาญจนา   ชูเมฆา    ครูช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 5.2  ฝ่ำยส ำนักงำนบริหำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
         5.2.1 งำนส ำนักงำนบริหำรกลุ่มบริหำรทั่วไป  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ รวบรวมระเบียบแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานกลุ่มบริหารทั่วไป เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ จัดโครงสร้างการบริหารงาน จัดท า
แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผน
ท่ีวางไว้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประเมินและสรุปผลการ
ด าเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวจิราวรรณ   บัวเกตุ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
  2. นางกาญจนา   ชูเมฆา  ครูช านาญการ  กรรมการ  
  3. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครู   กรรมการ 
  4. นางชัชฎา   เทพอ านวย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

5. นางสาวธัญชนก   คงภักดี เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 5.2.2 งำนนโยบำยและแผนงำน  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ ด าเนินการ จัดท าแผนงาน/โครงการ 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สรุปผลการด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมายแต่ละฝ่ายของกลุ่มบริหารท่ัวไป เสนอต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ประกอบด้วย 

1. นางกาญจนา   ชูเมฆา  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายวิเชียร  บุญรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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4. นางสาวธัญชนก คงภักดี เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน กรรมการ 
5. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครู   กรรมการและเลขานุการ 

    5.2.3 งำนสำรบรรณ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้  จัดท าแผนงาน/โครงการส าหรับ        
กลุ่มงานสารบรรณ ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ และน าเสนอหนังสือราชการให้ผู้บริหารทราบและส่ังการ  
แยกประเภทหนังสือ จดร่างหนังสือ เอกสาร เพื่อมอบแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีผู้อ านวยการ โรงเรียนส่ังการ 
โดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง  พิมพ์หนังสือราชการ หนังสือตอบขอบคุณ ค า ส่ังและประกาศของ
โรงเรียน  โต้ตอบหนังสือราชการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จัดท าระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และ
รายงานการประชุม  จัดเตรียมสมุดตรวจราชการ สมุดตรวจเยี่ยม จัดเก็บและท า ลายหนังสือตามระเบียบ        
งานสารบรรณ ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานสารบรรณของสถานศึกษา และระเบียบกฎหมายแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
วางแผนออกแบบงานสารบรรณ ลดขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพ  รายงานผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  
  1. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ   กรรมการ 
  4. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ   
  5. นางนุชฎา    จิตติศักด์ิ  เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 5.2.4 งำนประชำสัมพันธ์โรงเรียน  
  1) ประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำย มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์และผ่านส่ือต่าง ๆ ประกอบด้วย  
  1. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  4. นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์  ครู   กรรมการ  
  5. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า  ครู   กรรมการ 
  6. คณะกรรมการสภานักเรียน  นักเรียน   กรรมการ 
  7. นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 2) สำรประชำสัมพันธ์วำรสำรของโรงเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้   
ผลิตข้อมูลข่าวสาร บทความ สารประชาสัมพันธ์ ให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษา         
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และหน่วยงานภายนอกทราบข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  ประกอบด้วย 

1. นางชัชฎา   เทพอ านวย  กลุ่มบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
2. นางอัจฉรา       ไชยทอง  กลุ่มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวภัสศร   สมทรัพย์   กลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
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4. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
5. นางสาวศิริพร  ศรีไชย   กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
6. นายชิตพล  เต็มนา   กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
7. นางสาวจิรา  จริตงาม           กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 

  8. นายศรีหราช  ขุนทอง   กลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการและเลขานุการ 
 3) บันทึกภำพ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและจัดเก็บ
ภาพเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการใช้งาน โดยให้มีการจัดส่งภาพมายังส านักงานผู้อ านวยการทุกกิจกรรม  
ประกอบด้วย    

1. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครูช านาญการ       กรรมการ  
5. นายสาธร  มหาสวัสด์ิ  ครู   กรรมการ 
6. นางสาวอมรรัตน์   หิรัญรัตน ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
7. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
8. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 5.2.5 งำนกำรจัดระบบควบคุมภำยใน  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ วิเคราะห์ความเส่ียง 
ของการด าเนินงานของสถานศึกษา ก าหนดปัจจัยเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียงตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดการวางแผนการด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันความเส่ียง ประเมินผลและจัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษาส่งหน่วยงานต้นสังกัด  
ประกอบด้วย  
  1. นางสาวจิราวรรณ   บัวเกตุ กลุ่มบริหารทั่วไป   ประธานกรรมการ 
  2. นางสุดารัตน์   ขวัญแก้ว กลุ่มบริหารงานวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวสุปราณีต   ปานมา กลุ่มบริหารงาน สนง.ผอ.  กรรมการ 
  4. นางอัมพร  แสงจันทร์  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ  
  5. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
  6. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
  7. นางขนิษฐา  ใจดี  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ    
  8. นางสาวธัญชนก   คงภักดี เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
  9. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์  เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 5.2.6 งำนประกันคุณภำพ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้  ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษาของกลุ่มบริหารทั่วไป ตรวจสอบและประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ประกอบด้วย 
  1. นางชัชฎา   เทพอ านวย ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

2. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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3. นางลภารัตน์  รอดสง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  4. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  7. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

8. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครู    กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  5.2.7 งำนกำรจัดต้ังของบประมำณ มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ ปฏิบัติงานด้านขอต้ังงบประมาณ 
ของโรงเรียน ประกอบด้วย 
  1. นายสมคิด    สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  2. นายสาโรจน์  รัตนค า  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นายวิเชียร  บุญรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5.3 ฝ่ำยบริกำร    
  5.3.1 งำนยำนพำหนะ มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ ควบคุมดูแลการบ ารุงรักษารถไมโครบัส 
โรงเรียนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ควบคุมดูแลพนักงานขับรถในการให้บริการและท าทะเบียน 
หลักฐานการใช้รถ  ประกอบด้วย 
  1. นายวรัญญู   ทะเดช  ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 

2. นายเลิศศักดิ์  ชูกล่ิน  พนักงานพัสดุ   กรรมการ  
 3. นายวิโรจน์  เนตรสุวรรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
  4. นายสิงหรา   แสงจันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ  
 5.3.2 งำนสัมพันธ์ชุมชน  มีหน้าท่ี  จัดท าแผนงาน/โครงการ งานบริการชุมชน ประสานงานระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและฝ่ายต่าง ๆ ในสายงานกลุ่มบริหารท่ัวไปและงานอื่นๆ ท้ังในและนอกสถานท่ี ประเมินและ
สรุปผลการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 
  1. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
   2. นายวรัญญู   ทะเดช  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
   3. นายเลิศศักดิ์  ชูกล่ิน  พนักงานพัสดุ   กรรมการ 
  4. นายวิโรจน์  เนตรสุวรรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 5.4  ฝ่ำยอำคำร สถำนที่และกำรใช้บริกำรอำคำร สถำนที่  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้  วางแผนการใช้
บริการอาคาร สถานท่ี จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ ประสานงาน
กับบุคลากรสนับสนุนการซ่อมบ ารุง อ านวยความสะดวกในการใช้อาคาร  สถานท่ีแก่บุคคลภายนอก โดยหัวหน้า
อาคารจะคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีอาคารสถานท่ีให้ การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ปรับปรุง ดูแล บริเวณของโรงเรียนท้ังหมด เพื่อให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และมี
หน้าท่ีตรวจอาคารแต่ละอาคาร  ประกอบด้วย 
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  1. นายสมคิด    สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ / 

ผู้ตรวจห้องน้ าชายอาคาร4  
  2. นางอัจฉรา   ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ตรวจอาคารเรียน 1/ 
         ผู้ตรวจห้องน้ าหญิงอาคาร 3 
  3. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ตรวจอาคารเรียน 1 
  4. นางชัชฎา  เทพอ านวย  ครูช านาญการ  ผู้ตรวจอาคารเรียน 1 
 5. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูช านาญการ  ผู้ตรวจอาคารเรียน 1  
  6. นางกัญหา  ม้าแก้ว  ครูผู้ช่วย   ผู้ตรวจอาคารเรียน 1 
  7. นางขนิษฐา   ใจดี  ครูช านาญการ  ผู้ตรวจอาคารเรียน 2 
  8. นางมณฑา  แก้วมณี  ครูช านาญการ  ผู้ตรวจอาคารเรียน 2  
  9. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ ครู   ผู้ตรวจอาคารเรียน 2 
 10. นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์ ครู   ผู้ตรวจอาคารเรียน 2 
  11. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข ครูอัตราจ้าง  ผู้ตรวจอาคารเรียน 2 
  12. นางสมจิตร  คงทองเอียด ครูช านาญการพิเศษ ผู้ตรวจอาคารเรียน 3 
  13. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครูช านาญการพิเศษ ผู้ตรวจอาคารเรียน 3 
  14. นางสาวจุรีย์    ไก่แก้ว ครูช านาญการ  ผู้ตรวจอาคารเรียน 3 
  15. นางกาญจนา   ชูเมฆา ครูช านาญการ  ผู้ตรวจอาคารเรียน 3 
  16. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ ผู้ตรวจอาคารเรียน 4 
  17. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ ครูช านาญการ  ผู้ตรวจอาคารเรียน 4 
  18. นางเอื้อมเดือน  สุริยะย์ ครูช านาญการ  ผู้ตรวจอาคารเรียน 4/ 
         ผู้ตรวจห้องน้ าชายอาคาร 4/  
         ผู้ตรวจห้องน้ าหญิงอาคาร 4 
  19. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครูช านาญการ  ผู้ตรวจอาคารเรียน 4 
  20. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ตรวจห้องน้ าชายอาคาร 3/ 
         ผู้ตรวจห้องน้ าหญิงอาคาร 3 
  21. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา ครูช านาญการพิเศษ ผู้ตรวจห้องน้ าหญิงอาคาร 3 
  22. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  ครูช านาญการ  ผู้ตรวจห้องน้ าชายอาคาร 3 
  23. นายสาธร  มหาสวัสด์ิ  ครู   ผู้ตรวจห้องน้ าชายอาคาร 3 
  24. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูผู้ช่วย   ผู้ตรวจห้องน้ าชายอาคาร 3 
  25. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์ ครูผู้ช่วย   ผู้ตรวจห้องน้ าหญิงอาคาร 3 
  26. นายสาโรจน์  รัตนค า  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ตรวจห้องน้ าชายอาคาร 4 / 
         ผู้ตรวจห้องน้ าหญิงอาคาร 4 
  27. นายค ารพ   รอดสง  ครูช านาญการ  ผู้ตรวจห้องน้ าชายอาคาร 4 / 
         ผู้ตรวจห้องน้ าหญิงอาคาร 4 
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  28. นางปิยนุช   มามาก  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ตรวจโรงอาหาร 
  29. นางจิราพร  ควนวิไล  ครูช านาญการ  ผู้ตรวจโรงอาหาร 
  30. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  ครูช านาญการ  ผู้ตรวจโรงอาหาร 
  31. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า ครูช านาญการ  ผู้ตรวจโรงอาหาร 
  32. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครูช านาญการ  ผู้ตรวจโรงอาหาร 
  33. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า ครู   ผู้ตรวจโรงอาหาร 
  34. นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี ครู   ผู้ตรวจโรงอาหาร 
  35. นายวิเชียร   บุญรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ตรวจโรงจอดรถ 
  36. นายสานิตย์  แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ตรวจโรงจอดรถ 
  37. นางลภารัตน์ รอดสง  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ตรวจโรงจอดรถ 
 38. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ตรวจโรงจอดรถ 
  39. นายศรีหราช  ขุนทอง  ครู   ผู้ตรวจโรงจอดรถ  
  40. นางวรรณา  จันทรัตน์ พนักงานธุรการ           นักการประจ าอาคารเรียน 1 
  41. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า   นักการประจ าอาคารเรียน 3 
  42. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว  นักการประจ าอาคารเรียน 2 
  43. นายประยงค์  ช านาญแป้น  ลูกจ้างช่ัวคราว  นักการประจ าอาคารเรียน 4 
  44. นายจ าลอง  อ้นประวัติ ลูกจ้างช่ัวคราว  อาคารโดมหลังเก่าและหลังใหม่ 
  45. นายเลิศศักดิ์  ชูกล่ิน  พนักงานพัสดุ  ผู้ช่วย 
  46. นายวิโรจน์  เนตรสุวรรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  ผู้ช่วย 

47. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน ผู้ช่วย  
  48. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูช านาญการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  49. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ ์ ครู   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
         5.4.1 งำนควำมสะอำดและเขตพื้นที่ควำมรับผิดชอบของนักเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้         
ดูแลความสะอาดท่ัวไปของอาคารเรียน ห้องเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน  ประกอบด้วย 
  1. นายสาโรจน์  รัตนค า  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสจุิตรา  กัญจนกาญจน์  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3. นายชูศักดิ์    นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นายสานิตย์   แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  5. นางสาวธนพร  ทองลมุล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  6. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกล้ียง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

7. นางรองรกั  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
8. นางศันสนีย์  สมสีแสง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
9. นายสาธร  มหาสวัสด์ิ  ครู   กรรมการ 
10. ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1 - ม.6    กรรมการ 
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11. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  กรรมการ 
12. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
13. นายประยงค์  ช านาญแป้น ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
14. นายจ าลอง  อ้นประวัติ ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
15. คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน   กรรมการ    
16. นางวรรณา จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  กรรมการและเลขานุการ  

       5.4.2 งำนระบบภูมิทัศน์  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้  วางแผนงานระบบภูมิทัศน์ ปรับปรุงให้ร่มรื่น 
สวยงาม ปลอดภัย ดูแล บ ารุงรักษา ตกแต่งต้นไม้ ไม้ประดับให้เรียบร้อย เป็นระเบียบ สวยงาม โดย ร่วมมือกับ
ส านักงานผู้อ านวยการในการด าเนินการ   ประกอบด้วย 

1. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นายสาโรจน์  รัตนค า  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายวิเชียร  บุญรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
  4. นายเลิศศักดิ์  ชูกล่ิน  พนักงานพัสดุ  กรรมการ 
  5. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  กรรมการ 
  6. นางวรรณา จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  กรรมการ 

7. นายวิโรจน์  เนตรสุวรรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
8. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
9. นายประยงค์  ช านาญแป้น ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
10. นายจ าลอง  อ้นประวัติ ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
11. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ  

 5.4.3 งำนสำธำรณูปโภค   มขีอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้  ให้บริการสาธารณูปโภค ซ่อมแซมท่ีช ารุดให้อยู่ 
ในสภาพใช้งานได้ ปลอดภัยและติดตามการใช้ให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า   ประกอบด้วย 
  1. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นายสาโรจน์  รัตนค า  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายวิเชียร  บุญรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
 4. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  กรรมการ 
  5. นายเลิศศักดิ์  ชูกล่ิน  พนักงานพัสดุ  กรรมการ 
  6. นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  กรรมการ 
  7. นายวิโรจน์  เนตรสุวรรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
  8. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
  9. นายประยงค์  ช านาญแป้น ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ   
                     10. นายจ าลอง  อ้นประวัติ ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 

11. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ  
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 5.4.4  งำนออกแบบก่อสร้ำง ซ่อมบ ำรุง มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้   วางแผนร่วมกับแผนงาน
โรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนองบประมาณการก่อสร้าง ซ่อมบ ารุง งานอาคารสถานท่ีในโรงเรียน    
ประกอบด้วย 
 1. นายวิเชียร  บุญรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 3. นายสาโรจน์  รัตนค า  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นายวรัญญู   ทะเดช  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 5. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  กรรมการ 
 6. นายสิงหรา    แสงจันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
 7. นายประยงค์  ช านาญแป้น ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
 8. นายจ าลอง  อ้นประวัติ  ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
 9. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

10. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        5.4.5 งำนบุคลำกรสนับสนุน มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้  ก ากับติดตาม และดูแลให้บุคลากร
สนับสนุนปฏิบัติหน้าท่ีดูแลอาคารเรียนและบริเวณต่างๆ และประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง  ประกอบด้วย  
   1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
   2. นายสาโรจน์  รัตนค า  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   3. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   4. นายวิเชียร  บุญรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   5. นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        5.4.5.1 บุคลำกรสนับสนุนรับผิดชอบดูแลอำคำรเรียนและบริเวณต่ำงๆ มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี  ดังนี้  
ดูแลให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจตราดูแลอาคารสถานท่ี  ท้ังระบบไฟฟ้า พัดลม เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องมือดับเพลิง หากมีข้อบกพร่องหรือช ารุดให้รายงานหัวหน้างานอาคารสถานท่ีรับทราบ และรับการประเมินสรุปผล
การปฏิบัติงาน    ประกอบด้วย   

1. นางวรรณา  จันทรัตน์     พนักงานธุรการ งานต้อนรับแขกส านักงานผู้อ านวยการ 
        ห้องส านักงานกลุ่มงานต่างๆ  

อาคารเรียน 1  
โรเนียวเอกสาร 
ห้องน้ าครูในอาคารเรียน 1 
เวรวันหยุด  
งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย  
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2. นายถาวร  สังแป้น           ช่างไฟฟ้า   โรเนียวเอกสาร 
      ดูแลอาคารเรียน 3 ด้านหน้าและด้านหลัง   

ตัดหญ้าหลังอาคารเรียน3,   
ระบบไฟฟ้า 
ท าความสะอาดหอประชุม 
เวรยามกลางคืน 
งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย  

3. นายสิงหรา   แสงจันทร์    ลูกจ้างช่ัวคราว บริเวณหน้าโรงเรียนด้านทิศเหนือ 
ด้านหลังอาคาร 1  
ดูแลอาคาร 2 ท้ังหมด 
ดูแลห้องน้ านักเรียนชาย    
ดูแลโรงน้ าโรงเรียน   
สวนหย่อมอาคาร 2 
ตัดหญ้าในสนาม 
โรงจอดรถครู 
ระบบประปา 
เวรยามวันอาทิตย์ 
งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย  

4. นายประยงค์  ช านาญแป้น   ลูกจ้างช่ัวคราว    บริเวณหน้าโรงเรียนทิศใต้ 
ดูแลอาคาร 4 และบริเวณโดยรอบ 
ห้องน้ านักเรียนชายและหญิงอาคาร 4  
หลังป้อมยามและท่ีจอดรถตลอดแนว 
ตัดหญ้าในสนาม , ความสะอาดสนามฟุตบอล 
อาคารหมวดอุตสาหกรรม 
ดูแลโรงน้ าโรงเรียน 
ระบบประปา 
เวรยามวันอาทิตย์ 
งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

  5. นายจ าลอง  อ้นประวัติ     ลูกจ้างช่ัวคราว ถนนหน้าอาคาร 1 
        หอพระ 

อาคารโดมหลังเก่าและใหม่  
ห้องน้ าหญิงอาคาร 3 
สวนหย่อมหน้าอาคาร 1 
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โรงจอดรถนักเรียน    

 ตัดหญ้าในสนามใหญ่ 
        ดูแลโรงน้ าโรงเรียน  
        ระบบไฟฟ้า 
        เวรยามวันอาทิตย์ 
         งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 5.5  ฝ่ำยโภชนำกำรและร้ำนค้ำสวัสดิกำร  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้   จัดท าแผนงาน โครงการ และ
งานเกี่ยวกับงานโภชนาการ ร้านค้าสวัสดิการ การประกาศและการประมูลร้านค้า  การขอใช้ ควบคุม ดูแลการ
ประกอบการ  การจ าหน่ายอาหารของผู้ประกอบการในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะและปริมาณอาหารให้ เหมาะสม 
ดูแลการจัดน้ าด่ืมท่ีสะอาด ให้ความรู้ทางโภชนาการ การส่งเสริมสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหารให้แก่นักเรียน
และบุคลากร ในโรงเรียน    ประกอบด้วย  
 1. นายสาโรจน์  รัตนค า  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางลภารัตน์  รอดสง  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี  ครู   กรรมการ 
 4. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า ครู   กรรมการ 
 5. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  ครู   กรรมการ 
 6. นางสาวปลีรัตน์   เกล้ียงจันทร์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
 7. อย.น้อยโรงเรียน   นักเรียน   กรรมการ 
 8. คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน   กรรมการ 
 9. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      5.6  ฝ่ำยงำนอนำมัยโรงเรียน  มีหน้าท่ี  ให้บริการด้านการปฐมพยาบาล สุขภาพอนามัยแก่นักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับงานอนามัย สรุปประเมินผลภาวะโภชนาการ สถิติ
ข้อมูลต่าง ๆ จัดหาเวชภัณฑ์ ยา ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล ผู้ปกครอง และรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ประกอบด้วย  
  1. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครู   ประธานกรรมการ 
  2. นางสมจิตร  คงทองเอียด ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์ ครู   กรรมการ 
  4. นางสาวปลีรัตน์  เกล้ียงจันทร์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  5. อย.น้อย โรงเรียน  นักเรียน   กรรมการ 
  6. นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี ครู   กรรมการและเลขานุการ 
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      5.7  ฝ่ำยงำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ มีหน้าท่ี จัดท าแผนงาน โครงการของงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ด าเนินการตามแผนงาน โครงการและงานท่ีได้รับอนุมัติ สนับสนุนให้ความร่วมมือกับงานอนามัยโรงเรียน 
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จัดท าเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมท้ังจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน   ประกอบด้วย 

1. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครู   ประธานกรรมการ 
  2. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นางสมจิตร  คงทองเอียด ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  5. นางรองรกั  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
  6. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครูช านาญการ  กรรมการ   
  7. นางกาญจนา  ชูเมฆา    ครูช านาญการ  กรรมการ 
  8. นางสาวเกศริน   สิทธิฤกษ์ ครู   กรรมการ  
  9. นายชิตพล  เต็มนา  ครู   กรรมการ 
  10. คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน   กรรมการ 
  11. อย.น้อยโรงเรียน  นักเรียน   กรรมการ 
  12. นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี ครู   กรรมการและเลขานุการ 
  13. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      5.8  งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี   ดังนี้   ก าหนดให้มีคณะกรรมการ  
ซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลท าหน้าท่ีก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายมาตรฐาน  
ในการบริหารจัดการทางการศึกษา จัดท าแผนงานหรือโครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษา ประสานงานและ
ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการ จัดท าระเบียบ
วาระการประชุม เชิญคณะกรรมการประชุมตามวาระและบันทึกการประชุม/รายงานการประชุม อ านวยความ
สะดวกแก่คณะกรรมการสถานศึกษา ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน  รายงานผลงาน
ประจ าปี  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วย  
 1. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
 2. นายเลิศศักดิ์  ชูกล่ิน พนักงานพัสดุ กรรมการ 
 3. นางวรรณา  จันทรัตน์   พนักงานธุรการ กรรมการ 
 4. นายถาวร  สังแป้น      ช่างไฟฟ้า กรรมการ 
 5. นายวิโรจน์  เนตรสุวรรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ 
 6. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
    5.9 งำนโครงกำรมำตรกำรประหยัดพลังงำนค่ำสำธำรณูปโภค  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้    
 1)  คีย์ข้อมูลรายงานค่าสาธารณูปโภค รายไตรมาศ   
  2)  ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 

 3)  ก ากับดูแลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการท่ีก าหนด 
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 4)  ก าหนดแนวทางและข้อคิดเห็น ให้ค าแนะน าเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน 
 5)  พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิด 
           ความประหยัดพลังงาน 

6) ติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน 
ประกอบด้วย 
 1. นางสาวเขมิกา   สิทธิฤทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นายสมคิด   สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ  
 3. นายสาโรจน์  รัตนค า  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4. นายวิเชียร  บุญรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 5. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ ครู    กรรมการ 
 6. คุณครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน     กรรมการ 
 7. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า   กรรมการ 
 8. นางวรรณา  จันทรัตน์ พนักงานธุรการ   กรรมการ 
 9. นายสิงหรา   แสงจันทร์     ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 10. นายประยงค์  ช านาญแป้น   ลูกจ้างช่ัวคราว     กรรมการ 
 11. นายจ าลอง  อ้นประวัติ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 12. นางนุชฎา    จิตติศักดิ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน   กรรมการ 
 13. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 14. นางสาวธัญชนก  คงภักด ี เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

6. กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
   นำงสำวเขมิกำ  สิทธิฤทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน    
    6.1 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้  
 1) วางแผนการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 2) การจัดโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   
 3) ส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศติดตามการบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   
 4) ประสานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 5) งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 

1. นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ         
2. นางสาวธนพร  ทองลมุล  หน.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน/      รองประธานกรรมการ 

หน.ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2          
3. นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย   รองหน.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน/  รองประธานกรรมการ 

หน.ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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4. นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์  หน.งานระเบียบวินัย/              กรรมการ 

     หน.ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3        
5. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล หน.ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1        กรรมการ 
6. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  หน.ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6        กรรมการ 
7. นายสมคิด สุวรรณรัตน์  หน.เวรยาม          กรรมการ 
8. นางสาวศิริเพ็ญ   หนูเกล้ียง หน.งานส านกังานและงานเลขานุการกลุ่มฯ   กรรมการ 
9. นางสาวสุปราณีต  ปานมา หน.งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/ กรรมการ 

   งานประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
10. นางสาวจิรา  จริตงาม  รองหน.ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  กรรมการ 
11. นายชิตพล  เต็มนา  ครู           กรรมการ 
12. นางอัมพร แสงจันทร ์           หน.ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/ 

   หน.งานสารสนเทศกลุ่มฯ              กรรมการและเลขานุการ 
13. นายสุรกานต์  เกล้ียงข า  หน.งานประกนัคุณภาพ           กรรมการและผช.เลขานุการ 

  6.2  งำนส ำนักงำนและงำนเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  มีขอบข่ายและภาระหนา้ท่ี ดังนี้  
1) รับส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ บันทึกเสนอ เก็บหนังสือราชการ  
2) ประสานงาน ติดตาม เกี่ยวกับหนังสือท่ีมาถึงกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
3) ท าระเบียบวาระการประชุม และบันทึกการประชุมกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
4) ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน 
5) วางแผนด าเนินการควบคุม ลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
6) จัดท าแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
7) จัดท าหนังสือคู่มือนักเรียน   
8) จัดท าเอกสารเกี่ยวกับระเบียบกฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเพื่อใช้ในโรงเรียน 
9) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัยกฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้บุคลากรและนักเรียนทราบ 
10) ก าหนดแผนภูมิการจัดองค์กรกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
11) จัดท าเอกสารพรรณนางานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน     
12) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชา 
13) รับทราบเพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
14) ด าเนินการปฏิบัติงานตามโครงการท่ีก าหนด 
15) ดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง งานแผนงานตามโครงการ 
16) ตรวจสอบดูแลงานพัสดุกลุ่มงาน 
17) งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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ประกอบด้วย  

1. นางสาวศิริเพ็ญ   หนูเกล้ียง   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางอัมพร  แสงจันทร์  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวภาวณี   ด่านศิระวานิชย ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสาวจิรา  จริตงาม  ครู   กรรมการ 
5. นายภัทรกร  ศิริรัตน์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

6.3 งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
1) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
2) จัดท าเอกสารหรือแบบฟอร์มต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา  ได้แก่    
    เอกสารการคัดกรองนักเรียน (SDQ) เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม   
    สมุดระเบียนสะสมของนักเรียน  แบบส ารวจการเข้าแถวเคารพธงชาติ  คู่มือครูที่ปรึกษาและ   
    แบบบันทึกการตรวจผมนักเรียน   

 3) จัดค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับช้ันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4) ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5) ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับช้ัน 
6) ประสานงานกับหัวหน้าระดับช้ัน ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
7) ประสานครูที่ปรึกษาเพื่อออกเย่ียมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
8) ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
9) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวธนพร   ทองลมุล   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกล้ียง   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นายวรรณวิทย์   ควนวิไล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นายชูศักดิ์   นวลจุ้ย   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางอรอุมา   นิตย์วิมล   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
8. นางขนิษฐา  ใจดี    ครูช านาญการ  กรรมการ 
9. นางชัชฎา  เทพอ านวย   ครูช านาญการ  กรรมการ 
10. นางสาวจิรา  จริตงาม   ครู   กรรมการ 
11. นายภัทรกร  ศิริรัตน์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
12. นางสาวปลีรัตน์  เกล้ียงจันทร์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
13. นางอัมพร  แสงจันทร์   ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
14. นายสุรกานต์  เกล้ียงข า  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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6.4 งำนหัวหน้ำระดับและครูที่ปรึกษำ  

  6.4.1 หัวหน้ำระดับและรองหัวหน้ำระดับ มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้  
1) แต่งต้ังหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาประจ าช้ันในแต่ละปีการศึกษา 
2) ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนในระดับช้ัน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีก าหนด 

              ประสานงานกับครูท่ีปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมแก้ไข/พัฒนานักเรียน 
3) ช้ีแจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับให้เข้าใจและชัดเจนง่ายต่อ 
    การปฏิบัติ 
4) จัดค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับช้ันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5) อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไขเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ 
6) จัดท าระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย  
    การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน การตรวจเครื่องแบบ และทรงผมนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
7) ควบคุม ก ากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียนโดยส่งหนังสือถึงผู้ปกครอง  

              เมื่อนักเรียนขาดเรียน 3 วันขึ้นไป   
8) จัดแบ่งนักเรียน ครู ไปร่วมพิธีหรือกิจกรรมกับทางราชการ ท้ังรัฐพิธีและราชพิธี 
9) ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
10) ปฏิบติังานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย   
1. นางสาวธนพร  ทองลมุล     ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

              2. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย     ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
                3. นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกล้ียง    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. นางสาวธนพร ทองลมุล   หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ประธานกรรมการ 
2. นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์   รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กรรมการ 
3. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล  หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  กรรมการ 
4. นางชัชฎา เทพอ านวย   รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กรรมการ 
5. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กรรมการ 
6. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิตย์    หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3       กรรมการและเลขานุการ 

   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประธานกรรมการ 
2. นางขนิษฐา ใจดี    รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กรรมการ 
3. นางอรอุมา  นิตย์วิมล   หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  กรรมการ 
4. นางสาวจิรา  จริตงาม  รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กรรมการ 
5. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน รองหัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กรรมการ 
6. นางอัมพร  แสงจันทร์  หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5           กรรมการและเลขานุการ 
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6.4.2 ครูที่ปรึกษำ มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้  

1) ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ก ากับดูแล ควบคุมการเข้าแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ การเดินแถว 
เข้าช้ันเรียนของนักเรียน พร้อมท้ังบันทึกการมาเข้าแถว การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในสมุด
ส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งท่ีมีกิจกรรม 

2) เข้าโฮมรูม อบรมนักเรียน พร้อมท้ังบันทึกการเข้าโฮมรูมของนักเรียน  
3) จัดท าระเบียนความประพฤติ และช้ีแจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับให้นักเรียนเข้าใจและ

ชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติ  
4) ควบคุม ก ากับดูแล แก้ไข ให้ค าแนะน านักเรียนในช้ันเรียนเกี่ยวกับความประพฤติ  การแต่งกาย การ

มาเรียน ฯลฯ  โดยประสานงานกับหัวหน้าระดับ และผู้ปกครองในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา 
5) ดูแลการท าความสะอาดห้องเรียนของนักเรียนท่ีเป็นเวรประจ าวัน ตลอดท้ังการจัดโต๊ะ เก้าอี้ให้

เป็นระเบียบ และควบคุม ส่งเสริมการจัดบอร์ดเรื่องท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการศึกษาหรือวัน
ส าคัญทางราชการและศาสนา   

6) ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนท่ีติด 0, ร, มส, มผ ท้ังต้อง
ประสานงานกับงานวัดผล  งานแนะแนว  และผู้ปกครอง 

7) อบรม ตักเตือน และท าโทษนักเรียนตามระเบียบ บทลงโทษท่ีโรงเรียนก าหนด เมื่อนักเรียน
ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน 

8) เป็นท่ีปรึกษาให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีดี 

9) ตรวจตราดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน เช่น ความสะอาดของนักเรียน  ความสะอาดของ
เครื่องแต่งกาย ห้องเรียน การรับประทานอาหาร สุขภาพอนามัย ความเป็นระเบียบอื่นๆ 

10)  อบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีใช้ส่ิงของส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ประตู ห้องน้ า ห้องส้วม ฯลฯ  ให้ถูกวิธี 
11)  ตรวจค้นตรวจหาส่ิงของต้องห้ามผิดกฎหมายระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน นักเรียนในท่ีปรึกษา

อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกระท าผิดหรือไม่เหมาะสม 
12) จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนให้เรียบร้อย  ถูกต้อง  และส่งผู้ปกครองให้ทันเวลา 
13) เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่นักเรียนด้านการแต่งกาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม วางตัวเป็นครูท่ีดีตลอดเวลา   
14) ติดตาม  สรุป  ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
15) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

ประกอบด้วย 
รายช่ือครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น    

  ม.1/1 นางสาวจุรีย์     ไก่แก้ว             นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ 
ม.1/2 นางปิยนุช  มามาก                  Mr.Keenan  Myburgh 
ม.1/3 นางสาวกนกวรรณ    เหมทานนท์    นายสุรชาติ  เอี่ยมส าอางค์ 
ม.1/4 นายศรีหราช  ขุนทอง              นางสาวสุรัญญา  หนูสุข 
ม.1/5 นางสาวจารุณี  นิยมญาติ          นางสาวจันจิรา  บัวทอง             
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ม.1/6 นางสมจิตร  คงทองเอียด          นายไพฑูรย์  ขุนทอง 
ม.1/7 นางกาญจนา  ชูเมฆา            นางสาวณัจธิร์ยา ชูแสง 
ม.1/8 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล        นางอรสา  บุญรินทร์ 
ม.1/9 นางชัชฎา  เทพอ านวย           นายวรัญญู  ทะเดช 
ม.2/1 นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์    นางสาวรวินันท์  ไพพูล 
ม.2/2 นางเอื้อมเดือน   สุริยะย์         
ม.2/3 นางมณฑา   แก้วมณี              นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ 
ม.2/4 นายเสนาะ   ทรงประดิษฐ์        นางชุติมา   วินิโย     
ม.2/5 นางรองรัก  สุวรรณรัตน์           นางสาวธันย์ชนก     สุมาลี       
ม.2/6 นางสาวจิราวรรณ   บัวเกตุ        นางสาวอมรรัตน์   หิรัญรัตน ์
ม.2/7 นางสาวเกศริน   สิทธิฤกษ์         นางสาวขวัญจิรา   นวลแป้น 
ม.2/8 นางสาวธนพร   ทองลมุล        นายภัทรกร  ศิริรัตน์ 
ม.2/9 นางสาวนวิญญา   กุณฑล      นางสาวศิริพร  ศรีไชย    
ม.3/1 นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริค า       นางสาวผกามาศ    สิริอินทร์ 
ม.3/2 นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า      
ม.3/3 นางสาวภัสศร   สมทรัพย์        นายสุรกานต์      เกล้ียงข า 
ม.3/4 นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว           นางอัจฉรา    ไชยทอง 
ม.3/5 นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์          นางสุพัตรา    ไกรหา 
ม.3/6 นางสาวภาวณี   ด่านศิระวานิชย์      นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์   
ม.3/7 นางสาวสุปราณีต  ปานมา       นายรัตนชัย   ตัญญะ 
ม.3/8 นายสาโรจน์   รัตนค า           นางสาวศิริเพ็ญ   หนูเกล้ียง 

รายช่ือครูที่ปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย     
ม.4/1 นางขนิษฐา  ใจดี            
ม.4/2 นายสานิตย์   แจ้งจุล        นางสาวสุกัญญา   นวนเสน 
ม.4/3 นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว      นายไชยวัฒน์  เสือเทพ  
ม.4/4 นางจิราพร    ควนวิไล         
ม.4/5 นายชูศักดิ์     นวลจุ้ย        นางสาวปลีรัตน์   เกล้ียงจันทร์ 
ม.4/6 นายสมคิด  สุวรรณรัตน์         
ม.5/1 นางศันสนีย์   สมสีแสง          นางสาววราลิน นิชานนท์  
ม.5/2 นางสาวจิรา  สังข์ทอง 
ม.5/3 นางสาวอุทัยวรรณ    สังคานาคิน        นางสาวจันทร์ทิพย์   รอดมา 
ม.5/4 นางอัมพร   แสงจันทร์                นายสาธร    มหาสวัสด์ิ 
ม.5/5 นางเกวลิน  เกตุแก้ว                   นายชิตพล   เต็มนา 
ม.6/1 นางอรอุมา    นิตย์วิมล        
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ม.6/2 นายวิเชียร    บุญรัตน์           นายวรายุทธ  พรหมพิทักษ์ 
ม.6/3 นางเพ็ญนภา   สุคตะ            นางสาวนัยเนตร  ปานชัย 
ม.6/4 นางเพ็ญนภา   สุคตะ            นางสาวนัยเนตร  ปานชัย  
ม.6/5 นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย         นางสาวจิรา    จริตงาม 
ม.6/6 นางลภารัตน์  รอดสง            นางสาวชญานิศ  แก้วเทวา 

    6.5 งำนระเบียบวินัย  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ 
  1) จัดท าข้อมูลนักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม 

2) จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
3) จัดท าหลักฐานการแก้ไขหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามวิธีการท่ีก าหนด 
4) ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียนของนักเรียน 
5) จัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโอกาสต่าง ๆ เช่น หน้าเสาธง, ประชุมประจ าสัปดาห์ 
6) จัดประชุมสัมมนาตามโครงการของฝ่ายงานระเบียบวินัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
    เช่น โรงพยาบาล,องค์การบริหารส่วนต าบล, องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
7) เชิญวิทยากรหรือบุคคลภายนอกให้ความรู้แก่นักเรียน 
8) ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมและนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
9) ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม 
    และนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
10) ประสานงานกับผู้ปกครอง และครูท่ีปรึกษาเพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีความประพฤติ 
      ไม่เหมาะสมและนักเรียนกลุ่มเส่ียง  
11) จัดท าเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
12) รวบรวมคะแนนเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนและจัดท ารายงานสรุปข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน 
13) การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
14) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
15) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย   

ประกอบด้วย  
1. นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ   
2. นายชูศักดิ์   นวลจุ้ย   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
3. นางสาวธนพร  ทองลมุล   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริค า  ครูช านาญการ  กรรมการ 
5. นายศรีหราช   ขุนทอง  ครู   กรรมการ  
6. นายสาธร  มหาสวัสด์ิ   ครู   กรรมการ 
7. นางสาวจิรา  จริตงาม  ครู   กรรมการ 
8. นายวรัญญู  ทะเดช   ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
9. นายสุรกานต์  เกล้ียงข า  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 



68 
10. นายภัทรกร  ศิริรัตน์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
11. นางสาวปลีรัตน์  เกล้ียงจันทร์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
12. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  

 13. ครูที่ปรึกษาทุกช้ันเรียน     กรรมการ 
 14. นายชิตพล  เต็มนา   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 6.6 งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชำธิปไตย และสภำนักเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
1) จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
2) จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
3) ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้องกับ  
    สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
4) จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
5) ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นท่ีปรึกษาในการประชุมตลอดท้ังวางแผนงาน/โครงการส าหรับ  
    ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
6) ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคีการเคารพนบนอบ    
    ของนักเรียนต่อครู 
7) ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายท่ี  
    เหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
8) จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
9) ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์และ    
    ความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
10) ส่งเสริมให้ นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ต่อโรงเรียน 
11) สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนท่ีมีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและ 
     กิจกรรม เช่น มอบรางวัลหรือเกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนท่ีท าความดีด้านต่างๆ  
12) ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าท่ีการพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน 
     เรื่องความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
13) ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนาของชุมชน  เช่น  วันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
14) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 
15) ร่วมกับกลุ่มบริหารงานวิชาการในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงออกถึงความรักความผูกพัน   
     ระหว่างนักเรียนและครู ตลอดถึงเป็นการสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างนักเรียนกับสถานศึกษา 
16) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
17) งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
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ประกอบด้วย 

1. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนวิญญา   กุณฑล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
3. นางอัมพร  แสงจันทร์   ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นางศันสนีย์   สมสีแสง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
5. นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี   ครู   กรรมการ 
6. นางสาวจิรา  จริตงาม   ครู   กรรมการ 
7. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  ครู   กรรมการ 
8. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
9. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
10. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
11. นายวรัญญู  ทะเดช    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
12. นายสุรกานต์  เกล้ียงข า  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
13. นายรัตนชัย   ตัญญะ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
14. นายสาธร  มหาสวัสด์ิ   ครู   กรรมการและเลขานุการ  

 6.7 งำนรักษำควำมปลอดภัย   
          6.7.1  งำนเวรประจ ำวัน  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้

1) จัดท าค าส่ังเวรประจ าวัน สมุดบันทึกเวรประจ าวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสายโดยยึดหลัก   
    ความเหมาะสม 
2) ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยท่ัวไปท้ังภายในและนอกสถานศึกษา 
3) จัดท าบันทึกสถิติการขาด ลา มาสายของนักเรียนและเหตุการณ์ประจ าวันและให้ความ    
    เห็นชอบอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน 
4) ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนท่ีกระท าผิดระเบียบของสถานศึกษาและแจ้งให้ครู   
   ปรึกษาหรือฝ่ายปกครองหรือผู้ท่ีผู้อ านวยการมอบหมายเพื่อพิจารณาโทษต่อไป 
5) มาปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรประจ าวันก่อนเวลาเริ่มต้นท าการปกติ และต้องรออยู่จนกว่านักเรียน 
   จะกลับหมดหรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน 10 นาที 
6) รับผิดชอบเหตุการณ์ประจ าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงาน 
    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
7) สรุปเหตุการณ์ประจ าวันลงในสมุดบันทึกเวรประจ าวัน 
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวธนพร  ทองลมุล  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายสานิตย์  แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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4. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
6. ครูเวรประจ าวัน     กรรมการ 
7. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกล้ียง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 6.7.2  งำนเวรวันหยุดรำชกำร  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้  
1) การรับ – ส่งเวร ให้กระท าต้ังแต่เวลา 06.00 น. – 16.30 น. ของทุกวันปฏิบัติราชการให้ 
    ข้าราชการครูท่ีได้รับแต่งต้ัง เป็นผู้ดูแลรักษาสถานท่ีราชการและทรัพย์สินต่างๆ ของทาง  
    ราชการมิให้สูญหาย 
2) ให้ผู้อยู่เวรลงช่ือในสมุดไว้เป็นหลักฐานการรับ–ส่งเวรก็เช่นเดียวกันให้บันทึกการรับ–ส่งเวร  
    ไว้ในสมุดเป็นหลักฐาน หากส่งมอบไม่ได้เพราะเหตุใดจะต้องรีบแจ้งรายงานให้ผู้บริหารหรือผู้  
    รักษาการทราบโดยด่วน จะละท้ิงหน้าท่ีไปก่อนท่ีจะรับ –  ส่งเวร ไม่ได้โดยเด็ดขาด 
3) ผู้อยู่เวรจะต้องอยู่ประจ า ณ โรงเรียนชะอวดวทิยาคาร ตลอดเวลาจะออกนอกสถานท่ีโดยไม่ 
   อยู่ประจ าหน้าท่ีไม่ได้ 
4) ผู้อยู่เวรหรือผู้ตรวจเวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในวันใด ให้เสนอการเปล่ียนเวรเป็นลายลักษณ์  
    อักษรต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาการณ์ทราบ 
5) ผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ไปราชการนอกโรงเรียน จะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวรรักษาสถานท่ี    
    ราชการตามวันท่ีปรากฏในค าส่ังนี้ 
6) ผู้อยู่เวรต้องตรวจตราดูแลรักษาสถานท่ีราชการ (โรงเรียน) ตลอดจนทรัพย์สินต่าง ๆของทาง     
   ราชการมิให้สูญหายและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย 
7) ผู้อยู่เวรมีหน้าท่ีรายงานการเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุการณ์ผิดปกติอื่นซึ่งเกิดขึ้นต่อผู้บริหาร 
   โรงเรียนหรือผู้รักษาการแทนทราบทุกครั้งและโดยด่วนท่ีสุด 
8) ผู้ตรวจเวรมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจตราการอยู่เวรตามท่ีก าหนดไว้และให้บันทึกการ

ตรวจเวรไว้ในสมุดเวรเป็นหลักฐานหากตรวจพบว่าไม่มีผู้อยู่เวรให้ผู้ตรวจบันทึกการตรวจเวร
ไว้ด้วย 

9) หากผู้อยู่เวรท างานท่ีกลุ่มสาระวิชาหรือจุดหนึ่งจุดใดหรือมีกิจจ าเป็นที่ต้องออกนอกบริเวณ 
    โรงเรียนให้บันทึกแนบท่ีแฟ้มบันทึกเวร 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวธนพร  ทองลมุล    ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. ครูเวรวันหยุดราชการ     กรรมการ  
3. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกล้ียง      ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
6.7.3  งำนเวรยำม  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ 

1) ผู้อยู่เวรให้ปฏิบัติตามมติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการโดยเคร่งครัด
และปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. และบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีทุกครั้ง 

2) ผู้ตรวจเวรให้ตรวจเวรต้ังแต่เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. และบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีทุกครั้ง 
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3) ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนน าเสนอบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามต่อ 

                         ผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาส่ังการเป็นประจ าทุกวันก่อนเวลา 12.00 น. 
4) กรณีท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในวันใด ให้สับเปล่ียนหรือ  

มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นท่ีเรียบร้อย      
ประกอบด้วย 

1. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกล้ียง    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายเลิศศักด์ิ  ชูกล่ิน   พนักงานพัสดุ  กรรมการ 
4. นายวิโรจน์  เนตรสุวรรณ    ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
5. ครูเวรยามกลางคืน      กรรมการ 

6. นายวรัญญู  ทะเดช      ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

 6.7.4  งำนเวรส านักงาน  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ 
1) ผู้อยู่เวรให้ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา (คาบ) ท่ีรับผิดชอบ ตามเวรปฏิบัติงานประจ าวัน 
2) ผู้อยู่เวรแต่ละวันเซ็นรับอนญุาตในกรณีนักเรียนขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
3) กรณีท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในวันใด ให้สับเปล่ียนหรือ มอบหมาย  

   เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นที่เรียบร้อย    

ประกอบด้วย 

1. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวภาวณี  ด่านศิระสานิชย์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายสาธร   มหาสวัสด์ิ    ครู   กรรมการ 
4. นายชิตพล  เต็มนา   ครู   กรรมการ 
5. นางสาวจิรา  จริตงาม    ครู   กรรมการ 
6. นายสุรกานต์  เกล้ียงข า  ครู   กรรมการ 
7. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

6.8 งำนป้องกันยำเสพติดและโรคเอดส์  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ 
1) จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
2) ประสานงานกับครูประจ าช้ันและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
3) การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
4) การตรวจค้นหาสารเสพติดและส่ิงผิดกฎหมาย 
5) การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
6) ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
7) ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
8) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
9) การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
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10) การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
11) การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
12) จัดท าข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอดส์ 
13) ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
14) เฝ้าระวังการระบาดของสถานการณ์เอดส์ 
15) ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ 
16) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันโรคเอดส์ 
17) การให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
18) ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
19) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
20) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย  
1. นายชูศักด์ิ นวลจุ้ย    ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายสานิตย์   แจ้งจุล   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางสาวธนพร   ทองลมุล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสาวภาวณี   ด่านศิระวานิชย์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางอัมพร  แสงจันทร์   ครูช านาญการ  กรรมการ 
7. นางรองรกั  สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
8. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า  ครู   กรรมการ 
9. นายสาธร  มหาสวัสด์ิ   ครู   กรรมการ 
10. นางสาวจิรา  จริตงาม     ครู   กรรมการ 
11. นายชิตพล  เต็มนา   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 6.9  งำนส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ 
1) งานกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
2) งานกิจกรรมนักเรียนนอกหลักสูตร 
3) งานกิจกรรมทัศนศึกษา 
4) งานจัดท าข้อมูลข่าวสาร  โครงการและปฏิทินตามแผนงาน 
5) งานพัสดุ  อุปกรณ์ฝ่ายกิจกรรม 
6) ประสานงานกับงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย  
1. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย    ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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3. นางสมจิตร  คงทองเอียด  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 

4. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางอรสา  บุญรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางสาวธนพร  ทองลมุล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกล้ียง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางอัมพร  แสงจันทร์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
10. นางสาวปลีรัตน์  เกล้ียงจันทร์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
11. ครูที่ปรึกษาทุกช้ันเรียน     กรรมการ 
12. นายภัทรกร  ศิริรัตน์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

6.10    งำนเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
1) จัดต้ังเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันเรียนเครือข่ายผู้ปกครอง

ระดับคณะกรรมการบริหารเครือข่าย 
2) จัดท าข้อมูลเครือข่ายผู้ปกครอง 
3) ก ากบั ติดตาม และประสานงาน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้น าท้องถิ่น  ท้ังด้านการท างาน

และระดมทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา 
4) จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย  และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
5) จัดท าเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย  
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกล้ียง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
3.  นางอัมพร  แสงจันทร์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
4. นายสาธร  มหาสวัสด์ิ  ครู   กรรมการ 
5. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
6. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

6.11   งำนสำรสนเทศ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ 
1) รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ทุกด้าน เพื่อจัดท าสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและสารสนเทศโรงเรียนต่อไป 
2) ประสานงานภายในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในการให้บริการข้อมูลและตอบข้อมูลของ 

ทุกงานท่ีเกี่ยวข้องภายในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
3) รวบรวมและบันทึกข้อมูลของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในระบบสารสนเทศทางการศึกษา

ของโรงเรียน 
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4) จัดท าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   
5) งานส่งเสริมพัฒนาและการส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลต่างๆ 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นางอัมพร  แสงจันทร์  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกล้ียง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
4. นางสาวจิรา  จริตงาม  ครู   กรรมการ 
5. นายสุรกานต์  เกล้ียงข า  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

  6.12  งำนกิจกรรม มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
1) วางแผนการด าเนินกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากขอบข่ายกิจกรรมในฝ่ายงานของ 

  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
2) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
3) จัดประชุมสัมมนาตามโครงการของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล , 

  องค์การบริหารส่วนต าบล, องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 
4)   ร่วมกิจกรรมประชุม อบรม ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ    
5)   กิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
6)   ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

   ประกอบด้วย 
1.  นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า ครู  ประธานกรรมการ  
2.  นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  ครู  กรรมการ 
3. นางสาวกัญหา  ม้าแก้ว  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
4. นายสุรกานต์    เกล้ียงข า  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
5. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
6. นางสาวปลีรัตน์  เกล้ียงจันทร์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ  
7. นางสาวสุรัญญา   หนูสุข  ครูอัตราจ้าง กรรมการ  
8. นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

6.13 งำนประกันคุณภำพ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี ้
1) รวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
2) ประสานงานฝ่ายงานภายในเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ   
    การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
3) สรุป  รวบรวม  รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ         
   กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
4) จัดท าแฟ้มข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
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5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
1. นายสุรกานต์   เกล้ียงข า  ครูผู้ช่วย  ประธานกรรมการ 
2. นายสาธร  มหาสวัสด์ิ  ครู  กรรมการ 
3. นางสาวจิรา  จริตงาม  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

7. กลุ่มบริหำรงำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร    
นำยวรรณวิทย์  ควนวิไล    ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร   

 7.1 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร มีดังนี้ 
1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
4. นางอัจฉรา   ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ   
5. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางสาวนวิญญา  กุณฑล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางชัชฎา  เทพอ านวย  ครูช านาญการ  กรรมการ 
8.  นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูช านาญการ  กรรมการ  
9.  นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครูช านาญการ  กรรมการ 
10.นางอัมพร    แสงจันทร์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
11. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
12.นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  ครู   กรรมการ 
13.นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี  ครู   กรรมการ 
14.นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น ครูผู้ช่วย   กรรมการ   
15.นายรัตนชัย   ตัญญะ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ  
16.นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ภำระงำนหลักกลุ่มบริหำรงำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร มีดังนี้ 

1. ประสานงานกับงานนโยบายและแผนของทุกกลุ่มบริหารงานตามนโยบายของผู้อ านวยการ 
            และฝ่ายบริหารโรงเรียน 

2. ประสาน ติดตามงานท่ีผู้อ านวยการให้นโยบายกับกลุ่มบริหารฝ่ายงานต่างๆของโรงเรียน 
3. ประสานงานกับสารสนเทศของทุกกลุ่มงาน เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประชุมของฝ่ายบริหารโรงเรียน 
4. บริหารดูแลส านักงานผู้อ านวยการ เพื่อต้อนรับแขกท่ีมาติดต่อกับผู้อ านวยการหรือผู้ท่ีมาประสานงาน

ติดต่อราชการกับโรงเรียน 
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5. ประสานและด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนตามนโยบายของผู้อ านวยการ

และฝ่ายบริหารโรงเรียน 
6. ให้บริการข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นกิจกรรม ตามนโยบายของผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารโรงเรียนและ

ข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการสถานศึกษา 
7. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน วางแผนการด าเนินงานของผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานท้ังภายในและหน่วยงานภายนอก 
 7.2 งำนนโยบำยและแผน มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ จัดท านโยบายและแผนงานของส านักงาน
ผู้อ านวยการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานโรงเรียน วิเคราะห์จัดงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน   ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกล้ียง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายรัตนชัย   ตัญญะ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 7.3 งำนสำรสนเทศและเทคโนโลยี  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้  จัดท าแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลเพื่อจัดท า
สารสนเทศ  เก็บรวบรวมเอกสารจากกลุ่ม/ฝ่าย/งานต่างๆและผู้รับผิดชอบ จัดท าเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศ    
ประกอบด้วย 

1. นางชัชฎา   เทพอ านวย  กลุ่มบริหารทั่วไป /  ประธานกรรมการ 
       กลุ่มบริหารงาน สนง.ผอ. /  

     กลุ่มสาระฯ วิทยศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. นางอัจฉรา       ไชยทอง  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 
3. นางสาวภัสศร   สมทรัพย์   กลุ่มบริหารงานวิชาการ/  กรรมการ 
     กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
4. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล/  กรรมการ  
     โครงการ SMP 
5. นางสาวศิริพร  ศรีไชย   กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
6. นางสาวจิรา  จริตงาม           กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
7. นายชิตพล  เต็มนา   กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน/ กรรมการ 

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  
8. นายภัทรกร    ศิริรัตน์   กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  กรรมการ 
9. นางสาวณฐลิล    ฤทธิชัย  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ กรรมการ 
10. นางสาวมัตถกาญจน์   เอียดด า กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
11. นางสุดารัตน์   ขวัญแก้ว  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ฯ กรรมการ 
12. นายสุรกานต์  เกล้ียงข า  โครงการ EIDP   กรรมการ 
13. นางสาวกัณหา   ม้าแก้ว  กลุ่มงานแนะแนว   กรรมการ 
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 14. นางสาวขวัญจิรา  นวนแป้น  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  กรรมการ 
15. นายศรีหราช  ขุนทอง   กลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการและเลขานุการ  

 7.4 ฝ่ำยพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้ 
พัฒนา ปรับปรุงฐานข้อมูลของโรงเรียน จัดท าและพัฒนาเว็บไซด์ของโรงเรียน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาควบคุมดูแลรักษาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียนร่วมกับงานผลิตส่ือนวัตกรรมและ ICT เพื่อการเรียนรู้   ประกอบด้วย 
   1. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   2. นางชัชฎา  เทพอ านวย  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
   3. นายศรีหราช  ขุนทอง  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    7.5 งำนควบคุมภำยในและประกันคุณภำพ  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้  ประสานงาน 
และด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียน และของกลุ่มงานต่างๆ  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุปราณีต   ปานมา ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวศิริเพ็ญ     หนูเกล้ียง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นายรัตนชัย   ตัญญะ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
    7.6 งำนดนตรี กำรแสดงและแสงเสียง มีหน้าท่ี ให้บริการงานดนตรี การแสดง แสงเสียง พิธีกรด าเนิน
รายการ บันทึกภาพในการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานกิจกรรมต่างๆ ท้ังภายในและนอก
สถานศึกษา  ประกอบด้วย  
  1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  2. นางปิยนุช  มามาก   ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย  
  3. นางจิราพร  ควนวิไล  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 

4. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  5. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน ์ ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  6. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  7. นางอัมพร    แสงจันทร์ ครูช านาญการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
        7.7  งำนเลขำนุกำร/วำระงำนผู้อ ำนวยกำร  มีขอบข่ายและภาระหน้าท่ี ดังนี้  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
วางแผน การด าเนินงานของส านักงานผู้อ านวยการ  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายใน 
และภายนอก  ประกอบด้วย 
  1. นายวรรณวิทย์   ควนวิไล ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางอัจฉรา     ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
  3. นางอรอุมา    นิตย์วิมล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ      
  4. นางสาวสุกัญญา   นวนเสน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

5. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
6. นางชัชฎา  เทพอ านวย  ครูช านาญการ   กรรมการ   

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

8. งำนโครงกำรพิเศษของโรงเรียน   
งำนโครงกำรพิเศษของโรงเรียน มีหน้าท่ี วางแผนการด าเนินงาน การบริหารจัดการโครงการพิเศษของ

โรงเรียน เพื่อพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ก ากับติดตาม ในการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย
ของโรงเรียน และประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่อโรงเรียน ตลอดจนการร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประโยชน์แก่ทาง
ราชการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

8.1 โรงเรียนดีประจ ำต ำบลและโรงเรียนคุณภำพต ำบล  มีหน้าท่ี  ด าเนินการตามนโยบาย 
ของโรงเรียนดีประจ าต าบล   ประกอบด้วย 
 1. นายวรรณวิทย์   ควนวิไล  หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประธานกรรมการ 
 2. นางอรสา  บุญรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
 3. นางขนิษฐา  ใจดี   หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางรองรกั  สุวรรณรัตน์  หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
 5. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี กรรมการ 
 6. นางปิยนุช  มามาก  หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 7. นางสุพัตรา  ไกรหา  หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
 8. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ  กรรมการ 
 9. นางสาวธนพร  ทองลมุล  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 10. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 11. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 12. นางอัจฉรา   ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 13. นางจิราพร  ควนวิไล  ครูช านาญการ    กรรมการ 
 14. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูช านาญการ    กรรมการ 
 15. นางกาญจนา  ชูเมฆา  หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     กรรมการและเลขานุการ 
 16. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครูช านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 8.2 งำน STEM ศึกษำ  มีหน้าท่ี ด าเนินการตามนโยบายของงาน STEM ศึกษา   ประกอบด้วย 
       1. นางขนิษฐา  ใจดี   ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

3. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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4. นายสาโรจน์  รัตนค า   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  

 6. นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางสาววจิรา  สังข์ทอง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
9. นางมณฑา  แก้วมณี   ครูช านาญการ  กรรมการ  
10. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า  ครูช านาญการ  กรรมการ 
11. นางศันสนีย์  สมสีแสง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
12. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
13. นางกาญจนา  ชูเมฆา    ครูช านาญการ  กรรมการ 
14. นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์    ครู   กรรมการ 
15. นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์    ครู    กรรมการ 
16. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์    ครู   กรรมการ 
17. นายศรีหราช  ขุนทอง     ครู   กรรมการ 
18. นายวรัญญู  ทะเดช     ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
19. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
20. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
21. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

        8.3 โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง มีหน้าท่ี  ด าเนินการตามนโยบายของสถานศึกษาพอเพียง  ประกอบด้วย 
1. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสุพัตรา  ไกรหา   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์  ครู   กรรมการ 
5. นางสาวจิรา  จริตงาม   ครู   กรรมการ 
6. นางสาวมัตถกาญจน์ เอียดด า  ครู   กรรมการ 
7. นายชิตพล  เต็มนา   ครู   กรรมการ 
8. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
9. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
10. นายวรัญญู  ทะเดช   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
11. คณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ 

12. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



80 
   8.4 โรงเรียนคุณธรรม  มีหน้าท่ี  ด าเนินการตามนโยบายของโรงเรียนคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้ครูทุกคน 
และนักเรียนได้ด าเนินกิจกรรมด้านคุณธรรม     ประกอบด้วย 

1. นายสาธร  มหาสวัสด์ิ   ครู   ประธานกรรมการ  
2. นางเพ็ญนภา  สุคตะ   ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธนพร  ทองลมุล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางสมจิตร  คงทองเอียด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกต ุ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นายวิเชียร  บุญรัตน์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางเกวลิน  เกตุแก้ว   ครูช านาญการ  กรรมการ  
11. นางอัมพร   แสงจันทร์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
12. นางศันสนีย์   สมสีแสง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
13. นางชัชฎา   เทพอ านวย  ครูช านาญการ  กรรมการ 
14. นางสาวจารุณี   นิยมญาติ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
15. นางสาวเกศริน   สิทธิฤกษ์  ครู   กรรมการ 
16. นายชิตพล  เต็มนา   ครู   กรรมการ 
17. นางสาวธันญ์ชนก  สุมาลี  ครู   กรรมการ 
18. นางสาวมัตถกาญจน์   เอียดด า  ครู   กรรมการ 
19. นายวรัญญู  ทะเดช   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
20. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 8.5  โรงเรียนวิถีพุทธและธรรมศึกษำ  มีหน้าที่  ด าเนินการตามนโยบายของโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมให้ครูทกุคน
และนักเรียนได้ด าเนินกิจกรรมวิถีพุทธ  ประกอบด้วย  

1. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  ครชู านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิตร   คงทองเอียด  ครูช านาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
3. นางสมใจ   ทรงประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสาวภาวณี   ด่านศิระวานิชย์  ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางเกวลิน   เกตุแก้ว   ครูช านาญการ  กรรมการ   
6. นางเพ็ญนภา   สุคตะ   ครูช านาญการ  กรรมการ 
7. นายสาธร  มหาสวัสด์ิ   คร ู   กรรมการ  
8. นายไพฑูรย ์ ขุนทอง   คร ู   กรรมการ 
9. นางสาวณฐลิล  ฤทธชิัย   คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
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 8.6  ธนำคำรโรงเรียน มีหน้าที่ ด าเนนิการตามนโยบายของธนาคารโรงเรียน  มคีณะกรรมการด าเนินงาน
ประกอบดว้ย 
  1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ  

2. นางศันสนีย์   สมสีแสง   ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์  คร ู   กรรมการ 
  4. คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  กรรมการ 
                    5. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 8.7 กำรออมแห่งชำติ (กอช.) มีหน้าท่ี ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล มีคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกอบด้วย 
   1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
   2. นายวรรณวิทย์   ควนวิไล  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
   3. นางศันสนีย์   สมสีแสง   ครูช านาญการ  กรรมการ 
   4. นายไพฑูรย์  ขุนทอง   ครู   กรรมการ 
   5. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   6. นายรัตนชัย  ตัญญะ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 

ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานอย่าง 
เต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป  
 

   ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  17  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป      

ส่ัง  ณ วันท่ี  14  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2564   
 

 
 

                                                                 (นางวิมล   หนูชุม)      
               ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 


