
 
 

 

 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
ที่   524 /2562 

เรื่อง แต่งตั้งบุคคล และคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบงานตามโครงสร้าง 
การจัดองค์กรของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ปีการศึกษา 2562 

……………………………………………………………………………………………………. 
 ด้วยรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย  การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการองค์กร 
ให้ เล็กกะทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้ เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว จึงอาศัยอ านาจ  
ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และมาตรา 27  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 109/2550เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 44/2549 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ จึงแต่งตั้งบุคคล และคณะกรรมการ เพ่ือรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการจัดองค์กรของโรงเรียน
ชัยภูมิภักดีชุมพล ปีการศึกษา 2562  ดังต่อไปนี้ 

นำยศรำวุธ  สิงหำรำโท   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
1.  กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

นำยพฤกษทล  ช ำนำญ   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
มีหน้ำที่ 

รับผิดชอบ ดูแล ก ากับ ติดตาม เร่งรัดส่งเสริมสนับสนุน ประเมินผล รายงานเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา 
ทะเบียนและวัดผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 และเครือข่าย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประเมินเสนอความดี  ความชอบของบุคลากร ในกลุ่มบริหารวิชาการและที่เกี่ยวข้อง 
และรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน ล าดับที่ 1 

นำยปรำโมทย์  อินทรบ ำรุง  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
มีหน้ำที่    

1. ควบคุม  ก ากับติดตามการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารวิชาการ ให้เป็นไปตามแผนและระเบียบของ 
ทางราชการแทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  เมื่อรองผู้อ านวยการไปราชการหรือลา 

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย  หรือรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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1.1 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
1. นายพฤกษทล  ช านาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล คร ู กรรมการ 
4. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ คร ู กรรมการ 
5. นายพิทักษ์  เจริญวานิช คร ู กรรมการ 
6. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย คร ู กรรมการ 
7. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม คร ู กรรมการ 
8. นายบุญชู  หนูสลุง คร ู กรรมการ 
9. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ คร ู กรรมการ 
10. นายราชัน  นาสมพงษ์ คร ู กรรมการ 
11. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์ คร ู กรรมการ 
12. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม คร ู กรรมการ 
13. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์ คร ู กรรมการ 
14. นางเอ้ืองไพร  กิ่งปรุ คร ู กรรมการ 
15. นายภคพล  จุ้มใหญ่ คร ู กรรมการ 
16. นายธวัชชัย  ถาวรกาย คร ู กรรมการ 
17. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ คร ู กรรมการ 
19. นางเสาวภา  ชนะหาญ คร ู กรรมการ 
20. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ คร ู กรรมการ 
21. นางเกศินี  รอดเวียง คร ู กรรมการ 
22. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม คร ู กรรมการ 
23. นางสาวปาริชาติ  ทุมสิทธิ์ คร ู กรรมการ 
24. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม คร ู กรรมการ 
25. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์ คร ู กรรมการ 
26. นายจ านงค์  เขียนเขว้า คร ู กรรมการ 
27. นางสาวกชพร  มั่นคง คร ู กรรมการ 
28. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ คร ู กรรมการ 
29. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส คร ู กรรมการ 
30. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง คร ู กรรมการ 
31. นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน ครผูู้ช่วย กรรมการ 
32. นางสาวศันศนีย์  แสงพระโคส ครผูู้ช่วย กรรมการ 
33. นางวีนัด  ศรีหาบุตร พนักงานราชการ กรรมการ 
34. นางสาวศิวพร  ผงสูงเนิน เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
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35. นางสาวมนธิดา  ผิวสุข เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
36. นางน้ าฝน  นพคุณ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
37. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. วางแผน การบริหารงานวิชาการ การจัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการงานบริหารงานกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.  บริหารงานในกลุม่บริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3. ก ากับดูแลการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และคู่มือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 
4. ส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอน เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านต่าง ๆ ของนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
6. นิเทศการจัดการเรียนรู้ จัดให้มีระบบการนิเทศภายในกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดให้มีระบบควบคุม 

ติดตามดูแลการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้ 
7. ก ากับดูแลการจัดตารางการเรียนรู้ การจัดครูเข้าสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
8. ก ากับดูแลการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการศึกษา วิจัย การบริหารและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  เผยแพร่ผลงานการวิจัยและเอกสาร
ทางวิชาการ 

9. ก ากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาและจัดวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

10. ก ากับดูแลการลงทะเบียนวิชาเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 11. ก ากับดูแลการด าเนินการให้มีการจัดท าเอกสารทางการศึกษา  ให้บริการและด าเนินการออกหลักฐาน
เอกสารทางการศึกษาประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและงานวัดผล 

12. ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยร่วมกับงานวัดผล 
วางระบบการพัฒนาผู้เรียนและการแก้ไขผลการเรียนรู้ในกรณีที่นักเรียนมีผลการเรียนรู้ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

13. ก ากับดูแลการจัดให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการเรียนการสอน 

14. ก ากับดูแลการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถให้บริการแก่นักเรียน 
ครแูละชุมชน 

15. สนับสนุนให้มีการพัฒนาห้องสมุดของกลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถ
ให้บริการแก่ครูและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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16. ก ากับดูแลการพัฒนาและส่งเสริมระบบการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ  ให้เชื่อมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้ โดยครูที่ปรึกษาให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น 

17.  ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนและองค์กรต่างๆ ในชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
18. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น  สถานศึกษาอ่ืนและองค์กรต่างๆ ในชุมชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ 
19. ก ากับดูแลการด าเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
20. สรุปรายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
21. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 1.2 งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
นำงสุดำทิพย์  หมู่หัวนำ    หัวหน้ำงำน 

1.2.1 งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
คณะกรรมกำรงำนส ำนักงำน 
1. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางน้ าฝน  นพคุณ คร ู กรรมการ 
4. นายจ านงค์  เขียนเขว้า ครู  กรรมการ 
5. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม คร ู กรรมการ 
6. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์ คร ู กรรมการ 
7. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม คร ู กรรมการ 
8. นางสาวกชพร  มั่นคง คร ู กรรมการ 
9. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารสั ครู                  กรรมการ 
10. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ คร ู กรรมการ 
11. นางวีนัด  ศรีหาบุตร พนักงานราชการ กรรมการ 
12. นางสาวมนธิดา  ผิวสุข เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
13 .นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง คร ู กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวศิวพร  ผงสูงเนิน เจ้าหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ปฏิทินงานของส านักงานและแผนงานวิชาการ 
2. จัดลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออกในกลุ่มบริหารวิชาการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง รวดเร็ว 

และเป็นระบบ 
3. รวบรวมและจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ เอกสารวิชาการและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบ 
4. ประสานงานในการจัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการของกลุ่มงาน กลุ่มสาระในกลุ่มบริหารวิชาการกับงาน

นโยบายและแผนงาน 
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5. บันทึกการประชุมและรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
6. บริการส าเนาเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยตามล าดับการส่งขออัดส าเนาและ

ทันเวลาการใช้งาน 
7. รวบรวม สรุปผลการปฏิบตัิงาน/โครงการของกลุ่มงาน กลุ่มสาระในกลุ่มบริหารวิชาการตามปฏิทินงานที่

ก าหนด สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 1.2.2 งำนแผนงำนวิชำกำร 
      คณะกรรมกำรงำนแผนงำนวิชำกำร 

1. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์ คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล คร ู กรรมการ 
4. นางเพ็ญผกา เขตจ านันท์ คร ู กรรมการ 
5. นายพิทักษ์  เจริญวานิช คร ู กรรมการ 
6. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย คร ู กรรมการ 
7. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม คร ู กรรมการ 
8. นายบุญชู หนูสลุง คร ู กรรมการ 
9. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ คร ู กรรมการ 
10. นายราชัน นาสมพงษ์ คร ู กรรมการ 
11. นางเสาวภา  ชนะหาญ คร ู กรรมการ 
12. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์ คร ู กรรมการ 
13. นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย คร ู กรรมการ 
14. นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญบ ารุง คร ู กรรมการ 
15. นางกองทรัพย์ เค้าฉิม คร ู กรรมการ 
16. นายจ านงค์  เขียนเขว้า คร ู กรรมการ 
17. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม คร ู กรรมการ 
18. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา คร ู กรรมการ 
19. นางน้ าฝน  นพคุณ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวบุษยา บริบูรณ์ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ประสานงาน ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
3. ประสานงาน ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มบริหารวิชาการ 
4. สรุป รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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 1.2.3 งำนเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพวิชำกำร 
1. นายพฤกษทล ช านาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นายจ านงค์  เขียนเขว้า คร ู กรรมการ 
4. นางกองทรัพย์ เค้าฉิม คร ู กรรมการ 
5. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม คร ู กรรมการ 
6. นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญบ ารุง คร ู กรรมการ 
7. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์ คร ู กรรมการ 
8. นางสาวกชพร  มั่นคง คร ู กรรมการ 
9. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารสั คร ู กรรมการ 
10. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ คร ู กรรมการ 
11.  นางวีนัด  ศรีหาบุตร พนักงานราชการ กรรมการ 
12. นางน้ าฝน  นพคุณ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1.  ร่วมวางแผนการบริหารงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายและงานที่เกี่ยวข้อง 
2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
3. ร่วมก าหนดทิศทาง  แนวนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติงานวิชาการ 
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง 
6.  เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
7. เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

1.3  งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
นำงน  ำฝน  นพคุณ     หัวหน้ำงำน 

1.3.1 งำนพัฒนำหลักสูตร 
1. นางน้ าฝน  นพคุณ คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล คร ู กรรมการ 
4. นางเพ็ญผกา เขตจ านันท์ คร ู กรรมการ 
5. นายนิธิพัฒน์ แก้วไกรไทย คร ู กรรมการ 
6. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม คร ู กรรมการ 
7. นายบุญชู  หนูสลุง คร ู กรรมการ 
8. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ คร ู กรรมการ 
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9. นายราชัน นาสมพงษ์ คร ู กรรมการ 
10. นายชาญณรงค์ ประภาวงศ์ คร ู กรรมการ 
11. นางเอ้ืองไพร  กิ่งปรุ คร ู กรรมการ 
12. นางเสาวภา  ชนะหาญ คร ู กรรมการ 
13. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์ คร ู กรรมการ 
14. นายจ านงค์  เขียนเขว้า คร ู กรรมการ 
15. นายภคพล  จุ้มใหญ่ คร ู กรรมการ 
16. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ คร ู กรรมการ 
17. นางกองทรัพย์ เค้าฉิม คร ู กรรมการ 
18. นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญบ ารุง คร ู กรรมการ 
19. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา คร ู กรรมการ 
20. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์ คร ู กรรมการ 
21. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส คร ู กรรมการ 
22. นางสาวกชพร มั่นคง คร ู กรรมการ 
23. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
24. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที 
1. ท าหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน 2561 ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพ

ปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
3. วิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
4. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง 
5.  นิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
7. ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรตามความเหมาะสม 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 1.3.2 งำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1. นางน้ าฝน  นพคุณ คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล คร ู กรรมการ 
4. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ คร ู กรรมการ 
5. นายพิทักษ์  เจริญวานิช คร ู กรรมการ 
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6. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย คร ู กรรมการ 
7. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม คร ู กรรมการ 
8. นายบุญชู  หนูสลุง คร ู กรรมการ 
9. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ คร ู กรรมการ 
10. นายราชัน  นาสมพงษ์ คร ู กรรมการ 
11. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา คร ู กรรมการ 
12. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง คร ู กรรมการ 
13. นางสาวกชพร  มั่นคง คร ู กรรมการ 
14. นายภคพล  จุ้มใหญ่ คร ู กรรมการ 
15. นางสาวพรทิพย์ กัญญาประสิทธิ์ คร ู กรรมการ 
16. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม คร ู กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและติดตามดูแลการน า

แผนจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
2.  วางแผนงานวิชาการและจัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการ 
3. ควบคุม ดูแลการเลือกหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพพร้อมทั้งจัดท า

ทะเบียนหนังสือ 
4. จัดให้มีการประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. จัดตารางสอนสอดคล้องเหมาะสมเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
6. จัดตารางสอนแทน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดในการจัดการเรียนการสอน 
7. ส่งเสริมการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

หลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดผู้เรียน 
8. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนและวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
9. จัดอัตราก าลัง จัดท าตารางสอนของครูและชั้นเรียน 
10. ก ากับ ติดตาม  ดูแลการสอนของครูและการจัดครูเข้าสอนแทนรวมทั้งการวัดผลประเมินผล 
11. นิเทศ การเรียนการสอนครูเน้นการร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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1.3.3 งำนโครงกำรพิเศษ 
1. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางน้ าฝน  นพคุณ คร ู กรรมการ 
4. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล คร ู กรรมการ 
5. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ คร ู กรรมการ 
6. นายพิทักษ์  เจริญวานิช คร ู กรรมการ 
7. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย คร ู กรรมการ 
8. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม คร ู กรรมการ 
9. นายบุญชู  หนูสลุง คร ู กรรมการ 
10. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ คร ู กรรมการ 
11. นายราชัน  นาสมพงษ์ คร ู กรรมการ 
12. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า คร ู กรรมการ 
13. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช คร ู กรรมการ 
14. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา คร ู กรรมการ 
15. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์ คร ู กรรมการ 
16. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์ คร ู กรรมการ 
17. นายจ านงค์  เขียนเขว้า คร ู กรรมการ 
18. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม คร ู กรรมการ 
19. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท ากรอบงบประมาณประจ าปีของฝ่ายบริหารวิชาการ  โดยประสานงานกับกลุ่มงานอื่นทุกกลุ่มงาน 
2. จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
3. ร่วมมือกับฝ่ายบริหารอ่ืนๆ จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการประจ าปี โดยปรับปรุงและประกาศเป็นราย 
ภาคเรียน ทั้งนี้ให้ประสานเพ่ือให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ 
4. สรุปและประเมินผลโครงการทุกโครงการ จัดท าเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

 5. รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาผ่านเว็บไซด์ 
6. รายงานจุดเน้นในการจัดการศึกษาผ่านเว็บไซต์ 

 7. สรุปรายงานการด าเนินงานของโครงการประจ าปี  
 8. ประสานงานโครงการพิเศษของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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 1.3.4 งำนลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
1. นางวีนัด  ศรีหาบุตร พนักงานราชการ ประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล คร ู กรรมการ 
4. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ คร ู กรรมการ 
5. นายพิทักษ์  เจริญวานิช คร ู กรรมการ 
6. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย คร ู กรรมการ 
7. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม คร ู กรรมการ 
8. นายบุญชู  หนูสลุง คร ู กรรมการ 
9. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ คร ู กรรมการ 
10. นายราชัน  นาสมพงษ์ คร ู กรรมการ 
11. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์ คร ู กรรมการ 
12. นางน้ าฝน  นพคุณ คร ู กรรมการ 
13. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา คร ู กรรมการ 
14. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง คร ู กรรมการ 
15. นางสาวกชพร  มั่นคง คร ู กรรมการ 
16. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม คร ู กรรมการ 
17. นางปิยะนาถ  กวางซี คร ู กรรมการ 
18. นางสาวศันศนีย์  แสงพระโคตร ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
19. นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน ครผูู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. วางแผนและกระบวนการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
2. จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
3. จัดท าปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ทั้งนี้ให้ประสานความร่วมมือกับคณะครูเพ่ือให้เกิด 

ความถูกต้อง สมบูรณ์ 
4. สรุปและประเมินผลกิจกรรมทุกกิจกรรมจัดท าเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 1.3.5 งำนส่งเสริมพัฒนำครูและนักเรียน 
1. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล คร ู กรรมการ 
4. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ คร ู กรรมการ 
5. นายพิทักษ์  เจริญวานิช คร ู กรรมการ 
6. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย คร ู กรรมการ 
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7. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม คร ู กรรมการ 
8. นายบุญชู  หนูสลุง คร ู กรรมการ 
9. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ คร ู กรรมการ 
10. นายราชัน  นาสมพงษ์ คร ู กรรมการ 
11. นางน้ าฝน  นพคุณ คร ู กรรมการ 
12. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา คร ู กรรมการ 
13. นายจ านงค์  เขียนเขว้า คร ู กรรมการ 
14. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม คร ู กรรมการ 
15. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์ คร ู กรรมการ 
16. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม คร ู กรรมการ 
17. นางสาวกชพร  มั่นคง คร ู กรรมการ 
18. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส คร ู กรรมการ 
19. นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน คร ู กรรมการ 
20. นางวีนัด  ศรีหาบุตร พนักงานราชการ กรรมการ 
21. นางสาวเพ็ญพักตร ์ บุญบ ารุง คร ู กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสาวศันศนีย์  แสงพระโคตร คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1.  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  

ความถนัดของผู้เรียน 
3. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนา 

กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู โดยการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานตามสถาบันต่าง ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาการ 

เรียนการสอน 
5. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและทดสอบความรู้ทางวิชาการของสถาบันอ่ืน 
ทางวิชาการในทุกระดับ 
8.  สนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมให้ความรู้กับนักเรียนก่อนที่จะเข้าร่วม 

แข่งขันทางวิชาการกับสถาบันอื่น 
9. ส ารวจและรายงานผลปัญหา อุปสรรคและความส าเร็จของกิจกรรมทางวิชาการต่อผู้อ านวยการ 

สถานศึกษา 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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1.4  งำนทะเบียนและวัดผล 
  นำยปรำโมทย์  อินทรบ ำรุง    หัวหน้ำงำน 
 1.4.1 งำนทะเบียนและเทียบโอน 

1. นายภคพล  จุ้มใหญ่ คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู กรรมการ 
3. นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน ครูผู้ช่วย กรรมการ 
4. นางอธิชนันท์  อเนกอิทธิพัทธ์ เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
4. นางสาวศันศนีย์  แสงพระโคส ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน โครงการ/งานทะเบียน เสนองบประมาณ 
2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ควบคุมดูแลติดตามงานในความรับผิดชอบของนายทะเบียนให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
4. จัดท าทะเบียนนักเรียนเลขประจ าตัวนักเรียนและด าเนินการเก่ียวกับค าร้องขอแก้ไขหลักฐานในทะเบียน

นักเรียน 
5. จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนและจัดท ารายชื่อนักเรียนรายห้องให้เรียบร้อยและเพียงพอ 
6. ควบคุมสถิติการรับจ าหน่ายนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าแผนการเรียนและลงทะเบียนเรียน 
7. จัดท า ตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมจัดเก็บหลักฐานให้เรียบร้อยและปลอดภัย 
8. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชามอบให้งานวัดผลและด าเนินการให้นักเรียน

ลงทะเบียนเรียนซ้ า 
9. ควบคุมรายวิชาที่เปิดสอนให้ครบถ้วนตามเกณฑ์และโครงสร้างการจบหลักสูตรของนักเรียน 
10. รายงานผลการเรียนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) และจัดท าผลการเรียน (GPA) ของนักเรียนรายบุคคล 
11. จัดท าเอกสารได้แก่ เอกสารรับรองผลการเรียน ป.พ.1 – 4 และ ป.พ.6 – 7 
12. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับค าร้องต่าง ๆ เช่น การผ่อนผันการเรียน การหยุดเรียน การเปลี่ยนแปลง 
วิชาเรียน การขอถอนวิชาเรียน การขอเพ่ิมวิชาเรียน การขอย้าย เสนอผู้อ านวยการเพ่ืออนุมัติ 
13. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับค าร้องต่าง ๆ เช่น การผ่อนผันการเรียน การหยุดเรียน การเปลี่ยนแปลง 
วิชาเรียน การขอถอนวิชาเรียน การขอเพ่ิมวิชาเรียน การขอย้าย เสนอผู้อ านวยการเพ่ืออนุมัติ 
14. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการรับนักเรียนประกาศการรับนักเรียน คู่มือและระเบียบการรับนักเรียน 
15. จัดท าแบบฟอร์มเอกสารงานทะเบียนไว้บริการ 
16. จัดท า เก็บรักษา ท าลาย ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานทางการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
17. จัดท าทะเบียนรับและจ าหน่ายนักเรียน 
18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 1.4.2 งำนวัดและประเมินผล 
1. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายภคพล  จุ้มใหญ่ คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางรัตน์ติยา  อุดมทรัพย์ คร ู กรรมการ 
4. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์ คร ู กรรมการ 
5. นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ คร ู กรรมการ 
6. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช คร ู กรรมการ 
7. นายจ านงค์  เขียนเขว้า คร ู กรรมการ 
8. นางจีรนุช  ฟุ้งสกุล คร ู กรรมการ 
9. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ คร ู กรรมการ 
10. นางเสาวภา  ชนะหาญ คร ู กรรมการ 
11. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย คร ู กรรมการ 
12. นางปิยะนาถ  กวางซี คร ู กรรมการ 
13. นางวรัญญา  โหนชัย คร ู กรรมการ 
14. นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ์ คร ู กรรมการ 
15. นางสาวสุวิภา  สุริยะปัญญา คร ู กรรมการ 
16. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์ คร ู กรรมการ 
17. นางสาวกัญญาภัทร  แดงบ ารุง คร ู กรรมการ 
18. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์ คร ู กรรมการ 
19. นางสาวศันศนีย์  แสงพระโคส ครูผู้ช่วย กรรมการ 
20. นางสาววันเพ็ญ  มั่งมี ครูผู้ช่วย กรรมการ 
21. นางสาวพิชามญช์  วงศ์ษา ครพิูเศษ กรรมการ 
22. นางสาวนิตยา  จ าเริญพงศ์ ครพิูเศษ กรรมการ 
23. นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
24. นางอธิชนันท์  เอนกอิทธิพัทธ์ เจ้าหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 

2. ศึกษาวิเคราะห์งาน จัดท าแผนงานและโครงการงานวัดผลประเมินผล 
3. ส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลายและได้มาตรฐาน 
4. ควบคุมดูแล ประสานงานการวัดผล ประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานและระเบียบ

ข้อบังคับของทางราชการ 
5. ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

จากการปฏิบัติและผลงานนักเรียน 
6. ตรวจสอบความถูกต้องของการให้ระดับผลการเรียนและสรุปผลการเรียนก่อนอนุมัติ 
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7. สรุปผลการให้ระดับผลการเรียน น าเสนอขออนุมัติ (ปพ.5) 
8. ควบคุมดูแลการด าเนินการ “สอบแก้ตัว” การลงทะเบียนเรียนซ้ าและด าเนินการดูแลให้นักเรียนผ่านการ

แก้ตัวและจบการศึกษาภาคบังคับ/ข้ันพ้ืนฐาน 
9. จัดท าเอกสาร  แบบพิมพ์งานวัดผลไว้บริการ 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

1.5  งำนนิเทศกำรศึกษำ 
นำยพฤกษทล  ช ำนำญ                หัวหน้ำงำน 

คณะกรรมกำรงำนนิเทศกำรศึกษำ 
1. นายพฤกษทล  ช านาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2 .นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นายประสาน  ชูเดช คร ู กรรมการ 
4. นายจ านงค์  เขียนเขว้า คร ู กรรมการ 
5. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม คร ู กรรมการ 
6. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล คร ู กรรมการ 
7. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ คร ู กรรมการ 
8. นายพิทักษ์  เจริญวานิช คร ู กรรมการ 
9. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย คร ู กรรมการ 
10. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม คร ู กรรมการ 
11. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ คร ู กรรมการ 
12. นายราชัน  นาสมพงษ์ คร ู กรรมการ 
13. นายบุญชู  หนูสลุง คร ู กรรมการ 
14. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา คร ู กรรมการ 
15. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม คร ู กรรมการ 
16. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์ คร ู กรรมการ 
17. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม คร ู กรรมการ 
18. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์ คร ู กรรมการ 
19. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง คร ู กรรมการ 
20. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ คร ู กรรมการ 
21. นางวีนัด  ศรีหาบุตร พนักงานราชการ กรรมการ 
22. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส คร ู กรรมการและเลขานุการ 
23. นางน้ าฝน  นพคุณ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนงานและโครงการงานนิเทศภายใน 
2. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
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3. ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน รูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม เอกสารการจัดการเรียนการสอน 
5. นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและ 

การเรียนการสอนของสถานศึกษา 
7. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศภายในกับสถานศึกษาอ่ืนๆ หรือ

เครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

1.6 งำนแนะแนว 
  นำงเสำวภำ  ชนะหำญ               หัวหน้ำ 
คณะกรรมกำรงำนแนะแนว 

1.  นางเสาวภา  ชนะหาญ คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม คร ู กรรมการ 
4. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม คร ู กรรมการ 
5. นายอมร  วาดสูงเนิน คร ู กรรมการ 
6. นางเขมิกา  ไชยแสง คร ู กรรมการ 
7. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม คร ู กรรมการ 
8. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ คร ู กรรมการ 
9. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์ คร ู กรรมการ 
10. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ คร ู กรรมการ 
11. นางวอระพัน  เจริญภักดี คร ู กรรมการ 
12. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์ คร ู กรรมการ 
13. นางประสานพันธ์  พลทะยาน คร ู กรรมการ 
14. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ คร ู กรรมการ 
15. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน คร ู กรรมการ 
16. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย คร ู กรรมการ 
17. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ คร ู กรรมการ 
18. นางประภัสสร  คิดบรรจง คร ู กรรมการ 
19. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่ คร ู กรรมการ 
20. นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล คร ู กรรมการ 
21. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์ คร ู กรรมการ 
22. นางลักขณา  ประจงค้า คร ู กรรมการ 
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23. นางโสภา  สีพั้วฮาม คร ู กรรมการ 
24. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว คร ู กรรมการและเลขานุการ 
25. นางสาวแคทรียา  หาญบุ่งคล้า เจ้าหน้าทีแ่นะแนว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. ให้บริการแนะแนวครบกระบวนการแนะแนว 
 2. ปฏิบัติหน้าที่สอนกิจกรรมแนะแนวตามตารางเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
 3. จัดบริหารงานแนะแนวตามขอบข่ายงาน 5 งานหลัก ได้แก่ งานสารสนเทศ  งานศึกษารวบรวมข้อมูลงาน
ให้ค าปรึกษา  งานป้องกัน  ส่งเสริม พัฒนาช่วยเหลือและงานติดตามประเมินผล 
 4. ร่วมมือจัดโครงการพิเศษ เพ่ือสนับสนุนความต้องการและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนทุกด้าน 
 5. แก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสม 
 6. ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือกลุ่มบริหารวิชาการ 
 7. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต 
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.7 งำนห้องสมุด 

นำงเกศินี  รอดเวียง           หัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรงำนห้องสมุด 

1.  นางเกศินี  รอดเวียง คร ู ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางจีรนุช  ฟุ้งสกุล คร ู กรรมการ 
4. นายชั้น  ภักดีศิริวงษ์ คร ู กรรมการ 
5. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ คร ู กรรมการ 
6. นางรัตน์ติยา  อุดมทรัพย์ คร ู กรรมการ 
7. นางสาวกชพร  มั่นคง คร ู กรรมการ 
8. นางโสภา  สีพั้วฮาม คร ู กรรมการ 
9. นางประภัสสร  คิดบรรจง คร ู กรรมการ 
10. นางสาวกัญญภัทร  แดงบ ารุง คร ู กรรมการ 
11. นายสนิท  นาคพินิจ คร ู กรรมการ 
12. นางเนาวรัตน์  สาริยา คร ู กรรมการ 
13. นางมะลิสา  นาคพินิจ คร ู กรรมการ 
14. นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล คร ู กรรมการ 
15. นางสาวฐานิกา  ค าชัย เจ้าหน้าที่ห้องสมุด กรรมการ 
16. นางสาวหทัยรัตน์  โนนโพธิ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด กรรมการ 
15. นางปิยะนาถ  กวางซี คร ู กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้ำที ่
 1.  จัดท าแผนงานโครงการห้องสมุด 
 2.  วางแผนการจัดการกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 3.  คัดเลือกจัดหาสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนและครู 
 4.  จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดเก็บข้อมูลและให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด 
 5.  พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 
 6.  ก าหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการการใช้ห้องสมุดส าหรับครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป 
 7.  จัดหา ดูแล  เก็บรักษาและซ่อมแซมหนังสือ  ดูแลรักษาวัสดุและครุภัณฑ์ของห้องสมุด ท าทะเบียน  
จัดหมวดหมู่หนังสือ แนะน าและให้บริการแก่นักเรียนในการใช้ห้องสมุด ให้บริการตอบค าถามต่างๆ เกี่ยวกับกิจการ
ของห้องสมุดและปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้อง 
 8.  ก าหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยจัดให้เป็น
สมุดมีชีวิต 
 9.  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 10.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
1.8 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  นำงสุดำทิพย์  หมู่หัวนำ           หัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

1. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นายประยุทธ  ประสานพันธ์ คร ู กรรมการ 
4. นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง คร ู กรรมการ 
5. นายพิทักษ ์ เจริญวานิช คร ู กรรมการ 
6. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล คร ู กรรมการ 
7. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ คร ู กรรมการ 
8. นางจารุณี  จ าเริญชัย คร ู กรรมการ 
9. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์ คร ู กรรมการ 
10. นางน้ าฝน  นพคุณ คร ู กรรมการ 
11. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย คร ู กรรมการ 
12. นายบุญชู  หนูสลุง คร ู กรรมการ 
13. นายราชัน  นาสมพงษ์ คร ู กรรมการ 
14. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ คร ู กรรมการ 
15. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์ คร ู กรรมการ 
16. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม คร ู กรรมการ 
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17. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม คร ู กรรมการ 
18. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม คร ู กรรมการ 
19. นางเอ้ืองไพร  กิ่งปรุ คร ู กรรมการ 
20. นางเกศินี  รอดเวียง คร ู กรรมการ 
21. นายชัชรินทร์  ถิ่นชีลอง คร ู กรรมการ 
22. นายจ านงค์  เขียนเขว้า คร ู กรรมการ 
23. นางเสาวภา  ชนะหาญ คร ู กรรมการ 
24. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช คร ู กรรมการ 
25. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ คร ู กรรมการ 
26. นายธวัชชัย  ถาวรกาย คร ู กรรมการ 
27. นางสวลี  อินทร์อ่อน คร ู กรรมการ 
28. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม คร ู กรรมการ 
29. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์ คร ู กรรมการ 
30. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์ คร ู กรรมการ 
31. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม คร ู กรรมการ 
32. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง คร ู กรรมการ 
33. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส คร ู กรรมการ 
34. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ คร ู กรรมการ 
35. นางสาวกชพร  มั่นคง คร ู กรรมการและเลขานุการ 
36. นางวีนัด  ศรีหาบุตร พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
2. จัดท ามาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
3. ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของ

กระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 

4. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษา 

5. ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

6. จัดท ารายงานประจ าปีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) 
7. ประสานงานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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8. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
สถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
1.9 งำนพัฒนำระบบเครือข่ำยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 1.9.1 งำนพัฒนำระบบเครือข่ำย 
  นำยวสันต์  เสี ยมแหลม    หัวหน้ำงำน  
 คณะกรรมกำรงำนพัฒนำระบบเครือข่ำยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม คร ู ประธานกรรมการ 
2. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี ครู    รองประธานกรรมการ 
3. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม คร ู กรรมการ 
4. นางจารุณี  จ าเริญชัย คร ู กรรมการ 
5. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก คร ู กรรมการ 
6. นายธวัชชัย  ถาวรกาย คร ู กรรมการ 
7. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่ คร ู กรรมการ 
8. นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม พนักงานราชการ กรรมการ 
9. นายศรสิงห์  สิงหาราโท ครพิูเศษ กรรมการ 
10. นางสาวปัทมา  โขหานาม คร ู กรรมการและเลขานุการ 
11. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ ครู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. วางแผนการด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศและระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
 2. จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. พัฒนาบุคลากรระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติภารกิจ 
 4. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืนเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
จ าเป็น 
 5. น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการการประชาสัมพันธ์และเพ่ือการพัฒนา 
 6. ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆ 
 7. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน 
 8. จัดท าแบบแผนงานโครงการงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 9. ประสานงานและให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตในฝ่ายต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 10. ประสานการอบรมแนะน าการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก 
 11. ดูแลบริหารประสานงานและรักษาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน 
 12. ดูแล Server ซ่อมบ ารุงเครื่อง Server ดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับอินเตอร์เน็ต 
 13. งานซ่อมแซมจัดหาทดแทนและท าความสะอาดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
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 14. ตรวจเช็คและจัดท าทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 15. ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์จัดการด้านโปรแกรมและตรวจเช็คไวรัส 
 16. ดูแลจัดการบริหารเกี่ยวกับฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 
 17. พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 
 18. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นเรียน 
เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 19. ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตนอกเวลาแก่ครูนักเรียนและผู้ที่สนใจ 
 20. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 21. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 1.9.2 งำนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

นำยสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ    หัวหน้ำงำน 
 คณะกรรมกำรงำนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

1. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญ  คร ู  ประธานกรรมการ 
2. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม   คร ู  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก  คร ู  กรรมการ 
4. นายธวัชชัย  ถาวรกาย   คร ู  กรรมการ 
5. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม   คร ู  กรรมการ 
6. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี  คร ู  กรรมการ 
7. นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม  พนักงานราชการ กรรมการ 
8. นายศรสิงห์  สิงหาราโท   ครพิูเศษ  กรรมการ 
9. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางจารุณี  จ าเริญชัย   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 2. ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 3. วางแผนและจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย 
 4. นิเทศ ติดตาม  ประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 5. วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตามการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ICT 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 1.9.3 งำนศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีหุน่ยนต์ 

นำยธวัชชัย  ถำวรกำย    หัวหน้ำงำน 
 คณะกรรมกำรงำนศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

1. นายธวัชชัย  ถาวรกาย คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์ คร ู กรรมการ 
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4. นายชัชรินทร์  ถิ่นชีลอง คร ู กรรมการ 
5. นายสุนันท์  กลางพระเนตร คร ู กรรมการ 
6. นางเสาวภา  ชนะหาญ คร ู กรรมการ 
7. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม คร ู กรรมการ 
8. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ คร ู กรรมการ 
9. นางจารุณี  จ าเริญชัย คร ู กรรมการ 
10. นางสาวปัทมา  โขหานาม คร ู กรรมการ 
11. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่ คร ู กรรมการ 
12. นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม พนักงานราชการ กรรมการ 
13. นายศรสิงห์  สิงหาราโท ครพิูเศษ กรรมการ 
14. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก คร ู กรรมการและเลขานุการ 
15. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
 1. จัดท าโครงการและด าเนินงานตามโครงการ 
 2. จัดหาทุนสนับสนุนการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 
 3. ฝึกทักษะให้กับนักเรียนทุกวัน 
 4. จัดการอบรมให้ความรู้ด้านหุ่นยนต์แก่บุคคลทั่วไป 
 5. จัดแสดงผลงานด้านหุ่นยนต์ตามความเหมาะสม 
 6. จัดทีมแข่งขันหุ่นยนต์ที่มีความสามารถพิเศษ 
 7. ดูแลพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีอุปกรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสนอ 
 8. ประกาศเกียรติคุณต่อสาธารณะทางสื่อต่าง ๆ 
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.10 งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้และสำรสนเทศ 

นำงสำวปำริชำต  ทุมสิทธิ์    หัวหน้ำงำน 
 คณะกรรมกำรงำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้และสำรสนเทศ 

1. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์ คร ู ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางรัตน์ติยา  อุดมทรัพย์ คร ู กรรมการ 
4. นางสวลี  อินทร์อ่อน คร ู กรรมการ 
5. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์ คร ู กรรมการ 
6. นางสุภาภรณ์  พรหมนา คร ู กรรมการ 
7. นางสาวศิริพร พงศ์วิเศษ คร ู กรรมการ 
8. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ คร ู กรรมการ 
9. นางสาวปัทมา  โขหานาม คร ู กรรมการ 
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10. นางวรัญญา  โหนชัย คร ู กรรมการ 
11. นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ์ คร ู กรรมการ 
12. นางจารุณี  จ าเริญชัย คร ู กรรมการ 
13. นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล คร ู กรรมการ 
14. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์ คร ู กรรมการ 
15. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

1.11  งำนวิจัยคุณภำพกำรศึกษำ 
นำงสำวอำฬวี  ภิญโญดม          หัวหน้ำงำน 

 คณะกรรมกำรงำนวิจัยคุณภำพกำรศึกษำ 
1. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางน้ าฝน  นพคุณ คร ู กรรมการ 
4. นายจ านงค์  เขียนเขว้า คร ู กรรมการ 
5. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย คร ู กรรมการ 
6. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล คร ู กรรมการ 
7. นายราชัน  นาสมพงษ์ คร ู กรรมการ 
8. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ คร ู กรรมการ 
9. นายบุญชู  หนูสลุง คร ู กรรมการ 
10. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ คร ู กรรมการ 
11. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม คร ู กรรมการ 
12. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม คร ู กรรมการ 
13. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์ คร ู กรรมการ 
14. นางเสาวภา  ชนะหาญ คร ู กรรมการ 
15. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา คร ู กรรมการ 
16. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง คร ู กรรมการ 
17. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม คร ู กรรมการ 
18. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์ คร ู กรรมการ 
19. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส คร ู กรรมการ 
20. นางสาวกชพร  มั่นคง ครู       กรรมการ 
21. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์ ครู       กรรมการ 
22. นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน ครูผู้ช่วย กรรมการ 
23. นางวีนัด  ศรีหาบุตร พนักงานราชการ กรรมการ 
24. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 



- 23 - 
 

25. นางสาวศันสนีย์  แสงพระโคส ครผูู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา 
 2. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. จัดท าแผนงาน/โครงการของงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. ศึกษาค้นคว้าและท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 5.  ให้ความรู้เรื่องวิจัยแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท างานวิจัยทางการศึกษา(ทั้งเป็นทีมและรายบุคคล) 
 7. ด าเนินการเผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยแก่ครู องค์กร หน่วยงานที่เก่ียวข้องและสถาบันอ่ืน 
 8. การสรุปรายงานผลและการน าผลไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
1.12 งำนรับนักเรียน 

นำงสำวสุภำพร  สงวนศักดิ์    หัวหน้ำงำน 
 คณะกรรมกำรงำนรับนักเรียน 

1. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์  ครู   ประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง  คร ู  รองประธานกรรมการ 
3. นางน้ าฝน  นพคุณ   คร ู  กรรมการ 
4. นายจ านงค์  เขียนเขว้า   คร ู  กรรมการ 
5. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ   คร ู  กรรมการ 
6. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล   คร ู  กรรมการ 
7. นางเพ็ญผกา เขตจ านันท์   คร ู  กรรมการ 
8. นายพิทักษ์  เจริญวานิช   คร ู  กรรมการ 
9. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม   คร ู  กรรมการ 
10. นายบุญชู  หนูสลุง   คร ู  กรรมการ 
11. นายราชัน นาสมพงษ์   คร ู  กรรมการ 
12. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย  คร ู  กรรมการ 
13. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม   คร ู  กรรมการ 
14. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม  คร ู  กรรมการ 
15. นางเสาวภา  ชนะหาญ   คร ู  กรรมการ 
16. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม   คร ู  กรรมการ 
17. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา   คร ู  กรรมการ 
18. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส  คร ู  กรรมการ 
19. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม   คร ู  กรรมการ 
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20. นางสาวกชพร  มั่นคง   คร ู  กรรมการ 
21. นายณัฐกฤตา  ศิริพัฒนสกุลชัย  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
22. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
23. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจและจัดท าส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษา
ในเขตบริการของสถานศึกษา 
 2. จัดท าส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการท าส ามะโนผู้เรียน  เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เสนอข้อมูลสารสนเทศการท าส ามะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
 5. ให้สถานศึกษาประสานงานกบัเขตพ้ืนที่การศึกษาการด าเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาให้ชัดเจน 
 6. ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาโดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 
 8. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าเรียน 
 9. ประเมินผลและรายงานผลการรับนักเรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
 10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
1.13 งำนศูนย์อำเซียนศึกษำ 

นำงสำวสุปรียำ  วงษ์จักษุ    หัวหน้ำงำน 
 คณะกรรมกำรงำนศูนย์อำเซียนศึกษำ 

1. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ   คร ู  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์   คร ู  รองประธานกรรมการ 
3. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย   คร ู  กรรมการ 
4. นายพิทักษ์  เจริญวานิช   คร ู  กรรมการ 
5. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ   คร ู  กรรมการ 
6. นายราชัน  นาสมพงษ์   คร ู  กรรมการ 
7. นายบุญชู  หนูสลุง   คร ู  กรรมการ 
8. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล   คร ู  กรรมการ 
9. นางเพ็ญผกา เขตจ านันท์   คร ู  กรรมการ 
10. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม  คร ู  กรรมการ 
11. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธ์  คร ู  กรรมการ 
12. นางสุขี  ศรีสกุล    คร ู  กรรมการ 
13. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์  คร ู  กรรมการ 
14. นางสาวกรกช  กุนา   คร ู  กรรมการ 
15. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์  คร ู  กรรมการ 
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16. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์   คร ู  กรรมการ 
17. นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน  คร ู  กรรมการ 
18. นางลักขณา  ประจงค้า   คร ู  กรรมการ 
19. นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์   คร ู  กรรมการ 
20. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์   คร ู  กรรมการ 
21. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์  คร ู  กรรมการ 
22. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์  คร ู  กรรมการ 
23. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม   คร ู  กรรมการ 
24. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ  คร ู  กรรมการ 
25. นางเกศินี  รอดเวียง   คร ู  กรรมการ 
26. นายราชภักดิ์  นาคดี   คร ู  กรรมการ 
27. นางพรประภา  เพียกขุนทด  คร ู  กรรมการ 
28. นางสาวนันทนาพร ชัยชาญรัมย์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
29. นางสาววันเพ็ญ  มั่งมี   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
30. นางอมรา  ปราบภัย   ครูผู้ทรงคุณค่า กรรมการ 
31. นางสาวนิตยา  จ าเริญพงค์  ครพิูเศษ  กรรมการ 
32. นางสาวพิชามญช์  วงศ์ษา  ครพิูเศษ  กรรมการ 
33. นายศรัณยู  บุญไทย   ครพิูเศษ  กรรมการ 
34. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
35. นายเอกรัตน์  สุทธยดิลก   พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมเรื่องประชาคมการเมืองความม่ันคงเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการจัดการด้านภัยพิบัติ 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์อาเซียนศึกษาเผยแพร่แก่ครูนักเรียนทั้งในโรงเรียนและขยายไปยังโรงเรียน
อ่ืนๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ 
 3. จัดหาและบริการสื่อการเรียนรูแ้ละข้อมูลแก่ครู นักเรียนในโรงเรยีนและโรงเรียนอ่ืน  ๆรวมทั้งประชาชนในพ้ืนที ่
 4. จัดกิจกรรมวันอาเซียนประกวดโครงงานความรู้ส าหรับครูและนักเรียน ผู้บริหารระหว่างโรงเรียนที่เป็น
ศูนย์อาเซียน 
 5. จัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งให้บริการสื่อการเรียนรู้ให้ครูและนักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน  
พหุวัฒนธรรมและเทคโนโลยี เพ่ือสื่อสารกับโรงเรียนภายในประเทศและประเทศในประชาคมอาเซียน 
 6. จัดกิจกรรมให้บริการความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้โรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 
1.14 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้และสนับสนุนกำรศึกษำ 
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 1.14.1 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้และสนับสนุนกำรศกึษำ 
นำยจ ำนงค์  เขียนเขว้ำ          หัวหน้ำงำน 

 คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้และสนับสนุนกำรศึกษำ 
1. นายจ านงค์  เขียนเขว้า ครู  ประธานกรรมการ   
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง ครู  รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล คร ู กรรมการ 
4. นางเพ็ญผกา  เขตจ านง คร ู กรรมการ 
5. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย คร ู กรรมการ 
6. นายราชัน  นาสมพงษ์ คร ู กรรมการ 
7. นายบุญชู  หนูสลุง คร ู กรรมการ 
8. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ คร ู กรรมการ 
9. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม คร ู กรรมการ 
10. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู กรรมการ 
11. นางน้ าฝน  นพคุณ คร ู กรรมการ 
12. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์ คร ู กรรมการ 
13. นางเอ้ืองไพร  กิ่งปรุ คร ู กรรมการ 
14. นางเสาวภา  ชนะหาญ คร ู กรรมการ 
15. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม คร ู กรรมการ 
16. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา คร ู กรรมการ 
17. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง คร ู กรรมการ 
18. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม คร ู กรรมการ 
19. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์ คร ู กรรมการ 
20. นางสาวกชพร  มั่นคง คร ู กรรมการ 
21. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส คร ู กรรมการ 
22. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์ คร ู กรรมการ 
24.  นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
23.  นางวีนัด  ศรีหาบุตร พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. ส ารวจ ศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของ
บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 2. ประชุมวางแผนร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด  องค์กร บุคคล เพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
 3. ประสานกับกลุ่มงาน กลุ่มสาระในการจัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการ ปฏิทินงานของงานบริการวิชาการ 
และโครงการพิเศษ 



- 27 - 
 

 4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  การสอนเสริมพิเศษและ
กิจกรรมของสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 5. ก ากับ  ดูแลการปฏิบัติงานของงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ 
 6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการและผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
 7. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการบริการวิชาการและโครงการพิเศษ 
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 1.14.2 งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

นำยปรำโมทย์  อินทรบ ำรุง    หัวหน้ำงำน 
 คณะกรรมกำรงำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

1. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง ครู  ประธานกรรมการ 
2. นายจ านงค์  เขียนเขว้า คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล คร ู กรรมการ 
4. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ คร ู กรรมการ 
5. นายพิทักษ์  เจริญวานิช คร ู กรรมการ 
6. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย คร ู กรรมการ 
7. นายบุญชู  หนูสลุง คร ู กรรมการ 
8. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ คร ู กรรมการ 
9. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม คร ู กรรมการ 
10. นายราชัน  นาสมพงษ์ คร ู กรรมการ 
11. นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง คร ู กรรมการ 
12. นางน้ าฝน  นพคุณ คร ู กรรมการ 
12. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม คร ู กรรมการ 
14. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา คร ู กรรมการ 
15. นางปิยะนาถ  กวางซี คร ู กรรมการ 
15. นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวศันศนีย์  แสงพระโคส ครผูู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 2. จัดท าคู่มือนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 3. บริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักเรียน 
 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการเพ่ือจัดหางานและสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้แก่นักเรียน 
 5. นิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน 
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 6. ร่วมกับสถานประกอบการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน 
 7. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง 
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา 
 9. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามข้ันตอนทุกครั้ง ทุกงาน 
 10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 1.14.3 งำนกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 

นำงสำวกชพร  ม่ันคง           หัวหน้ำงำน 
 คณะกรรมกำรงำนกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 

1. นางสาวกชพร  มั่นคง คร ู ประธานกรรมการ 
2. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล คร ู กรรมการ 
4. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ คร ู กรรมการ 
5. นายพิทักษ์  เจริญวานิช คร ู กรรมการ 
6. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย คร ู กรรมการ 
7. นายบุญชู  หนูสลุง คร ู กรรมการ 
8. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม คร ู กรรมการ 
9. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ คร ู กรรมการ 
10. นายราชัน  นาสมพงษ์ คร ู กรรมการ 
11. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์ คร ู กรรมการ 
12. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู กรรมการ 
13. นางน้ าฝน  นพคุณ คร ู กรรมการ 
14. นายจ านงค์  เขียนเขว้า คร ู กรรมการ 
15. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา คร ู กรรมการ 
16. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม คร ู กรรมการ 
17. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส คร ู กรรมการ 
18. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์ คร ู กรรมการ 
19. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม คร ู กรรมการ 
20. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์ คร ู กรรมการ 
21. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ คร ู กรรมการ 
22. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ คร ู กรรมการ 
23. นางวีนัด  ศรีหาบุตร พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
24. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   
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 1. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจัดท าแผนงานการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้ความรู้กับนักเรียนก่อนที่จะเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในทุกระดับ 
 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและทดสอบความรู้ทางวิชาการของสถาบันต่างๆ  
ในทุกระดับ 
 4. ส ารวจและรายงานผล  ปัญหา  อุปสรรคและความส าเร็จของกิจกรรมทางวิชาการต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
1.15 งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 1.15.1 งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

นำยชำญณรงค์  ประภำวงศ์          หัวหน้ำงำน 
 คณะกรรมกำรงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

1. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์ ครู  ประธานกรรมการ 
2. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม ครู  กรรมการ 
4. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย คร ู กรรมการ 
5. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ คร ู กรรมการ 
6. นางประภัสสร  คิดบรรจง คร ู กรรมการ 
7. นางปิยะนาถ  กวางซี คร ู กรรมการ 
8. นายมณฑณัช  บุญปลูก ครู  กรรมการ 
9. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม คร ู กรรมการ 
10. นายเอนก  หงษ์ทอง คร ู กรรมการ 
11. นายปกครอง  บุญปลื้ม คร ู กรรมการ 
12. นางเกศินี  รอดเวียง คร ู กรรมการ 
13. นางเสาวภา  ชนะหาญ คร ู กรรมการ 
14. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่ คร ู กรรมการ 
15. นางจีราวรรณ  ดวงเงิน คร ู กรรมการ 
16. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ คร ู กรรมการ 
17. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา คร ู กรรมการ 
18. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง คร ู กรรมการ 
19. นางประสานพันธ์  พลทะยาน คร ู กรรมการ 
20. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว คร ู กรรมการ 
21. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์ คร ู กรรมการ 
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22. นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
23. นางสุขี  ศรีสกุล คร ู กรรมการและเลขานุการ 
24. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. ท าหน้าที่ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและนโยบาย 
 2. ประสานงานการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมชุมนุมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุด 
 3. ก ากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 
 4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนงาน/โครงการและจดัท าสรุปรายงานผลเสนอต่อ
สถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 5. สรุปรายงานผลการด าเนินการของกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมข้อเสนอแนะอย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง 
 6. มีงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้อยู่อย่างพอเพียง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 7. จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 9. ส่งเสริมให้ครูประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักค าสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 10. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนและการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 11. น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.15.2 งำนกิจกรรมลูกเสือ 

นำยพฤกษทล  ช ำนำญ          หัวหน้ำงำน 
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 คณะกรรมกำรงำนลูกเสือ 
1. นายพฤกษทล  ช านาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์ คร ู กรรมการ 
4. นายอมร  วาดสูงเนิน คร ู กรรมการ 
5. นายกิตติศักดิ์  ศรีหาบุตร คร ู กรรมการ 
6. นางวรัญญา  โหนชัย คร ู กรรมการ 
7. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์ คร ู กรรมการ 
8. นายจ านงค์  เขียนเขว้า คร ู กรรมการ 
9. นางสุขี  ศรีสกุล คร ู กรรมการ 
10. นายราชัน  นาสมพงษ์ คร ู กรรมการ 
11. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ คร ู กรรมการ 
12. นางสาวปาริชาติ  ทุมสิทธิ์ คร ู กรรมการ 
13. นางสาวสุวิภา  สุริยะปัญญา คร ู กรรมการ 
14. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม คร ู กรรมการและเลขานุการ 
15. นายราชภักดิ์  นาคดี คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. พิจารณา เสนอแนะ แต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือโรงเรียน 
 2. วางแผน  จัดท างานโครงการ กิจกรรมและงบประมาณของลูกเสือ 
 3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหารตลอดปีการศึกษา 
 4. จัดประชุมคณะกรรมการและผู้ก ากับลูกเสือโรงเรียนเพ่ือติดตามการด าเนินงานของลูกเสือแต่ละระดับชั้น 
 5. จัดประชุม อบรม เพ่ือท าค าอธิบายรายวิชา โครงการสอน แผนการสอน เพ่ือให้ผู้ก ากับลูกเสือ 
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตามหลักสูตรตามระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 6. จัดให้มีการสวนสนาม พิธีราชสดุดีในวันส าคัญทางกิจการลูกเสือ ร่วมกับลูกเสือจังหวัด 
 7. รับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ลูกเสือ จัดท าทะเบียน  เก็บรักษาและสามารถน ามาใช้งานได้ตามก าหนดเวลา 
 8. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้เพ่ิมเติม เพ่ิมคุณวุฒิทางลูกเสือทุกประเภท 
 9. จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือทุกประเภท 
 10. จัดกิจกรรมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
 11. ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือประจ าปีพร้อมทั้งน าผลการประเมินมาแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

 
 

 1.15.3 งำนนักศึกษำวิชำทหำร 
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นำงกองทรัพย์  เค้ำฉิม          หัวหน้ำงำน 
 คณะกรรมกำรงำนนักศึกษำวิชำทหำร 

1. นางกองทรัพย์ เค้าฉิม ครู  ประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นายสิทธิประสงค์  เรียบเจริญ คร ู กรรมการ 
4. นายชัชรินทร์  ถิ่นชีลอง คร ู กรรมการ 
5. นายอมร  วาดสูงเนิน คร ู กรรมการ 
6. นายภคพล  จุ้มใหญ่ คร ู กรรมการ 
7. นายธวัชชัย  ถาวรกาย คร ู กรรมการ 
8. นายราชภักดิ์  นาคดี คร ู กรรมการ 
9. นางสุภาภรณ์  พรหมนา คร ู กรรมการ 
10. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา คร ู กรรมการ 
11. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์ คร ู กรรมการ 
12. นายประยงค์ อภิเมธีธ ารง คร ู กรรมการ 
13. นายสุริยวงศ์  ชัยวิชา คร ู กรรมการ 
14. นางสาวกัญจนา  บัวไสว คร ู กรรมการ 
15. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง คร ู กรรมการ 
16. นายโชคอ านวย นึกชัยภูมิ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
17. นายราชัน  นาสมพงษ์ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. วางแผนการปฏิบัติงานนักศึกษาวิชาทหาร 
 2. ชี้แจงนักเรียนในเรื่องระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 

3. จัดท าเอกสารต่างๆ ควบคุม ดูแลและพานักเรียนไปสมัครตามวันเวลาที่รับสมัคร 
4. ประสานงานเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาวิชาทหารตามศูนย์ฝึกต่างๆ แต่ละชั้นปี 

 5. ประสานงานการฝึกภาคสนามประจ าปี 
 6. ประสานงาน  ประชุมตามระเบียบวาระท่ีกรมการรักษาดินแดนก าหนด 
 7. น านักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 8. วางแผน จัดท าโครงการ งานและงบประมาณประจ าปี 
 9. ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบนักศึกษาวิชาทหาร 
 10. ประเมินผลการฝึกและการเรียนวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหาร 
 11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
  
 
 1.15.4 งำนกิจกรรมแนะแนว 
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นำงเสำวภำ  ชนะหำญ          หัวหน้ำงำน 
 คณะกรรมกำรงำนกิจกรรมแนะแนว 

1. นางเสาวภา  ชนะหาญ คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายอมร  วาดสูงเนิน คร ู กรรมการ 
3. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม คร ู กรรมการ 
4. นางเขมิกา  ไชยแสง คร ู กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   
 1. วางแผนการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว 
 2. จัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการแนะแนวโดยจัด 
เวลาเรียนให้เป็นไปตามสัดส่วนของกิจกรรม 
 3. จัดท าโครงสร้างกิจกรรม  ก าหนดการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวทกระดับชั้น 
 4. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา  อาชีพ  พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิต 
 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือตัดสินผลการเรียนทุกระดับชั้นและสรุปรายงาน 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  
1.16  งำนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

นำงกองทรัพย์  เค้ำฉิม          หัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรงำนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

1. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม คร ู ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกรกช  กุนา ครู  รองประธานกรรมการ 
3. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์ คร ู กรรมการ 
4. นายสุรัตน์  เที่ยงธรรม คร ู กรรมการ 
5. นายวีระศักดิ์  ศรีภู คร ู กรรมการ 
6. นายราชภักดิ์  นาคดี คร ู กรรมการ 
7. นายศราวุธ  ศรีโฉม คร ู กรรมการ 
8. นายสุริยวงศ์  ชัยวชิา คร ู กรรมการ 
9. นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์ คร ู กรรมการ 
10. นางประสานพันธ์  พลทะยาน คร ู กรรมการ 
11. นางลักขณา  ประจงค้า คร ู กรรมการ 
12. นางประภัสสร  คิดบรรจง คร ู กรรมการ 
13. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ คร ู กรรมการ 
14. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์ คร ู กรรมการ 
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15. นางสาวนันทนาพร  ชัยชาญรัมย์ คร ู กรรมการ 
16. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง คร ู กรรมการ 
17. นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน คร ู กรรมการ 
18. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง คร ู กรรมการ 
19. นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล คร ู กรรมการ 
20. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. วิเคราะห์นโยบายน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 2. ด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน
ในการจัดการเรียนการสอน 
 3. ประสานงานให้กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน 
 4. ติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาขับเคลื่อนในการจัดการเรียนการสอน 
 5. น าผลการติดตามมาพัฒนานโยบาย/แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

จัดการเรียนการสอน 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
1.17  งำนศูนย์บริกำรวิชำกำร 

นำงน  ำฝน  นพคุณ           หัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรงำนศูนย์บริกำรวิชำกำร 

1. นางน้ าฝน  นพคุณ คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นายพิทักษ์  เจริญวานิช คร ู กรรมการ 
4. นายจ านงค์  เขียนเขว้า คร ู กรรมการ 
5. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม คร ู กรรมการ 
6. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม คร ู กรรมการ 
7. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง คร ู กรรมการ 
8. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์ คร ู กรรมการ 
9. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์ คร ู กรรมการ 
10. นางสาวกชพร  มั่นคง คร ู กรรมการ 
11. นางสาวธรีวรรณ  พันธุ์จ ารัส คร ู กรรมการ 
12. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา คร ู กรรมการ 
13. นายชาญณรงค์  ประภาวงค์ คร ู กรรมการ 
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14. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์ คร ู กรรมการ 
15. นางวีนัด  ศรีหาบุตร พนักงานราชการ กรรมการ 
16. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม คร ู กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวสภุาพร  สงวนศักดิ์ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1.วางแผนงาน  โครงการและด าเนินงานโครงการตามแผนงาน 
 2.ให้การส่งเสริม  สนับสนุนการบริการทางวิชาการแก่บุคคล  หน่วยงานภายนอกตามสมควร 
 3.ประสานงานกับบุคคล  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการทางวิชาการ 
 4.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
1.18 งำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
  นำงสำวเพ็ญพักตร์  บุญบ ำรุง          หัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

1. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง ครู  ประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางน้ าฝน  นพคุณ คร ู กรรมการ 
4. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล คร ู กรรมการ 
5. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ คร ู กรรมการ 
6. นายพิทักษ์  เจริญวานิช คร ู กรรมการ 
7. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย คร ู กรรมการ 
8. นายบุญชู  หนูสลุง คร ู กรรมการ 
9. นายณัฐวฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม คร ู กรรมการ 
10. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ คร ู กรรมการ 
11. นายราชัน  นาสมพงษ์ คร ู กรรมการ 
12. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา คร ู กรรมการ 
13. นายจ านงค์  เขียนเขว้า คร ู กรรมการ 
14. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม คร ู กรรมการ 
15. นางสาวธรีวรรณ  พันธุ์จ ารัส คร ู กรรมการ 
16. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม คร ู กรรมการ 
17. นางสาวกชพร  มั่นคง คร ู กรรมการ 
18. นางสาวศันสนีย์  แสงพระโคส ครูผู้ช่วย กรรมการ 
19. นางวีนัด  ศรีหาบุตร พนักงานราชการ กรรมการ 
20. นางสาวสภุาพร  สงวนศักดิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 
 1.  รวบรวมและจัดท าเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 2.  ประสานงานกับงานหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 3.  วางแผนการด าเนินงานหลักสูตรสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study:IS) 
 4.  นิเทศ  ก ากับ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent 
Study :IS) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.  ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร (English Communicative Development Program : ECD) 
 6.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศได้แก่ ห้องเรียน MEP  ห้องเรียน IEP  ห้องเรียน
ภาษาจีนการสอนภาษาอาเซียน 
 7.  สนับสนุนการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 8.  สรุปผลการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
1.19 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  นำยพฤกษทล  ช ำนำญ                    หัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

1. นายพฤกษทล  ช านาญ รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล คร ู กรรมการ 
4. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ คร ู กรรมการ 
5. นายพิทักษ์  เจริญวานิช คร ู กรรมการ 
6. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย คร ู กรรมการ 
7. นายบุญชู  หนูสลุง คร ู กรรมการ 
8. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ คร ู กรรมการ 
9. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม คร ู กรรมการ 
10. นายราชัน  นาสมพงษ์ คร ู กรรมการ 
11. นางน้ าฝน  นพคุณ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยจัดโครงสร้าง มอบหมายหน้าที่ ก าหนดกรอบงานและภาระงานให้
สนองต่อนโยบายของโรงเรียน 
 2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลงานและงบประมาณในการด าเนินงาน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลาง 
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 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูวางแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมผู้ช่วยเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลให้
ครอบคลุมหลักสูตร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน 
 5. จัดให้มีการผลิตการใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้วิทยาการและ ICT เพ่ือการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 6. ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ 
 7. จัดให้มีการนิเทศภายใน ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาการจัดการเรียนรู้และงานกลุ่มสาระฯ ให้ได้
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 8. ส่งเสริมให้ก าลังใจและพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระฯ 
 9.  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพและสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรม
แข่งขันทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 10. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานกลุ่มสาระทั้งบุคลากร สื่อ แหล่งเรียนรู้ ผลการจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระบบประกันคุณภาพการศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนผลการประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ การเขียนและความสามารถของนักเรียน 
 11.  ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาของกลุ่มสาระฯ 
 12. ด าเนินการควบคุมภายในของกลุ่มสาระฯ 
 13. ศึกษา ค้นคว้า ประเมินผล  วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและแก้ปัญหาวิชาการในความ
รับผิดชอบของกลุ่มสาระฯ 
 14. ประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มสาระฯ หน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือด าเนินงาน
บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระได้อย่างสร้างสรรค์ 
 15. จัดสภาพแวดล้อมส านักงานกลุ่มสาระฯ ให้สะอาด สวยงาม เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
 16. เผยแพร่ผลงานของกลุ่มสาระฯ และให้บริการทางวิชาการแก่ครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของโรงเรียนต่อสาธารณชน 
 17. ประสานงานและดูแลการฝึกสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 18. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระและกลุ่มสาระฯ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการและผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
 19. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 20. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 1.19.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

นำงจันทร์เพ็ญ  ศรีพล    หัวหน้ำกลุ่มสำระ 
 ครูประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล   คร ู
2. นางผกามาศ  เที่ยงธรรม   คร ู
3. นางสาวสมพิศ  กุลรักษา   คร ู
4. นางสวลี  อินทร์อ่อน   คร ู
5. นางประสานพันธ์  พลทะยาน  คร ู
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6. นางสาวรัตน์ติยา  อุดมทรัพย์  คร ู
7. นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง   คร ู
8. นายวีระศักดิ์  ศรีภู   คร ู
9. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน   คร ู
10. นายสุนันท์  กลางพระเนตร  คร ู
11. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์   คร ู

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ปีกำรศึกษำ 2562 

ที ่ ภำระงำนรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

1 ผู้อ านวยการโรงเรียน นายศราวุธ  สิงหาราโท  

2 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายพฤกษทล  ช านาญ 

3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล 

4 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายวีระศักดิ์  ศรีภู 
นางผกามาศ  เที่ยงธรรม 

5 งานนโยบายและแผนงาน นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล 
นางสวลี  อินทร์อ่อน 
นายวีระศักดิ์  ศรีภู 
นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน 

6 งานการเงิน นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล 
นางผกามาศ  เที่ยงธรรม 

7 งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ นายสุนันท์  กลางพระเนตร 

8 งานธุรการ 
- งานสารบรรณ 
- บันทึกรายงานการประชุม 

นางผกามาศ  เที่ยงธรรม 
นางสวลี  อินทร์อ่อน 
นางประสานพันธ์  พลทะยาน 
นางสาวบุษยา  บริบูรณ์ 

9 งานอาคารสถานที่และท่ีพัก นางสวลี  อินทร์อ่อน 
นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล 
นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง 
นายสุนันท์  กลางพระเนตร 

10 งานจัดสอนแทน นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล 
นางผกามาศ  เที่ยงธรรม 
นางสวลี  อินทร์อ่อน 
นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน                               
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11 งานหลักสูตร/การสอน นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล 
นางสาวสมพิศ  กุลรักษา 
นางสวลี  อินทร์อ่อน 
นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง 
นายวีระศักดิ์  ศรีภู 

12 งานวัดผลประเมินผลและงานสถิติ 
สารสนเทศ 

นางผกามาศ  เที่ยงธรรม 
นางรัตน์ติยา  อุดมทรัพย์ 
นางสวลี  อินทร์อ่อน 
นางสาวบุษยา  บริบูรณ์ 

13 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน 

14 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวรัตน์ติยา  อุดมทรัพย์ 

15 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นายวีระศักดิ์  ศรีภู 

16 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางประสานพันธ์  พลทะยาน 

17 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล 

18 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางผกามาศ  เที่ยงธรรม 

19 งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ นางสาวสมพิศ  กุลรักษา 
นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน 
นางสาวบุษยา  บริบูรณ์ 

20 งานปฏิคม/งานประชาสัมพันธ์ นางประสานพันธ์  พลทะยาน 
นางสาวรัตน์ติยา  อุดมทรัพย์ 

21 งานวิจัยคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระฯ นางสวลี  อินทร์อ่อน  
นายวีระศักดิ์  ศรีภู 
นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง 
นางผกามาศ  เที่ยงธรรม 

22 งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ นางสวลี  อินทร์อ่อน 
นางผกามาศ  เที่ยงธรรม 
นางประสานพันธ์  พลทะยาน 
นายสุนันท์  กลางพระเนตร 
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 1.19.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
นำงเพ็ญผกำ  เขตจ ำนันท์    หัวหน้ำกลุ่มสำระ 

 ครูประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
1. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์   คร ู
2. นายอดุลย์  ศรีพล    คร ู
3. นางจีราวรรณ  ดวงเงิน   คร ู
4. นายประสาน  ชูเดช   คร ู
5. นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่   คร ู
6. นายสุริยวงศ์  ชัยวชิา   คร ู
7. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม  คร ู
8. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย   คร ู
9. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช   คร ู
10. นางศิริพร  วงค์สืบ   คร ู
11. นางธนินทรา  บุญช ู   คร ู
12. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ  คร ู
13. นางวอระพัน  เจริญภักดี   คร ู
14. นายภานุมาศ  วรสันต์   คร ู
15. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส  คร ู
16. นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ   คร ู
17. นางสาวบงกช  เสี้ยมแหลม  คร ู
18. นางสุภาภรณ์  พรหมนา   คร ู
19. นายปกครอง  บุญปลื้ม   คร ู
20. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ  คร ู
21. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์  คร ู
22. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา   คร ู

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ปีกำรศึกษำ 2562 

ที ่ ภำระงำนรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

1 ผู้อ านวยการโรงเรียน นายศราวุธ  สิงหาราโท 

2 รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ นายพฤกษทล  ช านาญ 

3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ 

4 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางดวงดาว  หวะสุวรรณ 
นายอดุลย์  ศรีพล 
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5 งานนโยบายและแผนงาน นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์        หัวหน้า 
นางดวงดาว  หวะสุวรรณ 
นายอดุลย์  ศรีพล 
นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่ 
นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช 
นางวอระพัน  เจริญภักดี 

6 
 

งานการเงิน/พัสดุ/ครุภัณฑ์ นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์     หัวหน้า 
นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส 
นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย 
นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา 
นางวอระพัน  เจริญภักดี 
นางศิริพร  วงค์สืบ 

7 งานธุรการ นางศิริพร  วงค์สืบ                   หวัหน้า 
นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา 
นางสาวบงกช  เสี้ยมแหลม 

8 งานหลักสูตร/การสอน นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ             หัวหน้า 
นางจีราวรรณ  ดวงเงิน 
นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช 
นายปกครอง  บุญปลื้ม 
นางธนินทรา  บุญชู 
นางวอระพัน  เจริญภักดี 
นายภานุมาศ  วรสันต์ 

9 งานจัดสอนแทน นางดวงดาว  หวะสุวรรณ             หัวหน้า 
นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย 
นายโชคอ านวย  นึกชัยภูม ิ



- 42 - 
 

10 งานวัดผลและประเมินผล 
งานวัดผลและประเมินผลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานวัดผลและประเมินผลระดับชั้นม.1 
งานวัดผลและประเมินผลระดับชั้นม.2 
งานวัดผลและประเมินผลระดับชั้นม.3 
งานวัดผลและประเมินผลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานวัดผลและประเมินผลระดับชั้นม.4 
งานวัดผลและประเมินผลระดับชั้นม.5 
งานวัดผลและประเมินผลระดับชั้นม.6 

นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ             หัวหน้า 
นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย 
นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ 
นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช 
นางธนินทรา  บุญชู 
นางสุภาภรณ์  พรหมนา 
นางวอระพัน  เจริญภักดี      
นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ 
นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ 
                

11 งานสถิติ/สารสนเทศ/ประกันคุณภาพ นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์             หวัหน้า 
นางสุภาภรณ์  พรหมนา 
นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ 
นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ 
นายภานุมาศ  วรสันต์ 

12 งานระดับชั้น 
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย                 หัวหน้า 
นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่    
นายอดุลย์  ศรีพล 
นางธนินทรา  บุญชู 
นายประสาน  ชูเดช 
นางวอระพัน  เจริญภักดี 
นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ 

13. งานอาคารสถานที่ นายประสาน  ชูเดช                   หัวหน้า 
นางดวงดาว  หวะสุวรรณ 
นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ 
นายสุริยวงศ์  ชัยวิชา 
นางสุภาภรณ์  พรหมนา 
นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ 
นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา 
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14. งานห้องพักครู  ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ นางวอระพัน  เจริญภักด ี            หวัหน้า 
นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ 
นางศิริพร  วงค์สืบ 
นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่ 
นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส 
นางสาวบงกช  เสี้ยมแหลม 
นางสุภาภรณ์  พรหมนา 
นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา 

15. งานโครงการค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) 
 

นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช             หัวหน้า 
นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ 
นายอดุลย์  ศรีพล 
นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่ 
นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ 
นางดวงดาว  หวะสุวรรณ 
นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ 
นางจีราวรรณ  ดวงเงิน 
นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย 
นางวอระพัน  เจริญภักดี 
นางธนินทรา  บุญชู 
นายปกครอง  บุญปลื้ม 

16. งานโครงการค่ายอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ห้องเรียนปกติ นางธนินทรา  บุญชู                     หัวหน้า 
นายปกครอง  บุญปลื้ม 
นางวอระพัน  เจริญภักดี 
นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ 
นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ 
นางจีราวรรณ  ดวงเงิน 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

17. งานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย                หัวหน้า 
นางศิริพร  วงค์สืบ 
นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ 
นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา 
นางสุภาภรณ์  พรหมนา 
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18. งานปฏิคม/ประชาสัมพันธ์ นางสาวบงกช  เสี้ยมแหลม             หัวหน้า 
นางจีราวรรณ  ดวงเงิน 
นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย 
นางศิริพร  วงค์สืบ 
นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส 
นางสุภาภรณ์  พรหมนา 

22. งานวิจัยคุณภาพทางการศึกษา/นิเทศภายใน นายปกครอง  บุญปลื้ม                 หัวหน้า 
นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช 
นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ 
นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์ 
นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ 

23. งานจัดสอบแข่งขันภายในและหน่วยงานอื่นๆ นางธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส               หัวหน้า 
นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ 
นายอดุลย์  ศรีพล 
นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่ 
นางจีราวรรณ  ดวงเงิน 
นางสุดาทิพย์ หมู่หัวนา 
นางสาวบงกช  เสี้ยมแหลม 
นางศิริพร  วงค์สืบ 
นางสุภาภรณ์  พรหมนา 

24. งานโสตทัศนูปกรณ์และห้องไอที   
 
 

นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ              หัวหน้า 
นายอดุลย์  ศรีพล 
นางจีราวรรณ  ดวงเงิน 
นางสาวบงกช  เสี้ยมแหลม 
นางธนินทรา  บุญชู 
นายปกครอง  บุญปลื้ม 

25. งานเลขานุการ นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช 
นางสาวสุมมิตรา  ศุภรานนท์ 
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 1.19.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
นำยพิทักษ์  เจริญวำนิช    หัวหน้ำกลุ่มสำระ 

 ครูประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 1. นายพิทักษ์  เจริญวานิช  คร ู
 2. นายจ านงค์  เขียนเขว้า   คร ู
 3. นายชัยวัฒน์  ข าหินตั้ง   คร ู
 4. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง  คร ู
 5. นายกิตติศักดิ์  ศรีหาบุตร  คร ู
 6. นางสาวกาพย์พร  กลางสาทร  คร ู
 7. นางกรรณิกา  โพธิ์แก้ว   คร ู
 8. นางน้ าฝน  นพคุณ   คร ู
 9. นางจีรนุช  ฟุ้งสกุล   คร ู
 10. นางบุณณดา  เจริญสุข  คร ู
 11. นางโสภา  สีพั้วฮาม   คร ู
 12. นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์ คร ู
 13. นายสนิท นาคพินิจ   คร ู
 14. นางมะลิสา  นาคพินิจ  คร ู
 15. นางภัณฑิรา  วรสันต์   คร ู
 16. นายจตุพล  แสนสุข   คร ู
 17. นายภคพล  จุ้มใหญ่   คร ู
 18. นายณัฐพงศ์  ฤทธิ์น้ าค า  คร ู
 19. นายเอนก  หงษ์ทอง   คร ู
 20. นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต  คร ู
 21. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม  คร ู
 22. นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย์  คร ู
 23. นางสาวนฤมล  งอกศิลป์  คร ู
 24. นางพวงพรรณ  สุพพัฒน์โมลี  คร ู
 25. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ  คร ู
 26. นางสาวศันสนีย์  มีหมู ่  คร ู
 27. นายธวัชชัย  ถาวรกาย  คร ู
 28. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก คร ู
 29. นางสาวปัทมา  โขหานาม  คร ู
 30. นางสาวกชพร  มั่นคง   คร ู
 31. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์  คร ู
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 32. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์ คร ู
 33. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง  คร ู
 34. นางจิราพร  หงษท์อง   คร ู
 35. นางสาวมณีกาญจน์  เต็มหลวง  คร ู
 36. นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน  ครูผู้ช่วย 
 37. นางสาวศันศนีย์  แสงพระโคส  ครูผู้ช่วย 
 38. นางวีนัด  ศรีหาบุตร   พนักงานราชการ 
 39. นายศรสิงห์  สิงหาราโท  ครพิูเศษ 
 40. นางสาวพัชราภรณ์  กล้าประจันทร์ ครพิูเศษ 
 41. นางณัฏฐา  นาคด ี   เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2562 

ที ่ ภำระงำนรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

1 ผู้อ านวยการโรงเรียน นายศราวุธ  สิงหาราโท 

2 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายพฤกษทล  ช านาญ 

3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายพิทักษ์  เจริญวานิช 

4 รองหัวหน้ากลุ่มสาระ นายชัยวัฒน์  ข าหินตั้ง 
นางโสภา  สีพั้วฮาม 
นางบุณณดา  เจริญสุข 
นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า 

5 งานวิชาการและนิเทศการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

นางบุณณดา  เจริญสุข 
(หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น) 
นายปราโมทย์  อินทรบ ารง 
(หัวหน้าสาขาเคมี) 
นางสาวนฤมล  งอกศิลป์ 
(หัวหน้าสาขาชีววิทยา) 
นายกิตติศักดิ์  ศรีหาบุตร  
(หัวหน้าสาขาฟิสิกส์) 
นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี 
(หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์) 
นายชัยวัฒน์ ข าหินตั้ง 
นางโสภา  สีพั้วฮาม 
นายณัฐพงษ์  ฤทธ์น้ าค า 
นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม 
นางน้ าฝน  นพคุณ   (เลขานุการ) 
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6 งานนโยบายและแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

นายพิทักษ์  เจริญวานิช                  หวัหน้า 
นายชัยวัฒน์  ข าหินตั้ง 
นางโสภา  สีพั้วฮาม 
นางบุณณดา  เจริญสุข 
นายณัฐพงษ์  ฤทธ์น้ าค า 
นางสาวนฤมล  งอกศิลป์   
นายสนิท  นาคพินิจ 
นายเอนก  หงษ์ทอง                    เลขานุการ 

7. งานหลักสูตรและการสอน นายเอนก  หงษ์ทอง 
นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง 
นางสาวนฤมล  งอกศิลป์ 
นายกิตติศักดิ์  ศรีหาบุตร 
นางบุณณดา  เจริญสุข 
นางน้ าฝน  นพคุณ 
นางสาวปัทมา  โขหานาม 
นางจิราพร  หงษ์ทอง                   เลขานุการ 

8 งานวัด  ประเมินผลและสถิติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หัวหน้างานวัดผล ม.1 
หัวหน้างานวัดผล ม.2 
หัวหน้างานวัดผล ม.3 
หัวหน้างานวัดผล ม.4 
หัวหน้างานวัดผล ม.5 
หัวหน้างานวัดผล ม.6 
ผู้ประสานงานวัดผลระดับ ม.ต้น 
ผู้ประสานงานวัดผลระดับ ม.ปลาย 

 
นายจ านงค์  เขียนเขว้า 
นางจีรนุช  ฟุ้งสกุล 
นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต 
นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์ 
นางสาวกาพย์พร  กลางสาทร 
นางมะลิสา  นาคพินิจ/นายสนิท  นาคพินิจ 
นางวีนัด  ศรีหาบุตร 
นายกิตติศักดิ์  ศรีหาบุตร 

9 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

นายณัฐพงษ์  ฤทธ์น้ าค า                หัวหน้า 
นายกิตติศักดิ์  ศรีหาบุตร              รองหัวหน้า 
นายพิทักษ์  เจริญวานิช 
นายชัยวัฒน์  ข าหินตั้ง 
นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม 
นายจตุพล  แสนสุข 
นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ 
นางสาวนฤมล  งอกศิลป์ 
นางจิราพร  หงษ์ทอง    
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นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย์ 
นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์ 
นางสาวมณีกาญจน์  เต็มหลวง 
นายเอนก  หงส์ทอง                   เลขานุการ                               

10 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  สอวน.ค่าย1  วิชาเคมี นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม             หัวหน้า 
นางสาวกาพย์พร  กลางสาทร        รองหัวหน้า 
นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง 
นายภคพล  จุ้มใหญ่ 
นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต 
นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง 
นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน 
นางสาวปัทมา  โขหานาม 
นางสาวศันสนีย์  แสงพระโคส 
นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์          เลขานุการ                               
นางสาวมณีกาญจน์  เต็มหลวง   ผู้ช่วยเลขานุการ 

11 งาน PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย์       หวัหน้า 
นางบุณณดา เจริญสุข                รองหัวหน้า      
นายภคพล  จุ้มใหญ่ 
นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง 
นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม   
นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์            
นางสาวศันสนีย์  แสงพระโคส 
นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต 
นางสาวปัทมา  โขหานาม              เลขานุการ 

12 สารสนเทศ  ประชาสัมพันธ์  เทคโนโลยีกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

นางสาวปัทมา  โขหานาม              หัวหน้า    
นายสนิท  นาคพินิจ                    รองหัวหน้า 
นายพวงพรรณ  สุพัฒนโมลี 
นายศรสิงห์  สิงหาราโท      
นายธวัชชัย  วรกาย 
นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก 
นายสนิท  นาคพินิจ 
นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ 
นางสาวมณีกาญน์  เต็มหลวง 
นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง          เลขานุการ 
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13 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวกาพย์พร  กลางสาทร         หัวหน้า 
นางกรรณิกา  โพธิ์แก้ว 
นางสาวกชพร  มั่นคง 
นางสาวศันสนีย์  แสงพระโคส 
นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน 
นางภัณฑิรา  วรสันต์ 
นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง         เลขานุการ 

14 งานจัดสอนแทน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายณัฐพงษ์  ฤทธ์น้ าค า               หัวหน้า   
นางณัฏฐา  นาคดี                       เลขานุการ   

15 งานพัสดุ  ครุภัณฑ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายภคพล  จุ้มใหญ ่                   หัวหน้า 
นายกิตติศักดิ์  ศรีหาบุตร 
นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี 
นายธวัชชัย  วรกาย 
นางสาวกชพร  มั่นคง 
นางสาวมณีกาญจน์  เต็มหลวง 
นางสาวศันสนีย์  แสงพระโคส 
นางจีรนุช  ฟุ้งสกุล 
นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต 
นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์    เลขานุการ 
นางณัฏฐา  นาคดี                  ผู้ชว่ยเลขานุการ 

16 งานเหรัญญิก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางโสภา  สีพั้วฮาม                     หัวหน้า   
นางสาวนฤมล  งอกศิลป์ 
นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน 
นางจีรนุช  ฟุ้งสกุล                      เลขานุการ 

17 งานประกันคุณภาพการศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

นายจตุพล  แสนสุข                     หัวหน้า 
นางโสภา  สีพั้วฮาม                     รองหัวหน้า 
นางน้ าฝน  นพคุณ 
นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต 
นายภคพล  จุ้มใหญ่ 
นางสาวนฤมล  งอกศิลป์ 
นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน 
นางสาวศันสนีย์  แสงพระโคส          เลขานุการ 

18 งานปฏิคม นางน้ าฝน  นพคุณ                      หัวหน้า 
นางจีรานุช  ฟุ้งสกุล                    รองหัวหน้า 
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นางกาพย์พร  กลางสาทร 
นางกรรณิกา  โพธิ์แก้ว 
นางมะลิสา  นาคพินิจ 
นางสาวกชพร  มั่นคง 
นางวีนัด  ศรีหาบุตร 
นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม 
นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต 
นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก 
นางสาวปัทมา  โขหานาม 
นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญบ ารุง 
นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย์ 
นางสาวพรทิพย์ กัญญาประสิทธิ์ 
นางสาวมณีกาญจน์  เต็มหลวง 
นางภัณฑิรา  วรสันต์ 
นางสาวศันสนีย์  มีหมู่ 
นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์        เลขานุการ 
นางสาวณัฏฐา  นาคด ี             ผู้ชว่ยเลขานุการ 

19 งานอาคารสานที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายชัยวัฒน์  ข าหินตั้ง                 หัวหน้า 
นางสาวกาพย์พร  กลางสาทร        (ชั้น 2) 
นางสาวอุไรรัตน์  มณีทิพย์            (ชั้น 3) 
นายกิตติศักดิ์  ศรีหาบุตร             (ชั้น 4) 
นายจ านงค์  เขียนเขว้า                (ชั้น 5) 
นายสนิท  นาคพินิจ         (ชัน้ 6และเลขานุการ) 

20 สารสนเทศ  งานเลขานุการ นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์       หัวหน้า 
นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก 
นางสาวพรทิพย์ กัญญาประสิทธิ์ 
นางสาวมณีกาญจน์  เต็มหลวง       เลขานุการ 
นางสาวณัฏฐา  นาคดี              ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 1.19.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
นำยนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย  หัวหน้ำกลุ่มสำระ 

 ครูประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
1. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย   คร ู
2. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์   คร ู
3. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์  คร ู
4. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์   คร ู
5. นางสุขี  ศรีสกุล    คร ู
6. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์  คร ู
7. นางสาวกรกช  กุนา   คร ู
8. นางลักขณา  ประจงค้า   คร ู
9. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ   คร ู
10. นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน  คร ู
11. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์   คร ู
12. นายราชภักดิ์  นาคดี   คร ู
13. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง  คร ู
14. นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์   คร ู
15. นางสาวนันทนาพร  ชัยชาญรัมย์  ครูผู้ช่วย  
16. นายเอกรัตน์  สุทธยดิลก   พนักงานราชการ 
17. นางสาววันเพ็ญ  มั่งมี   ครูผู้ช่วย 
18. นางพรประภา  เพียกขุนทด  คร ู
19. นางสาวนิตยา  จ าเริญพงค์  ครพิูเศษ 
20. นางสาวพิชามญช์  วงศ์ษา  ครูพิเศษ 
21. นายศรัญยู  บุญไทย   ครูพิเศษ 
22. นางอมรา  ปราบภัย   ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มสำระกำรเรียนสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ปีกำรศึกษำ 2562 

ที ่ ภำระงำนรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

1 ผู้อ านวยการโรงเรียน นายศราวุธ  สิงหารราโท 

2 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายพฤกษทล  ช านาญ 

3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย 

4 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์ 

5 งานนโยบายและแผนงาน นายพงพัฒน์  สุนนท์ 
นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ 
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นายราชภักดิ์  นาคดี 
นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์ 

6 งานการเงิน นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์ 
นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ 

7 งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน 
นายราชภักดิ์  นาคดี 
นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ 

8 งานธุรการ(บันทึกและรายงานการประชุม) นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ 
นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์ 

9 งานอาคารสถานที่(ห้องฝึกปฏิบัติการ) นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์ 
 (ห้อง IT534,533,535,536,537)  
นางสุขี  ศรีสกุล               (ห้องจริยธรรม 531) 
นางลักขณา  ประจงค้า 

10 งานจัดสอนแทน นางลักขณา  ประจงค้า 

11 งานหลักสูตร/การสอน นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย 
นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน 
 

12 งานวัดผล/ประเมินผล/งานสถิติ/สารสนเทศ นายราชภักดิ์  นาคดี 
(วัดผลมัธยมศึกษาตอนต้น) 
นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ 
(วัดผลมัธยมศึกษาตอนปลาย ) 

13 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสุขี  ศรีสกุล 

14 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางลักขณา  ประจงค้า 

15 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  นายราชภักดิ์  นาคดี 

16 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวสุปรียา วงษ์จักษุ 

17 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

18 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

19 งานห้องสมุดกลุ่มสาระและแหล่งเรียนรู้ นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย  
นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน 
นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์ 

20 งานวิจัยคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระฯ 
 

นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย 
นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ 
นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์ 
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21 ไทยภัณฑ์ นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์ 
นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์ 

22 ศูนย์อาเซียน (728) นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ 
นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์ 
นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง 
นายเอกรัตน์  สุทธยดิลก 
นางอมรา  ปราบภัย 

23 ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์ 
นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย 

 
 1.19.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  นำยบุญชู  หนูสลุง    หน้ำกลุ่มสำระ  
 ครูประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ   

1. นายบุญชู  หนูสลุง   คร ู
2. นายประยุทธ ประสานพันธ์  คร ู
3. นายชัชรินทร์  ถิ่นชีลอง   คร ู
4. นายยุทธพล  ชัยชวนานิตย์   คร ู
5. นายเฉลิมชัย  นครไชย   คร ู
6. นางสุภาภรณ์  ไตรสูงเนิน   คร ู
7.  นายบุญชู  หนูสลุง   คร ู
8. นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ์   คร ู
9. นางวรัญญา  โหนชัย   คร ู
10. นายศราวุธ  ศรีโฉม   คร ู
11. นายประสงค์ ปักษา   คร ู
12. นางสาวนวพร  ศรีวงษ์ชัย   ครผูู้ทรงคุณค่า 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

ที ่ ภำระงำนรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

1 ผู้อ านวยการโรงเรียน นายศราวุธ  สิงหาราโท 

2 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายพฤกษทล  ช านาญ 

3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ นายบุญชู  หนูสลุง 

4 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ นายประยุทธ  ประสานพันธ์ 

5 งานนโยบายและแผน นายบุญชู  หนูสลุง 
นายเฉลิมชัย  นครไชย 



- 54 - 
 

นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ์ 
นางสุภาภรณ์  ไตรสูงเนิน 

6 งานการเงิน  

7 งานธุรการ นางวรัญญา  โหนชัย  

8 พัสดุ-ครุภัณฑ์  นายชรินทร์  ถิ่นชีลอง 
นายประยุทธ  ประสานพันธ์ 
นายเฉลิมชัย  นครไชย 

9 อาคารสถานที่ นายประยุทธ  ประสานพันธ์ 
นายเฉลิมชัย  นครไชย 
นายบุญชู  หนูสลุง 

10 งานหลักสูตร/การสอน นางสุภาภรณ์  ไตรสูงเนิน 
นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ์ 

11 งานจัดสอนแทน นางสุภาภรณ์  ไตรสูงเนิน 
นายยุทธพล  ชัยชวนานิตย์ 
 

12 งานสถิติ/สารสนเทศ/งานวัดผล/ประเมินผล นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ์ 

13 ประชาสัมพันธ์ นายบุญชู  หนูสลุง 

14 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางวรัญญา  โหนชัย  

15 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายประยุทธ  ประสานพันธ์ 

16 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

17 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายเฉลิมชัย  นครไชย 

18 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายชัชรินทร์  ถิ่นชีลอง 

19 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายยุทธพล  ชัยชวนานิตย ์

20 ห้องยิมส์ 1 นายบุญชู  หนูสลุง 
นายยุทธพล  ชัยชวนานิตย์ 

21 ห้องยิมส์ 2 นางสุภาภรณ์  ไตรสูงเนิน 
นายประยุทธ  ประสานพันธ์ 

22 สนามบาสเกตบอล  

23 ชั้นล่างอาคารศูนย์กีฬา นางสุภาภรณ์  ไตรสูงเนิน 
นายเฉลิมชัย  นครไชย 

24 สนามมวย  

25 สนามฟุตบอล/ฟุตซอล นายบุญชู  หนูสลุง 
นางวรัญญา  โหนชัย 
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นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ์ 

26 สนามวอลเล่ย์บอล นายชัชรินทร์  ถิ่นชีลอง 
 

 1.19.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
นำยณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั งสำม    หัวหน้ำกลุ่มสำระ 

 ครูประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม   คร ู
2. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย  คร ู
3. นางปิยะนาถ  กวางซี   คร ู
4. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ  คร ู
5. นางประภัสสร  คิดบรรจง   คร ู
6. นายมณฑณัช  บุญปลูก   คร ู
7. นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม  ครูผู้ช่วย 
8. นายศราวุธ  สีตานันท์   ครูพิเศษ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ปีกำรศึกษำ 2562 

ที ่ ภำระงำนรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

1 ผู้อ านวยการโรงเรียน นายศราวุธ  สิงหาราโท 

2 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายพฤกษทล  ช านาญ 

3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม 

4 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชยั 

5 งานนโยบายและแผน นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม 

6 งานการเงิน-พัสดุ-ครุภัณฑ์ นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม 
นางประภัสสร  คิดบรรจง 

7 งานธุรการกลุ่มสาระศิลปะ นายมณฑณัช  บุญปลูก 

8 งานจัดสอนแทน นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ 

9 งานหลักสูตร/การสอน นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม 
นางปิยะนาถ  กวางซี 

10 งานวัดผล/ประเมินผล/รบ.ต่างๆ นางประภัสสร  คิดบรรจง 
นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชยั 

11 งานสถิติ/สารสนเทศ  

12 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายมณฑณัช  บุญปลูก 

13 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชยั 
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14 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชยั 

15 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ 

16 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางประภัสสร  คิดบรรจง 

17 หัวหน้างานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม 

18 งานอาคารสถานที่ นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม 

 
 1.19.7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

นำยวุฒิยำ  ฐำนวิเศษ     หัวหน้ำกลุ่มสำระ 
 ครูประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

1. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ   คร ู
2. นายละออง  แกมค า   คร ู
3. นายอมร  วาดสูงเนิน   คร ู
4. นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง   คร ู
5. นางเกศินี  รอดเวียง   คร ู
6. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม   คร ู
7. นางจิระพร  ภูมิภักดี   คร ู
8. นางเสาวภา  ชนะหาญ   คร ู
9. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม   คร ู
10. นางเขมิกา  ไชยแสง   คร ู
11. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม   คร ู
12. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม  คร ู
13. นางจารุณี  จ าเริญชัย   คร ู
14. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว  คร ู
15. นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล   คร ู
16. นางสาวมญซ์สิการณ์  แสงพรม  พนักงานราชการ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ปีกำรศึกษำ 2562 

ที ่ ภำระงำนรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

1 ผู้อ านวยการโรงเรียน นายศราวุธ  สิงหาราโท 

2 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายพฤกษทล  ช านาญ 

3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ 

4 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

นายละออง  แกมค า 
นายวสันต์  เสี้ยมแหลม 

5 งานวิชาการ นโยบายและแผนงาน โครงการแข่งขันทักษะ นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ             หัวหน้า 
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นายวสันต์  เสี้ยมแหลม 
นายละออง  แกมค า 
นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง 
นางเกศินี  รอดเวียง 
นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล 

6 งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นายวสันต์  เสี้ยมแหลม              หวัหน้า 
นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล 
นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว 
นายละออง  แกมค า 
นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม 

7 งานธุรการ นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง             หัวหน้า 
นางจารุณี  จ าเริญชัย 
นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล 

8 งานการเงิน นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม                  หัวหน้า 
นางเสาวภา  ชนะหาญ 
นางจิระพร  ภูมิภักดี 

9 งานพัสดุ ครุภัณฑ์ นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม                      หัวหน้า 
นายละออง  แกมค า 
นางเขมิกา  ไชยแสง 
นายอมร  วาดสูงเนิน 
นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม 
นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล 

10 งานประชาสัมพันธ์ นายวสันต์  เสี้ยมแหลม                    หัวหน้า 
นางกองทรัพย์  เค้าฉิม 
นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม 
นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว 

11 งานสารสนเทศ นางจารุณี  จ าเริญชัย                       หัวหน้า 
นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม 
นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล 

12 งานโสตทัศนูปกรณ์ นายวสันต์  เสี้ยมแหลม                     หัวหน้า 
นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม 

13 งานทะเบียนและงานวัดผล นางเสาวภา  ชนะหาญ                      หัวหน้า 
นางจิระพร  ภูมิภักดี 
นางจารุณี  จ าเริญชัย 
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นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล 

14 งานกิจกรรม สวัสดิการ อาคารสถานที่ นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ                       หัวหน้า 
นางกองทรัพย์  เค้าฉิม 
นายละออง  แกมค า 
นายอมร  วาดสูงเนิน 
นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม 
นางจารุณี  จ าเริญชัย 

15 งานเลขานุการกลุ่มสาระฯ และปฏิคม นางเสาวภา  ชนะหาญ                     หัวหน้า 
นายละออง  แกมค า 
นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม 
นางจารุณี  จ าเริญชัย 
นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล 

16 งานหัวหน้าระดับและสถิติ ม.ต้น 
งานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
งานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
งานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นางเสาวภา  ชนะหาญ 
นางเสาวภา  ชนะหาญ 
นางจิระพร  ภูมิภักดี 
นางจารุณี  จ าเริญชัย 

17 งานหัวหน้าระดับและสถิติ ม.ปลาย 
งานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
งานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
งานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นางเสาวภา  ชนะหาญ 
นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล 
นางเสาวภา  ชนะหาญ 
นางเสาวภา  ชนะหาญ 

 
 1.19.8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

นำยรำชัน  นำสมพงษ์    หัวหน้ำกลุ่มสำระ 
 ครูประจ ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
       1. นายราชัน  นาสมพงษ์   คร ู

2. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์  คร ู
3. นางนิภา  ชัยชวนานิตย์   คร ู
4. นายชั้น  ภักดีศิริวงษ์   คร ู
5. นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย   คร ู
6 .นางเนาวรัตน์  สาริยา   คร ู
7. นางสาวกัญญภัทร  แดงบ ารุง  คร ู
8. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์  คร ู
9. นางสาวกัญจนา  บัวไสว   คร ู
10. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์  คร ู
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11. นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์  คร ู
12. นายราชัน  นาสมพงษ์   คร ู
13. นางสาวนิตยา  พงษ์พัง   คร ู
14. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์  คร ู
15. นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง  คร ู
16. นางสาวสุวิภา สุริยะปัญญา  คร ู
17. นางเจรียงพร  อาจประจันทร์  คร ู
18. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา  คร ู
20. นางสาวมิรินดา  อาจกมล   ครู CO-Teacher 
21. นางสาวณัฐญากานต์  สามารถ  ครู CO-Teacher 
22.Mr.Anthony  Reysen   English Teacher 
23.  Mr.Dominic  Holloway  English Teacher 
24.  Mr.Ranvir  Kainth   English Teacher 
25.  Mr.Siddhartha  Jayanthi  English Teacher 
26.  Ms.Berlea  Mae  Bragas   English Teacher 
27.  Ms.Imogen  Grace  Lawson   English Teacher 
28.  Ms.Ly-ann  Aguilar    English Teacher 
29.  Ms.Rachel  Bollins    English Teacher 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงประเทศ  ปีกำรศึกษำ 2562 

ที ่ ภำระงำนรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

1 ผู้อ านวยการโรงเรียน นายศราวุธ  สิงหาราโท 

2 รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ นายพฤกษทล  ช านาญ 

3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายราชัน  นาสมพงษ์ 

4 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์ 

5 งานนโยบายและแผน/ประเมินโครงการ นายราชัน  นาสมพงษ์                   หัวหน้า           
นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์ 
นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย               เลขานุการ 

6 งานเลขานุการ นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์        หวัหน้า 
นางสาวมิรินดา  อาจกมล 
นางสาวณัฐญากานต์  สามารถ 
นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง          เลขานุการ 

7 งานการเงินและพัสดุ นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์         หัวหน้า 
นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง          เลขานุการ 
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8 งานธุรการ(รับ-ส่ง หนังสือราชการ) นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง          หัวหน้า 
นางสาวมิรินดา  อาจกมล 
นางสาวณัฐญากานต์  สามารถ 
นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์        เลขานุการ 

9 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์            หัวหน้า 
นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์ 
นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์               เลขานุการ 

10 งานหลักสูตรและการสอน นายราชัน  นาสมพงษ์                    หวัหน้า 
นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์ 
นางสาวกัญญภัทร  แดงบ ารุง 
นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย 
นางเจรียงพร  อาจประจันทร์ 
นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์ 
นางสาวมนัญญาหาญอาสา 
นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง         เลขานุการ 

11 งานสถิติและวัดประเมินผลกลุ่มสาระฯ นางสาวสุวิภา  สุริยะปัญญา       หัวหน้า(ม.ต้น) 
นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์            
นางสาวกัญญภัทร  แดงบ ารุง    หัวหน้า(ม.ปลาย) 

นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์ 
 งานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์              หวัหน้า 

 งานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 นางเจรียงพร  อาจประจันทร์            หวัหน้า 

 งานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง           หัวหน้า 

 งานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย                 หวัหน้า 

 งานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 นางสาวกัญญภัทร  แดงบ ารุง            หวัหน้า 

 งานสถิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์               หวัหน้า 

12 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ 

นางเจรียงพร  อาจประจันทร์             หัวหน้า 
นางสาวนิตยา  พงษ์พัง                  เลขานุการ 

13 โครงการห้องเรียน MEP 
(Mini English Program) 

นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์                หัวหน้า 
นายราชัน  นาสมพงษ์ 
นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง 
นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์ 
นางสาวนิตยา  พงษ์พัง 
นางเจรียงพร  อาจประจันทร์           เลขานุการ 
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14 โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP 
(Intensive English Program) 

นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย               หัวหน้า 
นายราชัน  นาสมพงษ์ 
นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์ 
นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค ์          เลขานุการ 

15 โครงการ ECD 
(English for CommunicativeDevelopment) 

นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง          หัวหน้า 
นายราชัน  นาสมพงษ์ 
นางสาวกัญจนา  บัวไสว 
นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธ์ 
นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์        เลขานุการ 

16 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารฯ นางสาวมนญัญา  หาญอาสา            หวัหน้า 
นางสาวสุวิภา  สุริยะปัญญา  
นายชั้น  ภักดีศิริวงษ์                     เลขานุการ 

17 งานจัดสอนแทน นางเนาวรัตน์  สาริยา                   หัวหน้า 
นางสาวมิรินดา  อาจกมล 
นางสาวณัฐญากานต์  สามารถ 
นางสาวสุวิภา  สุริยะปัญญา            เลขานุการ 

18 งานปฏิคม นางสาวมนญัญา  หาญอาสา           หัวหน้า 
นางสาวมิรินดา  อาจกมล 
นางสาวณัฐญากานต์  สามารถ 
นางนิภา  ชัยชวนานิตย์                 เลขานุการ 

19 งานอาคารสถานที่ นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์ (ชั้น 1)   หัวหน้า 
นางนันทนา  จักรบุตร (ชั้น 1) 
นายชั้น  ภักดีศิริวงษ์(ชั้น 3)            หัวหน้า 
นายราชัน  นาสมพงษ์ (ชั้น 3) 
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2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคลและงบประมำณ 
 นายวรพล  ชาวสูนย์   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 
มีหน้ำที่ 
 ควบคุม ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน และระเบียบของทางราชการ ประเมินและจัดท า
รายงานการประเมิน และโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานส านักงานกลุ่มบริหารประมาณ งานธุรการและงานสารบรรณ 
งานแผนสารสนเทศ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์งานระดมทรัพยากรและการลงทุน และงานควบคุม
และตรวจสอบภายใน ประเมินเสนอความดีความชอบบุคลากรในกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ บุคคล
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน ล าดับที่ 2 ในกรณีที่ผู้อ านวยการโรงเรียนไม่สามารถมาปฏิบัติ
หน้าที่ได้ และวินิจฉัย สั่งการตามอ านาจที่ได้รับมอบหมาย  
 นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 
มีหน้ำที่ 

1. ควบคุม ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและ

ระเบียบของทางราชการและปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ในกรณีที่รอง

ผู้อ านวยการไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน และรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

และงบประมาณตามท่ีได้รับมอบหมาย  

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและงบประมำณ 
1. นายวรพล ชาวสูนย ์  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
2. นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง  คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล  คร ู   กรรมการ 
4. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม  คร ู   กรรมการ 
5. นางจิระพร ภูมิภักดี   คร ู   กรรมการ 
6. นายชัชรินทร์  ถิ่นชีลอง  คร ู   กรรมการ 
7. นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย  คร ู   กรรมการ 
8. นางจารุณี  จ าเริญชัย  คร ู   กรรมการ 
9. นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่  คร ู   กรรมการ 
10. นางเสาวภา  ชนะหาญ  คร ู   กรรมการ 
11. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชยั คร ู   กรรมการ 
12. นายอดุลย์  ศรีพล   คร ู   กรรมการ 
13. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม  คร ู   กรรมการ 
14. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม  คร ู   กรรมการ 
15. นางสวลี  อินทร์อ่อน   คร ู   กรรมการ 
16. นายวีระศักดิ์  ศรีภู   คร ู   กรรมการ 
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17. นายมณฑณัช  บุญปลูก  คร ู   กรรมการ 
18. นางประสานพันธ์  พลทะยาน  คร ู   กรรมการ 
19. นางพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์  คร ู   กรรมการ 
20. นายสุนันท์  กลางพระเนตร  คร ู   กรรมการ 
21. นางสาวมญช์สิการณ์   แสงพรหม พนักงานราชการ  กรรมการ 
22. นายศุภกร  ผ่องพันธุ์   ครูพิเศษ   กรรมการ 
23. นางสาวพัชราภรณ์ กล้าประจันทร์ ครูพิเศษ   กรรมการ 
24. นางสาวปทุมวรรณ จันทะคู่  พนักงานธุรการ  กรรมการ 
25. นางสาวขัตติยา  แผลงรักษา  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
26. นางสาวธิติมา  บุญนา  เจ้าหน้าที่  กรรมการ 
27. นายนฤเบศ ชาลีพรม   เจ้าหน้าที่  กรรมการ 
28. นางผกามาศ  เที่ยงธรรม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
29. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. ร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลงาน 
2. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน 
3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
4. ประสานงานเกี่ยวกับงานส านักงานและจัดท าสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ  
5. ประสานงานกับส่วนราชการ โรงเรียน และหน่วยงานภายนอก 
6. บริหารงาน วางแผน ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มบริหาร งบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการ 
7. ประเมินผลงานและปฏิบัติงาน จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ  
8. ดูแลบ ารุงรักษาความสะอาดและรักษาความสะอาดและสาธารณูปโภคส านักงานท าหน้าที่ปฏิคมและ

ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงบประมาณ  
9. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายในกลุ่มบริหารงบประมาณและประสานงานกับกลุ่มอ่ืน ๆ  
10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2.1 งำนส ำนักงำน 
นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง   คร ู  หัวหน้างาน 

2.1.1 งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและงบประมำณ 
1. นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง  คร ู  ประธานกรรมการ 
2. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม   คร ู  รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล   คร ู  กรรมการ 
4. นางจิระพร  ภูมิภักดี   คร ู  กรรมการ 
5. นายชัชรินทร์  ถิ่นชีลอง   คร ู  กรรมการ 
6. นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์  คร ู  กรรมการ 
7. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์  คร ู  กรรมการ 
8. นางจารุณี  จ าเริญชัย   คร ู  กรรมการ 
9. นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่   คร ู  กรรมการ 
10. นางสาวพัชราภรณ์  กล้าประจันทร์  ครูพิเศษ  กรรมการ 
11. นางสาวขัตติยา  แผลงรักษา  เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
12. นางสาวธิติมา  บุญนา   เจ้าหน้าที่งานบุคคล กรรมการ 
13. นางสาวปทุมวรรณ  จันทะคู่  พนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
14. นางผกามาศ  เที่ยงธรรม   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 

1. วางแผนการด าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
2. ดูแล บ ารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ ความสะอาด จัดท าบัญชี  ทะเบียน ควบคุม การเงิน พัสดุ สาธารณูปโภค

ส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
3. ท าหน้าที่ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
4. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายในกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และ  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.2 งำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
1. ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

1. นางสาววราลักษณ์  จุลนันทน์  คร ู  ประธานกรรมการ 
2. นางเจรียงพร  อาจประจันทร์  คร ู  กรรมการ 
3. นางสาวรชนีกร  ลาภแก้ว  เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
4. นางสาวปทุมวรรณ  จันทะคู่  พนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 

1. จัดและตรวจทานเอกสารของทุกกลุ่มบริหารต่าง ๆ น าเสนอผู้อ านวยการเพ่ือลงนามให้เกิดความถูกต้อง 
เรียบร้อย 

2. ตรวจทานเอกสารหลังจากผู้อ านวยการลงนามให้ครบถ้วน 
3. เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการนัดหมาย และการไปราชการของผู้อ านวยการ ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก

โรงเรียน 
4. ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการกับผู้อ านวยการ ทั้งภายในโรงเรียนและ

ภายนอกโรงเรียน 
5. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการเกี่ยวกับผู้อ านวยการ และโต้ตอบหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ 
6. ประสานงานในการอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ แก่ผู้มีอุปการคุณ 
7. การให้บริการการใช้ห้องประชุมผู้อ านวยการ 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. คณะกรรมกำรองค์กรภำยนอกโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
1. นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่   คร ู  ประธานกรรมการ 
2. นางเสาวภา  ชนะหาญ   คร ู  รองประธานกรรมการ 
3. นางสุขี   ศรีสุข    คร ู  กรรมการ 
4. นางบุณณดา  เจริญสุข   คร ู  กรรมการ 
5. นางสาวเนตรนภา  ต้นแผ้ว  คร ู  กรรมการ 
6. นางธนินทรา  บุญชู   คร ู  กรรมการ 
7. นางสาวอาฬวี ภิญโญดม  คร ู  กรรมการ 
8. นางเจรียงพร  อาจประจันทร์  คร ู  กรรมการ 
9. นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง  คร ู  กรรมการ 
10. นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์  คร ู  กรรมการ 
11. นางสาวรชนีกร  ลาภแก้ว  เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
12. นางประสานพันธ์  พลทะยาน  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวปทุมวรรณ  จันทะคู่  พนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. เสนอโครงการของโรงเรียนเพ่ือรับการสนับสนุนจากองค์กร 
2. คิดวิเคราะห์วางแผน กาจัดกิจกรรม เพื่อหารายได้สนับสนุนของโรงเรียน 
3. อ านวยความสะดวกและติดต่อประสานงานในองค์กรภายนอกโรงเรียน 5 องค์กร คือ  

3.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
3.2 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
3.3 สมาคมศิษย์เก่าชัยภูมิภักดีชุมพล 
3.4 มูลนิธิโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
3.5 ชมรมครูเก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
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 2.2 งำนสำรบรรณและธุรกำร  
  นางผกามาศ  เที่ยงธรรม   คร ู   หัวหน้างาน 

งำนสำรบรรณและธุรกำร  
1. นางผกามาศ  เที่ยงธรรม  คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางจารุณี  จ าเริญชัย  คร ู   กรรมการ 
3. นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม พนักงานราชการ  กรรมการ 
4. นางสาวพัชราภรณ์  กล้าประจันทร์ ครูพิเศษ   กรรมการ 
5. นางสาวปทุมวรรณ  จันทะคู่  พนักงานธุรการ  กรรมการ  
6. นางสาวขัตติยา  แผลงรักษา  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
1. รับ – ส่งเอกสาร 

 1.1 คัดแยกหนังสือราชการให้ตรงกับกลุ่มงาน 
1.2 ลงทะเบียนรับหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ ทุกฉบับ ทั้งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสมุดลงทะเบียน

ให้ตรงกันและเป็นปัจจุบัน  
1.3 แจ้งแต่ละกลุ่มงานมารับหนังสือราชการเพ่ือน าเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่ม  และผู้อ านวยการ  ตามล าดับ

ต่อไป ให้เกิดความรวดเร็วและทันก าหนดเวลา  
2. โต้ตอบหนังสือไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก 
   2.1 ตรวจทานเอกสารหลังจากผู้อ านวยการลงนามให้ถูกต้องเรียบร้อย  
   2.2 ลงทะเบียนออกเลขหนังสือภายใน , ภายนอก , เลขค าสั่ง , ประกาศ ฯลฯ 
   2.3 ลงทะเบียนหนังสือราชการส่งออก ทั้งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสมุดลงทะเบียน 

 3. เก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือราชการที่หมดอายุการใช้งาน 
 4. ให้บริการรับ-ส่ง จดหมายและพัสดุไปรษณีย์แก่บุคลากร 
 5. ต้อนรับ ติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
 6. จัดท าหนังสือเชิญประชุมประจ าเดือน 
    6.1 แจ้งวันเวลาในการประชุมประจ าเดือน 
    6.2 จัดท าระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือน 
    6.3 บันทึกรายงานการประชุม / จัดท ารายงานการประชุม 
 7. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
 8. ด าเนินงานโดยน าระบบเทคโนโลยีมาปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
 9. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพ์ที่มาถึงโรงเรียน 
 10. จัดบริการเก่ียวกับเอกสาร หลักฐานทางราชการ 
 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2.3 งำนบริหำรงำนบุคคล  
 นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล  คร ู   หัวหน้างาน 

 2.3.1 งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล  คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่  คร ู   กรรมการ 
3. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม  คร ู   กรรมการ 
4. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคนแนวทางการปฏิบัติ 

  1.1 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
  1.2 จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ีเขตพ้ืนการศึกษา ก าหนด 
  1.3 น าเสนอแผนอัตราก าลังเพ่ือขอความเห็นชอบต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 1.4 น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
2. การก าหนดต าแหน่งแนวทางการปฏิบัติ 
 2.1 สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง / ขอเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ต าแหน่ง / ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  2.2 ประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง / ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 2.3 ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง / เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ / ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง / 
ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 

2.3.2 งำนสรรหำบรรจุแต่งตั งและออกจำกรำชกำร/งำนเครื่องรำชฯ และส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
 1. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม  ครู     ประธานกรรมการ 
 2. นายวสันต์ เสี้ยมแหลม  คร ู   กรรมการ 
 3. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล  คร ู   กรรมการ 
 4. นางสวลี  อินทร์อ่อน  คร ู   กรรมการ 
 5. นายวีระศักดิ์  ศรีภู  คร ู   กรรมการ 
 6. นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 
 1. ด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา กรณีได้รับมอบอ านาจจากเขตพ้ืนที่การศึกษา แนวทางการปฏิบัติ 
      1.1 การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
ในต าแหน่งครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
      1.2 การบรรจุแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง  
   - ให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขอความคิดเห็นชอบจากเขตพ้ืนการศึกษาและขออนุมัติต่อ ก.ค.ศ. 
  - เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติแล้วให้สถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งวิทยฐานะและให้ได้รับ
เงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 2. การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว แนวทางการปฏิบัติ 
      2.1 กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
      2.2. กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถด าเนินการ
จ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สถานก าหนด 
 3. การแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      3.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
แนวทางการปฏิบัติ 
      1. เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับ
ย้ายแล้วแต่กรณี 
      2. บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอ่ืนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      3. รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัว ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษาเพ่ือจัดท า
ทะเบียนประวัติต่อไป 
      3.2 การโอนหรือการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแนวทางการปฏิบัติ (ม.58) 
      1. เสนอค าร้องขอโอนของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อด าเนินการต่อไป 
      2. บรรจุแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. หรือเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
      3. การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่งแนวทางการปฏิบัติ 
  กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคนให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้สถานศึกษาเสนอข้าราชการที่เหมาะสม 
ให้ผู้อ านวยการสักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษา คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ( 
มาตรา 54 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 
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  กรณีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามาตรา 53 สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารักษาการในต าแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
 4. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แนวทางการปฏิบัติ 
 4.1 ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 4.2 ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 4.3 จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ดิเรกคุณาภรณ์และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

2.3.3 งำนทะเบียนประวัติ/ส่งเสริมกำรขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
 1. นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่  คร ู   ประธานกรรมการ   
 2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล  คร ู   กรรมการ 
 3. นายวีระศักดิ์  ศรีภู  คร ู   กรรมการ 
 4. นางสาวธิติมา  บุญนา  เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 5. นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

1. จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างแนวทางการ
ปฏิบัติ 

 1.1 สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
  1.2 สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บไว้ที่ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 ฉบับ 
  1.3 เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ 
 2. การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนวทางการปฏิบัติ 
  2.1 ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ โดยมีหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
  2.3 น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับตามล าดับโดยคุม
ทะเบียนประวัติไว้ 
  2.4 ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา 

2.3.4 งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 1. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม  ครู     ประธานกรรมการ 
 2. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม  ครู     กรรมการ 
 3. นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่  คร ู   กรรมการ  
 4. นางภัทราพร  ภูวญาณ  ช่างสี   กรรมการ 

 5. นางสาวธิติมา  บุญนา  เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 6. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 
 1. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1.1 การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติ 
  1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผล
งาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน  

3) ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
 2. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2.1 การเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ แนวทางการปฏิบัติ 
  1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องชี้แจงเหตุให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 
  กรณีเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถึงแก่ความตายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

4) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 
 3. การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว แนวทางการปฏิบัติ 
  กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด 
  กรณีการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์
และวิธีการที่สถานศึกษาก าหนด 
 4. การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน แนวทางการปฏิบัติ ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
 5. เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน แนวทางการปฏิบัติ ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 6. งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอ
พระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงินวิทยาพัฒน์ และการจัดสวัสดิกา ร 
ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง 
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2.3.5 งำนวินัยและกำรรักษำวินัย 
 1. นายอดุลย์  ศรีพล  ครู     ประธานกรรมการ 
 2. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม  ครู     กรรมการ 
 3. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม  คร ู   กรรมการ 

 4. นายวีระศักดิ์  ศรีภู  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1. กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง แนวทางการปฏิบัติ 

1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรม
โดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าผิดวินัย
ไม่ร้ายแรง 
  2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งยุติเรื่องในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่าไม่ได้กระท าผิดวินัย หรือ
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดวินัยไม่
ร้ายแรง 
 3) รายงานด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      1.1 การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย แนวทางการปฏิบัติ 
  1) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
  2) ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรมการสร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างและ
พัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
  3) หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพ่ือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย
ตามควรแก่กรณี 
 2. งานออกจากราชการ แนวทางการปฏิบัติ 
     1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน 
     2) รายงานอนุญาตลาออกไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     2.1 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

2.2 การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป แนวทางการปฏิบัติ 
  1) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
  2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ  
หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  3) รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่ 
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2.3 การให้ออกจากราชการไว้ก่อน แนวทางการปฏิบัติ 
  1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ครูผู้ ช่วย ครู
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ
ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าผิดทางอาญา (เว้นแต่ได้กระท าผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ) 
  2) รายงานการสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อน ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.4 การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
       ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและรายงานการออกจากราชการไปยังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานอกจากด าเนินการตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. แล้วยังสามารถด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้ คือ 
      1) กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยส่ าเสมอ แนวทางการปฏิบัติ 
  1.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย 
  1.2 ถ้าผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
  1.3 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      2) กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ แนวทางการปฏิบัติ 
  2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมัครใจจะไปปฏิบัติ
ราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจากราชการ 
  2.2 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      3) กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตร 30 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ม.30(1)) กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตาม (ม.30(4)) กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟ่ันเฟือนไม่สบประกอบหรือเป็นโรคท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. (ม.30(5) (7)) กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (ม.30(8)) หรือกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย (ม.30(9)) 
แนวทางการปฏิบัติ 
  3.1 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามคุณสมบัติใน 
มาตรา (ม.30(1) (4) (5) (7) (8) หรือ (9) แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1 ออกจากราชการ 
  3.3 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      4) กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ม.30(3) ) แนวทางการปฏิบัติ 
  4.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า ครูผู้ช่วย ครู
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป 
  4.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลงานสอบสวนต่อ ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.3 เมื่อ ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 (3) ให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ 
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      5.) กรณีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
แนวทางการปฏิบัติ 
  5.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องใน
หน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
  5.2 ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนไม่เป็นผู้หน่อยความสามารถไม่บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือเป็นผู้ประพฤติตนเหมาะสม ให้สั่งยุติเรื่อง แต่
ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการ
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณา 
  5.3 เมื่อ ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจาก
ราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 
      2.5 กรณีมีมลทินมัวหมอง แนวทางการปฏิบัติ 
  1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงกรณีมีเหตุอันควรสงสัย
อย่างยิ่งว่าครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนได้มีการกระทะความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่สั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะท าให้เสียหายต่อทาง
ราชการอย่างร้ายแรง 
  2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
  3. เมื่อ ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองกรณีที่ถูก
สอบสวนข้างต้น ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จเหตุทดแทน 
       2.6 กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ แนวทางการปฏิบัติ 
  1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนเมื่อปรากฏว่า
ครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดย 
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2. รายงานผลการสั่งให้ออกจากราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.4 งำนแผนงำนและกำรเงินกำรบัญชี 

นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม   คร ู  หัวหน้างาน 
2.4.1 คณะกรรมกำรงำนกำรเงินและบัญชี 

1. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม   คร ู  ประธานกรรมการ 
2. นางจารุณี  จ าเริญชัย   คร ู  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวขัตติยา  แผลงรักษา  เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
4. นางสาวพัชราภรณ์  กล้าประจันทร์  ครูพิเศษ  กรรมการ 
5. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 
1. การเบิก-จ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ  
2. จัดท าทะเบียนคุมการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบส าคัญ การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  
4. จัดท าใบจ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น  
5. น าส่งเงินรายได้แผ่นดินตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
6. รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าเรื่องอนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจ าปี  
7. ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2545 

8. วิเคราะห์รายจ่ายของโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 

9. เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของ สถานศึกษา 
10. จัดท าบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท และสรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการ  
11. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และ 

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป  
12. จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่ก าหนด  
13. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน โดยให้เป็นไปตามขั้นตอน

และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  
14. จัดท าบัญชีการเงิน เงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาตามระเบียบบัญชี  
15. จัดท ารายงานการเงินและงบการเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
16. เบิก-จ่าย เก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน ท าบัญชีความคุมการใช้ใบเสร็จ และรายงานการใช้ใบเสร็จทุก สิ้น

ปีงบประมาณ 

17. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.4.2 งำนควบคุมและกำรตรวจสอบ 
1. นางจิระพร  ภูมิภักดี   คร ู  ประธานกรรมการ 
2. นางส าเนียง เอ็งโอภาสนันท์  คร ู  รองประธานกรรมการ 
3. นางสุดารัตน์   เสี้ยมแหลม  คร ู  กรรมการ 
4. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล   คร ู  กรรมการ 
5. นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง  คร ู  กรรมการ 
6. นายประยุทธ์ ประสานพันธ์  คร ู  กรรมการ 
7. นายชัชรินทร์ ถิ่นชีลอง   คร ู  กรรมการ 
8. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง  คร ู  กรรมการ 
9. นายชัยพิพัฒน์  ไพศาลธรรม  คร ู  กรรมการ 
10. นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย  คร ู  กรรมการ 
11. นางเสาวภา หาญชนะ  คร ู  กรรมการ 
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12. นางน้ าฝน  นพคุณ   คร ู  กรรมการ 
13. นายพงษ์พัฒน์   สุนนท์  คร ู  กรรมการ 
14. นางสุภาภรณ์  พรหมนา  คร ู  กรรมการ 
15. นางจารุณี  จ าเริญชัย   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
16. นางผกามาศ เที่ยงธรรม  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่
1. วางแผนการตรวจสอบการด าเนินงาน และด าเนินการตรวจสอบบัญชี ทั้งเงินงบประมาณ  

นอกงบประมาณและเงินอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน ให้เป็น ปัจจุบัน 

3. ท าการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน พร้อมก าหนดปัจจัยเสี่ยงและ 
จัดล าดับความเสี่ยง 

4.วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
5. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา และวางแผน  

การจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
6. ประเมินผล การด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนด และปรับปรุงให้เหมาะสม 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน  
8. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.4.3 งำนระดมทรัพยำกร 
1. นางเสาวภา  ชนะหาญ  คร ู  ประธาน กรรมการ 
2. นางจิระพร  ภูมิภักดี  คร ู  รองประธานกรรมการ 
3. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม  คร ู  กรรมการ 
4. นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย  คร ู  กรรมการ 
5. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์ คร ู  กรรมการ 
6. นายชัชรินทร์  ถิ่นชีลอง  คร ู  กรรมการ 
7. นางสาวขัตติยา  แผลงรักษา  เจ้าหน้าที ่ กรรมการ 
8. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
9. นางจารุณี  จ าเริญชัย  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่
 1. ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจ งาน/โครงการ กรอบงบประมาณรายจ่าย และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2. ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพให้การสนับสนุน  

การจัดการศึกษาตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

  3. จัดท าแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยก าหนดวิธีการ แหล่งการสนับสนุนเป้าหมายเวลา ด าเนินการ
และผู้รับผิดชอบ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอความเห็นชอบ 
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 4. จัดท าแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษา เพ่ือจัดหารายได้และผลประโยชน์ตามแต่สภาพขอ 
สถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 5. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 6. ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.4.4 งำนสวัสดิกำรครู  
1. นางจารุณี  จ าเริญชัย   คร ู  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวขัตติยา  แผลงรักษา  เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
3. นางสาวพัชราภรณ์  กล้าประจันทร์ เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
4. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
1. ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ค่าเช่าบ้าน และค่ารักษาพยาบาล 

ของข้าราชการครูที่ขอเบิกให้ถูกต้องเรียบร้อย 
2. รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการของข้าราชการครูส่งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ทันตาม

ก าหนดเวลา  
3.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  

 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.5 งำนพัสดุและสินทรัพย์ 

นายชัชรินทร์  ถิ่นชีลอง  คร ู   หัวหน้างาน 

2.5.1 งำนจัดท ำระบบฐำนข้อมูลสินทรัพย์ของสถำนศึกษำ 
  1.นายวรพล  ชาวสูนย ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

2. นายชัชรินทร์  ถิ่นชีลอง คร ู   กรรมการ 
3. นายศุภากร  ผ่องพันธุ์  ครพิูเศษ   กรรมการ 

มีหน้ำที่ 
1. ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพ่ือทราบ

สภาพการใช้งาน         
2. จ าหน่าย  บริจาค  หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์  
3. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณและ

เงินนอกงบประมาณ  ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึก ทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ได้รับ
สินทรัพย์            

4. จดัทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนินการและท่ียังไม่
สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัด เพื่อด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดท า
ทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน            

5. จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            
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6. จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
8. ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

2.5.2 งำนจัดหำพัสดุ 
  1. นายชรินทร์ ถิ่นชีลอง  คร ู   ประธานกรรมการ 
  2. นายสุนันท์ กลางพระเนตร คร ู   กรรมการ 
  3. นายศุภากร  ผ่องพันธุ์  ครพิูเศษ   กรรมการ 
มีหน้ำที่ 

1. วิเคราะห์แผนงาน งาน / โครงการ ที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ต้อง
ใช้พัสดุทีย่ังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สินและเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่ก าหนดตาม มาตรฐานกลาง  

2. จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและท่ีร่วมมือกับสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่นจัดหา  

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
4. ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

2.5.3 งำนก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะและจัดซื อจัดจ้ำง 
 1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร  คร ู  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์  คร ู  กรรมการ 
 3. นายศุภากร  ผ่องพันธุ์     ครูพิเศษ  กรรมการ  
มีหน้ำที่ 

1. จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน               
2. ตั้งคณะกรรมการข้ึนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายกงานในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐานโดย

ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ              
3. จัดซื้อจัดจ้าง  โดยตรวจสอบงบประมาณ  รายละเอียด  เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ จ่าย / ขายแบบ

รูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ  จัดท าสัญญาและเม่ือตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่
เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย / ผู้จ้าง      

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
5. ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
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2.5.4. งำนควบคุม บ ำรุงรักษำ  และจ ำหน่ำยพัสดุ 
 1. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์  คร ู  ประธานกรรมการ 
 2. นายสุนันท์  กลางพระเนตร  คร ู  กรรมการ 
 3. นายศุภากร  ผ่องพันธุ์     ครูพิเศษ  กรรมการ 
มีหน้ำที่ 

1. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน  
2. ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน  
3. ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุมและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี  
4. ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานส าหรับทรัพย์ สินที่มีสภาพไม่

สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา และท าจ าหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
6. ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

2.5.5 งำนยำนพำหนะ 
 1. นายชัชรินทร์  ถิ่นชีลอง   คร ู  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์   คร ู   กรรมการ 
 3. นายศุภากร  ผ่องพันธุ์     ครูพิเศษ  กรรมการ 
มีหน้ำที่ 

1. จัดท าแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บ ารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและบุคลากร
ของโรงเรียน ตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 

2. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้แก่ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการพาหนะแก่
บุคลากร 

3. ก ากับ ติดตาม จัดท าข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
4. ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง เพ่ือให้ยานพาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลาให้ค าแนะน า  
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
6. ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

2.6 งำนนโยบำยและแผน 
 นางสาวธิรดา   สุวรรณชัย   คร ู            หัวหน้างาน 

คณะกรรมกำรงำนนโยบำยและแผน 
 1. นางสาวธิรดา   สวุรรณชัย  คร ู            ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุปาริชาติ   สวุรรณชัย  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม  คร ู            กรรมการ 
 4. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง  คร ู            กรรมการ 
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 5. นายประยุทธ์  ประสานพันธ์  คร ู            กรรมการ 
 6. นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง  คร ู            กรรมการ 
 7. นายพิทักษ์  เจริญวานิช  คร ู            กรรมการ 
 8. นางเกศินี  รอดเวียง   คร ู            กรรมการ 
 9. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ   คร ู            กรรมการ 
 10. นายชัชรินทร์  ถิ่นชีลอง  คร ู            กรรมการ 
 11. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย  คร ู            กรรมการ 
 12. นายบุญชู  หนูสลุง   คร ู            กรรมการ 
 13. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์  คร ู            กรรมการ 
 14. นายราชัน  นาสมพงษ์  คร ู            กรรมการ 
 15. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล  คร ู            กรรมการ 
 16. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์  คร ู            กรรมการ 
 17. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม  คร ู            กรรมการ 
 18. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม  คร ู   กรรมการ 
 19. นางเสาวภา  ชนะหาญ  คร ู            กรรมการ 
 20. นางน้ าฝน  นพคุณ   คร ู            กรรมการ 
 21. นางสุภาภรณ์  พรมนา  คร ู            กรรมการ 
 22. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ  คร ู            กรรมการ 
 23. นางสุดารัตน์   เสี้ยมแหลม  คร ู            กรรมการ 

24. นายชาญณรงค์  ประภาวงค์  คร ู            กรรมการ 
25. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา  คร ู            กรรมการ 
26. นางประสานพันธ์   พลทะยาน  คร ู            กรรมการ 
27. นายสิทธิประสงค์   เรียบเจริญ  คร ู            กรรมการ 
28. นางสาวนิตยา  พงษ์พัง  คร ู   กรรมการ 
29. นายมณฑณัช   บุญปลุก  คร ู         กรรมการและเลขานุการ 

 30. นายนฤเบศร   ชาลีพรม  เจ้าหน้าที่งานโยบายฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

1. ร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุม ประสานงานและติดตามประเมินผล 
2. ประสานงานและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฎิบัติการประจ าปี ก ากับติดตาม 
และประเมินผลการปฎิบัติงาน ตามงาน/โครงการในแผนปฎิบัติประจ าปี 
3. จัดท าแผนการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ 
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติการประจ าปี 

 4. ประสานงาน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ตามงาน/โครงการในแผนปฎิบัติการประจ าปี 
เป็นระยะ ๆ  และติดตามการรายงานโครงการ เมื่อสิ้นระยะเวลาการด าเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการประจ าปี 
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5. จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ประจ าปีการศึกษา 
6. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.7 งำนสำรสนเทศโรงเรียน 
 นางสาวธิรดา   สุวรรณชัย   คร ู            หัวหน้างาน 

คณะกรรมกำรงำนสำรสนเทศโรงเรียน 
 1. นางสาวธิรดา   สวุรรณชัย  คร ู            ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุปาริชาติ   สวุรรณชัย  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม  คร ู   กรรมการ 
 4. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์  คร ู   กรรมการ 
 5. นางน้ าฝน  นพคุณ   คร ู   กรรมการ 
 6. นายพงษ์พัฒน์   สุนนท์   คร ู   กรรมการ 
 7. นางสุภาภรณ์  พรหมนา  คร ู   กรรมการ 
 8. นายมณฑณัช  บุญปลูก  คร ู   กรรมการ 
 9. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย  คร ู   กรรมการ 
 10. นางสาวปัทมา  โขหานาม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

11. นายนฤเบศร   ชาลีพรม  เจ้าหน้าที่งานโยบายฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1. วางแผนด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศและระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  
 2. จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. จัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (EMIS) ให้ทันตามก าหนดเวลา 
 4. จัดท าข้อมูลระบบบัญชีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (e - budget) 
 5. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มบริหำรทั่วไป 
นำงเพลินตำ  ประยูรหำญ   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 

มีหน้ำที่ 
1.วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 2. ดูแล ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาในกลุ่มบริหารทั่วไป 
 4. ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาล าดับที่ 4  
 5. ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
    นำยประยุทธ  ประสำนพันธ ์   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 
มีหน้ำที่ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ในกรณีท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปไม่
สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 3. ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 1. นางเพลินตา  ประยูรหาญ  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ  
 2. นายประยุทธ  ประสานพันธ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3. นายจ านงค์  เขียนเขว้า   คร ู   กรรมการ 
 4. นายประสงค์  ปักษา   คร ู   กรรมการ 
 5. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์  คร ู   กรรมการ 
 6. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม  คร ู   กรรมการ 
 7. นางประภัสสร  คิดบรรจง  คร ู   กรรมการ 

8. นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง  คร ู   กรรมการ 
 9. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ  คร ู   กรรมการ 

10. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์  คร ู   กรรมการ 
 11. นางสาวบงกช  เสี้ยมแหลม  คร ู   กรรมการ 
 12. นางสุภาภรณ์  พรหมนา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 13. นายโกมล  จานนอก   เจ้าหนา้ทีก่ลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1. จัดท าปฎิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

2. วิเคราะห์งาน จัดท าและรวบรวมแผนงานโครงการและปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนด 
 3. ก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน 



- 82 - 
 

 4. พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ 
 5. จัดท าแผนพัฒนาโครงการ งบประมาณ และปฏิทินปฏิบัติงาน 
 6. ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติติดตามและประเมินผล 
 7. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล การประเมินผลงาน เพ่ือปรับปรุง/แก้ไข 
 8. จัดท ารายงาน และวิเคราะห์งานกลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือปรับปรุง/แก้ไข 
 9. เผยแพร่เอกสารรายงาน ให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบ 
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.1 งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 นำงสุภำภรณ์  พรหมนำ   ครู   หัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 1. นางสุภาภรณ์  พรหมนา  คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ  คร ู   กรรมการ 
 4. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม  คร ู   กรรมการ 

5. นางประภัสสร  คิดบรรจง  คร ู   กรรมการ 
 6. นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง  คร ู   กรรมการ 
 7. นายประสงค์  ปักษา   คร ู   กรรมการ 
 8. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์  คร ู   กรรมการ 
 9. นางสาวบงกช  เสี้ยมแหลม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 10. นายโกมล  จานนอก   เจ้าหนา้ทีก่ลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1. ดูแล บ ารุง รักษาความสะอาด และการจัดเก็บเอกสารของกลุ่มบริหารทั่วไป 
 2. ท าหน้าที่ รับ-ส่ง พิมพ์และออกเลขหนังสือราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มบริหารทั่วไป 
 3. รวบรวมข้อมูลจัดท าสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไปเพ่ือเผยแพร่การด าเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 4. ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหาร 
งานบุคคลและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.2. งำนโสตทัศนศึกษำ 
 นำยสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ  ครู   หัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรงำนโสตทัศนศึกษำ 
 1. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ  คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นายวัชร์ชพล   พลตาล        เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา กรรมการ 
 3. นายอภิเดช   จันทร์สว่าง  เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่  
 1. จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียน 
 2. ประสานกับกลุ่มงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานโสตทัศนศึกษา 
 3. จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
 4. ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติในการให้บริการ 
 5. จัดระบบและสถานที่ในการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ให้เหมาะสม 
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ค าแนะน าและเทคนิคการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ 
 7. จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์ให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 
 8. จัดให้มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
 9. จัดและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน 
 10. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียน 
 11. บริการบันทึกภาพและวีดีโอในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 12. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและสะดวกในการน าไปเผยแพร่ 
 13. ให้บริการระบบเสียงประชาสัมพันธ์ครอบคลุมอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 14. ให้บริการโทรศัพท์ภายใน พร้อมดูแลบ ารุงรักษาจัดการให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
 15. จัดท า รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ และจัดท ารายงานประจ าปีของโสตทัศนศึกษา 
 16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.3 งำนนักกำรภำรโรงและลูกจ้ำง 
 นำยประยุทธ  ประสำนพันธ์  ครู   หัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรงำนนักกำรภำรโรงและลูกจ้ำง 
 1. นายประยุทธ  ประสานพันธ์  คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นายประสาน  ชูเดช   คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3. นายบุญชู  หนูสลุง   คร ู   กรรมการ 
 4 .นายพิทักษ์  เจริญวานิช  คร ู   กรรมการ 

5. นายราชัน  นาสมพงษ์   คร ู   กรรมการ 
6. นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ทั้งสาม  คร ู   กรรมการ 

 7. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์  คร ู   กรรมการ 
 8. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย  คร ู   กรรมการ 
 9. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ   คร ู   กรรมการ 
 10. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์ คร ู   กรรมการ 
 11.นางสุภาภรณ์  พรหมนา  คร ู   กรรมการ 

12.นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 13.นายประสงค์  ปักษา   คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 
 1. มอบหมายก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว โดยความเห็นชอบ 
ของผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 2. มอบหมายงานแต่ละวันและพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 3. ประเมินผลงานและน ามาสรุปผล เพ่ือจัดด าเนินการจ้างในปีการศึกษาต่อไป 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.4 งำนปฏิคม 
 นำงประภัสสร  คิดบรรจง  ครู   หัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรงำนปฏิคม 
 1. นางประภัสสร คิดบรรจง  คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์  คร ู   กรรมการ 
 4. นางผดุงรัตน์ แก้วใหญ่   คร ู   กรรมการ 
 5. นางเขมิกา  ไชยแสง   คร ู   กรรมการ 
 6. นางสาวกัญจณ์วรา โนราช  คร ู   กรรมการ 
 7. นางผกามาศ  เที่ยงธรรม  คร ู   กรรมการ 
 8. นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์  คร ู   กรรมการ 
 9. นางบุณณดา  เจริญสุข   คร ู   กรรมการ 
 10. นางสาวกรกช  กุนา   คร ู   กรรมการ 
 11. นางประสานพันธ์  พลทะยาน  คร ู   กรรมการ 
 12. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์  คร ู   กรรมการ 
 13. นางปิยะนาถ  กวางซี   คร ู   กรรมการ 
 14. นางศิริพร  วงศ์สืบ   คร ู   กรรมการ 
 15. นางสาวกัญญภัทร  แดงบ ารุง  คร ู   กรรมการ 
 16. นายมณฑณัช  บุญปลูก  คร ู   กรรมการ 
 17. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง  คร ู   กรรมการ 
 18. นางสาวสุวิภา  สุริยะปัญญา  คร ู   กรรมการ 
 19. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน  คร ู   กรรมการ 
 20. นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 21.นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 22. นางวีนัด  ศรีหาบุตร   พนักงานราชการ  กรรมการ 
 23. นางสาวขัตติยา  แผลงรักษา  เจ้าหน้าทีก่ลุม่บรหิารงบประมาณ กรรมการ 
 24. นางสาวปทุมวรรณ  จันทะคู่  พนักงานธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
 25. นางภัทราพร  ภูวญาณ  ช่างสี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 
 1. ต้อนรับครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ 
 2. จัดอาหาร อาหารว่าง ส าหรับผู้มาติดต่อราชการหรือมาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.5 งำนประชำสัมพันธ์ 
 นำยวสันต์  เสี ยมแหลม   ครู   หัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรงำนประชำสัมพันธ์ 
 1. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม   คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม   คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี   คร ู   กรรมการ 
 4. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ   คร ู   กรรมการ 
 5. นายธวัชชัย  ถาวรกาย    คร ู   กรรมการ 
 6. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่    คร ู   กรรมการ 
 7. นางสาวปัทมา  โขหานาม  คร ู   กรรมการ 
 8. นางสวลี  อินทร์อ่อน    คร ู   กรรมการ 
 9. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย  คร ู   กรรมการ 
 10. นางประภัสสร  คิดบรรจง  คร ู   กรรมการ 
 11. นางผกามาศ  เที่ยงธรรม  คร ู   กรรมการ 
 12. นางประสานพันธ์  พลทะยาน  คร ู   กรรมการ 
 13. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช  คร ู   กรรมการ 
 14. นางวอระพัน  เจริญภักดี  คร ู   กรรมการ 
 15. นายปกครอง  บุญปลื้ม  คร ู   กรรมการ 
 16. นายโชคอ านวย นึกชัยภูมิ  คร ู   กรรมการ 
 17. นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์ คร ู   กรรมการ 
 18. นางน้ าฝน  นพคุณ   คร ู   กรรมการ 
 19. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม  คร ู   กรรมการ 
 20. นางบุณณดา  เจริญสุข  คร ู   กรรมการ 
 21. นางเจรียงพร  อาจประจันทร์  คร ู   กรรมการ 
 22. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์  คร ู   กรรมการ 
 23. นางสาวทิพวัลย์  จันทร์เปล่ง  คร ู   กรรมการ 
 24. นายเฉลิมชัย  นครไชย  คร ู   กรรมการ 
 25. นางวรัญญา  โหนชัย   คร ู   กรรมการ 
 26. นายสุรักษ์ เที่ยงธรรม   คร ู   กรรมการ 
 27. นางเสาวภา ชนะหาญ   คร ู   กรรมการ 
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 28. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว  คร ู   กรรมการ 
 29. นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล  คร ู   กรรมการ 
 30. นายราชภักดิ์  นาคดี   คร ู   กรรมการ 
 31. นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์   คร ู   กรรมการ 
 32. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม  คร ู   กรรมการ 
 33. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์  คร ู   กรรมการ 
 34. นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 35. นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 36. นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม พนักงานราชการ  กรรมการ 
 37. นายเอกรัตน์ สุทธยดิลก  พนักงานราชการ  กรรมการ  
 38. นายชาญณรงค์ ประภาวงศ์   คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
 39. นายวีระศักดิ์ ศรีภู    คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 40. นางภัทราพร ภูวญาณ   ช่างสี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  
 1. ประสานงานร่วมกับงานโสตทัศนศึกษาในการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตามความเหมาะสมในงาน
ถ่ายภาพการเข้าร่วมงานของตัวแทนโรงเรียนที่บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 2. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนต่อสาธารณชนตามสื่อต่าง ๆ  
เช่น เว็ปไซต์ของโรงเรียน / สถานีวิทยุ / โทรทัศน์ และอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
 3. ติดตามประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และชุมชนต่าง ๆ เพ่ือความอนุเคราะห์และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน 
 4. จัดท าเอกสาร / วารสาร / วีดีทัศน์ เผยแพร่ – ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
 5. รวบรวมผลงานครู นักเรียน จัดแสดงตามโอกาสต่างๆ 
 6. เป็นพิธีกรงาน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและชุมชน 
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.6 งำนโรงเรียนกับชุมชน 
 นำงสำวบงกช  เสี ยมแหลม  ครู    หัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรงำนโรงเรียนกับชุมชน 
 1. นางสาวบงกช  เสี้ยมแหลม  คร ู    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางเนาวรัตน์  สาริยา   คร ู    กรรมการ 
 4. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ  คร ู    กรรมการ 
 5. นางสุภาภรณ์  พรหมนา  คร ู    กรรมการ 
 6. นายประยุทธ  ประสานพันธ์  คร ู    กรรมการ 
 7. นายประสาน  ชูเดช   คร ู    กรรมการ 
 8. นางสาวธีรวรรณ พันธ์จ ารสั  คร ู    กรรมการ 
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 9. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์  คร ู    กรรมการ 
 10. นางศิริพร  วงศ์สืบ   คร ู    กรรมการ 
 11. นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง  คร ู    กรรมการ 
 12. นายจ านงค์  เขียนเขว้า  คร ู    กรรมการ 
 13. นายละออง  แกมค า   คร ู    กรรมการ 
 14. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม  คร ู    กรรมการ 
 15. นางประภัสสร  คิดบรรจง  คร ู    กรรมการ 
 16. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์  คร ู    กรรมการ 
 17. นางประสานพันธ์  พลทะยาน  คร ู    กรรมการ 
 18. นางสุขี  ศรีสกุล    ครู     กรรมการ 
 19. นางเจรียงพร  อาจประจันทร์  คร ู    กรรมการ 
 20. นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 21. นางณัฏฐา  นาคดี   เจ้าหน้าที่ Labboy  กรรมการ 
 22. นางสาวลัคนา พงค์พิมล   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 23. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ  คร ู    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1. จัดท าวารสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนกับชุมชน 
 2. ประสานสื่อมวลชน วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
 3. คิดวิเคราะห์และวางแผน การจัดกิจกรรมหารายได้และโครงการของโรงเรียน เพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรต่าง ๆ 
 4. ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เช่น สมาคมศิษย์เก่าชัยภูมิภักดีชุมพล สมาคมผู้ปกครองและครู 
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล มูลนิธิโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.7 งำนอนำมัยโรงเรียน 
 นำยมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์  ครู   หัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรงำนอนำมัยโรงเรียน 
 1. นายมนต์ไพร   สังข์จตุรงค์  คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา  คร ู   รองประธานกรรมกร 
 3. นางศิริพร  วงศ์สืบ   คร ู   กรรมการ 
 4. นางสาวนิตยา  พงษ์พัง   คร ู   กรรมการ 
 5. นางสาวสุวิภา  สุริยะปัญญา  คร ู   กรรมการ 
 6. นางสาวนันทนาพร  ชัยชาญรัมย์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 7. นายศรัณยู  บุญไทย   ครพิูเศษ   กรรมการ 
 8. นายเอกรัตน์  สุทธยดิลก  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางฐิตาภา   อุ่นกุดเชือก  เจ้าหน้าที่งานอนามัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่  
 1. จัดท าโครงการงานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 2. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนละบุคลากรในโรงเรียนที่เจ็บป่วยและส่งไปยังสถานพยาบาล 
โรงพยาบาลในกรณีป่วยฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ 
 3. ตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
 4. จัดหาเวชภัณฑ์ยา – พัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อบริการแก่นักเรียน 
 5. จัดกระเป๋ายา บริการนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากร 
 6. บันทึกการลงทะเบียนรับบริการของนักเรียนและบุคลากร สรุปรายงานในการประชุมประจ าเดือน 
ตลอดปีการศึกษา 
 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.8 งำนโภชนำกำร 
 นำยจ ำนงค์  เขียนเขว้ำ   ครู   หัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรงำนโภชนำกำร 
 1. นายจ านงค์  เขียนเขว้า   คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่   คร ู   กรรมการ 
 3. นางสาวนฤมล  งอกศิลป์  คร ู   กรรมการ 
 4. นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย์  คร ู   กรรมการ 
 5. นางสาวสมพิศ  กุลรักษา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1. รับผิดชอบการวางแผนโครงการ ปฏิทิน ปฏิบัติงานโภชนาการ 
 2. ปรับปรุง ดูแลโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ถูกหลักโภชนาการ 
 3. ก าหนดเงื่อนไขการน าอาหารมาจ าหน่ายในโรงเรียน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 4. พิจารณาขออนุญาตจัดจ าหน่ายอาหารในโรงอาหารเสนอกลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือพิจารณาอนุญาตต่อไป 
 5. ก ากับการออกสื่อ ICT 
 6. ดูแลน้ าดื่มของนักเรียนในโรงเรียน 
 7. รับผิดชอบตรวจความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ประกอบอาหาร โต๊ะ อาหารครู นักเรียน 
ต้องสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 8. ติดตาม ดูแล ป้องกันพาหะน าโรคติดต่อในโรงอาหารโรงเรียน 
 9. จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ผู้จ าหน่ายโรงอาหาร ทุกปี 
 10. รับผิดชอบการควบคุมร้านขายอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ในการควบคุมราคา คุณภาพ ของอาหารและ
ควบคุมราคา คุณภาพของอาหาร ขนมละเครื่องดื่ม 
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 11. จัดป้ายนิเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับหลักโภชนาการลักษณะนิสัยที่ดี  
ในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มแก่นักเรียนและผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
 12. จัดหาวิทยากรให้ความรู้แก่ครู – อาจารย์ นักเรียน ด้านโภชนาการตามโอกาสอันสมควร 
ในอันที่จะส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 13. เชิญวิทยากรจากสาธารณสุขและจัดตั้งกลุ่มนักเรียนเพ่ือตรวจสอบสารอาหารปนเปื้อนเป็นระยะ 
ตลอดปีการศกึษาตามแนวคิดเด็กไทยฉลาดเลือก ฉลาดซื้อ ส่งเสริมสุขภาพแข็งแรง 
 14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.9 งำนอำคำรสถำนที่และภูมิทัศน์ 
 นำยประยงค์  อภิเมธีธ ำรง  ครู   หัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรงำนอำคำรสถำนที่และภูมิทัศน์ 
 1. นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง  คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นายประยุทธ  ประสานพันธ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3. นายประสาน  ชูเดช   คร ู   กรรมการ 
 4. นายจ านงค์  เขียนเขว้า   คร ู   กรรมการ 
 5. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์  คร ู   กรรมการ 
 6. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม  คร ู   กรรมการ 
 7. นางประภัสสร  คิดบรรจง  คร ู   กรรมการ 
 8. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ  คร ู   กรรมการ 

9. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์  คร ู   กรรมการ 
 10. นางสาวบงกช  เสี้ยมแหลม  คร ู   กรรมการ 
 11. นางสุภาภรณ์  ไตรสูงเนิน  คร ู   กรรมการ 
 12. นายเฉลิมชัย  นครไชย  คร ู   กรรมการ 
 13. นายประสงค์  ปักษา   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 14. นางสุภาภรณ์  พรหมนา  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงาน / โครงการงานอาคารสถานที่ เพื่อของบประมาณในการพัฒนา และด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 
 2. จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ตลอดจนครุภัณฑ์และสาธารณูปโภค 
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
 3. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าอาคาร หัวหน้าคณะ ครูที่ปรึกษาเพ่ือขอความร่วมมือในการ
ดูแลรักษาห้องเรียน อาคารเรียน และบริเวณสถานที่ 
 4. ให้บริการกับชุมชนที่มาขอใช้บริการสถานที่ 
 5. จัดท าสถิติในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ครุภัณฑ์ และการให้บริการแก่ชุมชน 
 6. ดูแลก ากับการเข้าท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน นอกเวลาราชการ 
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 7. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงามอยู่เสมอ 
 8. ประเมินผลตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 9. ด าเนินงานกิจกรรม 5 ส  
 10. จัดท าแผนผังต้นแบบภูมิทัศน์โรงเรียน 
 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.10 งำนอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
 นำงสุภำภรณ์  พรหมนำ   ครู   หัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรงำนอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
 1. นางสุภาภรณ์  พรหมนา  คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นายชัยวัฒน์  ข าหินตั้ง   คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
 4. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ  คร ู   กรรมการ 
 5. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี  คร ู   กรรมการ 
 6. นายจ านงค์  เขียนเขว้า   คร ู   กรรมการ 
 7. นายราชัน  นาสมพงษ์   คร ู   กรรมการ 

8. นายอมร  วาดสูงเนิน   คร ู   กรรมการ 
9. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง  คร ู   กรรมการ 

 10. นางสาวนฤมล  งอกศิลป์  คร ู   กรรมการ 
 11. นางสาวกชพร  มั่นคง   คร ู   กรรมการ 
 12. นางบุณณดา  เจริญสุข  คร ู   กรรมการ 
 13. นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะลักษณ์ คร ู   กรรมการ  
 14.  นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง  คร ู   กรรมการ 
 15. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์  คร ู   กรรมการ 
 16. นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย์  คร ู   กรรมการ 
 17. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 18. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์ คร ู            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1. จัดท าโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และก ากับติดตาม รายงาน อย่างสม่ าเสมอ 
 2. รณรงค์ให้บุคลากรในโรงเรียนใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้น้อยลง 
 3. รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ไร้มลพิษ 
 4. จัดกิจกรรมบูรณาการ การใช้พลังงานเพ่ือชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียงลงในหลักสูตร 
 5. จัดท าโครงการประหยัดพลังงาน 
 6. กิจกรรม Big Cleaning day ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3.11 งำนสำธำรณูปโภคและบ้ำนพักข้ำรำชกำรครู 
 นำยประสงค์  ปักษำ   ครู   หัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรงำนสำธำรณปูโภคและบ้ำนพักข้ำรำชกำรครู 
 1. นายประสงค์  ปักษา   คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3. นายธวัชชัย  ถาวรกาย   คร ู   กรรมการ 
 4. นายราชภักดิ์  นาคดี   คร ู   กรรมการ 
 5. นางสาวปัทมา  โขหานาม  คร ู   กรรมการ 

6. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์ คร ู   กรรมการ 
 7. นางสาวกชพร  มั่นคง   คร ู   กรรมการ 
 8. นางสาวมณีกาญจน์  เต็มหลวง  คร ู   กรรมการ 

9. นางประสานพันธ์  พลทะยาน  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง  คร ู            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1. จัดระบบน้ าประปา ถังเก็บน้ า ไฟฟ้า อ านวยความสะดวกในโรงเรียนและบ้านพักข้าราชการ 
 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และระบบส่งจ่ายน้ าประปา 
 3. ก าจัดสิ่งปฏิกูลจัดเตรียมถังขยะตามอาคารต่าง ๆ ให้พอเพียงต่อความต้องการ 
 4. ท างานร่วมกับงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการรณรงค์การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 
 5. เตรียมถังขยะตามอาคารต่าง ๆ เพื่อก าจัดสิ่งปฏิกูลให้เพียงพอต่อความต้องการ 
 6. จัดระบบการเข้าพักในบ้านพักของข้าราชการ 
 7. ดูแลความเรียบร้อยของบ้านพักข้าราชการครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
 8. ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ห้องน้ า อาคารประกอบ ตามอาคารต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัย 
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.12 งำนประกันอุบัติเหตุ 
 นำงสำวเยำวลักษณ์  อุปมำยันต์  ครู   หัวหน้ำงำน 
คณะกรรมกำรงำนประกันอุบัติเหตุ 
 1. นางสาวเยาวลักษณ์ อุปมายันต์  คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3. นางภัณฑิรา  วรสันต์   คร ู   กรรมการ 
 4. นางสมพิศ  กุลรักษา   คร ู   กรรมการ 
 5. นางสาววันเพ็ญ  มั่งมี   คร ู   กรรมการ 
 6. นางศิริลักษณ์  ชมนาวัง  คร ู   กรรมการ 
 7. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารสั  คร ู   กรรมการ 
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 8. นางปิยะนาถ  กวางซี   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
9. นายโกมล  จานนอก   เจ้าหนา้ทีก่ลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. จัดท าเอกสารการเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ 
 2. รับรองเอกสารการเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ 
 3. ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง 
 4. จ่ายเงินประกันอุบัติเหตุ 
 5. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
รับทราบและเข้าใจรายละเอียดงานประกัน 
 6. ท าการประเมินการมารับบริการจากงานประกันอุบัติเหตุ 
 7. สรุปจัดท ารายงานการประกันอุบัติเหตุ 
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 นายบวร  คุ้มหมู่     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
มีหน้ำที่ 

1. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน ล าดับที่ 3 ในกรณีผู้อ านวยการโรงเรียน   
และผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการคนที่ 1 และ 2  ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่ากรณีใดๆ 
 2. วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของโรงเรียน 
 3. ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
คุณภาพการศึกษา 
 4. วางแผน รวบรวมข้อมูล ติดตาม สอดส่อง ดูแล และแก้ไขปัญหาวินัย ความประพฤติของนักเรียน 
 และด าเนินงานในฝ่ายให้เกิดผลสูงสุด 
 5. ดูแล ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้อง 
กับมาตรฐาน ตัวชี้วัด คุณภาพการศึกษา 
 6. ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 7.  ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลงานตามอุดมการณ์ของโรงเรียน  
“เรียนดี  กีฬาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม” 
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 นำยชัยพิพัฒก์  ไพศำลธรรม    หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
มีหน้ำที่ 

1.ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ในกรณีท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน
ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ หรือ ได้รับมอบหมาย 
 2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.1 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 1. นายบวร  คุ้มหมู่   รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3. นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ์  คร ู   กรรมการ 
 4. นางจ านงค์  เขียนเขว้า   คร ู   กรรมการ 
 5. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา  คร ู   กรรมการ 
 6. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย   คร ู   กรรมการ 
 7. นางสุขี  ศรีสกุล   คร ู   กรรมการ 
 8. นายวีระศักดิ์  ศรีภู   คร ู   กรรมการ 
 9. นางเจรียงพร  อาจประจันทร์  คร ู   กรรมการ   
 10. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม  คร ู   กรรมการ   
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11. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน  คร ู   กรรมการ  
12. นางจารุณี  จ าเริญชัย   คร ู   กรรมการ 
13. นางบุณณดา  เจริญสุข  คร ู   กรรมการ  
14. นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์   คร ู   กรรมการ 
15. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ  คร ู   กรรมการ 
16. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม  คร ู   กรรมการ 
17. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
18. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์ คร ู   กรรมการ 
19. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า  คร ู   กรรมการ 
20. นางสาวนฤมล  งอกศิลป์  คร ู   กรรมการ 
21. นายอมร  วาดสูงเนิน   คร ู   กรรมการ 
22. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง  คร ู   กรรมการ 
23. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี  คร ู   กรรมการ 
24. นางสาวปัทมา  โขหานาม  คร ู   กรรมการ 
25. นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์ คร ู   กรรมการ 
26. นางพรประภา  เพียกขุนทด  คร ู   กรรมการ 
27. นางวอระพัน  เจริญภักดี  คร ู   กรรมการ 
28. นายชาญณรงค์  ประภาวงษ์  คร ู   กรรมการ 
29. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์  ครู    กรรมการ 
30. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส  ครู    กรรมการ 
31. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์  ครู    กรรมการ 
32. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์  ครู    กรรมการ 
33. นายราชภักดิ์  นาคดี  ครู    กรรมการ 
34. นายบุญชู  หนูสลุง  คร ู   กรรมการ 
35. นางสาววันเพ็ญ  มั่งมี  คร ู   กรรมการ 
36. นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์  คร ู   กรรมการ 
37. นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต  คร ู   กรรมการ 
38. นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง  คร ู   กรรมการ 
39. นางกรรณิกา  โพธิ์แก้ว  คร ู   กรรมการ 
40. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
41. นางวรัญญา  โหนชัย  คร ู   กรรมการ 
42. นางวีนัด  ศรีหาบุตร  พนักงานราชการ  กรรมการ 
43. นางสาววิภาดา  ดังชัยภูม ิ  เจ้าหน้าที่  กรรมการ 
44. นางสาวฤทัยรัตน์  โชควิเศษ  เจ้าหน้าที่                    กรรมการ 
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45. นายปิยฉัตร  อ่อนชัย                     เจ้าหน้าที่                    กรรมการ 
46. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
47. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช  คร ู            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
48. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์             ครู                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ          

มีหน้ำท ี่ 
 1. วิเคราะห์คุณภาพ เพื่อก าหนดแผนพัฒนา 
 2. จัดท าแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 3. รวบรวม ก ากับติดตาม และประเมินผล โครงการของแต่ละงานให้เกิดประสิทธิผล โปร่งใส  มีคุณภาพ 
 4. จัดท าทะเบียนรับส่งเอกสารและหนังสือราชการ 

5. จัดระบบสารสนเทศงานและประสานงานที่เก่ียวข้อง 
6. จัดท าหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ และเอกสารค าร้อง 
7. ให้บริการและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ในส านักงาน 

 8. จัดท าโครงการพัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ตามแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานตัวชี้วัด คุณภาพการศึกษา 
 9. ปฏิบัติงานส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย 
ของโรงเรียน มาตรฐานของคุณภาพการศึกษา 
 10. รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือท า SAR ฝ่าย โดยประสานกับ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
 11. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.2 งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
  นำยพงษ์พัฒน์  สุนนท์   ครู   หัวหน้ำ 
คณะกรรมกำรงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

1. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์        คร ู                     ประธานกรรมการ 
2. นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ์   คร ู            รองประธานกรรมการ 
3. นางวอระพัน  เจริญภักดี   คร ู   กรรมการ 
4. นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์            คร ู   กรรมการ 
5. นายอมร  วาดสูงเนิน                         คร ู   กรรมการ 
6. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์   คร ู   กรรมการ 
7. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ              ครู               กรรมการ 
8. นายจ านงค์  เขียนเขว้า   คร ู   กรรมการ 
9. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย   คร ู   กรรมการ 
10. นายวีระศักดิ์  ศรีภู   คร ู   กรรมการ 
11. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม   คร ู   กรรมการ 
12. นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์  คร ู   กรรมการ 
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13. นางบุณณดา  เจริญสุข    คร ู   กรรมการ 
14. นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์    คร ู   กรรมการ 
15. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ   คร ู   กรรมการ 
16. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า    คร ู   กรรมการ 
17. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี   คร ู   กรรมการ 
18. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์   คร ู   กรรมการ 
19. นายราชภักดิ์  นาคดี    คร ู   กรรมการ 
20. นางสาวพิชามณช์  วงศ์ษา    ครพิูเศษ  กรรมการ 
21. นายศรัณยู บุญไทย    ครพิูเศษ  กรรมการ 
22. นางสาวนิตยา  จ าเริญพงค์   ครพิูเศษ  กรรมการ 
23. นางสาววิภาดา  ดังชัยภูม ิ   เจ้าหน้าที ่  กรรมการ 
24. นางสาวฤทัยรัตน์  โชควิเศษ               เจ้าหน้าที่                  กรรมการ 
25. นายปิยฉัตร  อ่อนชัย                        เจ้าหน้าที่                  กรรมการ 
26. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์             ครู                           กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ  

มีหน้ำที่ 
1. ท าหน้าที่เป็นธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ออกค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
2. ท าหน้าที่ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 3. ท าหน้าที่ รับ – ส่ง พิมพ์และออกเลขหนังสือราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
4. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
กลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารทั่วไป 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียนมอบหมาย 

 6. ก ากับติดตามออกแบบและประเมินผลงานบุคลากรปีละ 2 ครั้ง 
4.3 งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีกำรศึกษำ 2562 

 นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์  คร ู  หัวหน้างาน 
คณะกรรมกำรงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์  คร ู  ประธานกรรมการ 
2. นางเจรียงพร  อาจประจันทร์  คร ู  รองประธานกรรมการ 
3. นายอมร  วาดสูงเนิน   คร ู  กรรมการ 
4. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม   คร ู  กรรมการ 
5. นายจ านงค์  เขียนเขว้า   คร ู  กรรมการ 
6. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์   คร ู  กรรมการ 
7. นางเสาวภา  ชนะหาญ   คร ู  กรรมการ 
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8. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย   คร ู  กรรมการ 
9. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ   คร ู  กรรมการ 
10. นางจีรนุช  ฟุ้งสกุล   คร ู  กรรมการ 
11. นางโสภา  สีพั้วฮาม   คร ู  กรรมการ 
12. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์   คร ู  กรรมการ 
13. นางลักขณา  ประจงค้า   คร ู  กรรมการ 
14. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม   คร ู  กรรมการ 
15. นางสาวกาพย์พร  กลางสาทร  คร ู  กรรมการ 
16. นางกัญจณ์วรา  โนราช   คร ู  กรรมการ 
17. นางสาวกัญญาภัทร  แดงบ ารุง  คร ู  กรรมการ 
18. นางกรรณิกา  โพธิ์แก้ว   คร ู  กรรมการ 
19. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์  คร ู  กรรมการ 
20. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์  คร ู  กรรมการ 
21. นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล   คร ู  กรรมการ 
22. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ  คร ู  กรรมการ 
23. นางวอระพัน  เจริญภักดี   คร ู  กรรมการ 
24. นายวีระศักดิ์  ศรีภู   คร ู  กรรมการ 
25. นายราชัน  นาสมพงษ์   คร ู  กรรมการ 
26. นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต  คร ู  กรรมการ 
27. นางธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส   คร ู  กรรมการ 
28. นางบุณณดา  เจริญสุข   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
29. นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
 1. ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพตามแนวทางวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด
คุณภาพการศึกษา 
 2. จัดปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

3. จัดประชุมผู้ปกครองบ้านสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนและประชุมผู้ปกครองเครือข่ายภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4. สนับสนุนส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้ได้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่สภาพปัญหา 
และแนวทางแก้ไขตลอดปีการศึกษา 
5. จัดกิจกรรมและจัดท าเอกสารโฮมรูมตลอดปีการศึกษา 
6. คัดกรองนักเรียนรายบุคคลเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข  (The Strength and Diffculties 

Questionnaire = SDQ)   
7. ก ากับติดตาม ออกแบบการประเมินผลงานบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง 
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4.4 งำนส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์   คร ู   หัวหน้า 
คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย  คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นายจ านงค์  เขียนเขว้า   คร ู   กรรมการ   
4. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์  คร ู   กรรมการ 
5. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์  คร ู   กรรมการ 
6. นางสาวกรกช  กุนา   ครู    กรรมการ 
7. นางประภัสสร  คิดบรรจง            คร ู   กรรมการ  
8. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง  คร ู   กรรมการ 
9. นายบุญชู  หนูสลุง   คร ู   กรรมการ 
10. นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน       คร ู   กรรมการ 
11. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์             คร ู            กรรมการ 
12. นางสาวกัญจณ์วรา โนราช   คร ู   กรรมการ 
13. นางสาวสุมิตรา ศุภรานนท์   ครู                           กรรมการ 
14. นางสาวสุปรียา  วงค์จักษุ คร ู   กรรมการ 
15. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์ คร ู   กรรมการ 
16. นางลักขณา  ประจงค้า คร ู   กรรมการ 
17. นายราชภักดิ์  นาคดี คร ู   กรรมการ 
18. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล คร ู   กรรมการ 
19. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ คร ู   กรรมการ 
20. นายพิทักษ์  เจริญวานิช คร ู   กรรมการ 
21. นายราชัน  นาสมพงษ์ คร ู   กรรมการ 
22. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ คร ู   กรรมการ 
23. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม คร ู   กรรมการ 
24. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชยั คร ู   กรรมการ 
25. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ คร ู   กรรมการ 
26. นางปิยะนาถ  กวางชี คร ู   กรรมการ 
27. นายมณฑณัช  บุญปลูก คร ู   กรรมการ 
28. นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์ คร ู   กรรมการ 
29. นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
30. นางสาววันเพ็ญ  มั่งมี                       ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
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31. นางสาวนันทนาพร  ชัยชาญรัมย์          ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
32. นางพรประภา  เพียกขุนทด  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
33. นางสุขี  ศรีสกุล              คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 2. จัดอบรมปลูกฝังระเบียบวินัย  และมารยาทต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน 

3. จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1, ม.4  ทุกปีการศึกษา 
4. ก ากับติดตามควบคุมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่เสมอ 

 5. สรุป รายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 7. ก ากับติดตาม ออกแบบการประเมินผลงานบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง 
4.5 งำนบริหำรระดับชั น  
          นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม  คร ู   หัวหน้างาน 
คณะกรรมกำรงำนระดับชั น 

1. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม  คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นายวีระศักดิ์  ศรีภู  คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย  คร ู   กรรมการ 
4. นายจ านงค์  เขียนเขว้า  คร ู   กรรมการ 
5. นางสาวกาพย์พร  กลางสาทร คร ู   กรรมการ 
6. นายอดุลย์  ศรีพล  คร ู   กรรมการ 
7. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา คร ู   กรรมการ 
8. นางสาวสุวิภา  สุริยะปัญญา คร ู   กรรมการ 
9. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชยั คร ู   กรรมการ 
10. นางสุขี  ศรีสกุล   คร ู   กรรมการ 
11. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์ คร ู   กรรมการ 
12. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
13. นางสาวเนตรนภา  ตันแผ้ว คร ู   กรรมการ 
14. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์  คร ู   กรรมการ 
15. นางสาวทัศนวรรณ  จ่าทัน คร ู   กรรมการ 
16. นางโสภา  สีพั้วฮาม  คร ู   กรรมการ 
17. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์  คร ู   กรรมการ 
18. นางสาวกาพย์พร  กลางสาธร คร ู   กรรมการ 
19. นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์  คร ู   กรรมการ 
20. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง คร ู   กรรมการ 
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21. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม  คร ู   กรรมการ 
22. นางจารุณี  จ าเริญชัย  คร ู   กรรมการ 
23. นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
24. นางวีนัด  ศรีหาบุตร  พนักงานราชการ  กรรมการ 
25. นางบุณณดา  เจริญสุข  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
26. นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์ คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1. นิเทศ ก ากับติดตามครูที่ปรึกษาในการควบคุมแถวการท ากิจกรรมหน้าเสาธงและการโฮมรูม 
2. ก ากับติดตามการใช้ App School เช็คชื่อตอนเช้าเข้าแถวเชิญธงชาติ 

 3.  ก ากับติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน หนีเรียน มาสาย และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 4.  ประสานกับผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหา และส่งเสริม 
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 5.  พิจารณาลงโทษนักเรียน หักคะแนนพฤติกรรม ตามระเบียบของโรงเรียน   
 6.  สรุป รายงานผลการด าเนินการงานระดับชั้น 
 7.  วางแผนก าหนดการจัดทัศนศึกษาประจ าปีให้หลากหลาย คุ้มค่า เป็นประโยชน์และปลอดภัยแก่นักเรียน
เต็มความสามารถ 
 8. ก ากับติดตาม ออกแบบการประเมินผลงานบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง 
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ระดับชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

1.  นายจ านงค์  เขียนเขว้า  คร ู   หัวหน้าระดับ 
2.  นายอดุลย์  ศรีพล   ครู    รองหัวหน้าระดับ 
3.  นางสาวมนัญญา  หาญอาสา  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
4.  นางสาวสุวิภา  สุริยะปัญญา  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ครูที่ปรึกษำนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ประกอบด้วย 
1. นายจ านงค์  เขียนเขว้า    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1 กรรมการ 
2. นางสาววันเพ็ญ   มั่งมี    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1 กรรมการ 
3. นางสาวเยาวลักษณ์   อุปมายันต์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2 กรรมการ 
4. นางสาวศันศนีย์  แสงพระโคส   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2 กรรมการ 
5. นายสุริยวงศ์  ชัยวชิา    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/3 กรรมการ 
6. นางสาวนิตยา  จ าเริญพงค์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/3 กรรมการ 
7. นายประสงค์  ปักษา    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/4 กรรมการ 
8. นายศรสิงห์  สิงหาราโท   ครูทีป่รึกษาชั้น ม.1/4 กรรมการ 
9. นางปิยะนาถ  กวางซี    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/5 กรรมการ 
10. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/5 กรรมการ 
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11. นางพรประภา  เพียกขุนทด   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/6 กรรมการ 
12. นางสาวพิชามณช์  วงศ์ษา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/6 กรรมการ 
13. นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ ์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/7 กรรมการ 
14. นายบุญชู  หนูสลุง    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/7 กรรมการ 
15. นางสาวนวพร  ศรีวงษ์ชัย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/7 กรรมการ 
16. นายอดุลย์   ศรีพล    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/8 กรรมการ 
17. นางสุดาทิพย์  หมูหัวนา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/8 กรรมการ 
18. นางสาวปาริชาติ  ทุมสิทธิ์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/9 กรรมการ 
19. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/9 กรรมการ 
20. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/10 กรรมการ 
21. นางสาวสุวิภา  สุริยะปัญญา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/10 กรรมการ 
22. นายราชัน  นาสมพงษ์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/11 กรรมการ 
23. นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/11 กรรมการ 
24. นางสาวมิรินดา  อาจกมล   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/11 กรรมการ 
25. นางสาวกัญจณ์วรา   โนราช   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/12 กรรมการ 
26. นางสาวศิริพร  พงษ์วิเศษ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/12 กรรมการ 
27. นางธนินทรา  บุญชู    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/13 กรรมการ 
28. นายปกครอง  บุญปลื้ม   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/13 กรรมการ 

ระดับชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
1.  นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย  คร ู   หัวหน้าระดับ 
2.  นางสาวสุปาริชาติ  สวุรรณชัย  ครู    รองหัวหน้าระดับ 
3.  นางสุขี  ศรีสกุล   ครู    กรรมการและเลขานุการ 
4.  นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ครูที่ปรึกษำนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  ประกอบด้วย  
1. นายศราวุธ  ศรีโฉม   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/1 กรรมการ 
2. นางสาวพัชราภรณ์  กล้าประจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/1 กรรมการ 
3. นางศิริพร  วงศ์สืบ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2 กรรมการ 
4. นางกรรณิกา  โพธิ์แก้ว   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2 กรรมการ 
5. นางสุขี  ศรีสกุล   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/3 กรรมการ 
6. นางสุปาริชาติ  สุวรรณชัย  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/3 กรรมการ 
7. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/4 กรรมการ 
8. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/4 กรรมการ 
9. นางสุภาภรณ์  ไตรสูงเนิน  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/5 กรรมการ 
10. นายประยุทธ์  ประสานพันธ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/5 กรรมการ 
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11. นางสาวสมพิศ  กุลรักษา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/6 กรรมการ 
12. นายสุนันท์  กลางพระเนตร  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/6 กรรมการ 
13. นายณัฐกฤตา  ศิริพัฒนสกุลชัย ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/7 กรรมการ 
14. นางอมรา  ปราบภัย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/7 กรรมการ 
15 นายศรัณยู บุญไทย    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/7 กรรมการ 
16. นางสวลี  อินทร์อ่อน   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/8 กรรมการ 
17. นางรัตน์ติยา  อุดมทรัพย์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/8 กรรมการ 
18. นายอมร วาดสูงเนิน   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/9 กรรมการ 
19. นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/9 กรรมการ 
20. นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/10 กรรมการ 
21. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/10 กรรมการ 
22. นางจีราวรรณ  ดวงเงิน  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/11 กรรมการ 
23. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/11 กรรมการ 
24. นางสุภาภรณ์  พรหมนา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/12 กรรมการ 
25. นางวอระพัน  เจริญภักดี  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/12 กรรมการ 

ระดับชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
1.  นายวีระศักดิ์  ศรีภู   คร ู   หัวหน้าระดับ 
2.  นางดวงดาว  หวะสุวรรณ  ครู    รองหัวหน้าระดับ 
3.  นางสาวเนตรนภา  ตันแผว้  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
4.  นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ครูที่ปรึกษำนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ประกอบด้วย 
1. นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/1 กรรมการ 
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/1 กรรมการ 
3. นางวรัญญา  โหนชัย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/2 กรรมการ 
4. นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/3 กรรมการ 
5. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารสั  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/4 กรรมการ 
6. นางสาวนันทนาพร  ชัยชาญรัมย์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/4 กรรมการ 
7. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/5 กรรมการ 
8. นายราชภักดิ์  นาคด ี   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/5 กรรมการ 
9. นางเกศินี   รอดเวียง   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/6 กรรมการ 
10. นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/6 กรรมการ 
11. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/7 กรรมการ 
12. นางสาวพุธิตา  ชนะพาล  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/7 กรรมการ 
13. นายวีระศักดิ์   ศรีภู   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/8 กรรมการ 
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14. นางสาวเจรียงพร  อาจประจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/9 กรรมการ 
15. นางสาวนิตยา  พงษ์พัง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/9 กรรมการ 
16. นางสาวณัฐญากานต์  สามารถ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/9 กรรมการ 
17. นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/10 กรรมการ 
18. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/10 กรรมการ 
19. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/11 กรรมการ 
20. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/11 กรรมการ 

ระดับชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
1.  นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม   คร ู   หัวหน้าระดับ 
2.  นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์  ครู    รองหัวหน้าระดับ 
3.  นางสาวทัศนวรรณ  จ่าทัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
4.  นางโสภา  สีพั้วฮาม   คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ครูที่ปรึกษำนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  ประกอบด้วย 
1. นายยุทธพล  ชัยชวนานิตย์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/1 กรรมการ 
2. นางนิภา  ชัยชวนานิตย์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/1 กรรมการ 
3. นางสาวกชพร  มั่นคง   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/2 กรรมการ 
4. นางน้ าฝน  นพคุณ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/2 กรรมการ 
5. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/3 กรรมการ 
6. นายเอกรัตน์  สุทธิยดิลก  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/3 กรรมการ 
7. นางผกามาศ   เที่ยงธรรม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/4 กรรมการ 
8. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/4 กรรมการ 
9. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/5 กรรมการ 
10. นางสาวบงกช  เสี้ยมแหลม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/5 กรรมการ 
11. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/6 กรรมการ 
12. นางจิระพร  ภูมิภักดี   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/6 กรรมการ 
13. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/7 กรรมการ 
14. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/7 กรรมการ 
15. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/8 กรรมการ 
16. นางสาวอัญญารัตน์  ร่วมกระโทก ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/8 กรรมการ 
17. นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/9 กรรมการ 
18. นางสาวณัฎฐา  ขวัญศิริ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/9 กรรมการ 
19. นายชั้น  ภักดีศิริวงศ์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/10 กรรมการ 
20. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/10 กรรมการ 
21. นางเสาวภา  ชนะหาญ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/11 กรรมการ 
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22. นางโสภา  สีพั้วฮาม   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/11 กรรมการ 
23. นายจตุพล  แสนสุข   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/12 กรรมการ 
24. นางจิราพร   หงส์ทอง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/12 กรรมการ 
25. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/13 กรรมการ 
26. นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/13 กรรมการ 

ระดับชั นมธัยมศึกษำปีท่ี 5 
1.  นางสาวกาพย์พร  กลางสาทร  คร ู   หัวหน้าระดับ 
2.  นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง  ครู    รองหัวหน้าระดับ 
3.  นางจารุณี  จ าเริญชัย   ครู    กรรมการและเลขานุการ 
4.  นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ครูที่ปรึกษำนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ประกอบด้วย 
1. นางสาวกาพย์พร  กลางสาทร  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/1 กรรมการ 
2. นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/1 กรรมการ 
3. นางประสานพันธ์  พลทะยาน  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/2 กรรมการ 
4. นายธวัชชัย  ถาวรกาย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/2 กรรมการ 
5. นายปราโมทย์ อินทรบ ารุง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/3 กรรมการ 
6. นางจีรนุช  ฟุ้งสกุล   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/3 กรรมการ 
7. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/4 กรรมการ 
8. นายละออง  แกมค า   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/5 กรรมการ 
9. นางเขมิกา  ไชยแสง   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/5 กรรมการ 
10. นายสนิท นาคพินิจ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/6 กรรมการ 
11. นางมะลิสา นาคพินิจ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/6 กรรมการ 
12. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/7 กรรมการ 
13. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/7 กรรมการ 
14. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/8 กรรมการ 
15. นางจารุณี  จ าเริญชัย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/8 กรรมการ 
16. นางสาวปัทมา  โขหานาม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/9 กรรมการ 
17. นางลักขณา ประจงค้า  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/9 กรรมการ 
18. นายเฉลิมชัย  นครไชย  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/10 กรรมการ 
19. นายชูชีพ  ถนอมพันธ์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/10 กรรมการ 
20. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/11 กรรมการ 
21. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/11 กรรมการ 
22. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/11 กรรมการ 
26. นายพิทักษ์  เจริญวานิช  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/12 กรรมการ 
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27. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/12 กรรมการ 
28. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/13 กรรมการ 
29. นางสาวนฤมล  งอกศิลป์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/13 กรรมการ 

ระดับชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
1.  นางบุณณดา  เจริญสุข  คร ู   หัวหน้าระดับ 
2.  นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์ ครู    รองหัวหน้าระดับ 
3.  นางวีนัด  ศรีหาบุตร   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
4.  นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ครูที่ปรึกษำนักเรียนชั นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ประกอบด้วย 
1. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1 กรรมการ 
2. นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1 กรรมการ 
3. นายภานุมาศ  วรสันต์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2 กรรมการ 
4. นางภัณฑิรา  วรสันต์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2 กรรมการ 
5. นายประสาน  ชูเดช   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/3 กรรมการ 
6. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/3 กรรมการ 
7. นางประภัสสร  คิดบรรจง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/4 กรรมการ 
8. นายมณฑณัช  บุญปลูก  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/4 กรรมการ 
9. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/5 กรรมการ 
10. นางสาวกรกช   กุนา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/5 กรรมการ 
11. นายชัชชรินทร์  ถิ่นชีลอง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/6 กรรมการ 
12. นางบุณณดา  เจริญสุข  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/7 กรรมการ 
13. นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/7 กรรมการ 
14. นางวีนัด  ศรีหาบุตร   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/8 กรรมการ 
15. นายภคพล  จุ้มใหญ่   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/8 กรรมการ 
16. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/9 กรรมการ 
17. นางสาวกัญญภัทร  แดงบ ารุง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/9 กรรมการ 
18. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/10 กรรมการ 
19. นางสาวกัญจนา  บัวไสว  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/10 กรรมการ 
20. นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/11 กรรมการ 
21. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/11 กรรมการ 
22. นางเนาวรัตน์  สาริยา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/12 กรรมการ 
23. นายเอนก  หงส์ทอง   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/13 กรรมการ 
24. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/13 กรรมการ 
25. นายชัยวัฒน์  ข าหินตั้ง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/14 กรรมการ 
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26. นายกิตติศักดิ์  ศรีหาบุตร  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/14 กรรมการ 
27. นางสาวมณีกาญจน์  เต็มหลวง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/14 กรรมการ 

มีหน้ำที่ 
1.  นิเทศ ก ากับติดตาม บันทึกข้อมูลการเข้าแถวของนักเรียนในการท ากิจกรรมหน้าเสาธง 

บน Application Noty School 
 2.  บันทึกข้อมูล ก ากับติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน หนีเรียน มาสาย และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 3.  ประสานกับผู้ปกครองนักเรียนในการเยี่ยมบ้านนักเรียนและส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกัน      
 4.  ก ากับดูแลความสะอาดห้องเรียนและรักษาวัสดุ  ครุภัณฑ์ในห้องเรียนให้คงอยู่สภาพเรียบร้อย 
และปลอดภัย 
  5.  สรุปและรายงานผลการด าเนินการงานระดับชั้น 
 6. ก ากับติดตาม ออกแบบการประเมินผลงานบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง 
 7.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.6 งำนบริหำรคณะสี 
 นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ  คร ู  หัวหน้า 
คณะกรรมกำรงำนคณะสี 

1. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ  คร ู  ประธานกรรมการ 
2. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ  คร ู  รองประธานกรรมการ 
3. นายจ านงค์  เขียนเขว้า   คร ู  กรรมการ 
4. นายเฉลิมชัย  นครไชย   คร ู  กรรมการ 
5. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย  คร ู กรรมการ  
6. นายชูชีพ  ถนอมพันธ์  คร ู กรรมการ 
7. นางสาววันเพ็ญ    มั่งมี  คร ู กรรมการ 
8. นางวอระพัน  เจริญภักดี   คร ู  กรรมการ  
9. นางสุภาภรณ์  พรหมนา   คร ู  กรรมการ 
10. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม   คร ู  กรรมการ 
11. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ  คร ู  กรรมการ 
12. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ   คร ู  กรรมการ  
13. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก  ครู   กรรมการ  
14. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์  คร ู  กรรมการ  
15. นางสาวมณีกาญจน์  เต็มหลวง  คร ู  กรรมการ  
16. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า   คร ู  กรรมการ 
17. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์  คร ู  กรรมการ 
18. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง  คร ู  กรรมการ  
19. นางสาวนฤมล  งอกศิลป์   คร ู  กรรมการ 
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20. นายอมร  วาดสูงเนิน   คร ู  กรรมการ 
21. นายราชัน  นาสมพงษ์   คร ู  กรรมการ  
22. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว  คร ู  กรรมการ  
23. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง  คร ู  กรรมการ 
24. นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์  คร ู  กรรมการ 
25. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี  คร ู  กรรมการ 
26. นายเอนก  หงษ์ทอง   คร ู  กรรมการ 
27. นางเสาวภา  ชนะหาญ   คร ู  กรรมการ  
28. นางสาวปัทมา  โขหานาม   คร ู  กรรมการ  
29. นางสาวศิริพร  พงษ์วิเศษ   คร ู  กรรมการ 
30. นางสาวศันศนีย์  แสงพระโคส  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
31. นางวอระพัน  เจริญภักดี   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
32. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 1. จัดเวรปฏิบัติหน้าที่ประจ าสัปดาห์ให้กับครูที่ปรึกษาประจ าคณะ 
 2. นิเทศ ก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในคณะ 
 3. ก ากับ ติดตาม ดูแลความประพฤติและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน   
 4. พิจารณาลงโทษนักเรียนที่ถูกหักคะแนนความประพฤติตาม “ระเบียบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ว่าด้วย
เครื่องแต่งกายและการส่งเสริม ติดตาม ความประพฤติของนักเรียน พุทธศักราช 2561” 
 5. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 6. ก ากับติดตาม ออกแบบการประเมินผลงานบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
คณะ 1 (มรกต)สีเขียว 

1. นายจ านงค์  เขียนเขว้า คร ู หัวหน้าคณะ  
2. นายเฉลิมชัย  นครไชย คร ู รองหัวหน้าคณะ  
3.  นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย คร ู เหรัญญิก  
4.  นายชูชีพ  ถนอมพันธ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ  
5.  นางสาววันเพ็ญ    มั่งมี ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ครูที่ปรึกษำคณะ 1 (มรกต) สีเขียว 
1. นายจ านงค์  เขียนเขว้า   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1 ประธานกรรมการ  
2. นายเฉลิมชัย  นครไชย   ครูที่ปรกึษาชั้น ม.5/10 กรรมการ  
3. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/11 กรรมการ 
4. นายชูชีพ  ถนอมพันธ์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/10 กรรมการ  
5. นางสาววันเพ็ญ    มั่งมี   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1 กรรมการ  
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6. นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/7 กรรมการ  
7. นายบุญชู  หนูสลุง   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/7 กรรมการ  
8. นางธนินทรา  บุญชู   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/13 กรรมการ  
9. นายปกครอง  บุญปลื้ม   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/13 กรรมการ 
10. นายศราวุธ  ศรีโฉม   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/1 กรรมการ  
11. นางสาวพัชราภรณ์  กล้าประจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/1 กรรมการ  
12. นางจีราวรรณ  ดวงเงิน  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/11 กรรมการ  
13. นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/1 กรรมการ  
14. นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/1 กรรมการ  
15. นางสาวเจรียงพร  อาจประจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/9 กรรมการ  
16. นางสาวนิตยา  พงษ์พัง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/9 กรรมการ  
17. นายยุทธพล  ชัยชวนานิตย์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/1 กรรมการ  
18. นางนิภา  ชัยชวนานิตย์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/1 กรรมการ  
19. นายจตุพล  แสนสุข   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/12 กรรมการ  
20. นางจิราพร  หงษ์ทอง   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/12 กรรมการ  
21. นางสาวกาพย์พร  กลางสาทร  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/1 กรรมการ  
22. นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/1 กรรมการ  
23. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ  ครูทีป่รึกษาชั้น ม.6/1 กรรมการ  
24. นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1 กรรมการ  
25. นางวีนัด  ศรีหาบุตร   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/8 กรรมการ  
26. นายภคพล  จุ้มใหญ่   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/8 กรรมการ  

คณะ 2  สีแสด (ไพฑูรย์)     
1.  นายโชคอ านวย  นึกชัยภมูิ  คร ู   หัวหน้าคณะ  
2.  นางวอระพัน  เจริญภักดี  คร ู   รองหัวหน้าคณะ  
3.  นางสุภาภรณ์  พรหมนา  คร ู   เหรัญญิก  
4.  นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
5.  นางสาวศันศนีย์  แสงพระโคส  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ครูที่ปรึกษำคณะ 2  สีแสด (ไพฑูรย์)     
1. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/10  ประธานกรรมการ 
2. นางวอระพัน  เจริญภักดี  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/12 กรรมการ 
3. นางสุภาภรณ์  พรหมนา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/12 กรรมการ  
4. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/13 กรรมการ 
5. นางสาวศันศนีย์  แสงพระโคส  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2  กรรมการ  
6. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2  กรรมการ  
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7. นายอดุลย์  ศรีพล   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/8 กรรมการ  
8. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/8 กรรมการ  
9. นางศิริพร  วงศ์สืบ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2 กรรมการ  
10. นางกรรณิกา  โพธิ์แก้ว  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2 กรรมการ  
11. นางวรัญญา  โหนชัย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/2 กรรมการ   
12. นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/10  กรรมการ  
13. นางสาวกชพร  มั่นคง   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/2 กรรมการ  
14. นางน้ าฝน  นพคุณ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/2 กรรมการ  
15. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/7  กรรมการ  
16. นางสาวสุมิตรา  ศุภารานนท์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/7  กรรมการ  
17. นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/13 กรรมการ  
18. นางประสานพันธ์  พลทะยาน  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/2 กรรมการ  
19. นายธวัชชัย  ถาวรกาย  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/2 กรรมการ  
20. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/11 กรรมการ  
21. นายธนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/11 กรรมการ  
22. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/11 กรรมการ  
23. นายภานุมาศ  วรสันต์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2 กรรมการ  
24. นางภัณฑิรา  วรสันต์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2 กรรมการ  
25. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/9 กรรมการ  
26. นางสาวกัญญภัทร  แดงบ ารุง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/9 กรรมการ 

คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 3  สีม่วง (พลอยม่วง)     
1. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ  คร ู   หัวหน้าคณะ  
2. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ  คร ู   รองหัวหน้าคณะ  
3. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก  ครู    เหรัญญิก  
4. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์ คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
5. นางสาวมณีกาญจน์  เต็มหลวง  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ครูที่ปรึกษำคณะ 3  สีม่วง (พลอยม่วง)   
1. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/11 ประธานกรรมการ 
2. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/11 กรรมการ 
3. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/8 กรรมการ  
4. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/12 กรรมการ 
5. นางสาวมณีกาญจน์  เต็มหลวง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/14 กรรมการ 
6. นายสุริยวงศ์  ชัยวชิา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/3 กรรมการ  
7. นางสาวนิตยา  จ าเริญพงค์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/3 กรรมการ  
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8. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/9 กรรมการ  
9. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/9 กรรมการ  
10. นางสุขี  ศรีสกุล   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/3 กรรมการ  
11. นางสุปาริชาติ  สุวรรณชยั  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/3 กรรมการ   
12. นายณัฐกฤตา  ศิริพัฒนสกุลชัย ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/7 กรรมการ 
13. นายศรัณยู  บุญไทย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/7 กรรมการ  
14. นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/3 กรรมการ  
15. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/3 กรรมการ  
16. นายเอกรัตน์  สุทธิยดิลก  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/3 กรรมการ  
17. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/8 กรรมการ  
18. นายปราโมทย์ อินทรบ ารุง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/3 กรรมการ   
19. นางจีรนุช  ฟุ้งสกุล   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/3 กรรมการ  
20. นายพิทักษ์  เจริญวานิช  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/12 กรรมการ 
21. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/12 กรรมการ  
22. นายประสาน  ชูเดช   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/3 กรรมการ  
23. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/3 กรรมการ  
24. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/10 กรรมการ  
25. นางสาวกัญจนา  บัวไสว  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/10 กรรมการ  
26. นายชัยวัฒน์  ข าหินตั้ง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/14 กรรมการ  
27. นายกิตติศักดิ์  ศรีหาบุตร  ครูที่ปรกึษาชั้น ม.6/14 กรรมการ   

คณะ 4 สีน  ำเงิน (เพชรรัตน์)  
1. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า  คร ู   หัวหน้าคณะ  
2. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์  คร ู   รองหัวหน้าคณะ  
3. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง  คร ู   เหรัญญิก  
4. นางสาวนฤมล  งอกศิลป์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
5. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ครูที่ปรึกษำคณะ 4  สีน  ำเงิน (เพชรรัตน์)  
1. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/13 ประธานกรรมการ  
2. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/4 กรรมการ 
3. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/11 กรรมการ  
4. นางสาวนฤมล  งอกศิลป์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/13 กรรมการ 
5. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/4 กรรมการ 
6. นายประสงค์  ปักษา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/4 กรรมการ  
7. นายศรสิงห์  สิงหาราโท  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/4 กรรมการ  
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8. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/10 กรรมการ  
9. นางสาวสุวิภา  สุริยะปัญญา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/10 กรรมการ  
10. นางสวลี  อินทร์อ่อน   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/8 กรรมการ  
11. นางรัตน์ติยา  อุดมทรัพย์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/8 กรรมการ  
12. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/4 กรรมการ  
13. นางสาวนันทนาพร  ชัยชาญรัมย์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/4 กรรมการ  
14. นางผกามาศ  เที่ยงธรรม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/4 กรรมการ  
15. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/4 กรรมการ  
16. นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/9 กรรมการ  
17. นางณัฏฐา  นาคดี   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/9 กรรมการ  
18. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/4 กรรมการ  
19. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/7 กรรมการ  
20. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/7 กรรมการ  
21. นางประภัสสร  คิดบรรจง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/4 กรรมการ  
22. นายมณฑณัช  บุญปลูก  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/4 กรรมการ  
23. นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/11 กรรมการ 

คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 5  สีฟ้ำ (ไพริน)     
1. นายอมร วาดสูงเนิน   คร ู   หัวหน้าคณะ  
2. นายราชัน  นาสมพงษ์   คร ู   รองหัวหน้าคณะ  
3. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว  คร ู   เหรัญญิก  
4. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
5. นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ครูที่ปรึกษำคณะ 5  สีฟ้ำ (ไพริน)  
1. นายอมร วาดสูงเนิน   ครูที่ปรึกษาชั้น ม..2/9 ประธานกรรมการ  
2. นายราชัน  นาสมพงษ์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/11 กรรมการ 
3. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/7 กรรมการ 
4. นางสาวพุธิตา  ชนะพาล  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/7 กรรมการ  
5. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/5 กรรมการ 
6. นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์  ครูที่ปรึกษาชั้น1/11 กรรมการ  
7. นางปิยะนาถ  กวางซี   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/5 กรรมการ  
8. นางสาวมิรินดา  อาจกมล  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/11 กรรมการ  
9. นางสุภาภรณ์  ไตรสูงเนิน  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/5 กรรมการ  
10. นายประยุทธ  ประสานพันธ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/5 กรรมการ  
11. นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/9 กรรมการ  
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12. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/5 กรรมการ  
13. นายราชภักดิ์  นาคดี   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/5 กรรมการ  
14. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/5 กรรมการ  
15. นางสาวบงกช  เสี้ยมแหลม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/5 กรรมการ  
16. นายชั้น  ภักดีศิริวงศ์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/10 กรรมการ  
17. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/10 กรรมการ  
18. นายละออง  แกมค า   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/5 กรรมการ  
19. นางเขมิกา  ไชยแสง   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/5 กรรมการ  
20. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/8 กรรมการ  
21. นางจารุณี  จ าเริญชัย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/8 กรรมการ  
22. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/5 กรรมการ  
23. นางสาวกรกช   กุนา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/5 กรรมการ  
24. นางเนาวรัตน์  สาริยา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/12 กรรมการ  

คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 6  สีชมพู (ทับทิม)     
1. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี  คร ู   หัวหน้าคณะ  
2. นายเอนก  หงษ์ทอง   คร ู   รองหัวหน้าคณะ  
3. นางเสาวภา  ชนะหาญ   คร ู   เหรัญญิก  
4. นางสาวปัทมา  โขหานาม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
5. นางสาวศิริพร  พงษ์วิเศษ  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ครูที่ปรึกษำคณะ 6  สีชมพู (ทับทิม)   
1. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/6 ประธานกรรมการ  
2. นายเอนก  หงษ์ทอง   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/13 กรรมการ 
3. นางเสาวภา  ชนะหาญ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/11 กรรมการ  
4. นางสาวปัทมา  โขหานาม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/9 กรรมการ 
5. นางสาวศิริพร  พงษ์วิเศษ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/12 กรรมการ 
6. นางพรประภา  เพียกขุนทด  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/6 กรรมการ  
7. นางสาวพิชามณช์  วงศ์ษา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/6 กรรมการ  
8. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/12 กรรมการ  
9. นางสาวสมพิศ  กุลรักษา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/6 กรรมการ  
10. นายสุนันท์  กลางพระเนตร  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/6 กรรมการ  
11. นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/10 กรรมการ  
12. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/10 กรรมการ  
13. นางเกศินี   รอดเวียง   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/6 กรรมการ  
14. นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/6 กรรมการ  
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15. นายวีระศักดิ์   ศรีภู   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/8 กรรมการ  
16. นางจิระพร  ภูมิภักดี   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/6 กรรมการ  
17. นางโสภา  สีพั้วฮาม   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/11 กรรมการ  
18. นายสนิท นาคพินิจ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/6 กรรมการ  
19. นางมะลิสา นาคพินิจ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/6 กรรมการ  
20. นางลักขณา ประจงค้า  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/9 กรรมการ  
21. นายชัชรินทร์  ถิ่นชีลอง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/6 กรรมการ  
22. นางบุณณดา  เจริญสุข  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/7 กรรมการ  
23. นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/7 กรรมการ  
24. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/13 กรรมการ  

มีหน้ำที่ 
1. นิเทศ ก ากับติดตาม บันทึกข้อมูลการเข้าแถวของนักเรียนในการท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
บน Application Noty School 
2. บันทึกข้อมูล ก ากับติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน หนีเรียน มาสาย และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
3. ประสานกับผู้ปกครองนักเรียนในการเยี่ยมบ้านนักเรียนและส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกัน      
4. ก ากับดูแลความสะอาดห้องเรียนและรักษาวัสดุ  ครุภัณฑ์ในห้องเรียนให้คงอยู่สภาพเรียบร้อย 
และปลอดภัย 
5. ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนทุกด้านการศึกษา การใช้ทักษะชีวิตและการเรียน

ตามแบบแผนการประเมินผลการเรียน   
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินการงานระดับชั้น 
7. ก ากับติดตาม ออกแบบการประเมินผลงานบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.7 คณะกรรมกำรพิธีกรหน้ำเสำธง 
วันจันทร์  ประกอบด้วย 
 1. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นางวอระพัน   เจริญภักดี คร ู   กรรมการ 
 3. นายราชภักดิ์ นาคดี คร ู   กรรมการ 
วันอังคาร  ประกอบด้วย 
 1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นายประสงค์  ปักษา คร ู   กรรมการ 
วันพุธ  ประกอบด้วย 
 1. นายอมร  วาดสูงเนิน ครู              ประธานกรรมการ 
 2. นายชัชรินทร์  ถิ่นชีลอง คร ู กรรมการ 
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วันพฤหัสบดี  ประกอบด้วย 
 1. นายวีระศักดิ์  ศรีภู คร ู ประธานกรรมการ 
 2. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ คร ู กรรมการ 
 3. นายเอนก  หงษ์ทอง คร ู กรรมการ 
วันศุกร์  ประกอบด้วย 
 1. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์ คร ู ประธานกรรมการ 
 2. นายราชัน  นาสมพงษ์ คร ู กรรมการ 
มีหน้ำที่ 
 1. จัดระเบียบการเข้าเเถวหน้าเสาธงภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ตามระดับชั้น ม.1-6  
เเต่ละห้องเข้าแถวตอนจัดตามห้อง ตอนหน้าเริ่มจาก ม.1/1 – 1/12 , ม. 2/1 – ม.2/12 ,3/1 – 3/12 ตอนหลัง
ประกอบด้วย ม.4, ม.5, ม.6 ยืนตรงจุดตามห้องระยะต่อและระยะเคียงห่างกันหนึ่งช่วงแขน แยกแถวเป็นสองตอน 
 2. ก ากับติดตามนักเรียนให้ประกอบพิธีเชิญธงชาติให้ทันตามเวลาที่ก าหนด หากคณะกรรมการนักเรียนไม่
สามารถสั่งจัดแถวได้ ให้ครูพิธีกรด าเนินการแทน 
 3. ประสานงานกิจกรรมแต่ละวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันก าหนดเวลา หากกิจกรรมมากเกินไปให้ใช้
ดุลพินิจ เพ่ือปล่อยนักเรียนเข้าห้องเรียน 08.20 นาฬิกา   
 4. ประชาสัมพันธ์/แจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง หรือครูที่ปรึกษา 
           5. ฝึกซ้อม ควบคุม ก ากับ ติดตามให้พิธีการชักธงชาติเกิดความส าคัญต่อนักเรียน จนมีจิตส านึกว่าเป็นหน้าที่
ทีต่้องปฏิบัติประจ าวัน 
           6. หัวหน้าระดับทุกระดับชั้น ต้องคอยก ากับดูแลการจัดแถวของนักเรียน ตามค าสั่งของพิธีกรและส ารวจ
ความรับผิดชอบของหัวหน้าห้อง/รองหัวหน้าห้อง ร่วมกับครูที่ปรึกษา 
           7. พิธีกรผู้ช่วย ต้องท าหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ ดูแล และประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่พิธีกรหลัก
ด าเนินกิจกรรมได้ดี 
           8. พิธีกรวันจันทร์,พุธ,ศุกร์ ไม่อนุญาตให้นักเรียนแยกแถวเพ่ือท าหน้าที่อ่ืน ต้องก ากับให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมสามวัน 
 4.7.1 คณะกรรมกำรพิธีกรกิจกรรมวันส ำคัญประกอบด้วย 

1. นายวีระศักดิ์  ศรีภู  คร ู  ประธานกรรมการ 
2.  นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์ คร ู  รองประธานกรรมการ 
3. นายชาญณรงค์  ประภาวงษ์ คร ู  กรรมการ 
4.  นางวอระพัน  เจริญภักดี คร ู  กรรมการ 
5. นางเจรียงพร  อาจประจันทร์ คร ู  กรรมการ 
6. นางสวลี  อินทร์อ่อน  คร ู  กรรมการ 
7. นายราชภักดิ์  นาคด ี  คร ู  กรรมการ 

  8.  นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์ คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 
1. ก าหนดพิธีการของกิจกรรมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการประสานงานจากกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
2. ประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าของเวรวันอังคาร 
3. รับแจ้งและล าดับขั้นตอนการมอบเกียรติบัตรต่างๆให้เป็นไปด้วยความพร้อม ความเรียบร้อย กระชับใช้

เวลาน้อยและไม่เลยเวลาเรียนคาบแรก 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.8 งำนป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด โรคเอดส์  
 นายอมร  วาดสูงเนิน   คร ู   หัวหน้า 
คณะกรรมกำรงำนป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด โรคเอดส์  
 1. นายอมร  วาดสูงเนิน   คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 

3. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์   คร ู   กรรมการ 
 4. นางจุทามาศ  อุทัยฉาย   คร ู   กรรมการ 

5. นายราชภักดิ์  นาคด ี   คร ู   กรรมการ 
 6. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ  คร ู   กรรมการ 
 7. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี  คร ู   กรรมการ 

8. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า  คร ู   กรรมการ 
9. นายจ านงค์   เขียนเขว้า  คร ู   กรรมการ 
10. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 

 11. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
          12. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์  คร ู   กรรมการ 
 13. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์                คร ู   กรรมการ 
 14. นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์   คร ู   กรรมการ 
 15. นางศิริพร  วงค์สืบ   คร ู   กรรมการ 
 16. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 17. นางสาวเนตรนภา  ตันแผ้ว  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1. วิเคราะห์และจัดท าโครงการพัฒนางานโครงการป้องกันโรคเอดส์  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด และโครงการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเอดส์  ตามแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด คุณภาพ
การศึกษา 
 2. คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด าเนินการช่วยเหลือตลอดจนการส่งต่อเพ่ือการบ าบัดรักษา 
 3. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4.9 งำน To be number one 
 นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช  คร ู   หัวหน้า 
คณะกรรมกำรงำนTo be number one 

1. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช  คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางวอระพัน  เจริญภักดี  คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์   คร ู   กรรมการ 
4. นางจุทามาศ  อุทัยฉาย   คร ู   กรรมการ 
5. นายราชภักดิ์  นาคดี   คร ู   กรรมการ 
6. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ  คร ู   กรรมการ 
7. นายชูชีพ  ถนอมพันธ์   คร ู   กรรมการ 
8. นายจ านงค์   เขียนเขว้า  คร ู   กรรมการ 
9. นายฌัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม  คร ู   กรรมการ 
10. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
11. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
12. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์  คร ู   กรรมการ 
13. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์        คร ู   กรรมการ 
14. นางประภัสสร  คิดบรรจง  คร ู   กรรมการ 
15. นางเสาวภา  ชนะหาญ  คร ู   กรรมการ 
16. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
17. นางปิยะนาถ  กวางซี   คร ู   กรรมการ 
18. นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง  คร ู   กรรมการ   
19. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
21. นายเอกรัตน์  สุทธิยดิลก       พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
1. วิเคราะห์และจัดท าโครงการพัฒนางานTO be number one  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด และโครงการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดและเอดส์  ตามแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้วัด คุณภาพการศึกษา 

 2. คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด าเนินการช่วยเหลือตลอดจนการส่งต่อเพ่ือการบ าบัดรักษา 
 3. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
 4. ก ากับติดตาม ออกแบบการประเมินผลงานบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง 
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4.10 งำนพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 
 นำงสำวกัญจณ์วรำ  โนรำช  ครู    หัวหน้ำ 
คณะกรรมกำรกลุ่มงำนพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 
 1. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช  ครู    ประธานกรรมการ 

2. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นายวีระศักดิ์  ศรีภู   คร ู   กรรมการ 

 4. นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต  คร ู   กรรมการ 
 5. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี  คร ู   กรรมการ 
 6. นางศิริพร  วงค์สืบ   คร ู   กรรมการ 
 7. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
 8. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ  คร ู   กรรมการ 
 9. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
 10. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์  คร ู   กรรมการ 
 11. นายราชัน  นาสมพงษ์  คร ู   กรรมการ 
 12. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ   
 13. นายปิยะฉัตร  อ่อนชัย  เจ้าหน้าที่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1. รวบรวมและเก็บข้อมูลประวัตินักเรียนทุกคนทุกด้านให้เป็นระบบปัจจุบัน 

2. บันทึกข้อมูลความประพฤตินักเรียนตลอดจนการหักคะแนนหรือเพ่ิมคะแนนพฤติกรรม 
    ให้เป็นปัจจุบัน 
 3. ประสานกับงานบริหารระดับชั้นในการบันทึกคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนและแจ้งให้                  
    หัวหน้าระดับ หัวหน้าคณะ และครูที่ปรึกษาทราบทุกเดือน 

4. แจ้งคะแนนพฤติกรรมนักเรียนทุกเดือน 
 5. ส ารวจและจัดท าข้อมูลนักเรียนลงในระบบโปรแกรมสแกนบัตรลงเวลามาเรียน 
 6. จัดท าแบบส ารวจเวลาเข้าเรียนของนักเรียนและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.14 งำนสภำนักเรียนและส่งเสริมประชำธิปไตย 
 นายชัยพิพัฒก์ ไพศาลธรรม  คร ู   หัวหน้า 
คณะกรรมกำรงำนสภำนักเรยีนและส่งเสริมประชำธิปไตย 
 1. นายชัยพิพัฒก์ ไพศาลธรรม  คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3. นางวอระพัน  เจริญภักดี  คร ู   กรรมการ 
 4. นายชัยณรงค์  สวัสด์วงษ์  คร ู   กรรมการ  
 5. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
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 6. นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์  คร ู   กรรมการ 
 7. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
 8. นางประภัสสร  คิดบรรจง  คร ู   กรรมการ 
 9. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์   คร ู   กรรมการ   

10. นายราชภักดิ์  นาคดี   คร ู   กรรมการ 
11. นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล  คร ู   กรรมการ 
12. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว  คร ู   กรรมการ 
13. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 14. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 1. วางแผนด าเนินงานของสภานักเรียน  โดยใช้ธรรมนูญโรงเรียนในการด าเนินงาน 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน  ตามนโยบายของโรงเรียน 
ให้ปรากฏบรรยากาศของประชาธิปไตยอย่างเด่นชัด 

3.จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประธานสภานักเรียนตามธรรมนูญโรงเรียน 
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กร และหน่วยราชการที่เก่ียวข้องและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4.12 งำนแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
 นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์   คร ู   หัวหน้า 
คณะกรรมกำรงำนแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์  

1. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายบุญชู  หนูสลุง คร ู รองประธานกรรมการ  
3. นายอมร  วาดสูงเนิน คร ู   กรรมการ 
4. นายจ านงค ์ เขียนเขว้า คร ู   กรรมการ 
5. นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ์ คร ู   กรรมการ 
6. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม คร ู   กรรมการ 
7. นางบุณณดา  เจริญสุข คร ู   กรรมการ   
8. นายวีระศักดิ์  ศรีภู คร ู   กรรมการ   
9. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า คร ู   กรรมการ  
10. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี คร ู   กรรมการ  
11. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์  คร ู   กรรมการ  
12. นางลักขณา  ประจงค้า คร ู   กรรมการ 
13. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย คร ู   กรรมการ 
14. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์ คร ู   กรรมการ 
15. นางสาวหนึ่งหฤทัย  จ าเริญจิต คร ู กรรมการ 
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16. นางศิริพร  วงค์สืบ คร ู   กรรมการ 
17. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์ คร ู กรรมการ 
18. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูม ิ คร ู กรรมการ 
19. นายราชัน  นาสมพงษ์ คร ู กรรมการ 
20. นางเสาวภา  ชนะหาญ คร ู   กรรมการ 
21. นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์ คร ู   กรรมการ 
22. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย คร ู   กรรมการ 
23. นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง คร ู   กรรมการ 
24. นายสุทธิพจน์   รัตนสุวรรณ คร ู   กรรมการ 
25. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก คร ู   กรรมการ     
26. นายชูชีพ  ถนอมพันธ์ คร ู   กรรมการ 
27. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ คร ู   กรรมการ 
28. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา คร ู   กรรมการ 
29. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม คร ู   กรรมการ 
30. นายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์น้ าค า คร ู   กรรมการ 
31. นางวอระพัน  เจริญภักดี คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
32. นายราชภักดิ์  นาคดี คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์ คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
 1. ก ากับติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนตามระเบียบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
พิจารณาลงโทษนักเรียนที่ถูกหักคะแนนความประพฤติตาม “ระเบียบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ว่าด้วยเครื่องแต่ง
กายและการส่งเสริม ติดตาม ความประพฤติของนักเรียน พุทธศักราช 2561” 
          2. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
 3. ร่วมมือกับสารวัตรนักเรียน หัวหน้าระดับ หัวหน้าคณะสี ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียนในการ
แก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
          4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
เป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 
4.13 งำนสำรวัตรนักเรียน 
 นายราชภักดิ์  นาคดี   คร ู   หัวหน้า 
คณะกรรมกำรงำนสำรวัตรนักเรียน 
 1. นายราชภักดิ์  นาคดี   คร ู   ประธานกรรมการ 
 2. นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ ์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3. นายบุญชู  หนูสลุง   คร ู   กรรมการ 
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 4. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
 5. นายอมร  วาดสูงเนิน   คร ู   กรรมการ 
 6. นายจ านงค์  เขียนเขว้า   คร ู   กรรมการ 
 7. นางวอระพัน  เจริญภักดี  คร ู   กรรมการ 
 8. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์  คร ู   กรรมการ 
 9. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ  คร ู   กรรมการ 
 10. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย  คร ู   กรรมการ 
 11. นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ์  คร ู   กรรมการ 
 12. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม  คร ู   กรรมการ 
 13. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย  คร ู   กรรมการ 
 14. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
 15. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์   คร ู   กรรมการ 
 16. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี  คร ู   กรรมการ 
 17. นายราชัน  นาสมพงษ์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 18. นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์ คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ 

1. ก ากับติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนตามระเบียบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
ว่าด้วยระเบียบควบคุมความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช  2550 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557)   
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561) 
          2. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
 3. ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และพัฒนาสังคมฯ ออกตรวจตามแหล่งบันเทิง โรงบิลเลียด สนุกเกอร์ หอพัก 
บ้านเช่า ร้านเกมส์ และสวนสาธารณะ ฯลฯ 
 4. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
 5. ท าหน้าที่ช่วยเหลือครูเวรประจ าวันด้านรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน 
ตั้งแต่ 07.30 น. ถึง 16.30 น. 
 6. ออกตรวจตราสถานการณ์หน้าโรงเรียน และท่ารถในช่วงก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ 
 7. บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ทุกสัปดาห์เพื่อรายงานสถานการณ์ท่ีได้พบเห็นตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 8. ด าเนินการวางแผนปฏิบัติงานสารวัตรนักเรียนให้เป็นรูปธรรม 
 9. ก าหนดแนวทางสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงจากผู้จัดการร้านเกมส์ เครือข่าย 
รถยนต์รับ – ส่งนักเรียน 
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 
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4.14 กลุ่มงำนกิจกรรมนอกหลักสูตร 
 นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์  คร ู   หัวหน้า 
คณะกรรมกำรงำนกิจกรรมนอกหลักสูตร 

1. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ ์  คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม  คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม  คร ู   กรรมการ 
4. นายอมร  วาดสูงเนิน   คร ู   กรรมการ 
5. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
6. นางเสาวภา  ชนะหาญ  คร ู   กรรมการ 
7. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ  คร ู   กรรมการ 
8. นายราชัน  นาสมพงษ์  คร ู   กรรมการ 
9. นายปกครอง  บุญปลื้ม  คร ู   กรรมการ 
10. นางสาวศิริพร  พงษ์วิเศษ  คร ู   กรรมการ 
11. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่  คร ู   กรรมการ 
12. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ  คร ู   กรรมการ 
13. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา  คร ู   กรรมการ 
14. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง  คร ู   กรรมการ 
15. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
16. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า  คร ู   กรรมการ 
17. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี  คร ู   กรรมการ 
18. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย  คร ู   กรรมการ 
19. นายวีระศักดิ์  ศรีภู   คร ู   กรรมการ 
20. นางบุณณดา  เจริญสุข  คร ู   กรรมการ 
21. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์  คร ู   กรรมการ 
22. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์  คร ู   กรรมการ 
23. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์  คร ู   กรรมการ 
24. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช  คร ู   กรรมการ 
25. นางวอระพัน  เจริญภักดี  คร ู   กรรมการ 
26. นางศิริพร  วงค์สืบ   คร ู   กรรมการ 
27. นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต  คร ู   กรรมการ 
28. นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์  คร ู   กรรมการ 
29. นางพรประภา  เพียกขุนทด  คร ู   กรรมการ 
30. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
31. นางสุขี  ศรีสกุล   คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 
 1. ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนทั้งส่วนราชการและงานชุมชนทั่วไปหน้าที่และความรับผิดชอบ 

2. จัดครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่หน่วยงานที่ร้องขอ  โดยพิจารณาตาม 
ความเหมาะสมและสภาวการณ์ 

3. ควบคุม ดูแล ติดตาม คณะบุคคลที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยค านึงถึง 
ความปลอดภัยเป็นส าคัญ   
 4. ประสานงานกับการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจ าปี วันเข้าพรรษา ประเพณีบุญเดือนหก                            
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันขึ้นปีใหม่ 
 5. ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4.15 งำนจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย 
 นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ์   คร ู   หัวหน้า 
คณะกรรมกำรงำนจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย 
 1. นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ์  คร ู   ประธานกรรมการ 

2. นายราชภักดิ์  นาคดี   คร ู   รองประธานกรรมการ 
3. นายราชัน  นาสมพงษ์   คร ู   กรรมการ    
4. นายชูชีพ  ถนอมพันธ์   คร ู   กรรมการ 
5. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย  คร ู   กรรมการ 
6. นายจ านงค์  เขียนเขว้า   คร ู   กรรมการ 
7. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ  คร ู   กรรมการ 
8. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
9. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า  คร ู   กรรมการ 

 10. นายอมร  วาดสูงเนิน   คร ู   กรรมการ 
 11. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี  คร ู   กรรมการ 
 12. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย  คร ู   กรรมการ 
 13. นายวีระศักดิ์  ศรีภู   คร ู   กรรมการ 
 14. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม  คร ู   กรรมการ 
 15. นางบุณณดา  เจริญสุข  คร ู   กรรมการ 
 16. นายศราวุธ  ศรีโฉม   คร ู   กรรมการ 
 17. นายบุญชู  หนูสลุง   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 18. นางวรัญญา โหนชัย   คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 
1. ก าการท างานของเวรยามในการกวดขันการเข้า – ออก ของยานพาหนะ 
2. จัดท าโครงการพัฒนางานโครงการอาสาจราจร โครงการอบรมลูกเสือจราจร นศท. จราจร โครงการ

ป้องกันอุบัติเหตุตามท้องถนนและในบริเวณโรงเรียนและโครงการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ตามแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา 

3. รวบรวมข้อมูลจัดท าแฟ้มประวัตินักเรียนที่ท าผิดกฎจราจร และทะเบียนควบคุมผู้ใช้รถ 
4. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน 
5. จัดท าป้ายเครื่องหมายจราจรและบอกต าแหน่งส าคัญต่างๆ ภายในโรงเรียน 
6. ก ากับดูแลการด าเนินงานรักษาทรัพย์สินของทางราชการ การปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ

บุคลากรกลางวัน (วันหยุด) กลางคืน โดยเคร่งครัด ระบุจัดเวรยามรักษาสถานที่ราชการของบุคลากร 
7. ควบคุม ก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาการใช้รถจักรยานยนต์ และจักรยานของครู นักเรียน ให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลว่าด้วยแนวปฏิบัติส าหรับนักเรียน พ.ศ. 2556อย่างเคร่งครัด
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.16 งำนโรงเรียนสุจริต 
  นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์  ครู     หัวหน้า 
คณะกรรมกำรงำนโรงเรียนสุจริต 

1. นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์  คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย คร ู   กรรมการ 
3. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์  คร ู   กรรมการ 
4. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์  คร ู   กรรมการ 
5. นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน คร ู   กรรมการ 
6. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์ คร ู   กรรมการ 
7. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสกุล คร ู   กรรมการ 
8. นางสุขี  ศรีสกุล   คร ู   กรรมการ 
9. นางสาวกรกช  กุนา  คร ู   กรรมการ 
10. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ  คร ู   กรรมการ 
11.  นางลักขณา  ประจงค้า  คร ู   กรรมการ 
12.  นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์ คร ู   กรรมการ 
13. นายราชภักดิ์  นาคดี  คร ู   กรรมการ 
14. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง คร ู   กรรมการ 
15. นางพรประภา  เพียกขุนทด คร ู   กรรมการ 
16. นายพิทักษ์  เจริญวานิช  คร ู   กรรมการ 
17. นางเพ็ญผกา เขตจ านันท์  คร ู   กรรมการ 
18. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล  คร ู   กรรมการ 
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19. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม  คร ู   กรรมการ 
20. นายบุญชู  หนูสลุง  คร ู   กรรมการ 
21. นายราชัน  นาสมพงษ์  คร ู   กรรมการ 
22. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ  คร ู   กรรมการ 
23. นายเอกรัตน์  สุทธดิลก  พนักงานราชการ  กรรมการ 
24. นางสาววันเพ็ญ  มั่งมี  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
25. นางสาวนันทนาพร  ชัยชาญรัมย์ ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
1. วิเคราะห์และจัดท าโครงการโรงเรียนสุจริต  ตามแผนกลยุทธให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด คุณภาพ

การศึกษา 
2. การติดตามประเมินผล การสอนหลักสูตรโรงเรียนสุจริตในกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม 
3. จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
4. รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบเวลา 
5. ร่วมมือและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
6. ออกแบบวางแผนงานจัดกิจกรรมนักเรียนสุจริตเพื่อประกาศตามจุดยืนโรงเรียนสุจริต 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
         สั่ง  ณ  วันท่ี  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
     

       (ลงชื่อ)  
 

           (นายศราวุธ  สิงหาราโท) 
               ผู้อ านวยการโรงเรยีนชัยภูมิภักดีชุมพล 

 


