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                                                             ที่  87 /2562 
เรื่อง    แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร   

ปีกำรศกึษำ  2562 
   
  ตามท่ีโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ได้ประกาศใช้โครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียนตามประกาศโรงเรียน
นิยมศิลป์อนุสรณ์  ลงวันท่ี  1 ตุลาคม  2550  น้ัน   เพื่อให้การบริหารงานในโรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย      
มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีแก่ทางราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 (วรรค 1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2553 (ฉบับท่ี 2) และมาตราท่ี 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2553 (ฉบับท่ี 3) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีราชการภายในโรงเรียนและตาม
โครงสร้างการบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยยกเลิกประกาศและค าสั่งอื่นท่ีขัด 
ต่อค าสั่งน้ี    และให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งน้ีจนกว่าจะมคี าสั่งเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปน้ี 
 
  1. นายประทิน เหลืองทอง  ปฏิบัติหน้าท่ี 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

  2. นายสรสิช แขวงแข่งขัน  ปฏิบัติหน้าท่ี 
   1.1  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   1.2  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน คนท่ี 1 

3. นายทนงศักด์ิ   ธาราเกษม  ปฏิบัติหน้าท่ี 
   2.1  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
   2.2  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน  คนท่ี  2 

  4. นายสมชาย ศรีฉ่ าพันธุ์  ปฏิบัติหน้าท่ี 
   3.1  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารท่ัวไป 
   3.2  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน คนท่ี  3 

5.  นางสาวณัฏฐ์ธนัน ร าเจริญ  ปฏิบัติหน้าท่ี 
   4.1  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ 
   4.2  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน  คนท่ี  4 
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6.  นางสาวนวลลออ น้อยกรม  ปฏิบัติการสอนและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
7.  นายสมภพ  บุญเท่ียงตรง ปฏิบัติการสอนและรองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
8.  นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
9.  นางพชรมน  รัตนมณี  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
10.  นางอรพิมพ์  พรหมชุลี  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
11. นางสุมาลี  ด ารงพันธุ ์ ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
12. นางสาวสุปราณี สุนทรสุริยวงศ์ ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
13. นายระลึก  ซ้ายหนองขาม ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
14. นางสุระพี  อาคมคง  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
15. นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์ ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
16. นางเยาวลักษณ์  สามา  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
17. นางณอริญ  แหวนหล่อ ปฏิบัติการสอนและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
18. นางสุภาพ  สีไพสน  ปฏิบัติการสอนและรองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
19. นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
20. นางปคุณาณัช  ทองแจ่ม  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
21. นางสุจิตรา  จันกวด  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
22. นางสาวมะลิสา   สุธารัตน์  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
23. นางสาววิริญญา ฝางแก้ว  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
24. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอก  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์
25. นางสาวสิฏฐารัตน์ ขันทอง  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
26. นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
27. นายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย์ ปฏิบัติการสอนและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
28. นางสาวสมรัศมิ์ สายทอง  ปฏิบัติการสอนและรองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
29. นายวิเชียร  สุทธหลวง ปฏิบัติการสอนและรองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
30. นางลดาวัลย์  ใจเพชร  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
31. นายต่อลาภ  ส าเภา  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
32. นางสุกัญญา  จุมพรม  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
33. นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
34. นางสาวภัคธีมา แก้วยม  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
35. นางผุสดี  กินขุนทด ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
36. นางสาวอัจฉรา ฉ่ ามณี  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
37. นางสาวกมลรัตน์   จันทร์น้อย ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
38. นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
39. นายกิตติ  เขตจัตุรัส ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
40. นางสาวนิลุบล  สาระ  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
41. นางวิมลรัตน์  รูปแก้ว  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
42. นายณัฐกานต์  เพชรนิล  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
43. นางสาวปนัดดา         กองมนต์      ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
44.  นางสาววรัตม์ฐนัน มีชาญเช่ียว ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
45. นางสาวปิยพร  ยะตัน  ปฏิบัติการสอนและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
46. นางรมณ  ชมช่ืน  ปฏิบัติการสอนและรองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
47. นางค าพรอย  สุวรรณรอ ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  
48. นางประภาพรรณ   ชอดริ  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
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49. นางปาลิกา  ทัตเศษ  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

50. นายสมชัย  เต็งวงศ์เดิม ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
51. นางปิยกมล  กงจีน  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
52. นางสมฤดี  สุทธหลวง ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
53. นางวนัสยา  ยิ้มน้อย  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
54. นางสุนันทา  ปิ่นแก้ว  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
55. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
56. นางสาวมณธิชา สิทธยิศ  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
57. นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
58. นางนิรามัย  โยชุ่ม  ปฏิบัติการสอนและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
59. นางอ าภวัล  ไชยทา  ปฏิบัติการสอนและรองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
60. นายสุทธิกาญจน์ แหวนหล่อ ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
61. นางพิชยา  ฐิติโรจน์  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
62. นางเบญจมาศ  สุขเจริญ  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
63. นางสาธร  ธูปพุฒซา ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
64. นายสุรัตน์  แซงศรีนวล ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

           65. นายชาญณรงค์ บุญจิตร  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
66. นายธมกร  ยาหลง  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

           67. นางวรากร  น่วมถนอม ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
68. นายมาโนช  ทัตเศษ  ปฏิบัติการสอนและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
69. นางค าพัน  หินแก้ว  ปฏิบัติการสอนและรองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
70. นายนคร  กงจีน  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
71. นางวิริยา  รินลา  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
72. นายอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
73. นายสมาน  ทวีผล  ปฏิบัติการสอนและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
74. นายไพโรจน์  ผิวเณร  ปฏิบัติการสอนและรองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
75. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์ ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
76. นางอภิญญา  พรมรักษา ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
77. นายปิยะพงษ์  เอมรุญ  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
78. นายรัฐภูมิ  เอ่ียมรอด ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
79. นางอรอุมา  ลักษณะทอง ปฏิบัติการสอนและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
80. นางนุชนารถ  ธ ารงศิริ  ปฏิบัติการสอนและรองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
81. นายเสกสรรค์  หินแก้ว  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
82. นางสาวพรทิพย์ อ่อนท้วม  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
83. นายสถิตย์  ชมช่ืน  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
84. นายสาคร  เป้าใจสุข  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
85. นายทวีศักด์ิ  สินทรัพย์  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 

86. นายพงษ์สิทธิ ์  ศิริพัฒน์     ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
87. นายชัชวานนท์ สงคราม   ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
88. นางสุภัสสร  กันโรคา      ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
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89. นางจุฑาภัทร์  ปะเมโท  ปฏิบัติการสอนแนะแนวและหัวหน้างานแนะแนว 
90. นางสาวมะล ิ  ทุยไธสง  ปฏิบัติการสอนแนะแนวและรองหัวหน้างานแนะแนว 
91. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหา ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
92. นางสาวอรัญญา ทุริดไธสง ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
93. นางกชณิภา  สินทรัพย์  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
94. นางสาวอนุช  มนตรี  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
95. นางแสงเทียน  คงเพชรศักด์ิ ปฏิบัติหน้าท่ีงานห้องสมุดและสอนภาษาไทย 
96. นางสาวไอลดา เลิกนอก  ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
97. นางสาวภรฤดี  ผินสันเทียะ ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
98. นางสาวสุภารัตน์ มัธรถ  ปฏิบัติหน้าท่ีส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ (งานการเงิน) 
99. นางสาวพรกาวี ลครชัย  ปฏิบัติหน้าท่ีส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ (งานบัญชี) 

 100. นางสาวกุลธิดา วงษ์ศิลา  ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีงานพัสดุและอื่นๆ ตามมอบหมาย 
101. นางสาวรุ่งนภา ผาผง  ปฏิบัติหน้าท่ีบริการผลิตเอกสารวิชาการและอื่นๆ ตามมอบหมาย 
102. นางทองบั่ว  รักงาม  ปฏิบัติหน้าท่ีงานความสะอาดบริเวณโรงเรียนและอื่นๆ ตามมอบหมาย 
103. นางส าราญ  มุ่งแฝงกลาง ปฏิบัติหน้าท่ีงานความสะอาดบริเวณโรงเรียนและอื่นๆ ตามมอบหมาย 
104. นายปราโมทก์ อาบสุวรรณ์ ปฏิบัติหน้าท่ีงานความสะอาดบริเวณโรงเรียนและอื่นๆ ตามมอบหมาย 
105. นายฉลาม  อาบสุวรรณ ปฏิบัติหน้าท่ีงานความสะอาดบริเวณโรงเรียนและอื่นๆ ตามมอบหมาย 
106. นายวิษณุกร  ศรีทร  ปฏิบัติหน้าท่ีงานกลุ่มบริหารท่ัวไปและอื่นๆ ตามมอบหมาย 
107. นางสาวปาริชา ภูสุดจิตร  ปฏิบัติหน้าท่ีงานความสะอาดบริเวณโรงเรียนและอื่นๆ ตามมอบหมาย 

           108. นายราเชนทร์ ภู่เพชร  ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานขับรถยนต์โรงเรียนและอื่นๆ ตามมอบหมาย 
 109. นายอุไร  บุญค า  ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานขับรถยนต์โรงเรียนและอื่นๆ ตามมอบหมาย 
 110. นางสาวอนงค์ลักษณ์  กุลพันธ์  ปฏิบัติหน้าท่ีงานความสะอาดบริเวณโรงเรียนและอื่นๆ ตามมอบหมาย 
 111. นางสาวปิย์วรา สายแปง  ปฏิบัติหน้าท่ีงานห้องสมุดและอื่นๆ ตามมอบหมาย 
 112. นายวินิจ  ขันตี  ปฏิบัติหน้าท่ีงานเวรยาม 
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กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 
โครงสร้ำงกำรบรหิำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 
1. งำนส ำนักงำนและแผนงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร   
2. งำนพฒันำหลกัสตูร   
3. งำนทะเบียน  
4. งำนวัดผลและประเมินผลนกัเรียน    
5. งำนประกนัคณุภำพกำรศกึษำ   
6. งำนส่งเสริมกำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. งำนวิจัยเพื่อพฒันำคณุภำพกำรศกึษำในสถำนศกึษำ  
8. งำนแนะแนว 
9. งำนห้องสมุด   
10. งำนนิเทศกำรศกึษำ   
11. งำนกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน ( ในหลกัสูตร ) 
12. งำนตำรำงสอน   
13. งำนรบันกัเรียน   
14. งำนกำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรยีนรู้   
15. งำนพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยเีพือ่กำรศกึษำ (ICT)   
16. งำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล   
17. งำนผลติและพฒันำแบบทดสอบ    
18. งำนพัฒนำกำรอ่ำน คดิวิเครำะหแ์ละเขียน 
19. งำนสำรสนเทศ 
20. งำนประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
21. งำนพัฒนำและประเมินสมรรถนะทำงกำรเรียนของผูเ้รียน   
22. งำนจัดชัน้เรียน 
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รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
    นำยทนงศกัดิ ์ ธำรำเกษม   รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏบิัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

    มอบหมายให้รับผิดชอบ  ช่วยดูแล ก ากับงานการบริหารการจัดการศึกษาด้านวิชาการ 
บทบำทหน้ำที ่

ร่วมก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานฝ่ายวิชาการ 
2. ควบคุม  ก ากับ  ดูแลงานด้านวิชาการของโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการในเรื่อง 
       งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานทะเบียนนักเรียน งานประเมินผล งานการเรียนการสอน งานพัฒนาหลักสูตร  
       การเรียนการสอน  งานด้านวิชาการ  งานนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของครู  งานจัดห้องเรียน   
       งานธุรการช้ันเรียนและกิจกรรมนักเรียน 
3. ติดตามประเมินผล  รายงานปัญหาการด าเนินงานด้านวิชาการต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและเป็นประธานอนุกรรมการ

ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน 
4. จัดอบรม  ช้ีแจงครู  บุคลากรของโรงเรียนให้เข้าใจวิธีปฏิบัติงานทางวิชาการรวมท้ังสนับสนุนให้ครู   

พัฒนาความรู้  ประสบการณ์ความก้าวหน้าในอาชีพ 
5. สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าแข่งขัน  ประกวดความสามารถทางวิชาการ  และส่งเสริมให้จัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และร่วมมือกับทุกฝ่ายในการบริหารและแก้ปัญหา 
6. ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรของโรงเรียน  ชุมชน 
7. จัดท าแบบตรวจสอบ  ติดตามครูผู้สอนให้เข้าสอนตรงตามเวลา  หรือเต็มเวลาท่ีก าหนดพร้อมรายงานให้ผู้อ านวยการ

โรงเรียนทราบทุกสัปดาห์ 
8. จัดให้มีระบบการสอนซ่อมเสริม  ตารางกิจกรรมในหลักสูตรเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเต็มศักยภาพความสามารถ 
9. จัดให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโดยก าหนดนโยบายแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานของนักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา   
รวมท้ังพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย  สนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการ 
เรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

10. บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา เช่น แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  แหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน ท้ังท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  สถานประกอบการ  ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
ในการจัดการศึกษา 

11. ด าเนินการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
12. ด าเนินการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
13. ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบการ 

และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
14. นิเทศการศึกษาโดยสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผู้เรียนและครู 
15. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อ านวยการและร่วมมือกับผู้อ านวยการโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษาและ 

งานสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
16. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  

นำงรวีวรรณ  โชคชัยชีวำกร  คร ู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏบิัติหน้ำที่ ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำร
วิชำกำร 

บทบำทหน้ำที่    
           1.  เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับการวางแผนด้าน  
                งานวิชาการโรงเรียนและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิชาการ 
           2.  ติดตาม  ดูแล  รับผิดชอบในการบริหารงานฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายว่าด้วย 
                งานวิชาการ  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
           3.  รวบรวม  จัดท าแผนงาน  ปฏิทินการปฏิบัติงาน  โครงการของฝ่ายวิชาการตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ   
                ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
           4.  ประสานให้มีการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงาน 
           5.  รับผิดชอบดูแลวัสดุ  ครุภัณฑ์  ในฝ่ายวิชาการให้เป็นปัจจุบันสามารถใช้งานได้  และจัดหาวัสดุ   
                ครุภัณฑ์  เครื่องใช้ส านักงานและเทคโนโลยีไว้บริการแก่บุคลากร 
           6.  ท าแผนภูมิ  ป้ายนิเทศ  พร้อมจัดท าระเบียบต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
           7.  สรุป  ประเมินผล  วิเคราะห์การปฏิบัติงาน  ของฝ่ายวิชาการและงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
                ทุกภาคเรียน/ปีการศึกษา 
           8.  ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  เพื่อให้ผู้ท่ี 
                เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
           9.  จัดท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
                ทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
         10. ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง 
         11. ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
               และน าไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 

12. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างและลูกจา้งในกลุ่มบริหารวิชาการ 
13. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการตามท่ีได้รับมอบหมาย      

 
 

คณะกรรมกำรกลุ่มบรหิำรวิชำกำร  ประกอบด้วย 
 1.  นายประทิน   เหลืองทอง  ท่ีปรึกษา 
 2.  นายทนงศักด์ิ   ธาราเกษม  ประธานกรรมการ 
 3.  นางรวีวรรณ   โชคชัยชีวากร  รองประธานกรรมการ 
 4.  นางณอริญ               แหวนหล่อ        กรรมการ 
 5.  นางนิรามัย    โยชุ่ม   กรรมการ 
 6.  นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์  กรรมการ 

 7.  นางอรอุมา   ลักษณะทอง  กรรมการ 
 8.  นายสมาน   ทวีผล       กรรมการ 
 9.  นางสาวปิยพร   ยะตัน   กรรมการ 
 10.  นางสาวนวลลออ  น้อยกรม   กรรมการ 
 11.  นายมาโนช   ทัตเศษ               กรรมการ 
 12.  นางจุฑาภัทร์    ปะเมโท   กรรมการ 

13.  นางอ าภวัล   ไชยทา   กรรมการ 
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 14.  นางสาวสุปราณี  สุนทรสุริยวงศ์  กรรมการ 
 15.  นายณัฐกานต์  เพชรนิล   กรรมการ   
 16.  นางปคุณาณัช         ทองแจ่ม             กรรมการ 
 17.  นางสาวสิฎฐารัตน์  ขันทอง   กรรมการ 
 18.  นางสาววิริญญา  ฝางแก้ว   กรรมการ 
 19.  นางสาวอัจฉรา  ฉ่ ามณี   กรรมการ 
 20.  นางสาวกมลรัตน์  จันทร์น้อย  กรรมการ 
 21.  นายชัชวานนท์  สงคราม   กรรมการ 
 22.  นางสุมาลี        ด ารงพันธุ์  ท่ีปรึกษา  
 23.  นายสมชัย   เต็งวงศ์เดิม  ท่ีปรึกษา 
 24.  นางปิยกมล   กงจีน   ท่ีปรึกษา 
 25.  นายชาญวิทย์   สุวรรณรอ  ท่ีปรึกษา 
 26.  นางปาลิกา   ทัตเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
 27.  นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบำทและหน้ำที ่
1. วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและก ากับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ 
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีในฝ่ายวิชาการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4.  ประเมินผลการท าโครงการของฝ่ายวิชาการท่ีมีอยู่ในแผนปฏิบัติการของฝ่ายวิชาการ 
5. จัดให้มีการประชุมประจ าเดือนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ 
6. รวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการของฝ่ายวิชาการพร้อมน าเสนอผู้บริหาร 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

    1. งำนส ำนกังำนและแผนงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร  ประกอบด้วย 
1.1 นางอ าภวัล   ไชยทา   หัวหน้า 
1.2 นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก   รองหัวหน้า 
1.3 นางสุจิตรา   จันกวด   ผู้ช่วย 
1.4 นางสาวกมลรัตน์  จันทร์น้อย  ผู้ช่วย 
1.5 นางสาวภรฤดี   ผินสันเทียะ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
1.6 นางสาวไอลดา  เลิกนอก   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบำทและหน้ำที ่
1.  จัดหา  จัดซื้อ  และจัดซ่อมวัสดุอุปกรณ์ส านักงานให้เพียงพอกับการด าเนินงานของฝ่าย 
2.  ดูแลวัสดุอุปกรณ์ส านักงานให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
3.  รับเอกสารจากฝ่ายธุรการมาด าเนินการ 
4.  ด าเนินการลงรับเอกสารเพื่อมอบหมายงานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
5.  บันทึกรับหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการและส่งมอบให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
6.  ดูแลและเก็บเอกสารของฝ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
7.  จัดท าแผนปฏิบัติงานของกลุ่มวิชาการ 

2.   งำนพฒันำหลกัสตูร   
 2.1 งำนหลักสตูรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
 1. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอก หัวหน้า 
 2. นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร รองหัวหน้า 
 3. นางสาวปิยพร ยะตัน ผู้ช่วย 
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   4. นางสาวนวลลออ น้อยกรม ผู้ช่วย 

   5. นางณอริญ  แหวนหล่อ ผู้ช่วย 
   6. นายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย์ ผู้ช่วย 
   7. นางนิรามัย โยชุ่ม ผู้ช่วย 
   8. นายมาโนช ทัตเศษ ผู้ช่วย 
   9. นายสมาน  ทวีผล ผู้ช่วย 
   10. นางอรอุมา ลักษณะทอง ผู้ช่วย 
   11. นางสาวสิฎฐารัตน์ ขันทอง                 ผู้ช่วย 
   12. นางสุระพี  อาคมคง ผู้ช่วย 
   13. นางปาลิกา  ทัตเศษ ผู้ช่วย 
   14. นางจุฑาภัทร์  ปะเมโท ผู้ช่วย 
   15. นายณัฐกานต์  เพชรนิล ผู้ช่วย 
   16. นางสุนันทา  ปิ่นแก้ว ผู้ช่วย 
   17. นางสุกัญญา  จุมพรม ผู้ช่วย 
   18. นายสุรพิชญ์    วงศ์น้อย ผู้ช่วย 
   19. นางสาวปนัดดา กองมนต์ ผู้ช่วย 
   20. นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ ท่ีปรึกษา 
   21. นางสุมาล ี  ด ารงพันธุ์            ท่ีปรึกษา 
   22 นางสาววิริญญา ฝางแก้ว ผู้ช่วยและเลขานุการ 

บทบำทและหน้ำที ่
  1.   จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง   โดย 
               1.1 จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรข้ึนใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ 
       เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 
               1.2 จัดท าหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย   จิตใจสติปัญญา   
                     มีความรู้และคุณธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
        1.3 จัดให้มีวิชาต่างๆครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

           1.4  เพิ่มเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากข้ึนส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
                     ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง พิการ 
                     และการศึกษาทางเลือก  
               1.5  เพิ่มเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคล้องสภาพปัญหา  ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน   
                     สังคมและโลก 
        2.  สถานศึกษาสามารถจัดท าหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้    การสอนและอื่นๆ  ให้เหมาะสมกับความสามารถ 
             ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ   โดยความร่วมมือของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา 
 3.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  และรายงานผลให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
             รับทราบ 
 

 2.2 งำนโครงกำรหลกัสตูรพิเศษ SEM ประกอบด้วย 
  1.  นายชาญวิทย์    สุวรรณรอ ท่ีปรึกษาโครงการฯ 

2.  นางณอริญ  แหวนหล่อ หัวหน้าโครงการฯ 
  3.  นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร รองหัวหน้าโครงการฯ 
            4.  นางรมณ  ชมช่ืน  หัวหน้า SEM ม.ปลาย 



-10- 
 
            5. นางสาวสมรัศมิ์ สายทอง  รองหัวหน้า SEM  ม.ปลาย 
            6.  นางปคุณาณัช ทองแจ่ม หัวหน้า SEM ม.ต้น 
            7.  นางปาลิกา  ทัตเศษ  รองหัวหน้า SEM ม.ต้น 
            8. นางสุนันทา  ปิ่นแก้ว  กรรมการประสานงาน SEM ม.3 
            9.  นางสาวนิลุบล สาระ               กรรมการประสานงาน SEM ม.2 
           10.  นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอก  กรรมการประสานงาน SEM ม.ปลาย 
           11.  นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย  กรรมการประสานงาน SEM ม.ปลาย 
           12.  นายต่อลาภ  ส าเภา  กรรมการประสานงาน SEM ม.ปลาย 
          13.  นางสาวสุพัตตรา     อ่อนน้อมดี กรรมการประสานงาน SEM ม.ปลาย 
           13.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกคน  กรรมการ 
           14.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคน  กรรมการ 
           15.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกคน กรรมการ 
           16.  นายพิพัฒน์พล เนตรทิพย์ เลขานุการ sem ม.ปลาย 
           17.  นางสุกัญญา  จุมพรม  เลขานุการ sem ม.ต้น 
           18.  นางปคุณาณัช   ทองแจ่ม เลขานุการโครงการฯ 
           19.  นางสุจิตรา  จันกวด      กรรมการประสานงาน SEM ม.1และผู้ช่วยเลขานุการโครงการฯ 

บทบำทและหน้ำที ่
1. วางแผนการด าเนินงานโครงการหลักสูตรพิเศษ SEM 
2. จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในโครงการฯ ให้ชัดเจน 
3. จัดท าคู่มือของนักเรียนในโครงการฯ 
4. ประสานงานการด าเนินงานของโครงการ 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3. งำนทะเบียน ประกอบด้วย 
3.1  นางสาวสิฎฐารัตน์                ขันทอง   นายทะเบียน 
3.2  นางวิมลรัตน์   รูปแก้ว   ผู้ช่วยนายทะเบียน 
3.3  นางสาวรุ่งตะวัน            บัวดอก                         ผู้ช่วย 
3.4  นายณัฐกานต์  เพชรนิล   ผู้ช่วย 
3.5  นางสาววิริญญา   ฝางแก้ว   ผู้ช่วย 
3.6  นายธมกร   ยาหลง   ผู้ช่วย 
3.7  นางสาวภรฤดี  ผินสันเทียะ  ผู้ช่วย 
3.8 นางสาวไอลดา                    เลิกนอก                        ผู้ช่วย 
3.9  นางสาวกมลรัตน์  จันทร์น้อย  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

บทบำทและหน้ำที ่
1. งานออกหลักฐานผลการเรียน / หนังสือรับรอง  
2. งานจัดท าเอกสาร ระเบียนแสดงผลการเรียน ให้กับนักเรียนท่ีจบการศึกษาไปแล้วและกลับมาติดต่อขอรับใหม่ 
3. งานกรอกทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าใหม่ / จ าหน่ายนักเรียนท่ี ลาออก/ เปลี่ยนช่ือ-สกุล นักเรียนและผู้ปกครองใน

ทะเบียนนักเรียนของโรงเรียน 
4. งานจัดท าใบประกาศเกียรติบัตร ปพ.2 
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5. งานจัดท าข้อมูลทะเบียน  ปพ.1, ปพ.2 , ปพ.3  
6. งานการแจ้งย้าย ลา-ออก ของนักเรียน 
7. งานเทียบโอนผลการเรียนนักเรียนท่ีย้ายเข้ามาเรียนใหม่ 
8. งานตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของนักเรียน 
9. งานจัดเก็บแฟ้มเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของนักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนใหม่ 
10. งานจัดท าและออกหลักฐานการจบหลักสูตร ระดับช้ัน ม.3,ม.6 

งำนอื่นๆ   ให้เป็นหน้าท่ีของนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนรับผิดชอบเป็นรายๆไป 

4. งำนวัดผลและประเมินผลนกัเรียน  
    4.1 งำนวัดผลและประเมินผล ประกอบด้วย 

1. นายณัฐกานต์   เพชรนิล     หัวหน้า 
2. นางปคุณาณัช   ทองแจ่ม   รองหัวหน้า 
3. นางสาวสิฎฐารัตน์  ขันทอง   ผู้ช่วย 
4. นางสุจิตรา   จันกวด   ผู้ช่วย 
5. นายสุรพิชญ์   วงศ์น้อย   ผู้ช่วย 
6. นางวิริยา   รินลา   ผู้ช่วย 
7. นางสาวกมลรัตน์  จันทร์น้อย  ผู้ช่วย 
8. นางสาวภรฤดี   ผินสันเทียะ  ผู้ช่วย 
9. นางสาวไอลดา   เลิกนอก   ผู้ช่วย 
10. นางวิมลรัตน์   รูปแก้ว   ผู้ช่วย 
11 นายธมกร   ยาหลง   ผู้ช่วย 
12. นายต่อลาภ   ส าเภา   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ก าหนดปฏิทินงานวัดผลในรอบปี/ก ากับ ติดตาม ให้เป็นไปตามปฏิทินงานก าหนด 
2. จัดท าใบค าร้องแก้ 0 เรียนซ้ า ให้นักเรียน 
3. พิมพ์ใบแสดงผลการเรียนให้นักเรียนทุกภาคเรียน 
4. พิมพ์ใบแสดงผลการเรียนท่ีไม่ผ่านของนักเรียน  ผลการเรียนเฉลี่ยให้ครูท่ีปรึกษา 
5. ออกค าสั่งคุมสอบ  ตารางสอบ  จัดเสนอโครงการ  งบประมาณ จัดซื้อ 
6. ด าเนินการแก้ 0 และเรียนซ้ าของนักเรียนและประกาศผล 
7. ลงทะเบียนรายวิชาของนักเรียนลงในโปรแกรม SGS  
8. ด าเนินการจัดส่ง GPA   
9. รับผลการเรียนของนักเรียนจากครูผู้สอน  ประกาศผลการเรียน   
10. ให้ค าปรึกษา ติดตาม ก ากับการวัดและประเมินผลของครูให้เป็นไปตามระเบียบวัดผลท่ีโรงเรียน      
11. สรุปและประมวลข้อมูลผลการเรียนระดับโรงเรียน และระดับชาติ เพื่อใช้เป็นสารสนเทศ 
12. ประสานกับนายทะเบียนเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนและการจบช่วงช้ัน 
13. สรุปผลการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระทุกภาคเรียน 
14. รายงานและสรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 
 

    4.2 งำนยกระดบัผลสัมฤทธิ์และคณุภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
1. การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-net  ระดับ ม.6 / GAT / PAT 
   1.1 นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์  หัวหน้า 
   1.2  นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ  ท่ีปรึกษา 
   1.3  นายระลึก   ซ้ายหนองขาม  ผู้ช่วย 
   1.4 นางสาวปิยพร  ยะตัน   ผู้ช่วย 
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   1.5 นางนิรามัย   โยชุ่ม   ผู้ช่วย 
   1.6 นางสาวนวลลออ  น้อยกรม   ผู้ช่วย 
   1.7 นางณอริญ    แหวนหล่อ  ผู้ช่วย 
   1.8 นางรมณ   ชมช่ืน   ผู้ช่วย 
   1.9 นางวิมลรัตน์  รูปแก้ว   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
2. การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-net  ระดับ ม.3 
   2.1 นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร  หัวหน้า 

              2.2 นางปิยกมล   กงจีน   ท่ีปรึกษา 
       2.3 นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ  ท่ีปรึกษา 

   2.4 นางสาวนวลลออ  น้อยกรม   ผู้ช่วย 
   2.4 นางสาวปิยพร  ยะตัน   ผู้ช่วย 
   2.5 นางปาลิกา   ทัตเศษ   ผู้ช่วย 
   2.6 นางสุจิตรา   จันกวด   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
3. การทดสอบตามนโยบาย สพฐ.( PISA, Pre O-NET, ข้อสอบกลาง) 
   3.1 นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก   หัวหน้า 
   3.2 นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ  ท่ีปรึกษา 
   3.3 นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์  ผู้ช่วย 
   3.4 นางสาวปิยพร  ยะตัน   ผู้ช่วย 
   3.5 นางนิรามัย   โยชุ่ม   ผู้ช่วย 
   3.6 นางสาวนวลลออ  น้อยกรม   ผู้ช่วย  
   3.7 นางสาววิริญญา  ฝางแก้ว   ผู้ช่วย 
   3.8 นายณัฐกานต์  เพชรนิล   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ก าหนดการด าเนินการในเร่ืองยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษา 
2. ประสานการด าเนินกาน การจัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบท่ีรับผิดชอบ 

3. สรุปรายงานผลการด าเนินการ 

4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. งำนประกนัคณุภำพกำรศกึษำ     ประกอบด้วย 
 5.1  นางณอริญ   แหวนหล่อ  หัวหน้า 
 5.2  นายชาญวิทย์    สุวรรณรอ  ท่ีปรึกษา 
 5.3  นางรวีวรรณ   โชคชัยชีวากร  ผู้ช่วย 
 5.4  นางจุฑาภัทร์   ปะเมโท   ผู้ช่วย 
 5.5  นางค าพัน   หินแก้ว   ผู้ช่วย 
 5.6  นางลดาวัลย์   ใจเพชร   ผู้ช่วย 
 5.7  นางรมณ   ชมช่ืน   ผู้ช่วย 
 5.8  นางสาวปิยพร  ยะตัน   ผู้ช่วย 
 5.9  นางสาวนวลลออ  น้อยกรม   ผู้ช่วย 
 5.10  นางอรอุมา   ลักษณะทอง  ผู้ช่วย 
 5.11  นายสถิตย์   ชมช่ืน   ผู้ช่วย 
 5.12  นางปาลิกา   ทัตเศษ   ผู้ช่วย 
 5.13  นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก   ผู้ช่วย 
 5.14  นายภูเบศร์   ปิ่นแก้ว   ผู้ช่วย 
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 5.15  นายมาโนช   ทัตเศษ   ผู้ช่วย 

5.16   นางอรพิมพ ์ พรหมชุลี   ผู้ช่วย 
5.17 นายณัฐกานต์  เพชรนิล     ผู้ช่วย 
5.18  นางสุนันทา  ปิ่นแก้ว   ผู้ช่วย 

 5.19  นางสุกัญญา                      จุมพรม   ผู้ช่วย 
 5.20  นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์  ผู้ช่วย 
 5.21  นางสาวมะลิสา      สุธารัตน์   ผู้ช่วย 
 5.22  นางสาวปนัดดา  กองมนต์   ผู้ช่วย 
 5.23  นายต่อลาภ   ส าเภา   ผู้ช่วย 
 5.24  นางวิมลรัตน์  รูปแก้ว   ผู้ช่วย 
 5.25  นางนิรามัย   โยชุ่ม   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
บทบำทและหน้ำที ่

       1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ    

                มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน  

 2. จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ข้อมูลมีความสมบูรณ์  เรียกใช้ง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  ปรับปรุง  ให้เป็น  
               ปัจจุบัน 

3. ศึกษาแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ( แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
4. ติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษา   

               ต้องสร้างระบบการท างานท่ีเข้มแข็ง  เน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดิมมิ่ง  
               (Deming  Cycle) หรือท่ีรู้จักกันว่าวงจร PDCA 
 5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการอย่างจริงจังต่อเน่ือง ให้การสนับสนุน 

    ครู  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
           6. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด  เพื่อรองรับการประเมิน 
                คุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก 

7. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี   โดยความเห็นชอบ 
     ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
8. ด าเนินงานการประกันคุณภาพทางการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษา 
     แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  48  และตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

9. ท าการประเมินคุณภาพทางการศึกษาและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

6. งำนส่งเสริมกำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1 นางนิรามัย     โยชุ่ม   หัวหน้า 
 6.2 นางรวีวรรณ   โชคชัยชีวากร  รองหัวหน้า 
 6.3 นางพิชยา   ฐิติโรจน์   ผู้ช่วย 
 6.4 นายสุทธิกาญจน์  แหวนหล่อ  ผู้ช่วย 
 6.5 นางอ าภวัล   ไชยทา   ผู้ช่วย 
 6.6 นางเบญจมาศ   สุขเจริญ   ผู้ช่วย 
 6.7 นางสาธร   ธูปพุฒซา  ผู้ช่วย 
 6.8 นางสาวนวลลออ  น้อยกรม   ผู้ช่วย 
 6.9 นางณอริญ   แหวนหล่อ  ผู้ช่วย 
 6.10 นางสาวสุปราณ ี  สุนทรสุริยวงศ์  ผู้ช่วย 
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 6.11 นางสาวปิยพร  ยะตัน   ผู้ช่วย 
 6.12 นางนุชนารถ   ธ ารงศิริ   ผู้ช่วย 
 6.13 นางค าพัน   หินแก้ว   ผู้ช่วย 
 6.14 นางรมณ   ชมช่ืน   ผู้ช่วย 
 6.15 นายพิพัฒณพ์ล  เนตรทิพย์  ผู้ช่วย 
 6.16 นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง   ผู้ช่วย 
 6.17 นางอรอุมา   ลักษณะทอง  ผู้ช่วย 
 6.18 นายมาโนช   ทัตเศษ   ผู้ช่วย 
 6.19 นางจุฑาภัทร์  ปะเมโท   ผู้ช่วย 
 6.20 นายสมาน   ทวีผล   ผู้ช่วย 
 6.21.นางปาลิกา   ทัตเศษ   ผู้ช่วย 
 6.22.นายชาญณรงค์  บุญจิตร   ผู้ช่วย 
 6.23. นายธมกร   ยาหลง   ผู้ช่วย 
 6.24  นางวรากร   น่วมถนอม  ผู้ช่วย 
 6.25.นายสุรัตน์   แซงศรนีวล  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ     

บทบำทและหน้ำที ่
 1. ให้ความรู้เร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงแก่บุคลากรในโรงเรียน 
 2. ประสานกับกลุ่มบริหารวิชาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          3. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มและงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ตาม    
              หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตาม  
              หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ประสานงานกับกลุ่มบริหารเพื่อเตรียมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
 

7. งำนวิจัยเพื่อพฒันำคณุภำพกำรศกึษำในสถำนศกึษำ ประกอบด้วย 
 7.1  นางณอริญ   แหวนหล่อ  หัวหน้า 
 7.2  นายชาญวิทย์    สุวรรณรอ  ท่ีปรึกษา 
 7.3  นางรมณ   ชมช่ืน   ผู้ช่วย 

7.4  นางนิรามัย   โยชุ่ม   ผู้ช่วย 
7.5  นางปคุณาณัช  ทองแจ่ม   ผู้ช่วย 

 7.6  นางสาวปิยพร  ยะตัน   ผู้ช่วย 
 7.7  นางสาวนวลลออ  น้อยกรม   ผู้ช่วย 
 7.8  นางอรอุมา   ลักษณะทอง  ผู้ช่วย 
 7.9  นางจุฑาภัทร์   ปะเมโท   ผู้ช่วย 
 7.10  นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง   ผู้ช่วย 
 7.11  นางสุนันทา   ปิ่นแก้ว   ผู้ช่วย 
 7.12  นางค าพัน   หินแก้ว   ผู้ช่วย 
 7.13  นายมาโนช   ทัตเศษ   ผู้ช่วย 
 7.14  นางปาลิกา   ทัตเศษ   ผู้ช่วย 

7.15  นายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย์  ผู้ช่วย 
 7.16  นายสมาน   ทวีผล   ผู้ช่วย 
 7.17  นายสมภพ   บุญเท่ียงตรง  ผู้ช่วยและเลขานุการ  
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บทบำทและหน้ำที ่

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการ 
      ท างานของนักเรียน  ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
2. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ 
      ในการเรียนรู้ท่ีซับซ้อนข้ึนท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด   การจัดการ  การหาเหตุผลในการตอบปัญหา   
      การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ 
3.   พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
4.   รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมท้ังสนับสนุน 
      ให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนา  การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

8. งำนแนะแนวกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
 8.1 นางจุฑาภัทร์     ปะเมโท   หัวหน้า 
 8.2 นางสาวมะลิ   ทุยไธสง   รองหัวหน้า 
 8.3 นางนิรามัย   โยชุ่ม   ผู้ช่วย 
 8.4 นางปคุณาณัช   ทองแจ่ม   ผู้ช่วย 
 8.5 นายไพโรจน์     ผิวเณร     ผู้ช่วย   
 8.6 นายสถิตย์      ชมช่ืน   ผู้ช่วย   
 8.7 นางรมณ   ชมช่ืน   ผู้ช่วย   
 8.8 นางพชรมน   รัตนมณี   ผู้ช่วย   
 8.9 นายสมาน    ทวีผล   ผู้ช่วย   
 8.10 นางค าพัน   หินแก้ว   ผู้ช่วย   
 8.11 นางรวีวรรณ   โชคชัยชีวากร  ผู้ช่วย   
 8.12 นางสาวสุปราณี  สุนทรสุริยวงศ์  ผู้ช่วย   
 8.13 นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์  ผู้ช่วย   
 8.14 นายสุรพิชญ์   วงศ์น้อย   ผู้ช่วย   

 8.15 นางวรากร   น่วมถนอม  ผู้ช่วย 
 8.16 นางสาวมะลิสา  สุธารัตน์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. วางแผนด าเนินงานแนะแนวให้ครบท้ัง 5 บริการ คือ บริการรวบรวมข้อมูล บริการสนเทศ     
     บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามผล 
2.  จัดระบบงานแนะแนวเพื่อให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

           3. จัดให้มีห้องแนะแนวอย่างเป็นสัดส่วน ถูกต้องตามหลักการแนะแนว  

           4. จัดท าระเบียนสะสม ช้ัน ม.1 และ ม.4 
5. วางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวในคาบเรียนอย่างเป็นระบบ 

 6. แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ และติดตามผลนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
 7. ส่งเสริมการศึกษาต่อของนักเรียน โดยให้ข้อมูลด้านการศึกษาและอาชีพ 
 8. จัดหาทุนการศึกษาและด าเนินการมอบทุนการศึกษาประจ าปีให้แก่นักเรียน/ พิจารณากองทุนเงิน 
               ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 9. จัดท าโครงงาน/แผนปฏิบัติการตลอดปี สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนว 
 

9. งำนห้องสมุด  ประกอบด้วย 
4.1 นายชัชวานนท์  สงคราม   หัวหน้า 
4.2 นางอรอุมา   ลักษณะทอง  รองหัวหน้า 
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4.3 นายทวีศักด์ิ   สินทรัพย์   ผู้ช่วย 
4.4 นายณัฐกานต์   เพชรนิล   ผู้ช่วย 
4.5 นางกชณิภา   สินทรัพย์   ผู้ช่วย 
4.6 นางสาวปิย์วรา  สายแปง   ผู้ช่วย 
4.7 นางสาวปนัดดา  กองมนต์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

บทบำทและหน้ำที ่
1. บริหารงานห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
2. เลือกและจัดหาหนังสือ  จัดหมู่และท าบัตรรายการหนังสือบันทึกข้อมูล  งานห้องสมุด ระวังรักษาและซ่อมหนังสือ 
3. งานบริการ  คือ  การให้ยืมหนังสือ  บริการตอบค าถาม  แนะน าช่วยเหลือ 
4. งานประชาสัมพันธ์  คือ จัดนิทรรศการ  เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 
5.จัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
6. ร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าซึ่งเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืนมีผล 
   น าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

10. งำนนิเทศกำรศกึษำ  ประกอบด้วย 
                10.1  นางสาวนวลลออ  น้อยกรม                     หัวหน้า 

     10.2  นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร             รองหัวหน้า 
                10.3  นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์               ผู้ช่วย 
                10.4  นายมาโนช  ทัตเศษ                       ผู้ช่วย 
                10.5  นางอรอุมา  ลักษณะทอง                 ผู้ช่วย 

                10.6  นางนิรามัย  โยชุ่ม   ผู้ช่วย 

                10.7  นางสาวปิยพร  ยะตัน                  ผู้ช่วย 
                10.8  นางณอริญ  แหวนหล่อ  ผู้ช่วย 

      10.9 นางสุระพ ี  อาคมคง   ผู้ช่วย 
      10.10 นางปาลิกา  ทัตเศษ   ผู้ช่วย 
                10.11  นายสมาน  ทวีผล      ผู้ช่วย 

                10.12   นางปคุณาณัช     ทองแจ่ม                   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

บทบำทและหน้ำที ่
              1. สร้างความตระหนักให้ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ ท างานร่วมกันท่ีใช้  
การนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ  เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง  
ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 

              2. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ัวถึงและต่อเน่ือง  เป็นระบบและกระบวนการ โดยก าหนดระยะเวลา
หรือปฏิทินในการนิเทศในแต่ละงาน  ฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยให้ เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  ประสานงานเกี่ยวกับบุคลากรเข้ารับการอบรม  สัมมนา  และการนิเทศภายใน 
              3. สนับสนุน  ส่งเสริมให้ครูหาความรู้  เข้าประชุม  สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ  อย่างน้อยปีละ  1   ครั้ง  
พร้อมช่วยเหลือครูให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  เช่น  ผลิตสื่อนวัตกรรม   สร้างผลงานทางวิชาการ   
              4. จัดประชุมครูเพื่อให้ได้แสดงความคิดเห็น  ให้ข้อเสนอแนะ  ระดมพลังสมองแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้อง  หาแนวทางใน
การพัฒนาโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง 
              5. จัดให้มีการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยมีการนิเทศ  ติดตามประเมินผล 
              6. ประสานงานเกี่ยวกับบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาและการนิเทศภายใน 
              7. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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11. งำนกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน ( ในหลกัสูตร ) ประกอบด้วย 

1. นางปาลิกา   ทัตเศษ   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. นางอรอุมา ลักษณะทอง  รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเลขานุการ 
กิจกรรมแนะแนว 
1. นางจุฑาภัทร์ ปะเมโท   หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว 
2. นางสาวมะล ิ ทุยไธสง   รองหัวหน้ากิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนำร ี
1. นายสาคร เป้าใจสุข   หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
2. นายระลึก ซ้ายหนองขาม  รองหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
3. นายมาโนช ทัตเศษ   ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือเนตรนารี ม.1 
4. นายสถิตย์ ชมช่ืน   ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือเนตรนารี ม.2 
5. นางปาลิกา ทัตเศษ   ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือเนตรนารี ม.3 
กิจกรรมชุมนุม 
1. นางประภาพรรณ   ชอดริ   หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม 
2. นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อย   รองหัวหน้ากิจกรรมชุมนุม 
3. นายต่อลาภ ส าเภา   ผู้ช่วย 
4. นางสาวนิลุบล สาระ   ผู้ช่วย 
5. นายรัฐภูมิ เอ่ียมรอด  ผู้ช่วย 
6.  นางสาวปนัดดา กองมนต์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
กิจกรรมยุวกำชำด 
1. นางสมฤดี สุทธหลวง  หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
2. นางค าพัน หินแก้ว   รองหัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 
1. นางสุจิตรา จนักวด   หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
2. นางเบญจมาศ สุขเจริญ   รองหัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 
1. นางอ าภวัล ไชยทา   หัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
2. นางสาวอัจฉรา ฉ่ ามณี   รองหัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ท าหน้าท่ีประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมการเรียนในหลักสูตร 

      2. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาชุมนุมและครูหัวหน้าในงานกิจกรรม จัดท าแผนงานโครงการ  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
         ให้เป็นไปตามหลักสูตรและนโยบายของสถานศึกษาและสพม. .เขต 40 

3. จัดท าโครงการงบประมาณรายจ่ายในงานกิจกรรม 
4. ด าเนินการจัดหาสื่อการเรียนการสอน  วัสดุ  อุปกรณ์ที่จะใช้สอนในงานกิจกรรม 
5. ประสานงานกับหัวหน้างาน และครูท่ีปรึกษาชุมนุม  ในการนิเทศการเรียนการสอนและด าเนินการ 
จัดกิจกรรมไปตามแผนการสอน  โดยมีบันทึกหลักฐานต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
6. ร่วมมือและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ วางแผนให้มีการจัดแสดงผลงานของครูและนักเรียนทางวิชาการ 
7. ประสานงานกับงานในฝ่ายกิจกรรมทางวิชาการ  สรุปผลการจัดกิจกรรมและผลการเข้าร่วม 
    กิจกรรมทางวชิาการทุกครั้งและส่งฝ่ายวิชาการ 
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8. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษา  ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรและนโยบาย 

   ของโรงเรียน 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

12. งำนตำรำงสอน  ประกอบด้วย 
     12.1 นางสาววิริญญา ฝางแก้ว หัวหน้า 
     12.2 นางรวีวรรณ โชคชัยชีวากร รองหัวหน้า 
     12.3 นางสุมาลี ด ารงพันธุ์ ท่ีปรึกษา 
     12.4 นางอรอุมา ลักษณะทอง ผู้ช่วย 
  12.5 นางณอริญ          แหวนหล่อ   ผู้ช่วย 

 12.6 นางนิรามัย          โยชุ่ม           ผู้ช่วย 
            12.7 นายพิพัฒณ์พล          เนตรทิพย์                ผู้ช่วย 
            12.8 นายมาโนช               ทัตเศษ                          ผู้ช่วย 
            12.9 นางสาวปิยพร          ยะตัน                  ผู้ช่วย 
            12.10  นางสาวนวลลออ          น้อยกรม                     ผู้ช่วย 
            12.11  นายสมาน          ทวีผล   ผู้ช่วย 
  12.12 นางสาวกมลรัตน์         จันทร์น้อย   ผู้ช่วย 

  12.13 นางสุจิตรา         จันกวด   ผู้ช่วย 

   12.14  นางสุกัญญา          จุมพรม   ผู้ช่วย 
  12.15 นายสุรพิชญ์         วงศ์น้อย   ผู้ช่วย 
            12.16  นางสาวปนัดดา กองมนต์ ผู้ช่วย 

 12.17 นางสาวภรฤดี         ผินสันเทียะ   ผู้ช่วย 
 12.18  นางสาวไอลดา          เลิกนอก   ผู้ช่วย 

            12.19  นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 บทบำทและหน้ำที ่  

    1.  ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มเพื่อส ารวจรายวิชาท่ีจะเปิดสอนในแต่ละภาคเรียน 
2. จัดตารางสอนแต่ละภาคเรียนให้เหมาะสมกับทุกระดับช้ัน 
3. จัดท าค าสั่งสอนทุกภาคเรียนแจกคณะครูทุกคน 

 

13. งำนรบันกัเรียน  ประกอบด้วย 
 13.1  นางปคุณาณัช  ทองแจ่ม   หัวหน้า 
 13.2  นางปาลิกา   ทัตเศษ   รองหัวหน้า 

13.3  นางจุฑาภัทร์  ปะเมโท   ผู้ช่วย  
 13.4  นายณัฐกานต์  เพชรนิล   ผู้ช่วย 

 13.5  นางณอริญ   แหวนหล่อ  ผู้ช่วย 
 13.6  นายสถิตย์   ชมช่ืน   ผู้ช่วย 
 13.7  นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์  ผู้ช่วย 
 13.8  นายสาคร   เป้าใจสุข   ผู้ช่วย 
 13.9  นางสาวมะลิ  ทุยไธสง   ผู้ช่วย 
 13.10 นางรมณ   ชมช่ืน   ผู้ช่วย 
 13.11 นางวรากร   น่วมถนอม  ผู้ช่วย 
 13.12 นางสิฏฐารัตน์  ขันทอง   ผู้ช่วย 
 13.13 นางสุกัญญา  จุมพรม   ผู้ช่วย 
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 13.14  นางวิมลรัตน์  รูปแก้ว   ผู้ช่วย 
 13.15  นางสาวภรฤดี  ผินสันเทียะ  ผู้ช่วย 
 13.16  นางสาวไอลดา  เลิกนอก   ผู้ช่วยและเลขานุการ  
 

บทบำทและหน้ำที ่
 1. ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 – ม. 4 ในและนอกเขตบริการ 
 2. จัดท าระเบียบการสมัครและใบสมัคร ม.1 – ม. 4 
           3.  จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ ส าหรับด าเนินการรับสมัครนักเรียน 
 4.  รับสมัครตามวันเวลาท่ีก าหนด 
 5.  รายงานจ านวนนักเรียนท่ีรับสมัครในแต่ละวัน ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 6.  จัดสอบเพื่อจัดห้องเรียน 
 

14. งำนกำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรยีนรู้  ประกอบด้วย 
 14.1  นางสาวสุปราณี        สุนทรสุริยวงศ์  หัวหน้า 
 14.2  นางสาวนวลลออ  น้อยกรม   รองหัวหน้า 
 14.3  นางณอริญ   แหวนหล่อ  ผู้ช่วย 
 14.4  นางสาวปิยพร  ยะตัน   ผู้ช่วย  

14.5  นางสาวพรทิพย์  อ่อนท้วม   ผู้ช่วย 
 14.6  นายสถิตย์   ชมช่ืน   ผู้ช่วย 

14.7  นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์  ผู้ช่วย 
 14.8  นายมาโนช   ทัตเศษ   ผู้ช่วย 
 14.9  นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร  ผู้ช่วย 
 14.10 นางอรอุมา   ลักษณะทอง  ผู้ช่วย 
 14.11 นายณัฐกานต์  เพชรนิล   ผู้ช่วย 
 14.12 นายสมาน   ทวีผล   ผู้ช่วย 
 14.13 นางนิรามัย   โยชุ่ม   ผู้ช่วยและเลขานุการ  
บทบำทและหน้ำที ่

1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้พอเพียงเพื่อ 
    สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2. จัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่นพัฒนาห้องสมุด 
    ให้เป็นแหล่งเรียนรู้   จัดให้มีห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้  ห้องสมุดเคลื่อนท่ี  มุมหนังสือใน    

       ห้องเรียน  ห้องพิพิธภัณฑ์  ห้องมัลติมีเดีย  ห้องคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ท  ศูนย์วิชาการ   
    ศูนย์วิทยุบริการ(Resource  Center)   สวนสุขภาพ  สวนวรรณคดี  สวนหนังสือ  สวนธรรมะ เป็นต้น 
3. จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถ่ินให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของ 
    สถานศึกษา  เช่นการจัดเส้นทาง/แผนท่ีและระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน   
    ห้องสมุดสถาบันการศึกษา  พิพิธภัณฑ์  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ 
4. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้  ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

               และนิเทศ  ก ากับติดตาม  ประเมิน  และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
 
15. งำนพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยเีพือ่กำรศกึษำ (ICT)  ประกอบด้วย 
 15.1 นายณัฐกานต์  เพชรนิล   หัวหน้า 

15.2 นางอรอุมา     ลักษณะทอง  รองหัวหน้า 
 15.3 นายทวีศักด์ิ   สินทรัพย์   ผู้ช่วย 
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 15.4 นายชัชวานนท์  สงคราม   ผู้ช่วย 
 15.5 นางสาวทิพวรรณ       เพชรกันหา  ผู้ช่วย 

 15.6 นางสาวปนัดดา  กองมนต์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

บทบำทและหน้ำที ่
1. จัดให้มีการร่วมกัน ก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพฒันาสื่อการเรียนรู้ และ   
    เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับเร่ืองการใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
3. พัฒนาและอ านวยความสะดวกด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท และ 

              ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษาในโรงเรียนให้ทันสมัยและพร้อมใช้งาน 
           4. นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะท างาน (ICT) 
 

16. งำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล / OBECQA 
16.1  นายทนงศักด์ิ  ธาราเกษม  หัวหน้า 
16.2  นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร  รองหัวหน้า 
16.3  นางสาวนวลลออ  น้อยกรม   ผู้ช่วย 
16.4  นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ  ผู้ช่วย 
16.5  นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์  ผู้ช่วย 
16.6  นางนิรามัย   โยชุ่ม   ผู้ช่วย 
16.3  นายมาโนช   ทัตเศษ   ผู้ช่วย 
16.4  นายสมาน   ทวีผล   ผู้ช่วย 
16.5  นางอรอุมา   ลักษณะทอง  ผู้ช่วย 
16.6  นางสาวปิยพร  ยะตัน   ผู้ช่วย 
16.3  นางสุระพ ี   อาคมคง   ผู้ช่วย 
16.4  นางปาลิกา   ทัตเศษ   ผู้ช่วย 
16.5  นางณอริญ   แหวนหล่อ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
16.6  นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
16.7  นางสาวมะลิสา  สุธารัตน์   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบำทและหน้ำที ่
1.  รวบรวมและจัดท าเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.  ประสานงานกับงานหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.  ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในการจัด 

การเรียนการสอนโดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EIS) 
4.  ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบันใด 5 ข้ัน 
5.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS1 IS2 IS3  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนด้านโครงงานในรายวิชาต่างๆ และผลงานในรายวิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง 
7.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ี 2 และห้องเรียนพิเศษได้แก่ ห้องเรียนภาษาจีน การสอน 

ภาษาอาเซียน และห้องเรียนวิทยาศาสตร์แบบเข้ม 
 8.  สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 9.  สรุปผลการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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17. งำนผลติและพฒันำแบบทดสอบ   ประกอบด้วย 
 17.1  นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์  หัวหน้า 
 17.2  นายมาโนช   ทัตเศษ   รองหัวหน้า 
 17.3  นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ  ท่ีปรึกษา 
 17.4  นายรัฐภูมิ   เอ่ียมรอด  ผู้ช่วย 

 17.5  นางสาวภรฤดี  ผินสันเทียะ  ผู้ช่วย 
 17.6  นางสาวไอลดา  เลิกนอก   ผู้ช่วย 

17.7  นางสาวรุ่งนภา  ผาผง   ผู้ช่วย    

 17.8  นายณัฐกานต์  เพชรนิล   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

บทบำทและหน้ำที ่
1. จัดให้มีการสร้างเครื่องมือวัดผลประเภทแบบทดสอบในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

 2. จัดให้มีการหาคุณภาพและประสิทธิภาพของแบบทดสอบในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 3. จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือวัดผลในด้านอื่นๆ เช่น  การวัดด้านคิดวิเคราะห์  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ฯลฯ   
 4. ควบคุม  ดูแล  นิเทศ  และติดตาม  การด าเนินการวัดผล ในแต่ละครั้งให้อยู่ในระเบียบการสอบ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

18. งำนพัฒนำกำรอ่ำน คดิวิเครำะหแ์ละเขียน ประกอบด้วย 
 18.1 นางสาวกมลรัตน์  จันทร์น้อย  หัวหน้า 
 18.2 นางณอริญ   แหวนหล่อ  รองหัวหน้า 
 18.3 นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ  ท่ีปรึกษา 
 18.4 นายสมชัย   เต็งวงศ์เดิม  ท่ีปรึกษา 
 18.5 นางอรพิมพ์   พรหมชุลี   ผู้ช่วย 
 18.6 นายสมภพ   บุญเท่ียงตรง  ผู้ช่วย 
 18.7 นางอ าภวัล   ไชยทา   ผู้ช่วย 
 18.8 นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก   ผู้ช่วย 
 18.9 นางปคุณาณัช  ทองแจ่ม   ผู้ช่วย 
 18.10 นางสาวไอลดา  เลิกนอก   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
2. ด าเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
3. ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนรายปี และการผ่านการประเมินปี

สุดท้ายของระดับการศึกษา 
4.   น าผลการประเมินปีสุดท้ายของระดับการศึกษา ส่งต่องานวัดผลและประเมินผลเพื่อด าเนินการบันทึกข้อมูล 
     การประเมินผลของผู้เรียน 
 

19. งำนระบบข้อมูลสำรสนเทศ ประกอบด้วย 
 19.1 นางอรอุมา   ลักษณะทอง  หัวหน้า 
 19.2 นายกิตติ   เขตจัตุรัส  รองหัวหน้า 
 19.3 นางปาลิกา   ทัตเศษ   ผู้ชวย 
 19.4 นางอ าภวัล   ไชยทา   ผู้ช่วย 
 19.5 นางสาวกมลรัตน์  จันทร์น้อย  ผู้ช่วย  
 19.6 นางสาวทิพวรรณ  เพชรกันหา  ผู้ช่วย 
 19.7 นางวิมลรัตน์   รูปแก้ว   ผู้ช่วย 

 19.8 นายต่อลาภ   ส าเภา   ผู้ช่วย 
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 19.9 นางสาวภรฤดี  ผินสันเทียะ  ผู้ช่วย 
 19.10 นางสาวกุลธิดา  วงษ์ศิลา   ผู้ช่วย 

 19.11 นางกชณิภา  สินทรัพย์   ผู้ช่วย 

 19.12 นางสาวปิย์วรา  สายแปง   ผู้ช่วย 

 19.13 นางสาวอัจฉรา  ฉ่ ามณี   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

 บทบำทและหน้ำที ่
1. ส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ   จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

               โดยร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ / หน่วยงานราชการ 
           2. จัดระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับ 

    ระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้  ความสามารถและ 
    ทักษะในการปฏิบัติภารกิจ  ได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
4. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับโรงเรียนอื่น  เขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนกลาง 
5. น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร   การบริการและการประชาสัมพันธ์ให้ 
    บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ท่ีสนใจ 
    ขอดูสามารถให้ดูระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นปัจจุบัน 
6. ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆ 

 

20. งำนประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย 
 20.1 นางสาวอัจฉรา  ฉ่ ามณี   หัวหน้า 
    20.2  นางอ าภวัล    ไชยทา                         รองหัวหน้า  
  20.3 นางณอริญ    แหวนหล่อ  ผู้ช่วย 

 20.4 นางสาวนวลลออ           น้อยกรม         ผู้ช่วย 
            20.5 นายพิพัฒณ์พล          เนตรทิพย์                ผู้ช่วย 
  20.6 นางอรอุมา   ลักษณะทอง  ผู้ช่วย 
            20.7 นายมาโนช                ทัตเศษ                         ผู้ช่วย 
            20.8 นางสาวปิยพร           ยะตัน                 ผู้ช่วย 
            20.9 นายสมาน   ทวีผล   ผู้ช่วย 
            20.10 นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก               ผู้ช่วย 
            20.11 นางสาววิริญญา  ฝางแก้ว                 ผู้ช่วย 
            20.12 นางนิรามัย  โยชุ่ม                 ผู้ช่วย 
            20.13 นางสาวภัคธีมา  แก้วยม                 ผู้ช่วย 
            20.14 นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง                ผู้ช่วย 
            20.15 นางสุจิตรา  จันกวด                 ผู้ช่วย 
            20.16 นางสาวทิพวรรณ  เพชรกันหา                 ผู้ช่วย 
            20.17 นางสาวภรฤดี           ผินสันเทียะ  ผู้ช่วย 
            20.18 นางสาวไอลดา  เลิกนอก                      ผู้ช่วย 
            20.19 นายวิษณุกร  ศรีทร                 ผู้ช่วย 
  20.20 นายกิตติ   เขตจัตุรัส  ผู้ช่วยและเลขานุการ       

 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ด าเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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3. รวบรวมผลการตัดสินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้วส่งต่อการตัดสินให้กับครูประจ าวิชา 
เพื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลและการประเมินผลของแต่ละรายวิชา 

4. สรุปสถิติผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละระดับช้ันและระดับโรงเรียนแล้วส่งต่อให้ 
งานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 

21. งำนพัฒนำและประเมินสมรรถนะทำงกำรเรียนของผูเ้รียน 
     21.1 นางอรอุมา    ลักษณะทอง หัวหน้า 
           21.2 นางณอริญ   แหวนหล่อ รองหัวหน้า 

 21.3 นางนิรามัย   โยชุ่ม            ผู้ช่วย  
            21.4 นายพิพัฒณ์พล          เนตรทิพย์                ผู้ช่วย 
            21.5 นายมาโนช                ทัตเศษ                         ผู้ช่วย 
            21.6 นางสาวปิยพร           ยะตัน                 ผู้ช่วย 
            21.7 นางสาวนวลลออ           น้อยกรม                     ผู้ช่วย 
            21.8 นางอ าภวัล   ไชยทา   ผู้ช่วย 
 21.9  นางสาวอัจฉรา  ฉ่ ามณี   ผู้ช่วย 
 21.10 นางสาววิริญญา  ฝางแก้ว   ผู้ช่วย 
 21.11  นายกิตติ   เขตจัตุรัส  ผู้ช่วย 
 21.12  นายรัฐภูมิ   เอ่ียมรอด  ผู้ช่วย 
 21.13  นางสุนันทา  ปิ่นแก้ว   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

บทบำทและหน้ำที่วางแผนด าเนินงานในด้านการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนของผู้เรียนท้ัง 5 ด้าน 
1. ประเมินผลสมรรถนะทางการเรียนของผู้เรียนท้ัง 5 ด้าน 
2. สรุปผลการประเมินผลสมรรถนะทางการเรียนของผู้เรียนท้ัง 5 ด้าน และขยายผลไปยังงานประกันคุณภาพ 

การศึกษา 
 

22. งำนจัดชั้นเรียน  ประกอบด้วย 
 ระดบัชั้น ม.1 
 1.  นายสถิตย์      ชมช่ืน   หัวหน้า 
 2.  นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์  ผู้ช่วย 
 3.  นางสาวสิฏฐารัตน์  ขันทอง   ผู้ช่วย 
 4.  นายณัฐกานต์   เพชรนิล   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 ระดบัชั้น ม.4 
 1.  นางณอริญ   แหวนหล่อ  หัวหน้า 
 2.  นางรมณ   ชมช่ืน   ผู้ช่วย 
 3.  นายณัฐกานต์   เพชรนิล   ผู้ช่วย 
 4.  นางสาวสิฏฐารัตน์  ขันทอง   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. จัดช้ันเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
2. จัดช้ันเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจะข้ึน ม.2 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจะข้ึน ม.5 
3. จัดพิมพ์รายช่ือและติดประกาศให้นักเรียนทราบ 
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กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 
 

โครงสร้ำงกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
  

1.  งำนแผนงำนโรงเรียน, งำนแผนงำนและงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
2.  งำนวิเครำะห์และจัดท ำแผนงำนของสถำนศึกษำ    
3.  งำนจัดตั้ง เสนอขอและจัดสรรงบประมำณ  
4.  งำนตรวจสอบ  ตดิตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรใช้งบประมำณ 
5.  งำนระดมทรพัยำกรเพื่อกำรศกึษำ 
6.  งำนบริหำรกำรเงิน 
7.  เจ้ำหน้ำที่เก็บรักษำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและเงินอุดหนุนทุกประเภท 
8.  งำนพัสดุและกำรบริหำรสินทรัพย์ 
9.  งำนตรวจสอบภำยใน 
10. งำนอำคำรสถำนทีแ่ละลกูจ้ำงชั่วครำว 
11. งำนทัศนศกึษำ 
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รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 

นำงสำวณัฏฐ์ธนันร ำเจริญ รองผูอ้ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษปฏบิัตหิน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
รับผดิชอบ ดแูล ก ำกับงำน กำรบริหำรจัดกำรกำรศกึษำด้ำนงบประมำณ 
บทบำทและหน้ำที ่

1. วางแผนและมอบนโยบายการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
2. ด าเนินการก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย  กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
3. วางแผนและมอบนโยบายการด าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
4. วางแผนและก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. วางแผน ก ากับ การใช้งบประมาณให้เป็นไปตามกรอบปฏิบัติการ 
6. วางแผน แนะน า ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของงานการเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
7. เป็นหัวหน้าในการเก็บรักษาเงินบ ารุงการศึกษาและเงินงบประมาณทุกประเภท 
8. เป็นรองประธานในการวิเคราะห์การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
9. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
10. วางแผนและก าหนดบทบาทหน้าท่ี/ความรับผิดชอบของบุคลากรเกี่ยวกับงานอาคารสถานท่ีและชุมชน 
11. วางแผนและจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน สภาพแวดล้อม  อาคารประกอบ  สถานท่ีต่างๆ 
12. หน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

นำงลดำวัลย์  ใจเพชร  ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพเิศษ    
         ปฏบิัตหิน้ำที่ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

บทบำทและหน้ำที ่
1. เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณเกี่ยวกับการวางแผนงานงบประมาณ 

ในการพัฒนางานงบประมาณ อาคาร สถานท่ี และลูกจ้างช่ัวคราว 
2. ก ากับ  ติดตาม ดูแล รับผิดชอบในการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายว่าด้วย

งานงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพ 
3. ประสานงานให้มีการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรในกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณในขณะท่ีรองผู้อ านวยการไปราชการ ลา 
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คณะกรรมกำรกลุ่มบรหิำรงบประมำณ  ประกอบดว้ย 
 1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน ร าเจริญ    ประธานกรรมการ 
 2. นางลดาวัลย์  ใจเพชร    รองประธานกรรมการ 
 3. นายเสกสรรค์    หินแก้ว    กรรมการ 
 4. นายสมภพ  บุญเท่ียงตรง   กรรมการ   
 5. นายสาคร  เป้าใจสุข    กรรมการ 
 6. นายไพโรจน์  ผิวเณร    กรรมการ 
 7. นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์    กรรมการ 
 8. นางสาวสุภัสสร  กันโรคา    กรรมการ 
 9. นายสถิตย์  ชมช่ืน    กรรมการ 
 10. นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น    กรรมการ 

11. นางสาวมณธิชา สิทธิยศ    กรรมการ 
12. นายวิเชียร   สุทธหลวง   กรรมการ 

 13. นางสาวมะลิสา สุธารัตน์    กรรมการและเลขานุการ 
 14. นางวนัสยา  ยิ้มน้อย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

บทบำทและหน้ำที ่
 1. ก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์  แผนปฏิบัติการด้านบริหารงบประมาณ 
 3. ให้ความเห็นและเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการของกลุ่มงานการบริหารงบประมาณ 
 3. วางแผนและพัฒนาการบริหารงบประมาณให้โปร่งใส ถูกต้อง บรรลุตามเป้าหมาย 
    4. วางแผนและพัฒนาโรงเรียนด้านอาคารสถานท่ี สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม ให้มีความพร้อม 
               ในด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการและบริการชุมชน 

 
 

1.  งำนแผนงำนโรงเรียน, งำนแผนงำนและงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
     1.1 นางสาวมะลสิา สุธารัตน์    หัวหน้า 
 1.2 นางวนัสยา  ยิ้มน้อย    ผู้ช่วย 

1.3 นางมณธิชา  สิทธิยศ    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

     บทบำทและหน้ำที ่
1.1 จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานเพื่อให้เกิดความพร้อม ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 1.2. จัดระบบงานสารบรรณกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
 1.3  พัฒนาระบบงานส านักงานให้มีศักยภาพ ถูกต้อง เป็นระบบ ข้อมูลครบทันสมัย บริการทันใจ รายงานตรงเวลา 

1.4.  จัดท าแผนปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
1.5  รวบรวมและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
1.6  สรุปยอดการใช้จ่ายในการอนุมัติโครงการ/งาน ของแต่งละกลุ่มฯ / งาน และประสานผู้เกี่ยวข้อง 

 

2.  งำนวิเครำะห์และจัดท ำแผนงำนของสถำนศึกษำ    
 2.1 นายประทิน  เหลืองทอง   ท่ีปรึกษา 
 2.2 นางสาวณัฏฐ์ธนัน ร าเจริญ    ประธานกรรมการ 
 2.3 นายสรสิช  แขวงแข่งขัน   กรรมการ 
 2.4 นายทนงศักด์ิ  ธาราเกษม   กรรมการ 
 2.5 นายสมชาย  ศรีฉ่ าพันธุ์   กรรมการ 
 2.6 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ท้ัง 4 กลุ่ม   กรรมการ 
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 2.7 นายเสกสรรค์  หินแก้ว    กรรมการ 
 2.8 นายสมภพ  บุญเท่ียงตรง   กรรมการ 
 2.9 นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น    กรรมการ 
           2.10 นางสาวมะลิสา สุธารัตน์    กรรมการและเลขานุการ 
 2.11 นางสาวมณธิชา สิทธิยศ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

          บทบำทและหน้ำที ่
 1.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (SWOT Analysis) โดยต้องเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา  
                การศึกษาของสถานศึกษา  และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงาน 
                คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

   2.  ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision) พันธกิจ  (Mission)  และเป้าประสงค์  (Corporate  Objective)   
       ก าหนดกลยุทธ์(Strategies)  ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ ์(Outcomes) และตัวช้ีวัด 
       ความส าเร็จ   (Key  Performance Indicators -KPIs)  โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ  

3.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนช้ันเรียน ข้อมูลครู นักเรียน และ 
                 สิ่งอ านวยความสะดวกของสถานศึกษา เพื่อใช้ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมายกิจกรรมหลัก และสนับสนุน 
 4.  ทบทวนประสิทธิภาพการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการในปีท่ีผ่านมา เพื่อจัดท างบประมาณการ ค่าใช้จ่ายปีขอต้ัง
งบประมาณและล่วงหน้า 3 ปี ของงบบุคลากร งบด าเนินการ งบเงินอุดหนุนงบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น 
 5.  ประมาณการค่าใช้จ่ายกิจกรรมหลักและกจิกรรมสนับสนุนของแต่ละผลผลิต 
 6.  จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) เป็นรายละเอียดของแผนงบประมาณ 
 7.  ขอความเห็นชอบแผนงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นค าขอต้ัง งบประมาณต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8.  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
9. จัดท าแผนปฏิบัติการเป็นระยะ 3 ปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้า 3 ปี 
10.  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน  

 

3. งำนจัดตั้ง เสนอขอและจัดสรรงบประมำณ  
 3.1 นางสาวมะลสิา สุธารัตน์    หัวหน้า 
 3.2 นางวนัสยา  ยิ้มน้อย    ผู้ช่วย 
 3.3 นางสาวมณธิชา สิทธิยศ    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
     บทบำทและหน้ำที ่
              1.  จัดท ารายละเอียดงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับผลผลิตและผลลพัธ์ตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา 
              2.  จัดท าค าขอต้ังงบประมาณของสถานศึกษา 
             3.  น าเสนอร่างงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
             4.  ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้จัดสรร และตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณจากการ ระดมทรัพยากร 
             5.  แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาทราบ เพื่อด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
             6.  ประเมินผลและรายงานผล การปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

4.  งำนตรวจสอบ  ตดิตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรใช้งบประมำณ 
 1. นางสาวมณธิชา  สิทธิยศ    หัวหน้า 
 2. นายสมภพ  บุญเท่ียงตรง   ผู้ช่วย 
 3. นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น    ผู้ช่วย 
 



-28- 
 
 4. นางสาวมะลิสา  สุธารัตน์    ผู้ช่วย 
 5. นางวนัสยา  ยิ้มน้อย    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
       บทบำทและหน้ำที ่

 4.1  งานตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  การใช้งบประมาณ 
 4.2  จัดท าแผนการตรวจสอบ  ติดตามการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตาม 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 
 4.3  จัดท าการก ากับ  ตรวจสอบ  ติดตามและป้องกันความเสี่ยงส าหรับโครงการ/งาน         
 4.4  จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ  ติดตาม  นิเทศ  พร้อมท้ังเสนอข้อปัญหาท่ีอาจท าให้การด าเนินงานไม่ประสบ 

ผลส าเร็จ  เพื่อให้โรงเรียนได้แก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
 4.5 การประเมินผลการให้เงินและผลการด าเนินงาน  โดยการประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน และจัดท า 

รายงานสรุปผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

5.  งำนระดมทรพัยำกรเพื่อกำรศกึษำ 
                1. นายประทิน    เหลืองทอง  ประธาน 
      2. นายสรสิช   แขวงแข่งขัน  รองประธาน 
      3. นายทนงศักด์ิ  ธาราเกษม  รองประธาน 
      4. นายสมชาย   ศรีฉ่ าพันธุ์  รองประธาน  
      5. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  ร าเจริญ   รองประธาน 
      6. นางสาวภัคธีมา  แก้วยม   กรรมการ 
      7. นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร  กรรมการ 

     8. นายภูเบศร์   ปิ่นแก้ว   กรรมการ 
      9. นายสมภพ   บุญเท่ียงตรง  กรรมการ 
      10. นางสาวมณธิชา  สิทธิยศ   กรรมการ 
      11. นางจุฑาภัทร์  ปะเมโท   กรรมการ  
      12. นายเสกสรรค์  หินแก้ว   กรรมการ  
      13. นางวนัสยา  ยิ้มน้อย   กรรมการ  

     14. นางลดาวัลย์  ใจเพชร   กรรมการและเลขานุการ 
      15. นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      16. นางสาวมะลิสา  สุธารัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

    บทบำทและหน้ำที ่
5.1  วางแผน  รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

 5.2  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้ด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 
 5.3  สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนา สถานศึกษา โดยความชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

6.  งำนบริหำรกำรเงิน 
 1. นางลดาวัลย์  ใจเพชร    หัวหน้าการเงิน 
 2. นางสุภัสสร  กันโรคา    เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 3. นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น    ผู้ช่วยการเงิน 
 4. นางวนัสยา  ยิ้มน้อย    ผู้ช่วยการเงิน 
 5. นางสาวมะลิสา  สุธารัตน์    ผู้ช่วยการเงิน 
 6. นางสาวปนัดดา  กองมนต์    ผู้ช่วยการเงิน 
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 7. นางสาวสุภารัตน์ มัธรถ    เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
 8. นางสาวพรกาวี  ละครชัย    เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
 

       บทบำทและหน้ำที ่   
6.1 นำงลดำวัลย์  ใจเพชร   หัวหน้ำกำรเงิน 

                6.1.1  บันทึกบัญชี รับ-จ่าย เงินมีวัตถุประสงค์ทุกประเภท 
                 6.1.2  จัดท าทะเบียนคุมเงินมีวัตถุประสงค์ทุกประเภท 
       6.1.3  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

6.2. นำงสุภัสสร  กันโรคำ    เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
      นำงสำวรัตนำ ศุขกลิน่    ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงนิ 
      นำงสำวปนดัดำ กองมนต ์   ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงนิ 
      6.2.1 เบิก-จ่าย ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
      6.2.2 จัดท าบันทึก รายงาน คงเหลือประจ าวัน 
      6.2.3 จัดท าทะเบียนคุมใบส าคัญการยืมเงิน ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารทุกประเภท 
      6.2.4 น าส่งเงิน โอนเงิน การเก็บเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด 
      6.2.5 ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด และเงินฝากธนาคาร รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และงบยอด 

 เงินฝากธนาคาร ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
      6.2.6 จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาก าหนด 
      6.2.7 ปฏิบัติหน้าท่ีการเงินตามระเบียบกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลัง 
      6.2.8 จัดท าฎีกาเบิก-จ่าย เงินเดือน เงินค่าจ้าง 
      6.2.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6.3 นำงวนัสยำ  ยิ้มนอ้ย    ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงนิ 

       6.3.1 จัดท าฎีกาเบิก-จ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล 
 ค่าการศึกษาบุตร ฯลฯ 
                 6.3.2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.4 นำงสำวสุภำรัตน ์ มัธรถ   ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงนิ 
       6.4.1 จัดท าหลักฐานเบิก-จ่าย เงินเดือนครูอัตราจ้างและลูกจา้ง 
       6.4.2  จัดท าบัญชีการเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณและเงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภท 
     สมุดเงินสด 
       6.4.3 รับเงินบ ารุงการศึกษาและรายได้สถานศึกษา 
       6.4.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 6.5 นำงสำวพรกำวี ละครชัย   เจ้ำหน้ำที่บญัช ี
       6.5.1 จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินบ ารุงการศึกษาและรายได้สถานศึกษา 
       6.5.2  จัดท าบัญชีแยกประเภท เงินทุกประเภท 
       6.5.3 จัดท าบัญชีทะเบียนและรายงานทุกไตรมาส 
                 6.5.4 บันทึกข้อมูลทางบันชีผ่านระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMIS) 
       6.5.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

7.  เจ้ำหน้ำที่เก็บรักษำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและเงินอุดหนุนทุกประเภท 
 1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน ร าเจริญ    หัวหน้า 
 2. นางสุภัสสร  กันโรคา    ผู้ช่วย 
 3. นางลดาวัลย์  ใจเพชร    ผู้ช่วย 
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     บทบำทและหน้ำที่ 
 7.1  เก็บรักษาเงินไว้ในลักษณะหีบห่อทุกประเภท 
 7.2  ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน 
 7.3 ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

8.  งำนพัสดุและกำรบริหำรสินทรพัย์ 
 1. นายเสกสรรค์  หินแก้ว    หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 2. นายสมภพ  บุญเท่ียงตรง   เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 3. นางสาววรัตม์ฐนัน มีชาญเช่ียว   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 4. นางสาวอรัญญา ทุริดไธสง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

5. นางสาวกุลธิดา  วงษ์ศิลา    ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
      บทบำทและหน้ำที ่
 8.1 นายเสกสรรค์  หินแก้ว    หัวหน้า 
 8.2 นายสมภพ  บุญเท่ียงตรง   ผู้ช่วย 
           8.3 นางสาววรัตม์ฐนัน มีชาญเช่ียว   ผู้ช่วย 
       1.  วางแผนเกี่ยวกับพัสดุและสินทรัพย์ 
       2.  ก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ 
           3.  พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 

             3.1  ด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของโรงเรียน 
          3.2  จัดท าระบบทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  ท้ังท่ีซื้อหรือ 

       จัดหาจากเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และท่ีได้จากการท่ีมีผู้บริจาคให้   
       โดยบันทึกราคาทรัพย์สิน  วันท่ีได้สินทรัพย์มา 

           3.3  จดทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุ  ส าหรับท่ีดิน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างทุกรายการในท่ีดินของ 
                ราชพัสดุโดยประสานงานกับส านักงานธนารักษ์จังหวัด  จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของ 
                โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
            3.4  จ าหน่าย  บริจาค  โอน  หรือ  ขายทอดตลาด  ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีหมด 
                สภาพช ารุดหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

         3.5 จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดหาของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของ 
                              คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 8.4 นายสมภพ  บุญเท่ียงตรง   หัวหน้า  
 8.5 นางสาววรัตม์ฐนัน มีชาญเช่ียว   ผู้ช่วย 
 8.6 นางสาวอรัญญา ทุริดไธสง   ผู้ช่วย 
         1. งานจัดหาพัสดุ 

  1.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน /โครงการ  ท่ีจัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางตาม 
                          แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพื่อส ารวจกจิกรรมต่างๆ  ท่ีต้องใช้ 
                          พัสดุท่ียังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สินและเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีก าหนดตามมาตรฐานกลาง 
           1.2 จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพสัดุท้ังในส่วนท่ีโรงเรียนจัดหาเอง  จัดซื้อตาม 

      งบประมาณท่ีได้รับหรือมีผู้บริจาคให้ 
     1.3 จัดท าเอกสารรายงานขอซื้อ หรือขอจ้าง  ตามคุณลักษณะแบบรูปรายการของพัสดุครุภัณฑ์ท่ีต้องใช้ 

 1.4  จัดซื้อ  จัดจ้าง  โดยตรวจสอบงบประมาณ  รายละเอียด  เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ   
      จัดท าประกาศ  จ่าย / ขาย  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ  พจิารณาโดย 

      คณะกรรมการ  จัดท าสัญญา และเมื่อตรวจรับงานให้มอบเร่ืองแก่เจ้าหน้าท่ีการเงิน   
      เพื่อท าการขออนุมัติเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต่อไป 
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 8.7 นายเสกสรรค์  หินแก้ว    หัวหน้า 
 8.8 นายสมภพ  บุญเท่ียงตรง   รองหัวหน้า 
 8.9 นางสาววรัตม์ฐนัน มีชาญเช่ียว   ผู้ช่วย 
 8.10 นางสาวอรัญญา ทุริดไธสง   ผู้ช่วย 
 8.11 นางสาวกุลธิดา วงษ์ศิลา    ผู้ช่วย 
      1. งานควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

  1.1 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
  1.2 ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 

                      1.3 ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งต้ังคณะ  
                           กรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  อย่างสม่ าเสมอทุกปี 

   1.4 ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษา  และซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังการใช้งาน ส าหรับทรัพย์สินท่ีมีสภาพ 
       ไม่สามารถใช้งานได้ต้ังคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและจ าหน่ายหรือขอรื้อถอนเป็นสิ่งปลูกสร้าง 

2. งานจัดหาผลประโยชน์การทรัพย์สิน 
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Goverment Procurement:e-GP) 

9.  งำนตรวจสอบภำยใน 
 9.1  งานตรวจสอบบัญชีเงินนอกงบประมาณและเงินอุดหนุนท่ัวไป และวัตถุประสงค์อื่นๆ 
  1. นางนิรามัย  โยชุ่ม   หัวหน้า 
  2. นางสุจิตรา  จันกวด   ผู้ช่วย 
 บทบำทและหน้ำที ่
  1.  ท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบบัญชีและการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณและเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  2.  ท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบบัญชีและการรับ-จ่ายเงินมีวัตถุประสงค์และเงินอื่นๆ 

    10. งำนดูแลอำคำรสถำนที่   สำธำรณูปโภคและสิ่งแวดลอ้ม 
    10.1 งำนอำคำรสถำนที่    ประกอบด้วย 
 10.1.1 นายไพโรจน์ ผิวเณร   หัวหน้า 
 10.1.2 นายสาคร  เป้าใจสุข   รองหัวหน้า 
 10.1.3 นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์   รองหัวหน้า 
 10.1.4 นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์  ผู้ช่วย 
 10.1.5 นายสมาน  ทวีผล   ผู้ช่วย 
 10.1.6 นายณัฐกานต์ เพชรนิล   ผู้ช่วย 
 10.1.7 นายระลึก  ซ้ายหนองขาม  ผู้ช่วย 
 10.1.8 นายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย์  ผู้ช่วย 
 10.1.9 นายชาญณรงค์ บุญจิตร   ผู้ช่วย 
 10.1.10 นายภูเบศร์ ปิ่นแก้ว   หัวหน้าอาคารกาญจนาภิเษก 

10.1.11 นางลดาวัลย์ ใจเพชร   รองหัวหน้าอาคารกาญจนาภิเษก 

10.1.12 นางนิรามัย โยชุ่ม     หัวหน้าอาคารทับทิม 
10.1.13 นางสาวสุปราณ ี สุนทรสุริยวงศ์       รองหัวหน้าอาคารทับทิม 
10.1.14 นางจุฑาภัทร์ ปะเมโท   หัวหน้าอาคารนิล 

 10.1.15 นางปคุณาณัช   ทองแจ่ม   รองหัวหน้าอาคารนิล 
 10.1.16 นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์  หัวหน้าอาคารโกเมน, อาคารไม้ 
 10.1.17 นายสมาน ทวีผล   รองหัวหน้าอาคารโกเมน 
 10.1.18 นางนุชนารถ ธ ารงศิริ   หัวหน้าอาคารคหกรรม, อาคารโรงอาหาร  
 10.1.19 นายสถิตย์ ชมช่ืน   หัวหน้าอาคารอุตสาหกรรมไฟฟ้า  
 10.1.20 นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์   หัวหน้าอาคารอุตสาหกรรมโลหะ  
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 10.1.20 นายสาคร เป้าใจสุข   หัวหน้าอาคารเกษตร 
 10.1.21 นายไพโรจน์  ผิวเณร   หัวหน้าหอประชุมอเนกประสงค์ ๒ หลัง 
 10.1.22 นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์   รองหัวหน้าหอประชุมอเนกประสงค์ ๒ หลัง 
 10.1.23 นายวิเชียร สุทธหลวง  หัวหน้าอาคารปะร าพิธี 
 10.1.24 นายมาโนช ทัตเศษ   หัวหน้าอาคารพลศึกษา 

 10.1.25 นางค าพัน หินแก้ว   หัวหน้าอาคารพยาบาล 
 10.1.26 นายไพโรจน์ ผิวเณร                 หัวหน้าบ้านพักราชการ  
 10.1.27 นายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย์  หัวหน้าอาคารเพชร 
 10.1.28 นายชาญวิทย์ สุวรรณรอ  รองหัวหน้าอาคารเพชร 
 10.1.29 นายชัชวานนท์ สงคราม   หัวหน้าอาคารหอสมุดคุรุสดุดี 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ควบคุมดูแลการใช้อาคารเรียน  อาคารประกอบท่ีรับผิดชอบ 
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในการเปิดและปิดอาคาร  ความสะอาดอาคารและบริเวณในอาคารท่ีรับผิดชอบ 
3. ควบคุมดูแลนักเรียนท่ีใช้และอยู่ประจ าอาคารท่ีรับผิดชอบ 
4. อบรม และลงโทษนักเรียนท่ีฝ่าฝืนกับระเบียบแนวปฏิบัติการใช้อาคาร  ตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
5. ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาในห้องเรียนประจ าอาคารท่ีรับผิดชอบในการจัดห้องและบริเวณห้องเรียน 
6. รายงานการช ารุด เสียหายของอาคาร และความต้องการให้กลุ่มบริหารงบประมาณทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
7. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
8. น าผลการประเมินมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานต่อไป 
9. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

10.2 งำนห้องน้ ำห้องส้วมนกัเรียน  ประกอบด้วย 
 10.2.1 นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์    หัวหน้า 
 10.2.2 นายวิเชียร  สุทธหลวง  รองหัวหน้า 
 10.2.3 หัวหน้าอาคารทุกอาคาร   ผู้ช่วย 
 10.2.4 ลูกจ้างช่ัวคราวทุกคน   ผู้ช่วย 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ควบคุมดูแล-จัด ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน ให้สะอาด ถูกสุขอนามัย น่าใช้ 

10.3  งำนประปำและงำนโรงงำนน้ ำดื่มตรำร่มโพธิ ์ ประกอบด้วย 
 งำนประปำ ประกอบด้วย 
 10.3.1 นายไพโรจน์ ผิวเณร   หัวหน้า 
 10.3.2 นายสมาน  ทวีผล   ผู้ช่วย 
 10.3.3 นายชาญณรงค์ บุญจิตร   ผู้ช่วย 
 10.3.4 ลูกจ้างช่ัวคราวทุกคน   ผู้ช่วย 
 งำนโรงงำนน้ ำดื่มตรำร่มโพธิ์  ประกอบด้วย 
     ฝำ่ยผลติและบ ำรงุเครื่องจักร 
 10.3.5 นายไพโรจน์ ผิวเณร   หัวหน้า 
 10.3.6 นายสมาน  ทวีผล   ผู้ช่วย 
    ฝ่ำยบัญชี จัดเก็บรำยได้และจ ำนวนกำรผลติ 
 10.3.7 นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อย   หัวหน้า 
 10.3.8 นางสาวปนัดดา กองมนต์   ผู้ช่วย 
 10.3.9 นางสุกัญญา จุมพรม   ผู้ช่วย 
 10.3.10 นางสาวสุภารัตน์ มัธรถ   ผู้ช่วย 
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    ฝ่ำยประสำนโรงงำนขวดน้ ำ 
 10.3.11 นางสุนันทา ปิ่นแก้ว   หัวหน้า 
 10.3.12 นางนุชนารถ ธ ารงศิริ   ผู้ช่วย 
 10.3.13 นางสาวรัตนา ศุขกลิ่น   ผู้ช่วย 
 10.3.14 นายสมภพ บุญเท่ียงตรง  ผู้ช่วย 
 

บทบำทและหน้ำที ่
 1.  ก าหนดแนวทาง  วางแผนบริหารจัดการอาคารสถานท่ี  สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 
 2. บ ารุง  ดูแล  และพัฒนาอาคารสถานท่ี  สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อม   
              ใช้อย่างมั่นคง  ปลอดภัย  และสวยงาม 
 3. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ี   เครื่องสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาพร้อมท้ัง 
               น ามาประเมินผลเพื่อปรับปรุงและน ามาพัฒนาในข้ันต่อไป 
 4. ดูแลระบบและส่วนท่ีเกี่ยวข้องการผลิตน้ าด่ืม 
 

10.4   งำนเทคโนโลยีเพือ่กำรศกึษำ 
    งำนโสตทัศนปูกรณ์, ไฟฟ้ำและสือ่สำร     ประกอบด้วย 
 10.4.1 นายสถิตย์  ชมช่ืน   หัวหน้า 
 10.4.2 นายเสกสรรค์ หินแก้ว   ผู้ช่วย 
 10.4.3 นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์  ผู้ช่วย 
 10.4.4 นายไพโรจน์ ผิวเณร   ผู้ช่วย 
 10.4.5 นายณัฐกานต์ เพชรนิล   ผู้ช่วย 
 10.4.6 นางรวีวรรณ โชคชัยชีวากร  ผู้ช่วย 
 10.4.7 นางสาวนวลลออ น้อยกรม   ผู้ช่วย 
 10.4.8 นายทวีศักด์ิ สินทรัพย์   ผู้ช่วย 
 10.4.9 นายชัชวานนท์ สงคราม   ผู้ช่วย 
 10.4.10 นายอุไร  บุญค า   ผู้ช่วย 
บทบำทและหน้ำที ่

  1. ประสานงานกับคณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 
  2. รับผิดชอบงานต่าง ๆ  ในการบริการโสตทัศน์อุปกรณ์  หรือโสตทัศน์ศึกษาของโรงเรียน 
  3.  ประสานงานกับคณะกรรมการผลิตโสตทัศน์วัสดุ 
  4.  จัดท าแผนงานและโครงการ 
  5.  ส ารวจความต้องการใช้ โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียน 
  6.  จัดซื้อ จัดหา โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียน 
  7.  จัดสถานท่ีเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 
  8.  จัดท าระเบียบการใช้และบริการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
  9.  จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ค าแนะน าบริการ และเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ตามความจ าเป็น 
 10. จัดท าคู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์อย่างถูกวิธี 
 11. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในโรงเรียน 
 12. ช่วยดูแลปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน หอประชุม ให้มีโสตทัศนูปกรณ์ตามสภาพท่ีเหมาะสม 
 13. จัดให้มีการดูแลรักษาซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ 
 14.  จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์โดยเฉพาะ 
 15.  บริการระบบแสงเสียงกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 
 16.  ช่วยสนับสนุนการจัดบริการเสียงตามสายท้ังทางวิทยุและโทรทัศน์โรงเรียน 
 17.  จัดบริการฉายวีดีทัศน์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
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 18.  จัดท าบันทึกข้อมูลและสถิติการใช้โสตทัศนูปกรณ์และการประเมินผล 
 19.  ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

  20.  ดูแลรักษาบริการระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในโรงเรียน 
   21.  ดูแลและจัดระบบโทรทัศน์ภายในโรงเรียน 

  22.  วางแผนและด าเนินการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
                  ของสถานศึกษา 
  23. ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

 24. สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรสามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและ 
                 พัฒนาการศึกษา 
  25. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิต  การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  26. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

10.5 งำนลูกจ้ำงประจ ำ  ลกูจ้ำงชั่วครำว    ประกอบด้วย 
 10.5.1  นายไพโรจน์ ผิวเณร   หัวหน้า 
 10.5.2 นายสาคร  เป้าใจสุข   รองหัวหน้า 
 10.5.3 นายเสกสรรค์ หินแก้ว   ผู้ช่วย 
 10.5.4 นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์   ผู้ช่วย 
 

บทบำทและหน้ำทีค่ร ู
1. ควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

 2. ควบคุมความประพฤติของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
 3. จัดประชุมสัมมนาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
  4. ประสานงานกับฝ่ายและงานอื่น ๆ เพื่อให้การท างานของลูกจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5. จัดท าสรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมเสนอรายงานการพิจารณาความดีความชอบ 
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 บทบำทและหน้ำที ่       (ลูกจ้ำงประจ ำและลกูจ้ำงชั่วครำว) 
  1. ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
  2. ท าการเปิดและปิดอาคาร  สถานท่ีท่ีรับผิดชอบ พร้อมท้ังดูแลรักษาความปลอดภัย 
 3. ดูแลตกแต่งอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมในส่วนท่ีรับผิดชอบและส่วนรวมร่วมกัน 
  4. บริการครู – อาจารย์ในเร่ืองเกี่ยวกับราชการ 
  5. งานโยธา 
  6. ครู – อาจารย์ตักเตือนให้ถือปฏิบัติตามโดยชอบตามกฎหมายและถูกต้องตามระเบียบราชการ 
 

ลูกจ้ำงประจ ำและลกูจ้ำงชั่วครำว ต้องท างาน    3     ลักษณะดังน้ี 
 1. งำนประจ ำ    เป็นงานท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานท่ี หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา 
มอบหมายอ านาจให้สั่งการ 
  2. งำนจร     เป็นงานท่ีเกิดจากความจ าเป็น จะต้องท านอกเหนือจากงานประจ า งานจรน้ี ผู้บังคับบัญชาและครู – 
อาจารย์ ทุกคนย่อมสั่งการได้เสมอหากมีปัญหาเหตุข้อขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติได้ จะด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รายงานผู้สั่งการทราบ
ทันที 
   3. งำนระดม    เป็นงานเร่งด่วนหรืองานท่ีต้องอาศัยงานมาก  จะต้องระดมจัดท าซึ่งลูกจ้างทุก ๆ คนจะต้อง ช่วยเหลือ
กันอย่างเต็มความสามารถ 

10.6 งำนยำนพำหนะ-ยำนยนต์    ประกอบด้วย 
 10.6.1 นางสาวณัฏฐ์ธนัน ร าเจริญ   หัวหน้า 
 10.6.2 นางสาวรัตนา ศุขกลิ่น   ผู้ช่วย 
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 10.6.3 นายพงษ์สิทธ์ ศิริพัฒน์   ผู้ช่วย 
 10.6.4 นายชาญณรงค์ บุญจิตร   ผู้ช่วย 
 10.6.5 พนักงานขับรถยนต์    ผู้ช่วย 
บทบำทและหน้ำที ่

1. จัดท าเอกสาร-บันทึกการจองรถยนต์ไปราชการในตารางการใช้รถ 
2. จัดรถ-ประสานคนขับรถปฏิบัติหน้าท่ีตามตามรางนัดหมาย 
3. เขียนใบส่งจ่ายน้ ามันหรือประสานปั๊มเพื่อเติมน้ ามัน 

4. ตรวจสอบ บ ารุงรักษารถยนต์ของโรงเรียน 
5. ควบคุมดูแลพนักงานขับรถยนต์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ จารีตประเพณีท่ีดีงาม 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามมอบหมาย 

 

10.7 งำนซ่อมบ ำรุงและบรกิำร    ประกอบด้วย 
 10.7.1 นายไพโรจน์ ผิวเณร   หัวหน้า    
 10.7.2 นายสาคร  เป้าใจสุข   ผู้ช่วย 
 10.7.3 นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์   ผู้ช่วย 
 10.7.4 นายสถิตย์  ชมช่ืน   ผู้ช่วย 
 10.7.5 นายทวีศักด์ิ สินทรัพย์   ผู้ช่วย 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ควบคุม ติดตาม ก ากับ ดูแลรักษาอาคารต่างๆ พร้อมตรวจสอบส่วนท่ีช ารุดและบริการซ่อมแซมจากการเสนอของ

หัวหน้าอาคารต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้ 
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

10.8 งำนออกแบบและควบคุมกำรก่อสร้ำง    ประกอบด้วย 
10.8.1 นายเสกสรรค์  หินแก้ว   หัวหน้า    
10.8.2 นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์   ผู้ช่วย 
10.8.2 นายทวีศักด์ิ  สินทรัพย์   ผู้ช่วย 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ออกแบบ ประมาณการ งานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับสถานท่ี 

           2. ควบคุมการด าเนินการก่อสร้างในส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษา  
           3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

10.9 งำนพฒันำอำคำรต่ำงๆ    ประกอบด้วย 
10.9.1 นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์   หัวหน้า 
10.9.2 นายณัฐกานต์  เพชรนิล   รองหัวหน้า    
10.9.3 นายระลึก  ซ้ายหนองขาม  ผู้ช่วย 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ออกแบบ วางนโยบาย เพื่อพัฒนาอาคารต่างๆ ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

           2. ประสานกับงานซ่อมบ ารุงเพื่อด าเนินการต่างๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
           3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
10.10 งำนสำรสนเทศ ตดิตำมและประเมินผล งำนอำคำร    ประกอบด้วย 

10.12.1 นายไพโรจน์  ผิวเณร   หัวหน้า    
10.12.2 นายณัฐกานต์  เพชรนิล   ผู้ช่วย 

10.12.3 นายทวีศักด์ิ  สินทรัพย์   ผู้ช่วย 
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บทบำทและหน้ำที ่
1. จัดท าแผนผังอาคารประกอบต่างๆ  

           2. ติดตามและประเมินผลการใช้งานอาคารต่างๆ  
           3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

11. งำนทัศนศกึษำ 
  11.1 นางวนัสยา  ยิ้มน้อย   หัวหน้า 
 11.2 หัวหน้าระดับทุกระดับช้ัน   ผู้ช่วย 
 11.3 นายเสกสรรค์ หินแก้ว   ผู้ช่วย 
 11.4 นายสมภพ  บุญเท่ียงตรง  ผู้ช่วย 
 11.5 นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์   ผู้ช่วย 
 11.6 นางสาวรัตนา ศุขกลิ่น   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 11.7 นางสาวมะลสิา สุธารัตน์   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. บริหารจัดการและจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลกั 

                และวิธีการทัศนศึกษา 
 2.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามมอบหมาย 
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กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 
 
 

โครงสร้ำงกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  
1. งำนส ำนักงำนและแผนงำนกลุ่มบริหำรงำนบคุคล   
2.  งำนกำรวำงแผน  กำรจดัสรร  กำรสรรหำ อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ  
3.  งำนกำรเปลี่ยนต ำแหน่งให้สงูขึ้น กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ   
4.  งำนกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน  
5.  งำนกำรด ำเนนิกำรเกี่ยวกบักำรเลือ่นขั้นเงนิเดือน  
6.  งำนกำรลำ    
7.  งำนกำรด ำเนนิกำร  กำรรำยงำนทำงวินัย  กำรลงโทษ  กำรอุธรณ์และกำรร้องทกุข์   
8.  งำนกำรออกจำกรำชกำร   
9.  งำนกำรจดัระบบและกำรจดัท ำทะเบียนประวัติ   
10.  งำนกำรเสนอขอพระรำชทำนเครือ่งรำชอิสริยำภรณ์   
11.  งำนกำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะ   
12.  งำนกำรส่งเสริมและยกยอ่งเชดิชูเกียรติ   
13.  งำนกำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพ  จรรยำบรรณวิชำชีพ  และวินัยคณุธรรมจริยธรรม   
14.  งำนกำรขอรบัใบอนญุำตประกอบวิชำชีพครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ  
15.  งำนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ   
16. งำนจัดระบบควบคุมภำยในหน่วยงำน 
17. งำนเวรยำมรกัษำควำมปลอดภัย 
18. งำนกิจกรรมวันส ำคญั 
19. งำนส ำนักงำนอ ำนวยกำร 
20. งำนธุรกำรโรงเรียน 
21. งำนนกัศกึษำวิชำทหำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-38- 
 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบคุคล 
 

นำยสรสิช  แขวงแข่งขนั  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยฐำนะช ำนำญกำรพเิศษ ปฏิบตัิหน้ำที่รองผูอ้ ำนวยกำร 
กลุ่มบรหิำรงำนบคุคล 

มอบหมายให้  รับผิดชอบ  ดูแล ก ากับงานการบริหารจัดการการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล 
บทบำทหน้ำที ่

1. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
2. เป็นท่ีปรึกษาให้ความร่วมมือ  และสนับสนุนในการพัฒนางานตามนโยบายของผู้อ านวยการ 
3. ร่วมก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนและขับเคลื่อนนโยบาย 
    สู่การปฏิบัติ 
4. ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าแก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
5. ช่วยอ านวยการและประสานงานระหว่างคณะครูกับฝ่ายบริหาร 
6. ช่วยก ากับดูแลและส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาตามโครงสร้างและตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    จากผู้อ านวยการ 
7. ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษา/องค์กรส่วนท้องถ่ิน/สมาคมครูผู้ปกครอง   

      และศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียน 
8. ประเมินผลการด าเนินงานตามบทบาทภาระหน้าท่ี 
9. หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบคุคล 
 นำยภูเบศร์  ปิน่แก้ว    ครูวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร   

 ปฏิบตัิหน้ำที่     ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบคุคล 
บทบำทหน้ำที ่

1. เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนางาน 
2. รวบรวม  จัดท าแผน  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน  ค าสั่งโรงเรียน 
3. ติดตาม ดูแล รับผิดชอบในการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย 
    การบริหารงานบุคคล 
4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้  วัสดุครุภัณฑ์ ส านักงาน  และบุคลากรในฝ่ายตามความจ าเป็นเพื่อเกิด 
    ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
5. ประสานให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีงานตามโครงสร้างและงานท่ีได้รับมอบหมาย 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมกำรกลุ่มบรหิำรงำนบคุคล  ประกอบด้วย 
 1.  นายสรสิช  แขวงแข่งขัน  ประธานกรรมการ 
 2.  นายภูเบศร์    ปิ่นแก้ว   รองประธานกรรมการ 
 3.  นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ  กรรมการ 
 4.  นางสุระพี  อาคมคง   กรรมการ 
 5.  นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์  กรรมการ 
 6.  นางเบญจมาศ  สุขเจริญ   กรรมการ 
 7.  นางอภิญญา  พรมรักษา  กรรมการ 
 8.  นางสาวนิลุบล  สาระ   กรรมการ 
 9.  นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี  กรรมการ 
 10.  นางอรพิมพ์  พรหมชุลี   กรรมการและเลขานุการ 
 11.  นางสาธร  ธูปพุฒซา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

บทบำทและหน้ำที ่
 1. ก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์  แผนปฏิบัติการด้านบริหารงานบุคคล 
 2. ให้ความเห็น เสนอแนะในการจัดท าแผนอัตราก าลังของโรงเรียนเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน  
     คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเห็นชอบ 
 3. ให้ความเห็นและเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการของกลุ่มงานการบริหารงานบุคคล 
 4. วางแผนและพัฒนาการบริหารงานบุคลให้บรรลุตามเป้าหมาย 

 

1. งำนส ำนักงำนและแผนงำนกลุ่มบริหำรงำนบคุคล  ประกอบด้วย 
 1. นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว    หัวหน้า 
 2. นางสาธร  ธูปพุฒซา   รองหัวหน้า  
 3. นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์   ผู้ช่วย 
 4. นางสาวสุพัตรา  อ่อนน้อมดี   ผู้ช่วย 
 5. นางสาวนิลุบล  สาระ    ผู้ช่วย 

 

บทบำทและหน้ำที ่
1. บริหารส านักงานให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
2. จัดท าแผนงานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. ด าเนินงานธุรการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 4.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงานและท าทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5.  ประสานงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานด าเนินการทันตามก าหนดเวลา 
 

1.1  งำนค ำสั่งโรงเรียน / ประกำศ /หนังสือรับรอง ประกอบด้วย 
  1.1.1 นางสาธร  ธูปพุฒซา  หัวหน้า 
  1.1.2 นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี  ผู้ช่วย 
  1.1.3 นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์  ผู้ช่วย 
 

บทบำทและหน้ำที ่
 1. จัดท าค าสั่งไปราชการของบุคลากรในโรงเรียน  
 2. จัดท าค าสั่งลูกจ้าง  ค าสั่งครูอัตราจ้าง ค าสั่งย้าย  ค าสั่งช่วยราชการ 
 3. ออกหนังสือรับรองต่างๆ 
 4. จัดเก็บค าสั่ง/ประกาศ/หนังสือรับรองของโรงเรียน 
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1.2 งำนกำรประชุมต่ำงๆ  ประกอบด้วย 
  1.2.1 นางสาธร  ธูปพุฒซา  หัวหน้า 
  1.2.2 นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี  ผู้ช่วย 
  1.2.3 นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์  ผู้ช่วย 
  1.2.4 นางสาวนิลุบล สาระ   ผู้ช่วย 
 

บทบำทและหน้ำที ่
 1. จัดท าวาระการประชุมสามัญประจ าเดือนและวิสามัญ 
 2. จัดท ารายงานการประชุม 
 3. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม 
 4. งานด าเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 5. งานประชุมอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1.3 งำนกำรปฏบิตัิหน้ำทีร่ำชกำร  ประกอบด้วย 
  1.3.1 นางสาวนิลุบล สาระ   หัวหน้า 
  1.3.2 นางสาธร  ธูปพุฒซา  ผู้ช่วย 
  1.3.3 นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์  ผู้ช่วย 
  1.3.4 นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี  ผู้ช่วย 

 

บทบำทและหน้ำที ่
 1. จัดท าและจัดเตรียมบัญชีลงนามการปฏิบัติราชการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาลงนาม 
 2. สรุปการมาปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. น าผลสรุปการมาปฏิบัติราชการเสนอผู้บริหารลงนาม 

4. แจ้งรายช่ือผู้ไม่มาปฏิบัติราชการให้กลุ่มบริหารวิชาการทราบ 
 5. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.  งำนกำรวำงแผน  กำรจดัสรร  กำรสรรหำ อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ประกอบด้วย 
 1.1  นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว    หัวหน้า  
 1.2  นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี   ผู้ช่วย 
 1.3  นางสาวนิลุบล สาระ    ผู้ช่วย 
 

บทบำทและหน้ำที ่
 1. รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  - จ านวนข้าราชการครู  จ าแนกตามสาขา 
  - จ านวนลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวในสถานศึกษา 
  - จ านวนพนักงานราชการ 
 2. วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง 
 3. จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
 4. เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

    ข้ันพื้นฐานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

3.  งำนกำรเปลี่ยนต ำแหน่งให้สงูขึ้น กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
 3.1 นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว    หัวหน้า  
 3.2  นางสาธร  ธูปพุฒซา   ผู้ช่วย 
 3.3 นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี   ผู้ช่วย 
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บทบำทและหน้ำที ่
 1. จัดเตรียมเอกสารการเปลี่ยนต าแหน่ง การปรับวุฒิการศึกษาให้สูงข้ึน 
 2. รวบรวมรายช่ือและเอกสารการขอเปลี่ยนต าแหน่งและการปรับวุฒิการศึกษาให้สูงข้ึน เสนอผู้บริหาร 

    ลงนาม และส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3. จัดเก็บเอกสารและแจ้งข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
 4. ประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมเอกสารค าร้องขอย้ายให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอย้าย 
 5. รวบรวมเอกสารค าร้องขอย้ายเสนอผู้บริหารเพื่อลงความเห็นและน าเสนอคณะกรรมการการศึกษา 

    ข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
 6. ส่งรายช่ือและข้อมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

7. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.  งำนกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ประกอบด้วย 
 4.1 นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ   ท่ีปรึกษา 
 4.2 นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว    หัวหน้า 
 4.3 นางสุระพี  อาคมคง    ผู้ช่วย 
 4.4 นางเบญจมาศ  สุขเจริญ    ผู้ช่วย 
 4.5 นางสาธร  ธูปพุฒซา   ผู้ช่วย 
 4.6 นางอรพิมพ์  พรหมชุลี    ผู้ช่วย 
 4.7 นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี   ผู้ช่วย 
 4.8 นางสาวนิลุบล  สาระ    ผู้ช่วย 
 

บทบำทและหน้ำที ่
 1. ประสานผู้เกี่ยวข้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 

    และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. ประกาศเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด าเนินการ จัดเตรียมเอกสาร รวบรวมข้อมูล  
    อ านวยความสะดวกในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. สรุปผล  น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลและเสนอฝ่ายบริหารเพื่อเพื่อพัฒนา 
    ส่งเสริมตามลักษณะของผลการประเมินในล าดับต่อไป 

 4. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5.  งำนกำรด ำเนนิกำรเกี่ยวกบักำรเลือ่นขั้นเงนิเดือน ประกอบด้วย 
 5.1 นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว    หัวหน้า 
 5.2 นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี   ผู้ช่วย 
 5.3 นางสาวนิลุบล  สาระ    ผู้ช่วย 
บทบำทและหน้ำที ่
 1. ประสานผู้เกี่ยวข้องก าหนดเกณฑ์การประเมินการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและ 

    บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
2. ประกาศเกณฑ์การประเมินการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนและแนวปฏิบัติในการพิจารณา 
    เลื่อนข้ันเงินเดือนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทราบโดยท่ัวไป 

 3. ด าเนินการสรรหาตามกระบวนการและจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
    ระดับสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4. จัดเตรียมเอกสาร รวบรวมข้อมูล อ านวยความสะดวกในการด าเนินการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
    ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
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5. น าผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารด าเนินการตามล าดับข้ันตอนการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 6. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6.  งำนกำรลำ   ประกอบด้วย 
 6.1 นางสาวนิลุบล  สาระ    หัวหน้า 
 6.2 นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี   ผู้ช่วย 
 6.3 นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์   ผู้ช่วย 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการลาเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ลงข้อมูลเกี่ยวกับการลาและน าเอกสารการลาเสนอผู้บริหารพิจารณา 
3. จัดเก็บเอกสาร สรุปวันลา ให้เป็นปัจจุบัน 
4. สรุปภาพรวมการลาในแต่ละเดือนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ  
5. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้องขอได้ทราบ 
6. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

7.  งำนกำรด ำเนนิกำร  กำรรำยงำนทำงวินัย  กำรลงโทษ  กำรอุธรณ์และกำรร้องทกุข์  ประกอบด้วย 
 7.1 นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ   ท่ีปรึกษา  
 7.2 นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว    หัวหน้า 
 7.3 นางสุระพ ี  อาคมคง    ผู้ช่วย 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. เสนอผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัย  ประสานคณะกรรมการสอบสวน 
2. รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวินัยไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ 
    การศึกษาข้ันพื้นฐาน  และ ก.ค.ศ. พิจารณาตามล าดับแล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 3. รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาในสถานศึกษา  
    แล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจตามกฎหมายก าหนดเพื่อพิจารณา 

 4. รับเร่ืองร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แล้วเสนอไปยังผู้มีอ านาจ 
    ตามกฎหมายก าหนดเพื่อพิจารณา  

 5. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

8.  งำนกำรออกจำกรำชกำร  ประกอบด้วย 
 8.1 นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี   หัวหน้า 
 8.2 นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว    ผู้ช่วย 
 8.3 นางสาธร  ธูปพุฒซา   ผู้ช่วย 
บทบำทและหน้ำที ่

1. รับเร่ืองการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอให้ผู้บริหารทราบ 
 2. รายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการในล าดับต่อไป 
 3. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
9.  งำนกำรจดัระบบและกำรจดัท ำทะเบียนประวัติ  ประกอบด้วย 
 9.1 นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี   หัวหน้า 
 9.2 นางสาธร  ธูปพุฒซา   ผู้ช่วย 
 9.3 นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์   ผู้ช่วย 
 9.4 นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว    ผู้ช่วย 
 9.5 นางสาวนิลุบล  สาระ    ผู้ช่วย 
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บทบำทและหน้ำที ่
 1. จัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
 2. ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                และลูกจ้างในสถานศึกษา 
 3. รับเรื่องการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด แล้วเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพจิารณา 
 4. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

10.  งำนกำรเสนอขอพระรำชทำนเครือ่งรำชอิสริยำภรณ์  ประกอบด้วย 
 10.1 นางสาธร  ธูปพุฒซา   หัวหน้า 
 10.2 นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์    ผู้ช่วย 
 10.3 นางสาวนิลุบล สาระ    ผู้ช่วย 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ด าเนินการในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังเขตพื้ท่ี     
   การศึกษา เพื่อเสนอผู้มีอ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

 2. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

11.  งำนกำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะ  ประกอบด้วย 
 11.1 นางสุระพี  อาคมคง    หัวหน้า 
 11.2 นายชาญวิทย์ สุวรรณรอ   ผู้ช่วย 
 11.3 นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว    ผู้ช่วย 
 11.4 นางสาวนิลุบล สาระ    ผู้ช่วย 
 11.5 นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี   ผู้ช่วย 
 11.6 นางผุสดี  กินขุนทด   ผู้ช่วย 
 

บทบำทและหน้ำที ่
 1. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้ 
               ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้เสนอขอให้มี 
               และเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               เพื่อด าเนินการต่อไป 

4. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

12.  งำนกำรส่งเสริมและยกยอ่งเชดิชูเกียรติ  ประกอบด้วย 
 12.1 นางเบญจมาศ สุขเจริญ    หัวหน้า 
 12.2 นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว    ผู้ช่วย 
 12.3 นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์   ผู้ช่วย 
 12.4 นางสาธร  ธูปพุฒซา   ผู้ช่วย 
 12.5 นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี   ผู้ช่วย 
 12.6 นางสาวนิลุบล สาระ    ผู้ช่วย 
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บทบำทและหน้ำที ่
 1. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 
                 และประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การพฒันามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 
 2. สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ผู้มี  
                  ผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดหรือกรณีอื่นตามความเหมาะสม 
 3. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

13.  งำนกำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพ  จรรยำบรรณวิชำชีพ  และวินัยคณุธรรมจริยธรรม  ประกอบดว้ย 
 13.1 นางสุระพี  อาคมคง    หัวหน้า  
 13.2 นายชาญวิทย์ สุวรรณรอ   ผู้ช่วย 
 13.3 นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี   ผู้ช่วย 
 13.4 นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์   ผู้ช่วย 
 13.5 นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว    ผู้ช่วย 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย  
   มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2. ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย  
              มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

14.  งำนกำรขอรบัใบอนญุำตประกอบวิชำชีพครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
 14.1 นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์   หัวหน้า 
 14.2 นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว    ผู้ช่วย 
 14.3 นางสาวนิลุบล สาระ    ผู้ช่วย 
 14.4 นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี   ผู้ช่วย 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. จัดเตรียมเอกสารการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. รวบรวมเอกสารการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของข้าราชการครู           
    และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอไปยังส านักงานคุรุสภาให้ด าเนินการต่อไป 
4. การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

15.  งำนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
 15.1 นางสุระพี  อาคมคง    หัวหน้า  
 15.2 นายชาญวิทย์ สุวรรณรอ   ผู้ช่วย 
 15.3 นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว    ผู้ช่วย 

15.4  นางนิรามัย  โยชุ่ม            ผู้ช่วย 
           15.5  นายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย ์               ผู้ช่วย 
           15.6  นายมาโนช  ทัตเศษ                        ผู้ช่วย 
           15.7  นางสาวนวลลออ น้อยกรม                       ผู้ช่วย 
           15.8  นายสมาน  ทวีผล               ผู้ช่วย 
           15.9  นางสาวปิยพร ยะตัน            ผู้ช่วย 
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           15.10  นางอรอุมา ลักษณะทอง                  ผู้ช่วย 
 15.11 นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์   ผู้ช่วย 

15.12 นางเบญจมาศ สุขเจริญ    ผู้ช่วย 
 15.13 นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี   ผู้ช่วย 
 15.14 นางอรพิมพ ์ พรหมชุลี    ผู้ช่วย 
 15.15 นางสาวนิลุบล สาระ    ผู้ช่วย 

 15.16 นางผุสดี  กินขุนทด   ผู้ช่วย 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. วิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 2. จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนท่ีก าหนด 
 4. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาในการพัฒนาข้าราชการครู 
               และบุคลากรทางการศึกษา 

1. การศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

16.  งำนกำรจัดระบบควบคุมภำยในหน่วยงำน 
 16.1 นางสาวนิลุบล สาระ    หัวหน้า 
 16.2 นางสุระพ ี  อาคมคง    รองหัวหน้า 
 16.3 นางสาธร  ธูปพุฒซา   ผู้ช่วย 
 16.4 นางสาวรัตนา ศุขกลิ่น    ผู้ช่วย 
 16.5 นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี   ผู้ช่วย 
 16.6 นางสาวมะลิสา สุธารัตน์    ผู้ช่วย 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. วิเคราะห์ ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ ในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

      2. วางแผนการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
      3. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
                4. ติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานให้เขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงาน 

        การตรวจเงินแผ่นดินระดับภาคทราบ ตามแบบรายงาน ปอ.1 ในทุกๆ สิ้นปีงบประมาณ 
 

17. งำนเวรยำมรักษำควำมปลอดภัย ประกอบด้วย 
 17.1 นายไพโรจน์  ผิวเณร    หัวหน้า 
 17.2 นายสถิตย์  ชมช่ืน    ผู้ช่วย 
 17.3 นายระลึก  ซ้ายหนองขาม   ผู้ช่วย 
 17.4 นายณัฐกานต์ เพชรนิล    ผู้ช่วย 
 17.5 นายเสกสรรค์ หินแก้ว    ผู้ช่วย 
 17.6 นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว    ผู้ช่วย 
 17.7 นายสาคร  เป้าใจสุข    ผู้ช่วย 
 17.8 นางสาวนิลุบล สาระ    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
บทบำทและหน้ำที ่
 1. วางแผนและด าเนินการจัดเวรรักษาสถานท่ีราชการผู้ตรวจเวรและผู้อยู่เวรยามและเวรประจ าวันท าการ 

2. จัดท าและดูแลบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามของผู้อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรและบันทึกเวรประจ าวันท าการ 
3. ติดตามและรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามของผู้อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรและเวรประจ าวันท าการ 
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4. จัดเก็บบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามของผู้อยู่เวรยามและผู้ตรวจเวรและเวรประจ าวันท าการ 
5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะครูเกี่ยวกับงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบได้แก่ 
    การปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามการตรวจเวรยามพร้อมท้ังการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวันท าการต่อรองผู้อ านวยการ 
    กลุ่มบริหารท่ัวไปเพื่อน าเสนอต่อการพิจารณาความดีความชอบประจ าปีต่อไป 
6. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
7. น าผลการประเมินมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานต่อไป 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

18. งำนกิจกรรมวันส ำคญั     ประกอบด้วย 
 18.1 นางเบญจมาศ สุขเจริญ    หัวหน้า 
 18.2 นางนิรามัย  โยชุ่ม    รองหัวหน้า 

18.3 นางพิชยา  ฐิติโรจน์    ผู้ช่วย 
18.4 นางอรพิมพ์  พรหมชุลี    ผู้ช่วย 
18.5  นางอ าภวัล  ไชยทา    ผู้ช่วย 
18.6 นางสาธร  ธูปพุฒซา   ผู้ช่วย 
18.7 นายภูเบศร์    ปิ่นแก้ว    ผู้ช่วย 
18.8  นายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย ์               ผู้ช่วย 

           18.9  นายมาโนช  ทัตเศษ                        ผู้ช่วย 

           18.10  นายสมาน  ทวีผล                         ผู้ช่วย 
           18.11  นายไพโรจน์         ผิวเณร                          ผู้ช่วย 

18.12  นางสาวนวลลออ น้อยกรม                       ผู้ช่วย 
 18.13 นางสาวสุปราณี สุนทรสุริยวงศ์   ผู้ช่วย 
 18.14 นายสถิตย์  ชมช่ืน    ผู้ช่วย 
 18.15 นางปิยกมล กงจีน    ผู้ช่วย 
 18.16 นางรวีวรรณ โชคชียชีวากร   ผู้ช่วย 
 18.17 นางปาลิกา    ทัตเศษ    ผู้ช่วย 
 18.18 นางสาวภัคธีมา แก้วยม    ผู้ช่วย 
 18.19 นางสาวปิยพร ยะตัน    ผู้ช่วย 
 18.20 นางค าพัน   หินแก้ว    ผู้ช่วย 
 18.21 นางอรอุมา  ลักษณะทอง   ผู้ช่วย 
 18.22 นายสุรัตน์  แซงศรีนวล   ผู้ช่วย 
 18.23 นางวรากร  น่วมถนอม   ผู้ช่วย 
 18.24 นายชาญณรงค์ บุญจิตร    ผู้ช่วย 
 18.25 นายธมกร  ยาหลง    ผู้ช่วย 
บทบำทและหน้ำที ่

1. วางแผนและร่วมจัดท าแผนการปฏิบัติการของงานกิจกรรมวันส าคัญ 
2. วางแผนและร่วมก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรของงานกิจกรรมวันส าคัญ 
3. วางแผนด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ และกิจกรรมนอกหลักสูตร 
4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนและองค์กรอื่นเพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมวันส าคัญ    
5. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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19. งำนส ำนักงำนอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
 19.1 นายภูเบศร์    ปิ่นแก้ว    หัวหน้า 
 19.2 นางสุระพี  อาคมคง    ผู้ช่วย  
 19.3 นางสาธร  ธูปพุฒซา   ผู้ช่วย 
 19.4 นางสาวนิลุบล สาระ    ผู้ช่วย  
 19.5 นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์   ผู้ช่วย 
 19.5 นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี   ผู้ช่วย 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. รับผิดชอบในการกลั่นกรองงานก่อนน าเสนอผู้อ านวยการ 
2. ดูแลสมุดบันทึกจดหมายเหตุรายวัน สมุดตรวจเย่ียม สมุดนิเทศ  
3. บันทึกตารางนัดหมาย / ช่วยเตือนความจ า การไปราชการของผู้อ านวยการ 
4. ดูแล / อ านวยความสะดวก การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน /บุคคล ในการติดต่อราชการ 
    กับผู้อ านวยการ 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีในงานท่ีเกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

20.  งำนธุรกำรโรงเรียน   ประกอบด้วย 
 7.1 นางอรพิมพ์  พรหมชุลี    หัวหน้า 
 7.2 นางอภิญญา  พรมรักษา   ผู้ช่วย 

 7.3 นางแสงเทียน  คงเพชรศักด์ิ   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

บทบำทและหน้ำที ่   ปฏบิัติหน้ำที่งำนสำรบรรณโรงเรียน รับ – ส่งหนังสือ  บันทกึข้อควำม  หนังสอืเวียน   
โดยปฏิบัติงานดังน้ี 
 1. รับหนังสือราชการ  ลงทะเบียนรับในทะเบียนรับส่งหนังสือทุกวัน 
 2. เปิดหนังสือราชการทาง e-office จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยราชการอื่นๆ 
 3. ตอบรับ-ส่ง หนังสือราชการจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 4. ประสานงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อทางราชการ 
 5. ถ่ายเอกสารหนังสือราชการท่ีเกษียนแล้ว แยกหนังสือราชการตามโครงสร้าง 4 ฝ่าย และประสานงาน 
แต่ละฝ่ายให้รับหนังสือของฝ่าย 

6. ลงทะเบียนบันทึกข้อความและเสนอผู้อ านวยการเพื่อทราบ 
 

21. งำนนกัศกึษำวิชำทหำร ประกอบด้วย 
 21.1 นายสรสิช  แขวงแข่งขัน  หัวหน้า 
 21.2 นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์   ผู้ช่วย 
 21.3 นายทวีศักด์ิ  สินทรัพย์   ผู้ช่วย 
 21.4 นางสาวมะลิสา สุธารัตน์   ผู้ช่วย 
 21.5 นายวิเชียร  สุทธหลวง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
บทบำทและหน้ำที ่
 1. ประสานงาน ควบคุม ดูแล จัดกิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามมอบหมาย 
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กลุ่มบริหำรทั่วไป 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรทัว่ไป 
 
ฝ่ำยส ำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 

1.งานส านักงานและแผนงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
2.งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
3. งานกิจกรรมพิเศษ 
4. งานศิลป์บริการ 
5. งานโภชนาการ 
6. งานโรงเรียนกับชุมชน 
7. งานอนามัยโรงเรียน 
8. งานธนาคารโรงเรียน 
9. งานเวรประจ าวัน 
10. งานจัดท าคู่มือและแนวปฏิบัติของนักเรียน 

 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

11. งานกิจการนักเรียน 
12. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
13. งานป้องปรามยาเสพติด 
14. งานห้องเรียนสีขาว 
15. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
16. งาน Two Be Number  One 
17. งานคะแนนความประพฤตินักเรียน 
18. งานวินัยจราจร 
19. งานพิจารณาโทษ 
20. งานปกครอง 

     20.1 งานสารวัตรนักเรียน 
     20.2 งานมาสาย 
 
ฝ่ำยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    21. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

22. งานบ้านพบโรงเรียน 
23. งานเย่ียมบ้านนักเรียน 
24. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

   25. งานโปรแกรมคัดกรองนักเรียน  
   26. งานปรับพฤติกรรม 
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รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
     นำยสมชำย  ศรีฉ่ ำพันธ์  รองผูอ้ ำนวยกำรช ำนำญกำร  ปฏบิัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรทั่วไป 
รับผดิชอบ  ก ำกับ  ดูแลงำนกำรบริหำรจัดกำรศกึษำด้ำนบริหำรทั่วไป 
บทบำทและหน้ำที ่
1. วางแผนและมอบนโยบายจัดท าแผนการปฏิบัติของกลุ่มบริหารท่ัวไป งานกิจการนักเรียน และงานชุมชน 
2. วางแผนและก าหนดบทบาทหน้าท่ี/ ความรับผิดชอบบุคลากรของกลุ่มบริหารท่ัวไปและงานกิจการนักเรียน 
3. วางแผนและจัดการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
4. วางแผนและส่งเสริมเกี่ยวกับการมี  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน 
5. วางแผนและส่งเสริมเกี่ยวกับงานประชาธิปไตยในโรงเรียน 
6. วางแผนและจัดระบบเครือข่ายผู้ปกครอง 
7. วางแผนและจัดหัวหน้าระดับ/ ครูเป็นท่ีปรึกษานักเรียนทุกระดับช้ันเรียน 
8. นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ่มบริหารท่ัวไปและงานกิจการนักเรียน 
9. นิเทศ  ก ากับ  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มบริหารท่ัวไปและงานกิจการนักเรียน 
10. น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในงานบริหารท่ัวไปและงานกิจการนักเรียน 
11. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
12. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ 
 
ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 

         นำงสำวภัคธีมำ  แก้วยม   ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร     
ปฏิบตัิหน้ำที่  ผู้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 

 
บทบำทและหน้ำที ่
1. วางแผนและร่วมจัดท าแผนการปฏิบัติการของกลุ่มบริหารท่ัวไปและงานกิจการนักเรียน 
2. วางแผนและร่วมก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
3. วางแผนและก าหนดบทบาทหน้าท่ี/ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานชุมชน 
4. วางแผนและร่วมจัดการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
5. วางแผนและส่งเสริมเกี่ยวกับการมี  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน 
6. วางแผนและส่งเสริมเกี่ยวกับงานประชาธิปไตยในโรงเรียน 
7. วางแผนและร่วมจัดการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน 
8. วางแผนและร่วมจัดการและด าเนินงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายผู้ปกครองประจ าสถานศึกษา 
9. วางแผนและร่วมจัดการประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน 
10. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของของบุคลากรในกลุ่มบริหารท่ัวไปและงานกิจการนักเรียน 
11. ร่วมน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารท่ัวไปและงานกิจการนักเรียน 
12. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการฝ่าย ฯในกรณีท่ีรองผู้อ านวยการฯไปราชการหรือลา 
13. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไปและผู้อ านวยการ 
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    คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป      ประกอบด้วย 
1. นำยสมชำย  ศรีฉ่ ำพนัธ ์  ประธานกรรมการ 
2. นางค าพัน      หินแก้ว     รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวภัคธีมา  แก้วยม   รองประธานกรรมการ 
4. นางพิชยา  ฐิติโรจน์   กรรมการ 
5. นางนุชนารถ    ธ ารงศิริ   กรรมการ 
6. นายระลึก  ซ้ายหนองขาม  กรรมการ 
7. นายสถิตย์    ชมช่ืน   กรรมการ            
8. นางนิรามัย   โยชุ่ม   กรรมการ 
9. นายไพโรจน์  ผิวเณร   กรรมการ 
10. นางเบญจมาศ  สุขเจริญ   กรรมการ 
11. นายสาคร  เป้าใจสุข   กรรมการ 
12. นายวิเชียร  สุทธหลวง  กรรมการ 
13. นายมาโนช       ทัตเศษ   กรรมการ 
14. นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว   กรรมการ 
15. นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง   กรรมการ 
16. นางสาวสุปราณ ี  สุนทรสุริยวงศ์  กรรมการ 
17. นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง   กรรมการ  
18. นายสมาน  ทวีผล   กรรมการ 
19. นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ  กรรมการ 
20. นายทวีศักด์ิ  สินทรัพย์   กรรมการ 
21. นางวิริยา    รินลา   กรรมการ 
22. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย   กรรมการ 
23. นางเยาวลักษณ์  สามา   กรรมการและเลขานุการ 
24. นางสาวทิพวรรณ  เพชรกันหา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบำทและหน้ำที ่
 1. ด าเนินการตามนโยบาย  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์  แผนปฏิบัติการด้านบริหารท่ัวไป 
 2. ให้ความเห็นและเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการของกลุ่มงานการบริหารท่ัวไป 
 3. วางแผนและพัฒนางานกลุ่มบริหารท่ัวไปให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 

ฝ่ำยส ำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 
1.งำนส ำนักงำนและแผนงำนกลุ่มบรหิำรทั่วไป นำงสำวสมรัศม์ิ สำยทอง  หัวหน้ำ  

1.1 งานจัดซื้อจัดจ้างและการเงิน  นางสาวสมรัศมิ์ สายทอง    
1.2. งานสารบรรณ   นางเยาวลักษณ์ สามา    
1.3. ประสานงานสารบรรน   นางอรพิมพ ์ พรหมชุลี   

  1.4. ประสานงานพัสดุ   นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหา   
1.5. ประสานงานแผนงาน   นางสาวภัคธีมา   แก้วยม    

2.งำนประชำสัมพนัธ์งำนกำรศึกษำ   นำงเบญจมำศ สุขเจริญ  หัวหน้ำ 
  2.1 งำนประชำสัมพันธ ์   นางเบญจมาศ สุขเจริญ 
  2.2 งำนเผยแพรป่ระมวลภำพข่ำวกิจกรรม  

1. กองอ ำนวยกำร    นายประทิน เหลืองทอง 
2. กองบรรณำธกิำร หนังสืออนุสรณ ์ม.3 และ ม.6 นางอรพิมพ ์ พรหมชุลี 
3. ภำพเพื่อข่ำว      นายเสกสรรค์  หินแก้ว 
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4. พิสูจน์อกัษร      นางอรพิมพ ์ พรหมชุลี 
5. รวบรวมจัดรูปเล่ม     นายชัชวานนท์ สงคราม 
6. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรมทำง website นางสาวปนัดดา กองมนต์ 
7. ฝ่ำยประสำนงำนและติดตำมข้อมูล      นางสาวสุปราณ ี สุนทรสุริยวงศ์ 
8. ฝ่ำยหนังสือพิมพอ์ิเลก็ทรอนกิส์      นายชัชวานนท์  สงคราม 

3. งำนกิจกรรมพิเศษ    นำยไพโรจน ์ ผิวเณร  หัวหน้ำ 
4. งำนศิลป์บริกำร    นำยสำคร เป้ำใจสุข หัวหน้ำ 
5. งำนโภชนำกำร     นำงนุชนำรถ   ธ ำรงศริ ิ  หัวหน้ำ 
6. งำนโรงเรียนกับชุมชน    นำงค ำพัน หินแก้ว  หัวหน้ำ   
7. งำนอนำมัยโรงเรียน    นำงวิริยำ   รินลำ  หัวหน้ำ 
8. งำนธนำคำรโรงเรียน    นำงนุชนำรถ ธ ำรงศริ ิ  หัวหน้ำ 
9. งำนเวรประจ ำวัน    นำยสถิตย์   ชมชื่น            หัวหน้ำ 

9.1 คณะท ำงำน ชดุที่1 ( ทีมประสำนงำน)   
9.2 คณะท ำงำน ชดุที่2 ( ทีมท ำ)   

10. งำนจัดท ำระเบียบและแนวปฏบิัตฯิ  นำงสำวภัคธีมำ แก้วยม  หัวหน้ำ 
 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
11. งำนกิจกำรนักเรียน    นำยสมำน ทวีผล  หัวหน้ำ 
12. งำนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน นำงพิชยำ ฐิติโรจน ์ หัวหน้ำ 

12.1 กิจกรรมชั่วโมงเรียนจริยธรรม  นางสาวภัคธีมา แก้วยม  หัวหน้า 
12.2 กิจกรรมปฐมนิเทศ   นางสาวปนัดดา กองมนต์  หัวหน้า 
12.3 กิจกรรมวันไหว้คร ู   นางสาวอรัญญา ทุริดไธสง หัวหน้า 
12.4 กิจกรรมมุทิตำจิต   นายชัชวานนท์ สงคราม  หัวหน้า 
12.5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ   นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อย  หัวหน้า 
12.6 กิจกรรมบรรพชำสำมเณรฯ  นางเบญจมาศ สุขเจริญ  หัวหน้า 
12.7 กิจกรรมเด็กดศีรนีิยมศิลป ์  นางเบญจมาศ สุขเจริญ  หัวหน้า 

13. งำนป้องปรำมยำเสพตดิ   นำยมำโนช      ทัตเศษ  หัวหน้ำ 
13.1 กิจกรรมวันตอ่ต้ำนยำเสพติด   
นายมาโนช ทัตเศษ  หัวหน้ากิจกรรม  
13.2 กิจกรรมตรวจปัสสำวะนกัเรียนกลุ่มเสี่ยง 
นายอนุพงษ์ สีสัตย์ซื่อ  หัวหน้ากิจกรรม  
13.3 กิจกรรมอบรมแกนน ำนกัเรียนต่อต้ำนยำเสพติด 
นายสมาน ทวีผล  หัวหน้ากิจกรรม  
13.4 กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรีแ่ละแอลกอฮอล์ 

  นำยพงษ์สิทธิ ์ ศิริวัฒน ์    หัวหน้ำกิจกรรม 
14. งำนหอ้งเรียนสีขำว    นำงนิรำมัย  โยชุ่ม  หัวหน้ำ 
15. งำนส่งเสริมประชำธปิไตย   นำยสุรพิชญ ์ วงศ์น้อย  หัวหน้ำ 
16. งำน Two Be No. One   นำงกนกนิษฐ ์ ยูงทอง   หัวหน้ำ 
17. งำนคะแนนควำมประพฤตนิักเรียน  นำงสำวภัคธีมำ แก้วยม  หัวหน้ำ 
18. งำนวินัยจรำจร    นำยวิเชียร สุทธหลวง หัวหน้ำ 
19. งำนพิจำรณำโทษ    นำยชำญวิทย์ สุวรรณรอ หัวหน้ำ 
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 20. งำนปกครอง     นำยระลกึ ซ้ำยหนองขำม หัวหน้ำ 
     20.1 งำนสำรวัตรนกัเรียน   นายสมาน ทวีผล  หัวหน้า 
     20.2 งำนมำสำย    นายภูเบศร์ ปิ่นแก้ว  หัวหน้า 
 

ฝ่ำยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    21. งำนระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน  นำงกนกนิษฐ ์ ยูงทอง  หัวหน้ำ 

21.1 คณะกรรมกำรทีมน ำ    นายประทิน เหลืองทอง 
21.2 คณะกรรมกำรทีมประสำน    นางกนกนิษฐ์ ยูงทอง 
21.3 คณะกรรมกำรทีมท ำ    นายสถิตย์ ชมช่ืน 

22. บ้ำนพบโรงเรียน    นำยสำคร  เป้ำใจสุข  หัวหน้ำ 
23. งำนเยี่ยมบ้ำนนักเรียน    นำงสำวสุปรำณ ี สุนทรสุรยิวงศ ์ หัวหน้ำ 

23.1 ทีมประสำนระดบัชั้น 
1. ประสานระดับช้ัน ม.1  นางสาววิริญญา  ฝางแก้ว   
2. ประสานระดับช้ัน ม.2  นายสุรัตน์ แซงสีนวล  
3. ประสานระดับช้ัน ม.3  นางสุจิตรา จันกวด   
4. ประสานระดับช้ัน ม.4  นางสาวนิลุบล สาระ   
5. ประสานระดับช้ัน ม.5  นางสาวมะลิสา สุธารัตน์   
6. ประสานระดับช้ัน ม.6  นางสาววิมลรัตน์ รูปแก้ว   

24. งำนเครอืข่ำยผู้ปกครอง   นำยสำคร เป้ำใจสุข หัวหน้ำ 
   25. งำน Scantool 4.0      นำงสำวทิพวรรณ เพชรกนัหำ หัวหน้ำ 
   26. งำนปรบัพฤติกรรม    นำงเยำวลักษณ ์ สำมำ  หัวหน้ำ 

27. งำนสแกนบตัรนักเรียน     นำยทวีศกัดิ ์ สินทรพัย ์ หัวหน้ำ 
 

ฝ่ำยส ำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 1.  งำนส ำนกังำนและแผนงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป       ประกอบด้วย 

1. นำงสำวสมรัศม์ิ สำยทอง   หัวหน้ำ  
2. นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง   รองหัวหน้า 
3. นางสาวภัคธีมา  แก้วยม   ผู้ช่วย 
3. นางเยาวลักษณ์  สามา   ผู้ช่วย   
4. นางสาวสุปราณ ี สุนทรสุริยวงศ์  ผู้ช่วยและเลขานุการ  
5. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหา  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

1.1 ปฏบิัตงิำนส ำนกังำน  ประกอบด้วย 
1. นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง   งานจัดซื้อจัดจ้างและการเงิน 
2. นางเยาวลักษณ์  สามา   งานสารบรรณ 
3. นางอรพิมพ์  พรหมชุลี   ประสานงานสารบรรน 

  4. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหา  ประสานงานพัสดุ 
5. นางสาวภัคธีมา   แก้วยม   ประสานงานแผนงาน 

 

บทบำทและหน้ำที ่
 1. วางแผนและร่วมจัดท าแผนการปฏิบัติการของกลุ่มบริหารท่ัวไป                             
 2. วางแผนและร่วมก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรกลุ่มบริหารท่ัวไป      
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับและเสนอหนังสือราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 4. ด าเนินการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารท่ัวไปรวมท้ังจัดท าข้อมูลสารสนเทศพัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มฯ   
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 5. ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารท่ัวไปโดยจัดเตรียมวาระการประชุมพร้อมจดรายงานบันทึกการประชุม                             
 6. รวบรวมสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆของกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 7. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไปตามโครงการ 
 8. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 10. จัดระบบงานและติดตามเป็นระยะภายในกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 11. ติดตามงานในรูปแบบท่ีหลากหลายท่ีเหมาะสมกบักลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

2. งำนประชำสัมพนัธ์งำนกำรศึกษำ 
 2.1 งำนประชำสัมพันธ ์  ประกอบด้วย  
  1. นำงเบญจมำศ  สุขเจริญ  หัวหน้ำ 
   2. นางอรพิมพ ์  พรหมชุลี  รองหัวหน้า 
   3. นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง  เลขาฯ 
   4.  นางสาวภัคธีมา  แก้วยม  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในโรงเรียน 

   5.  นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในโรงเรียน 

  6.  นายไพโรจน์  ผิวเณร  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายนอกโรงเรียน 
   7.  นายชัชวานนท์  สงคราม  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร website 
   8.  นางสาวปนัดดา  กองมนต์  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร website 
 9.  นางสาวนวลลออ  น้อยกรม  ผู้ช่วยแพร่ภาพประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 
   

 2.2 งำนเผยแพรป่ระมวลภำพข่ำวกิจกรรม  ประกอบด้วย 

      1. กองอ ำนวยกำร 
  1. นำยประทิน  เหลืองทอง ผู้อ ำนวยกำร  
  2. นายสรสิช    แขวงแข่งขัน รองผู้อ านวยการ 
  3. นายทนงศักด์ิ           ธาราเกษม  รองผู้อ านวยการ 
  4. นายสมชาย    ศรีฉ่ าพันธ์    รองผู้อ านวยการ 
  5. นางสาวณัฏฐ์ธนัน   ร าเจริญ  รองผู้อ านวยการ 
 

 2. กองบรรณำธกิำร หนังสืออนุสรณ ์ม.3 และ ม.6 ประกอบด้วย 
  1. นางอรพิมพ์  พรหมชุลี 
  2. นางสุมาลี  ด ารงพันธุ์ 
  3. นางนิรามัย  โยชุ่ม  

4. นางสาวสุปราณ ี สุนทรสุริยวงศ์ 
5. นางอรอุมา  ลักษณะทอง 

  6. นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง 
  7. นายสมาน   ทวีผล 
  8. นายทวีศักด์ิ  สินทรัพย์ 
  9. หัวหน้าระดับ  ม. 3 
  10. หัวหน้าระดับ ม. 6 
 

 3. ภำพเพื่อข่ำว   ประกอบด้วย 
  1. นายเสกสรรค์   หินแก้ว 
  2. นางสาวนวลลออ น้อยกรม 
  3. นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร 
  4. นายชัชวานนท์  สงคราม 
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      4. พิสูจน์อกัษร   ประกอบด้วย 
  1. นางอรพิมพ์  พรหมชุลี 
  2. นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง 
  3. นางสาวสุปราณ ี สุนทรสุริยวงศ์ 
 

  5. รวบรวมจัดรูปเล่ม  ประกอบด้วย 
1. นายชัชวานนท์  สงคราม 

  2. นางสาวปนัดดา  กองมนต์ 
  3. นางสาวสุปราณ ี สุนทรสุริยวงศ์ 
  4. นายสมาน  ทวีผล 
  5. นายทวีศักด์ิ  สินทรัพย์ 
 

 6. เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรมทำง website    ประกอบด้วย 
  1. นางสาวปนัดดา  กองมนต์ 
  2. นายณัฐกานต์  เพชรนิล 
  3. นางอรอุมา  ลักษณะทอง 
  4. นายทวีศักด์ิ   สินทรัพย์ 
  5. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหา 
   6. นายชัชวานนท์   สงคราม 
 

 7. ฝ่ำยประสำนงำนและติดตำมข้อมูล    ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุปราณ ี สุนทรสุริยวงศ์ 
  2. นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง 
  3. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย 

4. นายชัชวานนท์  สงคราม 
 

 8. ฝ่ำยหนังสือพิมพอ์ิเลก็ทรอนกิส์    ประกอบด้วย 
  1. นายชัชวานนท์   สงคราม 
  2. นายณัฐกานต์  เพชรนิล 
  3. นางอรอุมา  ลักษณะทอง 
  4. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหา 
  5. นางสาวปนัดดา  กองมนต์ 
  6. นางเบญจมาศ  สุขเจริญ 
   

บทบำทและหน้ำที ่
 1. วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา ข่าวสารเด็กดีศรีนิยมศิลป์ และกิจกรรมอื่น ๆ ตามท่ีก าหนด 
 3. ให้บริการแจ้งข่าวสารประจ าวันกับบุคลากร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. ด าเนินการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาทางเอกสารและ website 
 5. ติดตาม  ประเมินผล  ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ 
 6. ติดตามข้อมูลข่าวสารของแต่ละงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

3. งำนกิจกรรมพิเศษ   ประกอบด้วย 

 1. นำยไพโรจน ์  ผิวเณร   หัวหน้ำ 
 2. นางสาวภัคธีมา  แก้วยม   รองหัวหน้า 
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 3. นางลดาวัลย์  ใจเพชร   ผู้ช่วย 
 4. นางปาลิกา  ทัตเศษ   ผู้ช่วย 

5. นางปคุณาณัช  ทองแจ่ม   ผู้ช่วย 
 6. นางสาวปนัดดา  กองมนต์   ผู้ช่วย 
 7. นางสาวอรัญญา  ทุริดไธสง  ผู้ช่วย 
 8. นางสาวนิลุบล   สาระ   ผู้ช่วย 
 9. นางอภิญญา   พรมรักษา  ผู้ช่วย 
 10. นางวิริยา   รินลา   ผู้ช่วย 
 11. นายปิยะพงษ์   เอมรุญ   ผู้ช่วย 
 12. นายต่อลาภ  ส าเภา   ผู้ช่วย 
 13. นายชัชวานนท์  สงคราม   ผู้ช่วย 
 14. นายอนุพงษ์   สีสัตย์ซื่อ   ผู้ช่วย 
 15. นางสุกัญญา   จุมพรม   ผู้ช่วย 
 16. นางสาวมะลิสา  สุธารัตน์   ผู้ช่วย 
  17. นางสาววิริญญา  ฝางแก้ว   ผู้ช่วย 
 18. นางสาวสิฏฐารัตน์  ขันทอง   ผู้ช่วย 
 19. นางสาวกมลรัตน์  จันทร์น้อย  ผู้ช่วย 

20. นางวรากร  น่วมถนอม  ผู้ช่วย 
21. นายชาญณรงค์ บุญจิตร   ผู้ช่วย 
22. นายธมกร  ยาหลง   ผู้ช่วย 
23. นายสุรัตน์    แซงสีนวล  ผู้ช่วย 
24. นางวิมลรัตน์   รูปแก้ว   ผู้ช่วย 
25. นายรัฐภูมิ     เอ่ียมรอด  ผู้ช่วย 

 26. นายสุรพิชญ์  วงษ์น้อย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

บทบำทและหน้ำที่  
1. จัดท าแผนงาน/ โครงการกิจกรรมพิเศษ 
2. วางรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวันส าคัญ หรือกิจกรรมหลักของโรงเรียน รูปแบบกิจกรรม เช่น 

วันข้ึนปีใหม่ของบุคลากร งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการในภาคกลางคืน งานเลี้ยงรับหรือเลี้ยงส่งผู้บริหารและ
บุคลากร 

3. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพิเศษให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อน าเสนอผู้บริหาร 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4   งำนศิลป์บริกำร ประกอบด้วย 
1.  นำยสำคร  เป้ำใจสุข  หัวหน้ำ 
2.  นายสุทธิกาญจน์ แหวนหล่อ  รองหัวหน้า 
3.  นายมาโนช  ทัตเศษ   ผู้ช่วย 
4. นางสาวปนัดดา  กองมนต์   ผู้ช่วย 
5. นายชัชวานนท์   สงคราม   ผู้ช่วย 
6. นายรัฐภูมิ     เอ่ียมรอด  ผู้ช่วย 
7. นายอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ   ผู้ช่วย 
8. นางสาวอรัญญา  ทุริดไธสง  ผู้ช่วย 
9. นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
10. นายสมาน   ทวีผล   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
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บทบำทและหน้ำที ่
 1.  จัดท าป้ายโฟม ป้ายไวนิล ข้อความ ตัวอักษรเน่ืองในโอกาสต่าง ๆ  
 2.  ออกแบบ  และบริการจัดท าตัวอักษรประกอบป้ายในงานกิจกรรมต่าง ๆ   
 3.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5.  งำนโภชนำกำร  ประกอบด้วย 
  1. นำงนุชนำรถ   ธ ำรงศริ ิ   หัวหน้ำ 
  2. นางสาวพรทิพย์ อ่อนท้วม   บริการอาหารว่าง/เครื่องด่ืม 
  3. นางสาวสมรัศมิ์ สายทอง   งานสุขาภิบาลอาหาร 
  4. นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง   งานสุขาภิบาลอาหาร   
  5. นางวนัสยา  ยิ้มน้อย   งานสุขาภิบาลอาหาร 
  6. นางรมณ  ชมช่ืน   กองทุนอาหารกลางวัน 
  7. นางสาธร  ธูปพุฒซา  กองทุนอาหารกลางวัน 
  8. นางวิริยา  รินลา   งานคุ้มครองผู้บริโภค 
  9. นางสุกัญญา  จุมพรม   งานคุ้มครองผู้บริโภค 
  10. นางสุภัสสร  กันโรคา   การเงิน/ตรวจสอบบัญชีและงานคุ้มครองผู้บริโภค 
  11. นางสาวอัจฉรา ฉ่ ามณี   การเงิน/ตรวจสอบบัญชี 
  12. นางลดาวัลย ์ ใจเพชร   ร้านค้าแม่ค้า 
  13. นางณอริญ  แหวนหล่อ  ร้านค้าแม่ค้า 
  14. นายมาโนช  ทัตเศษ   ร้านค้าแม่ค้า 
  15. นายสาคร  เป้าใจสุข   ร้านค้าแม่ค้า 
  16. นายทวีศักด์ิ  สินทรัพย์   ร้านค้าแม่ค้า 
  17.นางสุนันทา  ปิ่นแก้ว   ร้านค้าแม่ค้า 
   

บทบำทหน้ำที ่
  1. รับสมัครผู้จ าหน่ายอาหาร เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องด่ืมท่ีมีคุณภาพแก่นักเรียนในราคาท่ีเหมาะสม 
  2. จัดระเบียบร้านค้า ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ มีการตรวจสุขภาพ ตรวจคุณภาพ 
   ร้านค้า แม่ค้า อาหาร ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  3. ให้ความรู้ทางด้านโภชนาการแก่นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนตลอดจนชุมชนใกล้เคียง 
  4. คัดกรองนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านโภชนาการ ขาดแคลนเงินซื้ออาหารเพื่อเข้ารับเงินทุนอาหารกลางวันและเงิน 
       ปัจจัยพื้นฐานอาหาร ให้มีอาหารกลางวันรับประทานในโรงเรียนทุกวัน 
       5. จัดบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม  
  6. โครงการคุ้มครองผู้บริโภค และอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6. งำนโรงเรียนกับชุมชน       ประกอบด้วย 
 1. นำงค ำพัน  หินแก้ว   หัวหน้ำ   

2. นางปิยกมล  กงจีน   รองหัวหน้า   
 3. นายไพโรจน์  ผิวเณร   ผู้ช่วย 

 4  นางสาวสมรัศมิ์   สายทอง   ผู้ช่วย 
 5. นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์  ผู้ช่วย 
 6. นางเบญจมาศ  สุขเจริญ   ผู้ช่วย 
 7. นางจุฑาภัทร์  ปะเมโท   ผู้ช่วย 
 8. นางสาวมะลิสา  สุธารัตน์   ผู้ช่วย 
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 9. นางอรอุมา  ลักษณะทอง  ผู้ช่วย 
 10. นางอ าภวัล  ไชยทา   ผู้ช่วย 
 11. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุพ์ิพัฒน์  ผู้ช่วย 
 12. นางนุชนารถ  ธ ารงศิริ   ผู้ช่วย 
 13. นายเสกสรรค์  หินแก้ว   ผู้ช่วย 
 14. นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว   ผู้ช่วย 
 15. นางอรพิมพ ์  พรหมชุลี   ผู้ช่วย 
 16. นางพิชยา  ฐิติโรจน์   ผู้ช่วย 
 17. นางค าพรอย   สุวรรณรอ  ผู้ช่วย 
           18. นางพชรมน  รัตนมณี   ผู้ช่วย 
 19. นางสาวภัคธีมา แก้วยม   ผู้ช่วย 
 20. นางสาวมะลิ  ทุยไธสง   ผู้ช่วย 
 21. นายสมภพ  บุญเท่ียงตรง  ผู้ช่วย 
 22. นางรวีวรรณ   โชคชัยชีวากร  ผู้ช่วย 
 23. นางสุมาลี  ด ารงพันธุ ์  ผู้ช่วย 
 24. นายสาคร  เป้าใจสุข   ผู้ช่วย 
 25. นางปคุณาณัช  ทองแจ่ม   ผู้ช่วย 
 26. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอก   ผู้ช่วย 

27. นางวิมลรัตน์  รูปแก้ว   ผู้ช่วย 
 28. นางสุนันทา  ปิ่นแก้ว   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 29. นางสุกัญญา  จุมพรม   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบำทและหน้ำที ่
  1. สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
  2. เป็นผู้น าและให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
  3. ร่วมมือและส่งเสริมในการพัฒนาชุมชนในด้านความรู้ท่ัวไปและการประกอบอาชีพ 
 4. สนับสนุนให้บริการและอ านวยความสะดวกด้านอุปกรณ์อาคารสถานท่ีให้กับชุมชน 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการพัฒนาโรงเรียน 
   6. เผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียนให้ปรากฏแก่ชุมชน            

 7. การให้บริการด้านต่างๆแก่ชุมชน 
           8. ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

9. ร่วมพัฒนาสาธารณะสมบัติของชุมชน   
10. ขอความร่วมมือกับชุมชนด้านทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนกิจกรรมกีฬาภายใน 

  11. ขอความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนท้ังภาครัฐและเอกชน  
 

7.  งำนอนำมัยโรงเรียน   ประกอบด้วย 
1. นำงวิริยำ   รินลำ  งำนฟนัสะอำดเหงือกแข็งแรง/งำนปฐมพยำบำล หัวหน้ำ 
2. นายมาโนช   ทัตเศษ  งานปฐมพยาบาล /งานตรวจสุขภาพนักเรียน  รองหัวหน้า 
3. นางค าพัน   หินแก้ว  งานอบรม ยสร./งานปฐมพยาบาล   ผู้ช่วย 
4. นางสุมาลี  ด ารงพันธุ์ งานอบรม ยสร.     ผู้ช่วย 
5. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอก  งานอบรม ยสร.     ผู้ช่วย 
6. นายเสกสรรค์   หินแก้ว  งานบริจาคโลหิต     ผู้ช่วย 
7. นางสาวนิลุบล สาระ  งานบริจาคโลหิต     ผู้ช่วย 
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8. นางสาวสมรัศมิ์   สายทอง  งานประกันอุบัติเหตุกลุ่ม   ผู้ช่วย 
9. นายปิยะพงษ์   เอมรุญ  งานป้องกันไข้เลือดออก   ผู้ช่วย 
10. นายอนุพงษ์   สีสัตย์ซื่อ  งานส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้มีน้ าหนักเกิน ผู้ช่วย 
11. นางกนกนิษฐ์   ยูงทอง  งานส่งต่อนักเรียนรักษา   ผู้ช่วย 
12. นางค าพรอย   สุวรรณรอ งานตรวจสุขภาพครู   ผู้ช่วย 
13. นางปคุณาณัช  ทองแจ่ม  งานตรวจสุขภาพครู   ผู้ช่วย 
14. นางสาวปนัดดา   กองมนต์  งานทักษะชีวิต/ประชาสัมพันธ์กลุ่ม  ผู้ช่วย 
15. นายสุรพิชญ์   วงศ์น้อย  งานอุบัติเหตุกลุ่ม/งานทักษะชีวิต  ผู้ช่วย 
16. นางสุกัญญา   จุมพรม  งานฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

บทบำทและหน้ำที่   
1.  ให้บริการในการปฐมพยาบาลนักเรียนท่ีเจ็บป่วย และวางแผนการจัดการการส่งต่อนักเรียนรักการรักษา 
2.  ให้สุขศึกษา โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์  กิจกรรมส่งเสริม การสร้างสุขภาพด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมต่อต้านยาเสพ

ติด เพศศึกษา การเจริญเติบโต กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง  การตรวจหมู่เลือดนักเรียนใหม่ ฯลฯ ตามสถานการณ์ภาวะ
สุขภาพ 

3.  ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานต่างๆ ด าเนินกิจกรรม เช่น การบริจาคโลหิต การ
ตรวจสุขภาพประจ าปีนักเรียน ม.1  การตรวจวัดสายตานักเรียน ตรวจสุขภาพประจ าปีครู  การจัดท าประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน 
ฯลฯ 

4.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพนักเรียน เช่น จัดฝึกอบรม นักเรียนผู้น าเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน 
 

8.  งำนธนำคำรโรงเรียน   ประกอบด้วย 
  1. นำงนุชนำรถ  ธ ำรงศริ ิ   หัวหน้ำ 
  2. นางสาวสุปราณี สุนทรสุริยวงศ์   รองหัวหน้า 
  3. นางสาวสมรัศมิ์   สายทอง   ผู้ช่วย 
  4. นางสุจิตรา  จันกวด   ผู้ช่วย 
  5. นางสุกัญญา  จุมพรม   ผู้ช่วย 
            6. นางสาวสุพัตรา อ่อนน้อมดี  ผู้ช่วย 

 7. นางวรากร  น่วมถนอม  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  8. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหา  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด เก็บออมและอยู่อย่างพอเพียง 
2. ฝึกฝนให้เยาวชนได้เรียนรู้ระบบงานธนาคาร 
3. ฝึกความรับผิดชอบรู้จักเสียสละ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการท ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 

9. งำนเวรประจ ำวัน   ประกอบด้วย 
1.  นำยสถิตย์    ชมชื่น             หัวหน้ำ 
2. นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง   รองหัวหน้า 
2.  หัวหน้าเวรประจ าวัน           ผู้ช่วย 

 3.  ครูเวรประจ าวัน            ผู้ช่วย 
 4.  นางสาวทิพวรรณ   เพชรกันหา    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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9.1 คณะท ำงำน ชดุที่1 ( ทีมประสำนงำน)  ประกอบด้วย 

  1.  นำยสถิตย์    ชมชื่น             หัวหน้ำ 
  2.  หัวหน้าเวรประจ าวัน           กรรมการ 
  3.  นางสาวทิพวรรณ   เพชรกันหา    กรรมการและเลขานุการ 

        

บทบำทและหน้ำที ่
กรอบ นโยบำย ขอบข่ำยและภำระหน้ำที่ของงำน 
งำนเวรประจ ำวัน  มีหน้าท่ีดูแลนักเรียนต้ังแต่มาโรงเรียนช่วงเช้าจนถึงกลับบ้านหลังเลิกเรียนตามจุดและเวลา  ต่าง ๆ 

ตามท่ีก าหนดเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยภายในโรงเรียน โดยจัดให้มีคณะท างาน 3 ชุดเป็นผู้ปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีท่ีก าหนด  ดังน้ี 
มีหน้าท่ีน าแนวคิด กรอบ นโยบายและภาระหน้าท่ีโดยรวมของงาน  มาวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน วางแนวปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดผลส าเร็จ โดยประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและ ครูผู้ปฎิบัติงาน นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของคณะท างานชุดท่ี 2 
(ทีมท า) รวบรวมข้อมูล รายงาน จากเวรประจ าจุดต่าง ๆ มาสรุปประมวลผลและเสนอรายงานต่อผู้บริหาร 
 

  ภำระกิจ 
 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 2. ก าหนดหน้าท่ี ภาระงาน และผู้รับผิดชอบตามจุดต่าง ๆ ให้คลอบคลุมครบถ้วน  
 3. ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจตรงกัน 
 4. นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของคณะท างานชุดท่ี 2 (ทีมท า) รวบรวมข้อมูล รายงาน จากเวรประจ าจุดต่าง ๆ  
 5. มาสรุปประมวลผลและเสนอรายงานต่อผู้บริหาร 
 

9.2 คณะท ำงำน ชดุที่2 ( ทีมท ำ)  ประกอบด้วย 
  1.  นำยสถิตย์    ชมชื่น             หัวหน้ำ 

2.  หัวหน้าเวรประจ าวัน           กรรมการ 
  3.  ครูเวรประจ าวัน            กรรมการ 
  4.  นางสาวทิพวรรณ   เพชรกันหา    กรรมการและเลขานุการ 

 

บทบำทและหน้ำที ่
       มีหน้าท่ีปฏิบัติงานตามภาระกิจของจุดต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดความเรียบร้อยข้ึนในโรงเรียน  บันทึกข้อมูล 

สรุป รายงาน การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ เสนอต่อหัวหน้าเวรประจ าวัน ทุกสัปดาห์  ภาระกิจ มี 2 ส่วน ดังนี้ 
      1.  ภำระกิจของครเูวรประจ ำจุด 
 1.1  ปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี ท่ีก าหนดในแต่ละจุด 
 1.2  บันทึกข้อมูล สรุป รายงาน การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.3  เสนอต่อหัวหน้าเวรประจ าวัน เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าท่ีประจ าวัน 
      2.  ภำระกิจของหัวหน้ำเวรประจ ำวัน 

2.1  ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของครูเวรประจ าจุดต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น/ปัญหา/ 
      อุปสรรค์ ข้อเสนอแนะ จากการสรุป รายงานของเวรประจ าจุดต่าง ๆ  

 2.2  ทันทึก ประมวลผล สรุป รายงาน ลงสมุดบันทึกหัวหน้าเวรประจ าวัน  
2.3  น าส่งสมุดบันทึกหัวหน้าเวรประจ าวัน ให้หัวหน้าคณะท างาน ชุดท่ี 1 (ทีมประสาน) เพื่อรวบรวม 
        ตรวจสอบ น าเสนอต่อฝ่ายบริหารทุกสัปดาห์ 

 

10. งำนจัดท ำระเบียบและแนวปฏบิัติโรงเรียนนิยมศิลปอ์นสุรณ์   ประกอบด้วย 
1. นำงสำวภัคธีมำ แก้วยม    หัวหน้ำ    
2. นางลดาวัลย์  ใจเพชร    ผู้ช่วยและประสานงานงบประมาณ 
3. นางรวีวรรณ    โชคชัยชีวากร   ผู้ช่วยและประสานงานวิชาการ 
4. นายภูเบศร์    ปิ่นแก้ว    ผู้ช่วยและประสานงานบุคลากร 
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5. นายสมาน  ทวีผล    ผู้ช่วยและประสานงานท่ัวไป 
6. นางสุมาลี  ด ารงพันธุ ์   ผู้ช่วย 
7. นางสาธร  ธูปพุฒซา   ผู้ช่วย 
8. นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก    ผู้ช่วย 
9. นางสาวสิฏฐารัตน์   ขันทอง    ผู้ช่วย 
10. นางสุภัสสร     กันโรคา    ผู้ช่วย 
11. นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น    ผู้ช่วย 
12. นางสาวนิลุบล   สาระ    ผู้ช่วย 
13. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหา   ผู้ช่วย 
14. นางอรอุมา   ลักษณะทอง   ผู้ช่วยและเลขานุการ  
15. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย    ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ      

บทบำทและหน้ำที ่
1. มีหน้าท่ีน าแนวคิด กรอบ นโยบายและภาระหน้าท่ีโดยรวมของงาน  มาวิเคราะห์  
2. ออกแบบ วางแผน วางแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ โดยประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและ 4 ฝ่าย 
3. รวมรวมข้อมูลจัดท ารูปเล่มเพื่อใช้ประกอบงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  

 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
11. งำนกิจกำรนักเรียน 
 1. นำยสมำน  ทวีผล    หัวหน้ำ 
 2. นายมาโนช  ทัตเศษ    รองหัวหน้า 
 3. นายทวีศักด์ิ  สินทรัพย์    ผู้ช่วย  
 4. นายสาคร  เป้าใจสุข    ผู้ช่วย 
 5.นางพิชยา  ฐิติโรจน์    ผู้ช่วย 
 6. นางนิรามัย  โยชุ่ม    ผู้ช่วย 
 7. นายสุรพิชญ์  วงค์น้อย    ผู้ช่วย 
 8. นายวิเชียร  สุทธหลวง   ผู้ช่วย 
 9. นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ   ผู้ช่วย 

10.นายอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ    ผู้ช่วย 
11.นายชาญณรงค์  บุญจิตร    ผู้ช่วย 
12.นายธมกร  ยาหลง    ผู้ช่วย 
13.นายชัชวานนท์  สงคราม    ผู้ช่วย 
14.นายรัฐภูมิ     เอ่ียมรอด   ผู้ช่วย 
15. นายวิษณุกร  ศรีทร    ผู้ช่วย 

 16. นางสาวภัคธีมา แก้วยม    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 17. นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง    ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ร่วมให้ค าปรึกษา และรวบรวมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน จัดท าแผนงานฝ่าย กิจการนักเรียน

ให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ และพรรณนางานในงานบริหารกิจการนักเรียน 
3. ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
5. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
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6. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน 
8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
9. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 12.  งำนส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมนักเรียน       ประกอบด้วย 
1. นำงพิชยำ  ฐิติโรจน ์  หัวหน้ำ  
2. นางนิรามัย  โยชุ่ม   รองหัวหน้า  
3. นางค าพัน  หินแก้ว   ผู้ช่วย  
4. นางสาวภัคธีมา  แก้วยม   ผู้ช่วย 
5. นางเบญจมาศ  สุขเจริญ   ผู้ช่วย  
6. นางอ าภวัล  ไชยทา   ผู้ช่วย 
7. นายชาญณรงค์  บุญจิตร   ผู้ช่วย 
8. นางวรากร  น่วมถนอม  ผู้ช่วย 

  9. นายไพโรจน์  ผิวเณร   ผู้ช่วย 
10. นางลดาวัลย์  ใจเพชร   ผู้ช่วย 
11. นางนุชนารถ  ธ ารงศิริ   ผู้ช่วย 
12. นางสุมาลี  ด ารงพันธุ ์  ผู้ช่วย  
13. นางสาวพรทิพย์ อ่อนท้วม   ผู้ช่วย 
14. นายสาคร  เป้าใจสุข   ผู้ช่วย 
15. นางอรพิมพ์  พรหมชุลี   ผู้ช่วย 
16. นางสาวสุปราณี  สุนทรสริยวงศ์  ผู้ช่วย 
17. นางกนกนิษฐ์   ยูงทอง   ผู้ช่วย 
18. นางอภิญญา  พรมรักษา  ผู้ช่วย 
19. นางวิริยา   รินลา   ผู้ช่วย  
20. นางสาวอรัญญา ทุริดไธสง  ผู้ช่วย 
21. นายปิยะพงษ์  เอมรุญ   ผู้ช่วย   
22. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย   ผู้ช่วย   
23. นายต่อลาภ   ส าเภา   ผู้ช่วย   
24. นางสาวปนัดดา กองมนต์   ผู้ช่วย   
25. นายชัชวานนท์  สงคราม   ผู้ช่วย  
26. นายสุรัตน์  แซงสีนวล  ผู้ช่วย 
27. นางวิมลรัตน์  รูปแก้ว   ผู้ช่วย 
28. นายธมกร  ยาหลง   ผู้ช่วย 
29. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหา  ผู้ช่วย   
30. นางสาวมณธิชา    สิทธิยศ   ผู้ช่วย 
31. นางสาวนิลุบล  สาระ   เลขานุการ 
32. นายรัฐภูมิ  เอ่ียมรอด  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
33. นางสาวสุพัตรา    อ่อนน้อมดี  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ  

12.1 กิจกรรมชั่วโมงเรียนจริยธรรม ประกอบด้วย 
 1. นำงสำวภัคธีมำ แก้วยม   หัวหน้ำกิจกรรม 

2. นางสาวปนัดดา  กองมนต์   ประสานงานระดับช้ัน ม.1  
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3. นางวิริยา   รินลา   ประสานงานระดับช้ัน ม.2   
4. นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว   ประสานงานระดับช้ัน ม.3  
5. นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง   ประสานงานระดับช้ัน ม.4  
6. นางสาวมะลิสา  สุธารัตน์   ประสานงานระดับช้ัน ม.5  
7. นายสุรพิชญ์  วงษ์น้อย   ประสานงานระดับช้ัน ม.6  

12.2  กิจกรรมบรรพชำสำมเณรภำคฤดรู้อน ประกอบด้วย 
1. นำงเบญจมำศ สุขเจริญ   หัวหน้ำกิจกรรม 
2. นายสมาน  ทวีผล   รองหัวหน้า 
3. นางนิรามัย  โยชุ่ม   ผู้ช่วย 
4. นางพิชยา  ฐิติโรจน์   ผู้ช่วย 
5. นายระลึก  ซ้ายหนองขาม  ผู้ช่วย 
6. นางสาธร  ธูปพุฒซา  ผู้ช่วย 
7. นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว   ผู้ช่วย 
8. นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์   ผู้ช่วย 
9. นางสาวภัคธีมา แก้วยม   ผู้ช่วย 
10. นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง   ผู้ช่วย 
11. นางวรากร  น่วมถนอม  ผู้ช่วย 
12. นางเยาวลักษณ์ สามา   ผู้ช่วย    
13. นายชาญณรงค์ บุญจิตร   ผู้ช่วย 
14. นายธมกร  ยาหลง   ผู้ช่วย 
15. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหา  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
16. นายสุรัตน์  แซงศรีนวล  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ  

12.3 กิจกรรมเด็กดศีรนีิยมศิลป ์ ประกอบด้วย 
 1. นำงเบญจมำศ  สุขเจริญ   หัวหน้ำกิจกรรม 
 2. นางสาวภัคธีมา  แก้วยม   รองหัวหน้า 
 3. นางนิรามัย  โยชุ่ม   ผู้ช่วย 

4. นางพิชยา  ฐิติโรจน์   ผู้ช่วย 
5. นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง   ผู้ช่วย 
6. นางวรากร  น่วมถนอม  ผู้ช่วย 
7. นายชาญณรงค์  บุญจิตร   ผู้ช่วย 
8. นายธมกร  ยาหลง   ผู้ช่วย 
9. นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
10. นายวิษณุกร  ศรีทร   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

บทบำทและหน้ำที ่
1. วางแผนและจัดท าแผนปฏิบัติการของงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
2. วางแผนและก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลในงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
3. วางแผนและจัดการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน  
4. จัดโครงการ หรือ กิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนตามนโยบายโรงเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม    
    นักเรียนแบบบูรณาการและสอดแทรกในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
  4.1 สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนท่ีมีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและกิจกรรม เช่น  
       มอบรางวัลเด็กดี ศรีนิยมศิลป์ เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนท่ีท าความดีด้านต่าง ๆ 
   4.2 จัดค่ายพุทธบุตรเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับช้ัน ม.4 ปีละ 1 ครั้ง 
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  4.3 ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียนรับผิดชอบในหน้าท่ีการพัฒนาและดูแลเขตรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน ในรูปของ 
        กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เร่ืองความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
  4.4 ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนา ของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของชาติ 
  4.5 จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 
   4.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัย  กิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน กิจกรรม 
   สาธารณประโยชน์  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม  กิจกรรมปฐมนิเทศ  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  กิจกรรมไหว้ครู  งานพิธี 
   มุทิตาจิต  ตักบาตรวันข้ึนปีใหม่  กิจกรรมในช่ัวโมงเรียนจริยธรรม  ปฏิบัติธรรมวันส าคัญต่างๆ  บรรพชาสามเณรภาค 
   ฤดูร้อน  เป็นต้น 
5. ประสานงานกับหัวหน้าระดับช้ัน ครท่ีูปรึกษา ครปูระจ าวิชา  หัวหน้าคณะสี หัวหน้าหมวดวิชา ท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
   นักเรียน 
6.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
7. ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

13. งำนป้องปรำมยำเสพตดิ     ประกอบด้วย 
1. นำยมำโนช      ทัตเศษ    หัวหน้ำ 
2. นายสมาน      ทวีผล    รองหัวหน้า 
3. นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ   ผู้ช่วย 
4. นายสาคร   เป้าใจสุข    ผู้ช่วย 
5. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์   ผู้ช่วย 
6. นายนคร   กงจีน    ผู้ช่วย 
7. นางพิชยา  ฐิติโรจน์    ผู้ช่วย 
8. นายเสกสรรค์  หินแก้ว    ผู้ช่วย 
9. นางค าพัน  หินแก้ว    ผู้ช่วย 
10. นายระลึก  ซ้ายหนองขาม   ผู้ช่วย 
11. นางนิรามัย  โยชุ่ม    ผู้ช่วย 
12. นางอ าภวัล    ไชยทา    ผู้ช่วย 
13. นางจุฑาภัทร์  ปะเมโท    ผู้ช่วย 
14. นางสาวสุปราณ ี สุนทรสุรยิวงศ์   ผู้ช่วย 
15. นายกิตติ  เขตจัตุรัส   ผู้ช่วย 
16. นางอรอุมา  ลักษณะทอง   ผู้ช่วย 
17. นางสาวทิพวรรณ  เพชรกันหา   ผู้ช่วย 
18. นายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย์   ผู้ช่วย 
19. นายทวีศักด์ิ  สินทรัพย์    ผู้ช่วย 
20. นายณัฐกานต์  เพชรนิล    ผู้ช่วย 
21. นายธมกร  ยาหลง    ผู้ช่วย 
22. นายชาญณรงค์ บุญจิตร    ผู้ช่วย 
23. นายอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ    ผู้ช่วย 
24. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย    ผู้ช่วย 
25. นายชัชวานนท์ สงคราม    ผู้ช่วย 
26. นายปิยะพงษ์  เอมรุญ    ผู้ช่วย 
27. นางวิริยา  รินลา    ผู้ช่วย 
28. นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง    ผู้ช่วย 
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29. นางวรากร  น่วมถนอม   ผู้ช่วย 
30. นายสุรัตน์  แสงสีนวล   ผู้ช่วย 
31. นายต่อลาภ  ส าเภา    ผู้ช่วย 
32. นายรัฐภูมิ  เอ่ียมรอด   ผู้ช่วย 
33. นางเบญจมาศ สุขเจริญ    ผู้ช่วย 
34. นางสาวอรัญญา  ทุริดไทสง   ผู้ช่วย 
35. นายวิเชียร  สุทธิ์หลวง   ผู้ช่วย 
36. นางเยาวลักษณ์ สามา    ผู้ช่วย 
37. นางสาวกมลรัตน์      จันทร์น้อย   ผู้ช่วย 
38. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอก    ผู้ช่วย 
39. นางสุนันทา  ปิ่นแก้ว    ผู้ช่วย 
40. นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว    ผู้ช่วย 
41. นางพชรมน  รัตนมณี    ผู้ช่วย 
42. นางอรพิมพ ์  พรหมชุลี    ผู้ช่วย 
43. นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์    ผู้ช่วย 
44. นางสาวมะลิสา สุธารัตน์    ผู้ช่วย 
45. นางสาวปนัดดา กองมนต์    ผู้ช่วย  
46. ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน    ผู้ช่วย 
47. นายวิษณุกร  ศรีทร    ผู้ช่วย 
48. นางสาวภัคธีมา แก้วยม    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
49. นางกนกนิษฐ์ ยูงทอง     ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

13.1 กิจกรรมวันตอ่ต้ำนยำเสพติด 
 นำยมำโนช  ทัตเศษ    หัวหน้ำกิจกรรม    
13.2 กิจกรรมตรวจปัสสำวะนกัเรียนกลุ่มเสี่ยง 

นำยอนพุงษ ์  สีสัตย์ซ่ือ   หัวหน้ำกิจกรรม  
13.3 กิจกรรมอบรมแกนน ำนกัเรียนต่อต้ำนยำเสพติด 
 นำยสมำน  ทวีผล    หัวหน้ำกิจกรรม  
13.4 กิจกรรมห้องเรียนสีขำว 
 นำงนิรำมัย  โยชุ่ม    หัวหน้ำกิจกรรม 
13.5 กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรีแ่ละแอลกอฮอล ์
 นำยพงษ์สิทธิ ์  ศิรพิฒัน ์   หัวหน้ำกิจกรรม 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ดูแลเกี่ยวกับนักเรียน  และติดตามอบายมุขท้ังหมด  เช่น  ยาเสพติด  การพนัน  เกมส์ 
2. ให้ความรู้เร่ืองพิษภัย  อันตรายและกฎหมายลงโทษผูผ้่าผืนและการท าความผิดจากอบายมุข 
3. ติดตาม ดูแลพฤติกรรมนักเรียน  ภายในและภายนอกสถานศึกษา  โดยประสานครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน 
4. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
5. ให้การอบรมสั่งสอน  และลงโทษนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในกิจกรรมส าคัญๆ เกี่ยวกับการรณรงค์ต่าง ๆ 
7. รายงานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงประจ าเดือนทุกวันท่ี  1  -  5  ของทุกเดือน 
8. สรุปประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงาน 
9. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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14.  งำนห้องเรยีนสีขำว     ประกอบด้วย 
 1. นำงนิรำมัย   โยชุ่ม   หัวหน้ำ 
 2. นายมาโนช  ทัตเศษ   รองหัวหน้า 
 3. นายสมาน  ทวีผล   ผู้ช่วย 
  4. นายสาคร  เป้าใจสุข   ผู้ช่วย 

5. นายชาญณรงค์  บุญจิตร   ผู้ช่วย 
6. นายธมกร  ยาหลง   ผู้ช่วย 
7. นางวรากร  น่วมถนอม  ผู้ช่วย 
8. นางวิริยา   รินลา   ผู้ช่วย 
9. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย   ผู้ช่วย 

 10. นายรัฐภูมิ     เอ่ียมรอด  ผู้ช่วย 
11. ครูท่ีปรึกษาทุกคน    ผู้ช่วย   

 12. นางสาวสุปราณ ี สุนทรสุริยวงศ์  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 13. นางสาวสมรัศมิ ์ สายทอง   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. จัดให้มีการท าโครงสร้างห้องเรียนสีขาวประจ าห้องเรียน 
2. จัดให้มีการท าบอร์ดให้ความรู้ประจ าห้องเรียน 
3. จัดให้มีการประกวดห้องเรียนสีขาว 
4. จัดให้มีการรายงานผลห้องเรียนสีขาวประจ าห้องเรียน 
5. จัดอบรมนักเรียนเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด 

 
15.  งำนส่งเสริมประชำธปิไตย     ประกอบด้วย 
 1. นำยสุรพิชญ ์  วงศ์น้อย   หัวหน้ำ 
 2. นายสุรัตน์   แสงสีนวล  รองหัวหน้า 
 3. นางวิริยา   รินลา   ผู้ช่วย 

4. นายปิยะพงษ์   เอมรุญ   ผู้ช่วย 
5. นายรัฐภูมิ  เอ่ียวรอด  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
6. นางสาวปนัดดา  กองมนต์   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ  

 

บทบำทและหน้ำที ่
 1. จัดให้นักเรียนได้รับข่าวสาร ความรู้ ท้ังในด้านหลักการ ทฤษฎี และข่าวสารด้านการเมือง การปกครอง 
              ของไทย  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก และแสดงความคิดเห็นด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางภายใต้ 
               สิทธิหน้าท่ี และเสรีภาพท่ีเหมาะสม 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม โดยเน้นกิจกรรมเชิงสามัคคีธรรม คารวธรรม และปัญญาธรรม 
 4. จัดอบรมผู้น านักเรียนและจัดท าโครงการให้คณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรม 
               ของคณะกรรมการนักเรียนเป็นไปอย่างเข้มแข็งต่อไป 
 5. จัดกิจกรรมให้มีการเลือกต้ังประธานนักเรียนสภานักเรียนโดยให้มีรูปแบบและวิธีการสอดคล้องกับการ  
               ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยของประเทศ 
 6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 16.  งำน TO BE NUMBER ONE      ประกอบดว้ย 
 1.นำงกนกนิษฐ ์  ยูงทอง     หัวหน้ำ 

2. นายอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ    รองหัวหน้า 
3. นางจุฑาภัทร  ปะเมโท    ผู้ช่วย 
4. นางมะลิ  ทุยไธสงค์   ผู้ช่วย    
5. นายมาโนช  ทัตเศษ    ผู้ช่วย 
6. นางอภิญญา  พรมรักษา   ผู้ช่วย 
7. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย    ผู้ช่วย 
8. นางสาวปนัดดา  กองมนต์    ผู้ช่วย 
9. นายรัฐภูมิ  เอ่ียมรอด   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
10. นางวิริยา  รินลา    ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

บทบำทและหน้ำที ่
 1. จัดท าแผนปฏิบัติการ TO BE  NUMBER ONE ในสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและนโยบาย 
               การด าเนินงานกิจกรรมในโครงการ TO BE  NUMBER ONE  ของจังหวัดและอ าเภอ 
 2. รับสมัครสมาชิกและจัดต้ังชมรมTO BE  NUMBER ONEในสถานศึกษาและด าเนินการตามองค์ประกอบ 3 ก 
 3. ควบคุม  ก ากับ  ติดตามความก้าวหน้างาน TO BE  NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
 4. จัดต้ังศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาและมีชมรมท่ีมีองค์ประกอบครบ 3 ก 
 5. รวบรวมทะเบียนสมาชิก / ทะเบียนชมรม  เป็น Files Excel  จัดส่งให้ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE  NUMBER  
     ONE  ระดับอ าเภอและจังหวัด 
  6. ด าเนินการในสถานศึกษา ให้เป็น สถานศึกษาปลอดยาเสพติด 

7. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ TO BE  NUMBER ONE ท่ีหน้าสถานศึกษา 
 8. ขยายเครือข่ายการด าเนินงาน ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

 9. จัดกิจกรรมและด าเนินการให้สถานศึกษามีระบบป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งต่อเน่ืองและยั่งยืน    
 10.  ประชุมปรึกษาหารือ และประเมินผล  ปรับปรุงระบบแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับปัญหาตามสถานการณ์ 
 11. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  รวบรวมผลงานและสรุปผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ เสนอศูนย์ประสานงานและ 
       ต่อประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับอ าเภอ ทุกรอบเดือน 
 

17.  งำนคะแนนควำมประพฤตินกัเรียน    ประกอบด้วย 
 1. นำงสำวภัคธีมำ  แก้วยม    หัวหน้ำ 

2. นายทวีศักด์ิ   สินทรัพย์    รองหัวหน้า 
3. นายสมาน  ทวีผล    ผู้ช่วย  
4. นางเยาวลักษณ์  สามา    ผู้ช่วย 
5. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย    ผู้ช่วย 
6. นางสาวปนัดดา  กองมนต์    ผู้ช่วย 
7. นางกชณิภา     สินทรัพย์    ผู้ช่วย 
8. นางสาวทิพวรรณ   เพชรกันหา   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
9. นายวิษณุกร  ศรีธร    ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

บทบำทและหน้ำที ่
 1. วางแผนงาน เพื่อหาแนวปฏิบัติให้สอดคล้องและสอดรับกับนโยบายสถานศึกษา 
 2. ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ (ว่าด้วยคะแนนความประพฤติของนักเรียน  
     พ.ศ.2555) ปีการศึกษา 2561 
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3. ปฏิบัติงานโดยยึด ระเบียบโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ (ว่าด้วยคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ.2555)  
      ปีการศึกษา 2561 เป็นหลักในการพิจารณาโทษของนักเรียน 

4. ประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
5. จัดท าสารสนเทศงานคะแนนความประพฤติแต่ละภาคเรียน 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

18.  งำนวินัยจรำจร    ประกอบด้วย 
 1. นำยวิเชียร  สุทธหลวง   หัวหน้ำ 

2. นายมาโนช  ทัตเศษ    รองหัวหน้า 
3. นายสมาน   ทวีผล    ผู้ช่วย 
4. นายสาคร  เป้าใจสุข    ผู้ช่วย    
5. นางอรพิมพ์  พรหมชุบี   ผู้ช่วย 
6. นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง    ผู้ช่วย 
7. นางสาวสุปราณ ี สุนทรสุริยวงศ์   ผู้ช่วย 
8. นายวินิจ     ขันตี    ผู้ช่วย 
9. นางนิรามัย   โยชุ่ม     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
10. นายอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ    ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

บทบำทและหน้ำที ่
1. จัดท าทะเบียนการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน 
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจรทางบก การเดิน การใช้รถจักรยานยนต์ การใช้บริการรับส่งและโดยสารประจ าทาง 
3. จัดอบรมการขับข่ีปลอดภัยให้กับนักเรียนท่ีใช้รถจักรยานยนต์ 
4. ประสานผู้ปกครองกรณีที่มีปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียน 

 

19. งำนพิจำรณำลงโทษนกัเรียน      ประกอบด้วย 
  1. นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ   หัวหน้า 
  2. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์   รองหัวหน้า 
 1. นายทวีศักด์ิ  สินทรัพย์    ผู้ช่วย 
 2. ณัฐกานต์  เพชรนิล    ผู้ช่วย 
 3. หัวหน้าระดับช้ันท่ีเกี่ยวข้อง    ผู้ช่วย 

4. ครูท่ีปรึกษาช้ันท่ีเกี่ยวข้อง    ผู้ช่วย 
 5. นายสมาน  ทวีผล    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 6. นางสาวภัคธีมา  แก้วยม    ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ก าหนดเกณฑ์การลงโทษตามความผิดหนัก - เบา 
2. พิจารณาการลงโทษตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. ส่งต่องานกิจการนักเรียน 

 

20.  งำนปกครอง  ประกอบด้วย   
1. นำยระลกึ  ซ้ำยหนองขำม  หัวหน้ำ 
2. นางปาลิกา  ทัตเศษ   รองหัวหน้า 
3. นายสาคร  เป้าใจสุข   ผู้ช่วย 
4. นายพิพัฒน์   ตันติพันธุ์พิพัฒน์  ผู้ช่วย 
5. นายนคร   กงจีน   ผู้ช่วย 
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6. นายมาโนช  ทัตเศษ   ผู้ช่วย 
7. นายทวีศักด์ิ   สินทรัพย์   ผู้ช่วย 
8. นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์  ผู้ช่วย 
9. นายณัฐกานต์   เพชรนิล   ผู้ช่วย 
10. นายพงษ์สิทธิ์   ศิริพัฒน์   ผู้ช่วย 
11. นายปิยะพงษ์  เอมรุญ   ผู้ช่วย 
12. นายสุรพิชญ์    วงศ์น้อย   ผู้ช่วย 
13. นายชัชวานนท์   สงคราม    ผู้ช่วย 
14. นายอนุพงษ์    สีสัตย์ซื่อ   ผู้ช่วย 
15. นายต่อลาภ  ส าเภา   ผู้ช่วย 
16. นางสาวสุปราณ ี  สุนทรสุริยวงศ์  ผู้ช่วย 
17. นางเบญจมาศ  สุขเจริญ   ผู้ช่วย 
18. นางพิชยา   ฐิติโรจน์   ผู้ช่วย 
19. นางสาวปนัดดา  กองมนต์   ผู้ช่วย 
20. นางมะลิสา  สุธารัตน์   ผู้ช่วย 
21. นางวิริยา   รินลา   ผู้ช่วย 
22. นางสาวทิพวรรณ  เพชรกันหา  ผู้ช่วย 
23. นางสาวภัคธีมา  แก้วยม   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
24. นางกนกนิษฐ์   ยูงทอง   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
บทบำทและหน้ำที ่
 1. ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน  ระเบียบ  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

2. วางแผนงานปกครองนักเรียนพร้อมท้ังด าเนินการให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
 3. บริหารงานปกครองนักเรียน ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบการประสานงานปกครองนักเรียน 
 4. ส่งเสริม  พัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อ 
     สังคม  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 
 5. การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม    
     การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การด าเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์ใน 
      โรงเรียน เรื่องชู้สาวภายในและภายนอกโรงเรียน 
 6. วางแผนและร่วมจัดท าแผนการปฏิบัติการของงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
 7. วางแผนและร่วมก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
 8. วางแผนและด าเนินการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
 9. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนและองค์กรอื่นเพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
 10. การประเมินผลงานปกครองนักเรียน 
 11. บันทึกการหักคะแนนพฤติกรรมนักเรียน แจ้งผลการบันทึกการหักคะแนนนักเรียนให้งานระดับและงานระบบดูแล 
       ช่วยเหลือนักเรียน 
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

     20.1  งำนสำรวัตรนกัเรียน   ประกอบด้วย 
  1. นำยสมำน  ทวีผล   หัวหน้ำ    
  2. นายสาคร  เป้าใจสุข   รองหัวหน้า  
  3. นายมาโนช  ทัตเศษ   ผู้ช่วย   
  4. นายทวีศักด์ิ   สินทรัพย์   ผู้ช่วย  
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  5. นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์  ผู้ช่วย   

    6. นายณัฐกานต์   เพชรนิล   ผู้ช่วย   
   7. นายปิยะพงษ์  เอมรุญ   ผู้ช่วย   

  8. นายชัชวานนท์   สงคราม   ผู้ช่วย 
  9. นานยต่อลาภ    ส าเภา   ผู้ช่วย 
  10. นายพงษ์สิทธิ์   ศิริพัฒน์        ผู้ช่วย 
  11. นายสุรัตน์  แซงสีนวล  ผู้ช่วย 

12. นายธมกร  ยาหลง   ผู้ช่วย 
13. นางวรากร  น่วมถนอม  ผู้ช่วย 

  14. นายอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  15. นางสาวภัคธีมา แก้วยม   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

บทบำทและหน้ำที ่
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 2. ติดตาม ดูแลพฤติกรรมนักเรียน ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 3. ให้การอบรมสั่งสอน และลงโทษนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
 4. ประสานงานบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
               โดยเฉพาะการหลีกไกลแหล่งอบายมุข 
 5. ส่งเสริมความเป็นลูกผู้ชาย ความรักชาติ ก ากับดูแลนักศึกษาวิชาทหารร่วมกับหน่วยบัญชาการก าลังส ารอง 
 6. สรุปประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 7. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

    20.2  งำนมำสำย  ประกอบด้วย 
 1. นำยภูเบศร ์  ปิ่นแก้ว   หัวหน้ำ 
 2. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย   รองหัวหน้า 
 3. นายสมาน  ทวีผล   ผู้ช่วย 
 4. นายทวีศักด์ิ  สินทรัพย์   ผู้ช่วย 
 5. นายอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ   ผู้ช่วย 
 6. นายวิเชียร  สุทธหลวง  ผู้ช่วย 
 7. นายชาญณรงค์  บุญจิตร   ผู้ช่วย 
 8. นายสุรัตน์   แซงสีนวล  ผู้ช่วย 
 9. นายต่อลาภ    ส าเภา   ผู้ช่วย 
 10. นายธมกร  ยาหลง   ผู้ช่วย 
 11. ครูเวรวันจันทร์-ศุกร์    ผู้ช่วย 
 12. ครูท่ีปรึกษา     ผู้ช่วย 
 13. คณะกรรมการสภานักเรียน   ผู้ช่วย 
 14. นายปิยะพงษ์  เอมรุญ   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 15. นายวิษณุกร  ศรีธร   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. กำรปฏบิตัิหน้ำทีค่รเูวรตรวจกำรมำโรงเรียนสำยของนกัเรียน ดังนี้ 

     1.1 ครท่ีูปรึกษาท าหน้าท่ีตรวจสาย “หลังเคำรพธงชำติ” ท าหน้าท่ีบันทึกสถิติการมาสาย   
     1.2 ครูเวรประจ าวันท าโทษนักเรียนท่ีมาสาย รายละเอียดดังน้ี 

        1.2.1 ครูเวรตรวจสายปฏิบัติหน้าท่ีในตอนเช้า “หลังเคำรพธงชำติ”   
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         1.2.2 กรณีนักเรียนมาหลังจากธงชาติข้ึนสู่ยอดเสาแล้ว  ให้ถือว่าเป็นการมาไม่ทันเข้าแถว ให้ปฏิบัติดังน้ี 
        - ให้นักเรียนเข้าแถว ณ บริเวณสนำมฟุตซอล 
         - ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง และฟังข่าวสารพร้อมนักเรียนท้ังหมด 
         - บันทึกสถิติมาไม่ทันเข้าแถวโดยครูท่ีปรึกษา 
         - ครูเวรอบรมนักเรียน ลงโทษให้นั่งสมำธิ พร้อมท้ังให้นักเรียนพัฒนา/บ าเพ็ญประโยชน์ตามท่ีเห็นสมควร 
   1.2.3 พบนักเรียนมาสาย ไม่ได้เข้าเรียนคาบโฮมรูม ให้ปฏิบัติดังน้ี 
         - ครูเวร/เจ้าหน้าท่ี บันทึกสถิติมาสาย หน้าอาคารเพทาย กลุ่มบริหารท่ัวไป 
        - อบรมหรือลงโทษน่ังสมาธินักเรียนท่ีมาสายแล้วแต่กรณี พร้อมท้ังอนุญาตเข้าห้องเรียน 

  1.3 บันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีในสมุดบันทึกเวรประจ าวัน 
   1.4 ท่ีปรึกษาส่งสถิติการมาสายท่ีหัวหน้าระดับ/หัวหน้าห้องส่งท่ีห้องส านักงานกิจการนักเรียน อาคารเพทาย 

     1.5 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ แล้วแต่จะได้รับมอบหมาย  
2. เกณฑ์กำรตดัคะแนนควำมประพฤติและคำดโทษ  ดังนี ้

     สาย  หลังเคารพธงชาติ ตัดคะแนนความประพฤติ 2 คะแนน และท าโทษน่ังสมาธิ  
 

ฝ่ำยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
21.  งำนระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 

1. นำงกนกนิษฐ ์  ยูงทอง   หัวหน้ำ 
2. นางสาวภัคธีมา  แก้วยม   รองหัวหน้า 
3. นายสถิตย์  ชมช่ืน   ผู้ช่วย 
4. นายสมาน  ทวีผล   ผู้ช่วย 
5. นางนิรามัย  โยชุ่ม   ผู้ช่วย 
6. นายณัฐกานต์  เพชรนิล   ผู้ช่วย 
7. นายสาคร      เป้าใจสุข   ผู้ช่วย 
8. นายทวีศักด์ิ  สินทรัพย์   ผู้ช่วย 
9. หัวหน้าระดับช้ัน ม.1 – ม.6   ผู้ช่วย 
10. นางเยาวลักษณ ์ สามา   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
11. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหา  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ศึกษารูปแบบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภพและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
2. ประสานการท างานของทีมน า  ทีมประสาน และทีมท า 
3. นิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของหัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษา 
4. ประเมินผล และรายงานผล การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
21.1 คณะกรรมกำรทีมน ำ  ประกอบด้วย 

1. นำยประทนิ  เหลืองทอง ประธำนกรรมกำร 
2. นายสรสิช  แขวงแข่งขัน กรรมการ 
3. นายทนงศักด์ิ  ธาราเกษม กรรมการ 
4. นางสาวณัฎฐ์ธนันท์ ร าเจริญ  กรรมการ 
5. นายสมชาย  ศรีฉ่ าพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ของโรงเรียนในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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3. นิเทศ  ติดตาม  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการ 
5. ให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

21.2 คณะกรรมกำรทีมประสำน  ประกอบด้วย 
1. นำงกนกนิษฐ ์  ยูงทอง  หัวหน้ำ 
2. นางค าพัน  หินแก้ว  รองหัวหน้า 
3. นายเสกสรรค์  หินแก้ว  ผู้ช่วย 
4. นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว  ผู้ช่วย 
5. นางสาวภัคธีมา  แก้วยม  ผู้ช่วย 
6. นายณัฐกานต์  เพชรนิล  ผู้ช่วย 
7. นางจุฑาภัทร์  ปะเมโท  ผู้ช่วย 
8. นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร ผู้ช่วย 
9. หัวหน้าระดับช้ัน ม.1 - ม.6   ผู้ช่วย 
10. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   ผู้ช่วย 
11. นายสถิตย์  ชมช่ืน  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
12. นางสาววิริญญา  ฝางแก้ว  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ประชุมคณะกรรมการทีมประสานเดือนละ 1 ครั้ง 
2. รับนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียนจากคณะกรรมการ 
3. ก าหนด แนวทางการบริหารจัดการการด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของทีมน า 
4. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
5. ประสานการท างานกับงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกิจกรรมของระบบฯ 
6. นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 
7. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. รายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะแก่ทีมน า 

 

21.3 คณะกรรมกำรทีมท ำ  ประกอบด้วย 
1.  นำยสถิตย ์  ชมชื่น  หัวหน้ำ 
2.  นายทวีศักด์ิ  สินทรัพย์   รองหัวหน้า 
3.  หัวหน้าระดับช้ัน ม.1 – ม.6  ผู้ช่วย 
4.  ครูท่ีปรึกษาทุกคน   ผู้ช่วย 
5.  นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
6.  นางสาวภัคธีมา แก้วยม  ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
บทบำทและหน้ำที ่

1. ด าเนินการ  ตามแผน  ปฏิทินปฏิบัติงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. จัดการประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูในระดับช้ันเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมบันทึกการประชุม 
3. ในกรณีนักเรียนท าผิดระเบียบให้ครูท่ีปรึกษาปฏิบัติดังน้ี 

3.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  รวบรวมสรุป ประเมินผล 
พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

3.2 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
3.3 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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4. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

22.  งำนบ้ำนพบโรงเรียน      ประกอบด้วย 
1. นำยสำคร    เป้ำใจสุข  หัวหน้ำ 
2. นายสมาน    ทวีผล   รองหัวหน้า 
3. นายณัฐกานต์    เพชรนิล   ผู้ช่วย 
4. นายมาโนช    ทัตเศษ   ผู้ช่วย 
5. นายพิพัฒณ์พล   เนตรทิพย์  ผู้ช่วย 
6. นายสถิตย์    ชมช่ืน   ผู้ช่วย 
7. นางสาวนาลลออ   น้อยกรม   ผู้ช่วย 
8. นางอรพิมพ์    พรหมชุลี   ผู้ช่วย 
9. นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง   ผู้ช่วย 
10. นายทวีศักด์ิ    สินทรัพย์   ผู้ช่วย 
11. นางสาวสุปราณี  สุนทรสริยวงศ์  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
12. นางกนกนิษฐ์    ยูงทอง   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 

    

 บทบำทและหน้ำที ่
  1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมบ้านพบโรงเรียน  โดยศึกษาการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมาเพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนงาน 
  2. จัดท าโครงการ  รายละเอียดการด าเนินการ 
  3. จัดท าค าสั่ง  ประชุม และประสานงาน 
 4. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 5. รายงานผล 
 

23. งำนเยี่ยมบ้ำนนักเรียน   ประกอบด้วย 
1.  นำงสำวสุปรำณ ี สุนทรสุรยิวงศ ์  หัวหน้ำ 
2.  นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น   ผู้ช่วย 
3.  หัวหน้าระดับ     ผู้ช่วย 
4.  ครูท่ีปรึกษา     ผู้ช่วย 
5.  นางนิรามัย  โยชุ่ม   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

23.1 ทีมประสำนระดบัชั้น  ประกอบด้วย 
1. นางสาววิริญญา  ฝางแก้ว  ประสานระดับช้ัน ม.1 
2. นายสุรัตน์  แซงสีนวล ประสานระดับช้ัน ม.2 
3. นางสุจิตรา  จันกวด  ประสานระดับช้ัน ม.3 
4. นางสาวนิลุบล  สาระ  ประสานระดับช้ัน ม.4 
5. นางสาวมะลิสา  สุธารัตน์  ประสานระดับช้ัน ม.5 
6. นางวิมลรัตน์  รูปแก้ว  ประสานระดับช้ัน ม.6 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. จัดท าแผนงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน  โดยศึกษาการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมาเพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนงาน 
2. จัดท าโครงการ รายละเอียดการด าเนินการ 
3. จัดท าค าสั่ง  ประชุม  ประสานงาน 
4. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
5. รายงานผล 
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24. งำนเครอืข่ำยผู้ปกครอง  ประกอบด้วย  
  1. นำยสำคร  เป้ำใจสุข  หัวหน้ำ 

2. นางพิชยา    ฐิติโรจน์   ผู้ช่วย 
3.  นางค าพัน  หินแก้ว   ผู้ช่วย 
4.  นายเสกสรรค์   หินแก้ว   ผู้ช่วย 
5.  นายสุทธิกาญจน์ แหวนหล่อ  ผู้ช่วย 
6.  นายสถิตย์  ชมช่ืน   ผู้ช่วย 
7.  นายระลึก    ซ้ายหนองขาม  ผู้ช่วย 
8. นางสาวสมรัศมิ์   สายทอง   ผู้ช่วย 
9. นางปาลิกา    ทัตเศษ   ผู้ช่วย 
10. นางปคุณาณัช   ทองแจ่ม   ผู้ช่วย 
11. นายชัชวานนท์   สงคราม   ผู้ช่วย 
12. นายอนุพงษ์    สีสัตย์ซื่อ   ผู้ช่วย 
13. นางพชรมน    รัตนมณี   ผู้ช่วย 
14. นายณัฐกานต์  เพชรนิล   ผู้ช่วย 
15. นางสาวภัคธีมา   แก้วยม   ผู้ช่วย 
16. หัวหน้าระดับ ม.1- ม.6    ผู้ช่วย 
17. นายสมาน  ทวีผล   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. จัดท าแผน  โครงการ  ปฏิทินการปฏิบัติงานและด าเนินการจัดงานเกี่ยวกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองตาม

ระดับช้ันต่าง ๆ และระดับโรงเรียน 
2. ร่วมกับคณะท างานอื่น ๆ ครูท่ีเกี่ยวข้อง  โดยจัดท าข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผู้ปกครองในงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ท้ังด้านการประชุมผู้ปกครอง  การคัดเลือกคณะกรรมการผู้ปกครองประจ าปีการศึกษา
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของสถานศึกษา 

3. ด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาและควบคุมความประพฤติท่ีเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน  ด้านสุขภาพร่างกาย  ด้านเศรษฐกิจและด้าน
ครอบครัว 

4. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. จัดท าท าเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับช้ันและระดับโรงเรียน 
6. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
7. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

25. งำน Scantool 4.0  ประกอบด้วย 
1. นำงสำวทิพวรรณ เพชรกนัหำ  หัวหน้ำ 
2. นางสาวนิลุบล  สาระ   รองหัวหน้า 
3. นายสุรัตน์  แซงสีนวล  ผู้ช่วย 
4. นางสุจิตรา  จันกวด   ผู้ช่วย   
5. นางสาวปนัดดา  กองมนต์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
6. นางสาวสุพัตรา  อ่อนน้อมดี  ผู้ช่วยผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



-74- 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ออกแบบ วางแผนงาน และจัดอบรมการใช้โปรแกรม Scantool 4.0  เพื่อกรอกข้อมูลคัดกรองผู้เรียน, เย่ียมบ้าน

นักเรียน , ประมวลผล SDQ และEQ  ให้ตรงตามเกณฑ์วัดและประเมินผลการด าเนินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. จัดท าคู่มือ ประชุมหรืออบรมให้ความรู้กับครูท่ีปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้งานโปรแกรม Scantool 4.0   
3. ก าหนดปฏิทินการส่งข้อมูลและเอกสาร Scantool 4.0  จากครูท่ีปรึกษา 
4. รวบรวมรายงานการ Scantool 4.0  เป็นระดับช้ันและโรงเรียน 
5. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
6. รายงานผลการด าเนินงาน 

 

26. งำนปรบัพฤตกิรรมนกัเรียน  ประกอบด้วย 
 1.  นำงเยำวลักษณ ์ สำมำ   หัวหน้ำ 
 2.  นายระลึก  ซ้ายหนองขาม  รองหัวหน้า 
 3.  นายสถิตย์  ชมช่ืน   ผู้ช่วย 
 4.  นางจุฑาภัทร์  ปะเมโท   ผู้ช่วย 

5.  นายมาโนช  ทัตเศษ   ผู้ช่วย 
 6.  นายสมภพ     บุญเท่ียงตรง  ผู้ช่วย 

7.  นางปาลิกา  ทัตเศษ   ผู้ช่วย 
8.  นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง   ผู้ช่วย 
9. นางสาวภัคธีมา  แก้วยม   ผู้ช่วย 
10.  นายอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ   ผู้ช่วย 
11.  นายสุรัตน์    แซงศรีนวล  ผู้ช่วย 
12.  นายปิยะพงษ์    เอมรญุ   ผู้ช่วย 

 13.  นายทวีศักด์ิ  สินทรัพย์   ผู้ช่วย 
14.  หัวหน้าระดับช้ัน ม.1 – ม.6   ผู้ช่วย  
15.  นายรัฐภูมิ     เอ่ียมรอด  ผู้ช่วยและเลขานุการ   

 16.  นายวิษณุกร  ศรีทร   ผู้ช่วยและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

บทบำทและหน้ำที ่
1. ก าหนดแนวทาง ปฏิทิน และวิธีการในการปรับพฤติกรรมนักเรียนท่ีได้รับการส่งต่อจากระดับช้ันและงานปกครอง 
2. ด าเนินการปรับพฤติกรรมนักเรียน ตามปฏิทินท่ีได้ก าหนดไว้ 
3. รายงานผลการด าเนินงานการปรับพฤติกรรมนักเรียนเป็นประจ าทุกเดือน 

 

27. งำนสแกนบตัรนักเรียน  ประกอบด้วย 
1. นำยทวีศักดิ ์  สินทรพัย ์  หัวหน้ำ 
2. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย   รองหัวหน้า 
3. นางสาวภัคธีมา  แก้วยม   ผู้ช่วย 
4. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหา  ผู้ช่วย   
5. นางสาวปนัดดา  กองมนต์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
6. นายวิษณุกร  ศรีธร   ผู้ช่วยผู้ช่วยเลขานุการ 

 

บทบำทและหน้ำที ่
1. จัดท าแผนงาน / โครงการงานสแกนบัตรนักเรียน   

2. ประสานงานการจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
3. ประสานงานการติดต้ัง แก้ไข โปรแกรมงานสแกนบัตรนักเรียน   
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4. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในงานคะแนนความประพฤติ 
5. จัดประชุมครูท่ีปรึกษาและครูผู้สอนในระดับช้ันเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6. ร่วมมือกับครูท่ีปรึกษาในการก ากับ ดูแลระเบียบวินัย การแต่งกาย การมาโรงเรียน และการกลับบ้านของนักเรียน
ตลอดจนหาทางป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนท่ีไม่เหมาะสม 
7. จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณ ี
8.  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานในโอกาสต่อไป 
9. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาและจัดท ารายงาน ประเมินผลส่งคณะกรรมการกลุ่มสถิติ เพื่อรายงานผู้อ านวยการ
โรงเรียนต่อไป 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งำนจัดท ำข้อมูลนกัเรียนยำกจนและยำกจนพิเศษ (เพิ่มเติม กลุ่มบริหำรวิชำกำร)  ประกอบด้วย 
 1. นางอรอุมา  ลักษณะทอง  หัวหน้า 
 2. นางสาวรัตนา  สุขกลิ่น   รองหัวหน้า 
 3. นางสาวสุภารัตน์ มัธรถ   ผู้ช่วย 
 4. ครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน ม.1   ผู้ช่วย 
 5. ครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน ม.2   ผู้ช่วย 
 6. ครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน ม.    ผู้ช่วย 
 7. นางสุภัสสร  กันโรคา   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
บทบำทหน้ำที ่
 1. พิจารณาคัดเลือกนักเรียนยากจนเพื่อน าข้อมูลกรอกเข้าโปรแกรม DMC 
 2. รวบรวมข้อมูลตามแบบ นร.01-นร.06 
 3. กรอกข้อมูลนักเรียนยากจนลงในโปรแกรม CCT 
 4. รายงานข้อมูลตามแบบ ก.001-ก006 ในโปรแกรม CCT 
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งำนสวัสดิกำรโรงเรียน                          
 

1. งำนสวัสดิกำรโรงเรียน  ประกอบด้วย 
 1. นายประทิน  เหลืองทอง   ประธาน 
 2. นางสาวณัฏฐ์ธนัน ร าเจริญ    รองประธาน 
 3. นายสรสิช  แขวงแข่งขัน   กรรมการ   
 4. นายทนงศักด์ิ  ธาราเกษม   กรรมการ 
 5. นายสมชาย  ศรีฉ่ าพันธุ์   กรรมการ 
 6. นางลดาวัลย์  ใจเพชร    กรรมการและเลขานุการ 
บทบำทและหน้ำที ่
 1 สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ก ากับ ควบคุม การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการต่างๆ ในโรงเรียน 
 2 จัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย งานสวัสดิการ ให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
 

 1.1 งำนสวัสดกิำรจ ำหน่ำยน้ ำดื่ม ประกอบด้วย        
       1. นางสุภาพ  สีไพสน    ท่ีปรึกษา 
       2. นางรมณ  ชมช่ืน    ท่ีปรึกษา 
       3. นางสุนันทา ปิ่นแก้ว    ผู้จัดการ 
       4. นางสาธร  ธูปพุฒซา   รองผู้จัดการ 
       5. นางสาวมะล ิ ทุยไธสง    กรรมการ 
       6. นางสุจิตรา จันกวด    กรรมการ 
       7. นางสุกัญญา จุมพรม    กรรมการ 
       8. นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อย    กรรมการ 
       9. นางสาวรัตนา ศุขกลิ่น    กรรมการ 
 บทบำทและหน้ำที่  

     1.1.1 จัดต้ังคณะกรรมการจ าหน่ายน้ าด่ืม เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                1.1.2 จัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย การจ าหน่ายน้ าด่ืม ให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
 

 1.2 งำนสวัสดกิำรร้ำนค้ำ ประกอบด้วย 
        1. นางสุภาพ  สีไพสน   ผู้จัดการ 
        2. นางค าพรอย  สุวรรณรอ  รองผู้จัดการ 
        3. นางลดาวัลย์  ใจเพชร   ฝ่ายขาย-จัดซื้อ 
        4. นางรมณ   ชมช่ืน   ฝ่ายขาย-สต็อก 
        5. นางณอริญ  แหวนหล่อ  ฝ่ายขาย-สต็อก 

        6. นางสุนันทา  ปิ่นแก้ว   ฝ่ายขาย-จัดซื้อ   
        7. นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น   เหรัญญิก – สต็อก 
        8. นางพิชยา  ฐิติโรจน์   ฝ่ายขาย 
        9. นางสุกัญญา  จุมพรม   ฝ่ายขาย 
        10. นางสุจิตรา  จันกวด   ฝ่ายขาย 
        11. นางสาวมะลิสา  สุธารัตน์   ฝ่ายขาย 
        12. นางสาววิริญญา  ฝางแก้ว   ฝ่ายขาย 
        13. นางสาวสิฎฐารัตน์ ขันทอง   ฝ่ายขาย 
        14. นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง   ฝ่ายขาย 
        15. นางสาวปนัดดา  กองมนต์   ฝ่ายขาย 
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        16. นางวนัสยา  ยิ้มน้อย   จัดซื้อ 

       17. นางสาวอรัญญา  ทุริดไธสง  จัดซื้อ 
        18. นางสาวสุภารัตน์  มัธรถ   บัญชี 

            บทบำทและหน้ำที่  
     1.2.1 จัดต้ังคณะกรรมการจ าหน่ายสินค้าสวัสดิการร้านค้าเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการแก่ครูและบุคลากร 

   ทางการศึกษา 

      1.2.2 จ าหน่ายสมุด-หนังสือเรียน-อุปกรณ์การเรียน-ชุดพลศึกษา-ชุดกีฬานักเรียน และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
                1.2.3 จัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย การจ าหน่ายสินค้าสวัสดิการร้านค้าให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
 

 1.3 งำนสวัสดิกำรร้ำนเครือ่งดื่ม ประกอบด้วย 
        1. นางอรอุมา  ลักษณะทอง  ผู้จัดการ 
        2. นางสุภัสสร  กันโรคา   กรรมการ 
        3. นางกชณิภา  สินทรัพย์   กรรมการ 

 บทบำทและหน้ำที่  
     1.3.1 จัดต้ังคณะกรรมการงานสวัสดิการร้านเครื่องด่ืม เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการแก่ครูและบุคลากร 

   ทางการศึกษา 
               1.3.2 จัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย งานสวัสดิการร้านเครื่องด่ืม ให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
 

1.4 งำนเงนิกองทนุแนะแนว ประกอบด้วย 
      1. นายทนงศักด์ิ  ธาราเกษม  ประธาน  
      2. นางจุฑาภัทร์  ปะเมโท   รองประธาน 
      3. นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร  กรรมการ 
      4. นางสุมาลี   ด ารงพันธุ์  กรรมการ 
      5. นางค าพัน   หินแก้ว   กรรมการ 
      6. นางนิรามัย   โยชุ่ม             กรรมการ 
      7. นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์  กรรมการ 
      8. นางสาวมะล ิ  ทุยไธสง   กรรมการ 
                9. นางสาวสุปราณี  สุนทรสุริยวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
 บทบำทและหน้ำที่  
        1.4.1 จัดต้ังกรรมการควบคุมดูแล รักษาผลประโยชน์และหารายได้เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 
       1.4.2 จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย ให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
 

 1.5 งำนเงนิกองทนุสะสมทรพัย์ น.อ. ประกอบด้วย 
      1. นางนิรามัย   โยชุ่ม   ประธาน    
      2. นางลดาวัลย์  ใจเพชร   รองประธาน 
      3. นางสาวสุปราณ ี  สุนทรสุริยวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
 บทบำทและหน้ำที่  
       1.5.1 จัดต้ังกรรมการควบคุมดูแล รักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิกในกองทุนและหารายได้เพื่อเป็น 
ของสมาชิกกองทุนสะสมทรัพย์ 
12.2.1 จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย ให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
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1.6 คณะกรรมกำรบริหำรเงนินอกงบประมำณ เงนิอุดหนุน เงินรำยได้สถำนศกึษำทกุประเภท 
     และเงินเรียนฟรี 15 ปี ประกอบด้วย 

                1. นายประทิน  เหลืองทอง  ประธาน 
      2. นายสรสิช   แขวงแข่งขัน  รองประธาน 
      3. นายทนงศักด์ิ  ธาราเกษม  รองประธาน 
      4. นายสมชาย   ศรีฉ่ าพันธุ์  รองประธาน 
      5. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  ร าเจริญ   รองประธาน 
      6. นางสาวภัคธมีา  แก้วยม   กรรมการ 
      7. นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร  กรรมการ 

     8. นายภูเบศร์   ปิ่นแก้ว   กรรมการ 

     9. นางลดาวัลย์  ใจเพชร   กรรมการและเลขานุการ 
     10. นางสาวมะลสิา  สุธารัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     11. นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 บทบำทและหน้ำที่  
      1.6.1 วางแผนและมอบนโยบายการบริหารจัดการ เงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา  
             ทุกประเภทและเงินเรียนฟรี 15 ปี 
      1.6.2 แนะน า ก ากับ ติดตาม มอบหมายการด าเนินงาน การใช้เงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
              สถานศึกษาทุกประเภทและเงินเรียนฟรี 15 ปีให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

                 1.6.3 ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการใช้เงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา  
             ทุกประเภทและเงินเรียนฟรี 15 ปี  

1.6.4 งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามมอบหมาย 
 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรยีน   ประกอบด้วย 
 1.  นายประทิน  เหลืองทอง  ประธานกรรมการ 
 2.  นายทนงศักด์ิ  ธาราเกษม  รองประธาน 
 3.  นายสมชาย  ศรีฉ่ าพันธุ์  รองประธาน 
 4.  นางสาวณัฏฐ์ธนัน ร าเจริญ   รองประธาน 
 5.  นางสาวภัคธีมา แก้วยม   กรรมการ 
 6.  นางลดาวัลย์  ใจเพชร   กรรมการ 
 7.  นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร  กรรมการ 
 8.  นางณอริญ  แหวนหล่อ  กรรมการ 
 9.  นายมาโนช  ท้ตเศษ   กรรมการ 
 10.  นางนิรามัย  โยชุ่ม   กรรมการ 
 11.  นายสมาน  ทวีผล   กรรมการ 
 12.  นางสาวนวลลออ น้อยกรม   กรรมการ 
 13.  นายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย์  กรรมการ 
 14.  นางสาวปิยพร ยะตัน   กรรมการ 
 15.  นางอรอุมา  ลักษณะทอง  กรรมการ 
 16.  นางปาลิกา  ทัตเศษ   กรรมการ 
 17.  นายสรสิช  แขวงแข่งขัน  กรรมการและเลขานุการ 
 18.  นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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บทบำทหน้ำที ่

1. ร่วมวางแผนการบริหารงานโรงเรียนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
2. ประสานงานการจัดการงานบริหารงานโรงเรียน 

ท้ังน้ีให้ผู้ได้รับค าสั่งแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ  คณะท างานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ   
มีความรับผิดชอบให้งานราชการของโรงเรียนประสบความส าเร็จ 
 

    ท้ังน้ีต้ังแต่  วันท่ี 23 เมษายน  2562 เป็นต้นไป 
 

    สั่ง    ณ   วันท่ี   23  เมษายน   พ.ศ. 2562 

                     
             (นายประทิน  เหลืองทอง) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 


