คำสั่งโรงเรียนวาปีปทุม
ที่ 261/2564
เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานพิเศษของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวาปีปทุม ปีการศึกษา ๒๕๖4
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวาปีปทุม ปีการศึกษา ๒๕๖4 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การจัดระบบบริหารองค์กร การประสานงาน การให้บริการ การสนับสนุนส่ง เสริมภารกิจงานทุกฝ่ายงานใน
โรงเรียนวาปีปทุมสามารถบริหารจัดการ และดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร และบัง เกิดประโยชน์ ต่อการจั ด
การศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ซึ่งบัญญัติให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และลูกจ้างในสถานศึกษา โรงเรียนวาปีปทุม จึง
มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฎิบัติงานพิเศษ โรงเรียนวาปีปทุม ประจำปีการศึกษา
2564 ทั้งนี้ให้ยกเลิกคำสั่งโรงเรียนวาปีปทุม ที่ 450/2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 และให้ใช้คำสั่ง ที่
241/2564 นี้แทน ดังนี้
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย
1) นายมณูญ เพชรมีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2) ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3) นายวัชรินทร์ ติดวงษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
4) นางสาวชนิดา ยศพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
5) นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
6) นางประภาศรี ทิพย์พิลา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
7) นายสมศักดิ์ เรืองบุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
8) นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
9) นางอรุณี ปะนัดถา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
10) นางสุคนธา โคตรโสภา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
11) นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
12) ว่าทีร่ ้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
13) นายประดิษฐ์ สังขเภท
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
14) ว่าทีร่ ้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
15) นางจำปา สืบสุนทร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/16) นายเรืองศักดิ์…
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16) นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษฯ กรรมการ
17) นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
หัวหน้างานศูนย์จิตวิทยาแนะแนว กรรมการ
18) นางลักษมี ม่วงคลา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ
19) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
20) นางสาวสุพรรษา ทัพธานี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ กรรมการ
21) นายบัวภา มะกา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กรรมการ
22) นายพูนศักดิ์ อารพล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ กรรมการ
23) นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กรรมการ
24) นายสราวุธ สระมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กรรมการ
25) นางจารุภา มะธุเสน
หัวหน้าคณะสีแดง
กรรมการ
26) นางบุปผา ทิ้งแสน
หัวหน้าคณะสีแสด
กรรมการ
27) นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย
หัวหน้าคณะสีชมพู
กรรมการ
28) นางขนิษฐา เตชะนอก
หัวหน้าคณะสีฟ้า
กรรมการ
29) นายเสาร์ห้า พุทธบาล
หัวหน้าคณะสีเหลือง
กรรมการ
30) นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
กรรมการ
31) นายประเพียร ลดาวัลย์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กรรมการ
32) นางละอองดาว แพงคำแสน หัวหน้างานพัสดุ
กรรมการ
33) นายชัยยศ จระเทศ
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ และICT
กรรมการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะและร่วมตัดสินใจประกอบการปฏิบัติงานของ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นประโยชน์ต่อราชการสูง สุด
ตลอดจนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลุ่มบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
1. กลุ่มบริหารวิชาการ
๑.1 คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
๑) นายวัชรินทร์ ติดวงษา
๒) นางอรุณี ปะนัดถา
๓) นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล
๔) นางสุคนธา โคตรโสภา
5) นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์
๖) นางลักษมี ม่วงคลา
๗) นายพูนศักดิ์ อารพล
๘) นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย

ประกอบด้วย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยฯ/หัวหน้าโครงการรองประธานกรรมการ
ห้องเรียนพิเศษฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ กรรมการ
/๙) นางรัชนีวัลย์…

3
๙) นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
หัวหน้าฝ่ายศูนย์จิตวิทยาแนะแนว
กรรมการ
๑๐) นายสราวุธ สระมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กรรมการ
๑๑) ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กรรมการ
๑๒) นางสาวสุพรรษา ทัพธานี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
๑๓) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
14) นายบัวภา มะกา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กรรมการ
๑5) นางสาวจิราภรณ์ บุญลาด
หัวหน้าศูนย์ฯภาษาอังกฤษ(HCEC)
กรรมการ
๑6) นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๑7) นางสาวมนัสวี โนนหนองคู
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
18) นางสาวปรียานุช จำละคร
ครูชำนาญการ
กรรมการ
19) นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๒0) นายสันติ อุดคำ
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๒1) นางปัทมา ปินะทาใน
ครู
กรรมการ
๒2) นางสาวนิโลบล พูนศิริ
ครู
กรรมการ
๒3) นายนพพล โสโท
ครู
กรรมการ
๒4) นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง ครู
กรรมการ
๒5) นายชัยยศ จระเทศ
ครู
กรรมการ
๒6) นางสาวเอมิกา วัดพล
ครู
กรรมการ
๒7) นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย
ครู
กรรมการ
๒8) นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์ ครู
กรรมการ
29) นางสาวพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์ ครู
กรรมการ
๓0) นางสาวสุวรรณี ผาผง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
๓1) นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๓2) นายศุภษร บุดดา
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๓3) นางสาวบุษบา แก้วพิลา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ า ที่ : ให้คำปรึ กษา เสนอแนะ ช่วยเหลื อ ในการดำเนินงานกลุ ่ม บริห ารวิ ช าการ ให้สามาร ถ
ดำเนินงานไปได้ด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ติดตาม ประสาน นิเทศ ปฏิบัติงานวิชาการตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพและพิจารณานโยบายและมาตรการสำคัญเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานวิชาการ
๒. จัดทำแผนงานและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานวิชาการ
๓. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
๔. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับ
๕. นิเทศกำกับติดตามประเมินผล
/๖. สรุป...
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๖. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานวิชาการต่อผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
ปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.๒ งานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายวัชรินทร์ ติดวงษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การปฏิบัติง าน วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการปฏิบั ติง าน
ติ ด ตามประเมินผลให้ ค ำปรึ กษาเสนอแนะและช่ว ยเหลือ ในการดำเนิน งานกลุ ่ มบริ ห ารวิ ช าการให้ ส ามารถ
ดำเนินงานไปได้ด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานโดยไม่ให้ เกิด
ความเสียหายและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและหรือตามที่
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการกำหนด ให้รายงานรวมถึงการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.๓ งานผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย
๑) นางอรุณี ปะนัดถา
ผู้ช่วยฯ กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอน
๒) นางสุคนธา โคตรโสภา
ผู้ช่วยฯ กลุ่มงานหลักสูตรสถานศึกษา
๓) นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์
ผู้ช่วยฯ กลุ่มงานส่งเสริมความเป็นเลิศ
๔) นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนากุล ผู้ช่วยฯ กลุ่มงานสำนักงาน
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือรองผู้อำนวยการในการกำกับ ติดตาม ดูแล แนะนำ เสนอแนะ
และให้คำปรึกษเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ รวมถึง การจัดทำแผนการบริหารงานกลุ่มฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย
1) นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล ผู้ช่วยฯกลุ่มงานสำนักงาน
ประธานกรรมการ
2) นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์
ครูชำนาญการ
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวประภาพร แก้วกัลยา ครู
กรรมการ
4) นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง ครู
กรรมการ
5) นางสาวบุษบา แก้วพิลา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ :
๑. วางแนวทางในการบริหารงานสารบรรณ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
๒. จัดทำคำสั่ง ประกาศ บันทึกข้อความ หนังสือราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
๓. ดำเนินจัดทำเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/1.5 งานการจัดการเรียน…
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1.5 งานการจัดการเรียนการสอน
1) นางอรุณี ปะนัดถา
ผู้ช่วยฯ กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอน ประธานกรรมการ
2) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รองประธานกรรมการ
3) นายบัวภา มะกา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กรรมการ
4) ว่าทีร่ ้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กรรมการ
5) นางลักษมี ม่วงคลา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
กรรมการ
6) นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กรรมการ
7) นางสาวสุพรรษา ทัพธานี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
8) นายพูนศักดิ์ อารพล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
กรรมการ
9) นายสราวุธ สระมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กรรมการ
10) นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
หัวหน้างานศูนย์จิตวิทยาแนะแนว
กรรมการ
11) นางสาวสุวรรณี ผาผง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
12) นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
13) นายศุภษร บุดดา
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
14) นางสาวบุษบา แก้วพิลา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือรองผู้อำนวยการในการกำกับ ติดตาม ดูแล แนะนำ เสนอแนะ
และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกลุ่มการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
1.6 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
๑) นางอรุณี ปะนัดถา
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางพุทธชาติ ปะกิคา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางพิศมัย สุวรรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางสาวสุวรรณี ผาผง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) ว่าทีร่ ้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นางเมตตา ติดวงษา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๘) นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๙) นายอนันต์ ปัดคำ
ครู
กรรมการ
๑๐) นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
๑๑) นางขวัญใจ เปลวเฟื่อง
พนักงานราชการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ระบบงานพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา
/๒. มีการจัดกิจกรรม...
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๒. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
๓. มีการสำรวจความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน
๔. มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเข้ากิจกรรมตามความสมัครใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น
๕. มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.7 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้เครือข่ายไร้พรมแดนและโทรทัศน์
ครู ประกอบด้วย
๑) นายบัวภา มะกา
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นายชัยยศ จระเทศ
ครู
รองประธานกรรมการ
๓) นายสันติ อุดคำ
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๔) นายอนันต์ ปัดคำ
ครู
กรรมการ
๕) นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย
ครู
กรรมการ
๖) นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์ ครู
กรรมการ/เลขานุการ
๗) นายวีระพล ประทัด
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่การบริหารจัดการและการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
๑. มีการดำเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียน (DMC)
๒. มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านสารสนเทศ
๓. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
๔. มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศภายในโรงเรียน
๕. มีการจัดและพัฒนาระบบเครือข่ายงานสารสนเทศของโรงเรียน
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.8 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด ประกอบด้วย
๑) นางสิรินภร ศรีมหาพรหม
ครู
2) นายอาทร ไทยป้อม
ครูชำนาญการ
3) นางรจนา พรมโกน
ครูชำนาญการพิเศษ
4) นางสาวนาถชนก ภูมั่ง
ครู
5) นางสาวนิโลบล พูนศิริ
ครู
6) นางสาวธีราพร ถนอมสัตย์
ครู
7) นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสตร์ ครู
8) นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย
ครู
9) นางสาวธิดารัตน์ ดรนาม
ครู
10) นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
/หน้าที่...
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หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่การบริหารจัดการและการวางแผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด ดังนี้
๑. วิเคราะห์ วางแผนการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
๒. จัดหาและคัดเลือกหนังสือ สื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยเข้าห้องสมุด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร
และความรู้ทั่วไปที่หลากหลาย
๓. ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
๔. ส่งเสริมให้นักเรียน ครู และชุมชนใช้บริการห้องสมุดอย่างเต็มศักยภาพ
๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนปิดภาค
เรียนทุกภาคเรียน
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.9 งานส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายวิชาการกับสถาบันอื่น ประกอบด้วย
๑) นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นางสาววัชรี ชารีชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) นายเสถียร คำมี
ครู
กรรมการ
4) นางสาวนุชราภรณ์ พาเสน่ห์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
5) นางลภัสลดา บุบผโชติ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
6) นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
7) นายสิทธิชัย วาลมูลตรี
ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายวิชาการกับสถาบันอื่นดังนี้
๑. วางแผนและแนวทางเพื่อพัฒนางานวิชาการกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่น
๒. ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้ง บริเวณใกล้เคียงภายในเขตพื้นที่
การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ง แวดล้อม ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ศูนย์ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง
ดนตรีสากล แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรืออื่นๆ
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาวิช าการกั บองค์กรต่ างๆทั้ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนปิดภาค
เรียนทุกภาคเรียน
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.10 งานจัดทำสำมะโนประชากร ประกอบด้วย
๑) นายบัวภา มะกา
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
/๒) นายชัยยศ…
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๒) นายชัยยศ จระเทศ
ครู
รองประธานกรรมการ
๓) นายอนันต์ ปัดคำ
ครู
กรรมการ
๔) นายนพพล โสโท
ครู
กรรมการ
๕) นายวีระพล ประทัด
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๖) นายวิชิต เสนาราช
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
๗) นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์
ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๘) นางสาวบุษบา แก้วพิลา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ :
๑. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจข้อมูล จำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทาง
การศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา
๒. จัดทำสำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
๓. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการสำมะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔. เสนอข้อมูลสารสนเทศการสำมะโนผู้เรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.11 งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ประกอบด้วย
๑) นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นายสราวุธ สระมูล
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นายพูนศักดิ์ อารพล
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) ว่าทีร่ ้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
๗) นางสาวสุวรรณี ผาผง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๘) นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ :
๑. สำรวจความต้องการในการเข้ารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย
๒. กำหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
แนวทางของเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง ๓ รูปแบบตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพของสถานศึกษา
๔. ประสานเชื่อมโยง ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล
/ชุมชน…
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ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๕. ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
๖. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนปิดภาค
เรียนทุกภาคเรียน
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.12 งานรับนักเรียน ประกอบด้วย
๑) นายบัวภา มะกา
๒) นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
3) นางสาวมนัสวี โนนหนองคู
4) นายวิชิต เสนาราช
5) นางพิสมัย สุวรรณะ
6) นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย
7) นางศุภาสินีย์ เรืองบุญ
8) นางลัดดาวัลย์ ขันขวา
9) นายสันติ อุดคำ
10) นายอนันต์ ปัดคำ
11) นางสาวนาถชนก ภูมั่ง
๑2) นางสาวธิดารัตน์ ดรนาม
๑3) นายศุภษร บุดดา
๑4) นางสาวณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี
๑5) นางปัทมา ปินะทาใน
๑6) นางสาวศิรินภรณ์ พูนไธสง
๑7) นางสาวเอมมิกา วัดพล
๑8) นายนพพล โสโท
๑9) นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์
20) นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย
21) นายวีระพล ประทัด
๒2) นางลภัสรดา บุบผโชติ
๒3) นางสาวปรียานุช จำละคร
๒4) นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์
๒5) นายชัยยศ จระเทศ

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
/๒6) นางสาวบุษบา…
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๒6) นางสาวบุษบา แก้วพิลา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และข้อกำหนดของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ไ ด้รับ
มอบหมาย
1.13 งานหลักสูตรสถานศึกษา
1) นางสุคนธา โคตรโสภา
ผู้ช่วยฯ กลุ่มงานหลักสูตรสถานศึกษา ประธานกรรมการ
2) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รองประธานกรรมการ
3) นายบัวภา มะกา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กรรมการ
4) ว่าทีร่ ้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กรรมการ
5) นางลักษมี ม่วงคลา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กรรมการ
6) นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กรรมการ
7) นางสาวสุพรรษา ทัพธานี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
8) นายพูนศักดิ์ อารพล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
กรรมการ
9) นายสราวุธ สระมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กรรมการ
10) นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
หัวหน้างานศูนย์จิตวิทยาแนะแนว
กรรมการ
11) นางสาวมณีรัตน์ บุพผารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
12) นายอนันต์ ปัดคำ
ครู
กรรมการ
13) นายวิชิต เสนาราช
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
14) นายศุภษร บุดดา
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการ และแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที ่มี คุณ ภาพ และ
สอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา ดังนี้
๑. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน และมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตามภาระงานวิชาการ
๒. มีการดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการพัฒนา
หลักสูตร
๓. มีการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๔. มีการนิเทศภายใน การกำกับ และการติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๕. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.14 งานนิเทศการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
๒) ว่าทีร่ ้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
/3) นายจารุวัฒน์...
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3) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
4) นายบัวภา มะกา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กรรมการ
5) ว่าทีร่ ้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กรรมการ
6) นางลักษมี ม่วงคลา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กรรมการ
7) นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กรรมการ
8) นางสาวสุพรรษา ทัพธานี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
9) นายพูนศักดิ์ อารพล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
กรรมการ
10) นายสราวุธ สระมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กรรมการ
11) นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
หัวหน้างานฝ่ายสนับสนุน
กรรมการ
๑2) นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
๑3) นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑4) นางสาวปรียานุช จำละคร ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑5) นายอนันต์ ปัดคำ
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑6) นางสาวเอมมิกา วัดพล ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ :
๑. จัดระบบนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
๒. ดำเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับ
สถานศึกษา
๓. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
๔. ติดตาม ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ
งานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษา
อื่น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๕. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระ และหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
๖. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ ความ
สนใจความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง การส่ง เสริมให้รักการอ่าน และ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ กิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การจัดกระบวนการเรียนรู้และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
/๗. จัดให้มีการนิเทศ...
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๗. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ ครู ในกลุ ่ม สาระต่ าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่ ว มมื อ
ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม
๘. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
๙. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนปิดภาค
เรียนทุกภาคเรียน
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.15 งานทะเบียนนักเรียน ประมวลผล และเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย
๑) นางสุคนธา โคตรโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานทะเบียน
๒) นางพรทิพย์ ศรีโยไว
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้างาน/นายทะเบียน ม.ปลาย
๓) นางปัทมา ปินะทาใน
ครู
รองหัวหน้างาน/นายทะเบียน ม.ต้น
๔) นายบัวภา มะกา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) นางพุทธชาติ ปะกิคา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นางสาวสุพรรษา ทัพธานี
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๘) นายวิชิต เสนาราช
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๙) นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๐) นางสาวนิโลบล พูนศิริ
ครู
กรรมการ
๑๑) นายนพพล โสโท
ครู
กรรมการ
๑๒) นางสาวศิรินภรณ์ พูนไธสง ครู
กรรมการ
๑๓) นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง ครู
กรรมการ
๑๔) นางสาวธีราพร ถนอมสัตย์ ครู
กรรมการ
๑๕) นางสาวเอมมิกา วัดผล
ครู
กรรมการ
๑๖) นายรุ่งโรจน์ อุรัน
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๗) นางสาวบุษบา แก้วพิลา ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๑๘) นางสาวมนัสวี โนนหนองคู ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/ผู้ช่วยนายทะเบียน ม.ปลาย
๑๙) นางสาวพิชญ์พิมล สุนทะวงษ์ ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยนายทะเบียน ม.ต้น
๒๐) นางสาวปรียานุช จำละคร ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยนายทะเบียน ม.ต้น
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่การบริหารจัดการ และการวางแผนการดำเนินงานทะเบียนนักเรียนประมวลผล
และเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
๑. งานทะเบียนนักเรียนงานประมวลผล และงานเทียบโอนผลการเรียน
๑) มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน
/๒) มีการจัดทำ…
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๒) มีการจัดทำหลักฐานทางการศึกษาอย่างถูกต้องครบถ้วน
๓) มีการจัดทำข้อมูลนักเรียนครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
๔) มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการฉับไว
๕) มีการจัดเก็บรักษาที่ดี มีระบบ และปลอดภัย
๖) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานอย่างทั่วถึง
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.16 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
๑) นางสาวสุวรรณี ผาผง
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางพุทธชาติ ปะกิคา
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางสาวมนัสวี โนนหนองคู
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นายวชากร บุญสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๓) นายเดชพล ใจปันทา
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๔) นายสันติ อุดคำ
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๕) นางสาวนาถชนก ภูมั่ง
ครู
กรรมการ
๖) นางสาวนุชราภรณ์ พาเสน่ห์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๗) นางสาวปรียานุช จำละคร
ครูชำนาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
๘) นายศุภษร บุดดา
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๙) นางสาวเอมมิกา วัดผล
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่วางแผนดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๑. มีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒. มีการส่งเสริมให้ครูนำความรู้ไปดำเนินการวิเคราะห์ วิจัย
๓. มีการนำผลการวิเคราะห์ วิจัย ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
๔. มีการประเมินผลการดำเนินการในการนำผลวิเคราะห์ วิจัย ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
๕. มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.17 งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย
๑) นางสุคนธา โคตรโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
๒) นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
๓) นางพุทธชาติ ปะกิคา
ครูชำนาญการพิเศษ
๔) นางพรทิพย์ ศรีโยไว
ครูชำนาญการพิเศษ
๕) นางสาวมนัสวี โนนหนองคู
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๖) นายวิชิต…
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๖) นายวิชิต เสนาราช
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นางสาวปรียานุช จำละคร
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๘) นายศุภษร บุดดา
ครู
กรรมการ
๙) นางสาวนิโลบล พูนศิริ
ครู
กรรมการ
๑๐) นางสาวเอมมิกา วัดพล
ครู
กรรมการ
๑๑) นายนพพล โสโท
ครู
กรรมการ
๑๒) นางสาวศิรินภรณ์ พูนไธสง
ครู
กรรมการ
๑๓) นางสาวนาถชนก ภูมั่ง
ครู
กรรมการ
๑๔) นายรุ่งโรจน์ อุรัน
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๕) นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
๑๖) นางปัทมา ปินะทาใน
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗) นางสาวบุษบา แก้วพิลา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ในการบริการจัดการและการวางแผนการดำเนินงานวัดผลและประเมินผลการ
เรียนที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. งานการดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน ดังนี้
๑) จัดให้มีการวางแผนการดำเนินงานวัดผลและประเมินผลการเรียน
๒) มีการจัดทำคู่มือและรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน
๓) มีการกำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
๔) มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่กำหนด
๕) มีการจัดผลการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการ
เรียน
๖) มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน
๗) มีการนิเทศเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลแก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง
๒. งานการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน ดังนี้
๑) มีการสร้างเครื่องมือวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา
๒) มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาครบทุกรายวิชาที่
เปิดสอน
๓) มีการจัดให้มีคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. งานการจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
๑) มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารวัดผลและประเมินผลการเรียน
๒) จัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
๓) มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและสะดวกในการใช้
๔) มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสะดวกในการใช้
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๕) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
๔. งานการดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและการประเมินผลการเรียน
๑) มีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน
๒) มีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลอย่างถูกต้องครบถ้วน
๓) มีการรายงานผลการเรียนตามระเบียบวัดผลและประเมินผลการเรียน
๔) มีการจัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย
๕) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม
๕. งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ
๑) มีการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้
๒) มีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน
๓) มีการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ
๔) มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานวิชาการ
๕) มีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานวิชาการ
๖. งานการประเมินผลในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
๑) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ รวมทั้งสิ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๒) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๓) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
๔) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐
๕) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0
๖) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
หรือการทำงาน รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๗) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
๘) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
๙) นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสิ้นไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 90
๑๐) นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตสังคม รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
๑๑) ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/1.18 งานแผน…
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1.18 งานแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย
๑) นางสาวสุพรรษา ทัพธานี
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นายศุภษร บุดดา
ครู
รองประธานกรรมการ
๓) นายสันติ อุดคำ
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๔) นางสาวบุษบา แก้วพิลา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ :
๑. จัดทำแผนงบประมาณปฏิบัติการประจำปีของงานวิชาการ
๒. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบข่ายงานวิชาการและจัดทำแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ
๓. รวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ ให้เป็นระบบ
สะดวกในการนำไปใช้และเป็นปัจจุบัน
๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.19 งานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย
๑) นางสาวปรียานุช จำละคร
ครูชำนาญการ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวสุพรรษา ทัพธานี
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางปัทมา ปินะทาใน
ครู
กรรมการ
๔) นางสาวนุชนาฏ สุปะตำ
เจ้าหน้าที่โรเนียว
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ระบบงานพัสดุกลุ่มงานวิชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ดังนี้
๑. ประสานงานกับหน่วยงานภายในกลุ่มวิชาการ และพัสดุโรงเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ในงานที่รับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
๓. ตรวจรับและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
๔. เป็นกรรมการตรวจพัสดุประจำปีของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
๕. สำรวจ ตรวจสอบพัสดุประจำปี เพื่อจำหน่วยพัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพตามระเบียบ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.20 งานการเงินกลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย
๑) นางสุคนธา โคตรโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์
ครูชำนาญการ
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์ ครู
กรรมการ
๔) นางสาวบุษบา แก้วพิลา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินและวางแผนการดำเนินงานการเงิน ทุกประเภท
ของกลุ่มบริหารงานวิชาการให้ประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นระบบ เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ มีการวางแผนการใช้
/จ่ายเงิน…
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จ่ายเงินของกลุ่มบริหารงานวิชาการ ให้เหมาะสมสอดคล้องและถูกต้อง และประสานการเบิก -จ่ายกั บ กลุ่ ม
บริหารงานการเงินฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.21 งานสารบรรณกลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย
๑) นางสาวประภาพร แก้วกัลยา ครู
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวธีราพร ถนอมสัตย์
ครู
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์ ครู
กรรมการ
๔) นางสาวบุษบา แก้วพิลา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/เลขานุการ
๕) นางสาวนุชนาฏ สุปะตำ
เจ้าหน้าที่โรเนียว
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ระบบสารบรรณกลุ่มงานวิชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารหนังสือราชการเข้า-ออกของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
๒. จัดทำเอกสารหนังสือ/ร่าง/โต้ตอบ/ติดต่อ/ประสานงาน
๓. จัดพิมพ์แบบขออนุญาตใช้บริการห้องและอื่นๆ
๔. จั ด พิ ม พ์ บ ั น ทึ ก การประชุ ม ของกลุ ่ ม บริ ห ารงานวิ ช าการ และจั ด แฟ้ ม เอกสารนำเสนอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
๕. จัดเก็บหนังสือราชการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.22 งานเลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย
๑) นางสาวสุพรรษา ทัพธานี
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์
ครูชำนาญการ
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง ครู
กรรมการ
๔) นางสาวบุษบา แก้วพิลา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน อำนวยความสะดวก ต้อนรับ/รับรองแขกที่มาติดต่อราชการและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.23 งานส่งเสริมความเป็นเลิศ
1) นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์
2) นางสาวมนัสวี โนนหนองคู
3) นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล
4) นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
5) นายวิชิต เสนาราช
6) นางสาวนาถชนก ภูมั่ง
7) นางลภัสรดา บุบผโชติ
8) นายศุภษร บุดดา

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู
ครูอัตราจ้าง
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
/9) นางสาวปรียานุช…
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9) นางสาวปรียานุช จำละคร
ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ :
1. กำกับติดตาม ดูแล แนะนำ เสนอแนะ ปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมความเป็นเลิศ
2. จัดทำแผนงาน/โครงการส่ง เสริ มและสนั บสนุนความเป็นเลิศ ด้ านวิ ช าการแก่นัก เรี ย นทุ ก
ระดับชั้น
3. จัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ได้
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
5. สร้างเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ เครือข่ายผู้ปกครองที่มีความรู้ ความสามารถ
6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารโรงเรี ยนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนปิดภาค
เรียนทุกภาคเรียน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.24 งานผลิตเอกสารเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวนาถชนก ภูมั่ง
ครู
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางภัทรภร วัฒนราช
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นายสันติ อุดคำ
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๖) นายชัยยศ จระเทศ
ครู
กรรมการ
๗) นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พุนไธสง ครู
กรรมการ
๘ )นางสาวบุษบา แก้วพิลา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/เลขานุการ
๙) นางสาวนุชนาฎ สุปะตำ
พนักงานโรเนียว
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ :
๑. บริการจัดทำสำเนาเอกสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
๒. จัดทำเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับงานบริหารจัดการของโรงเรียน
๓. ดูแลรักษาเครื่องอัดสำเนา เครื่อง Copy print ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
๔. รวบรวมสถิติการใช้งาน รายงานสภาพปัญหาอุปสรรค และผลการใช้เครื่อง
๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนปิดภาค
เรียนทุกภาคเรียน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.25 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
๑) นางสาวสุวรรณี ผาผง
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
/๒) นางวรรณเพ็ญ…
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๒) นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวนาถชนก ภูมั่ง
ครู
กรรมการ
4) นายวชากร บุญสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
5) นางสาวปรียานุช จำละคร
ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
6) นางสาวเอมมิกา วัดผล
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการและการวางแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และมีแผนการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร
๒. ได้จัดทำมาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด มี
การดำเนินการพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง
๓. มีการประเมินคุณภาพภายใน และจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ประจำปี (SAR) ต่อสาธารณชน
๔. มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการวางแผน และพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.26 งานแนะแนวการศึกษา ประกอบด้วย
๑) นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
๒) นางสาวมยุรี ลาดนาเลา
ครูชำนาญการพิเศษ
๓) นายประเพียร ลดาวัลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
๔) นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล ครูชำนาญการพิเศษ
5) นางจิตราภรณ์ ปักสังคะเนย์
ครูชำนาญการพิเศษ
6) นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
7) นางรจนา พรมโกน
ครูชำนาญการพิเศษ
8) นางสาววัชรี ชารีชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
9) นายสิทธิชัย วาลมูลตรี
ครูชำนาญการ
๑0) นายเสถียร คำมี
ครู
๑1) นางละอองดาว แพงคำแสน ครู
๑2) นางสาวนุชราภรณ์ พาเสน่ห์ ครูผู้ช่วย
๑3) นางขวัญใจ เปลวเฟื่อง
พนักงานราชการ
14) ครูที่ปรึกษาทุกคน
๑5) นางลภัสรดา บุบผโชติ
ครูอัตราจ้าง
๑6) นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
/หน้าที่…
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หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงานแนะแนวและให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ และการส่ง เสริม
สนับสนุนแนะแนวการศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนี้
๑. งานแนะแนวการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการและวาง
แผนการดำเนินงานแนะแนวและบริการทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้
๑) มีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบดู
และช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
๒) มีการดำเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน
๓) มีการติดตาม และประเมินผลการจัดการระบบ และกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน
โรงเรียน
๔) มีการประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนว
การศึกษากับโรงเรียนหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ
๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. งานแนะแนวการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการและวาง
แผนการดำเนินงานแนะแนวและบริการทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
๑) มีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
๒) มีการดำเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน
๓) มี ก ารติ ด ตามและประเมิน ผลการจัด การระบบและกระบวนการแนะแนวการศึก ษาใน
โรงเรียน
๔) มีการประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนว
การศึกษากับโรงเรียนหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ
๕) จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อตามศักยภาพและความถนัดของนักเรียน
๖) จัดทำข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อของนักเรียน
๗) ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. จัดทำข้อมูลนักเรียนและกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
๑) วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน และจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ
๒) จัดระบบการจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นระบบสะดวกต่อการสืบค้น
๓) จัดกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า หน่วยงานภายนอก เพื่อประโยชน์ ในการ
ช่วยเหลือนักเรียนและการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/1.27 งานกลุ่มสาระ…
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1.27 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ประธานกรรมการ
๒) นายบัวภา มะกา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
รองประธานกรรมการ
๓) ว่าทีร่ ้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กรรมการ
๔) นางลักษมี ม่วงคลา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ
๕) นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กรรมการ
6) นางสาวสุพรรษา ทัพธานี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
7) นายพูนศักดิ์ อารพล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ กรรมการ
8) นายสราวุธ สระมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กรรมการ
9) นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
๑0) นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์
ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑1) นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์ ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑2) นางสาวบุษบา แก้วพิลา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการและวางแผน การประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้
สามารถประสานงานการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆตามที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนี้
๑. ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. งานการจัดตารางสอน
๑) มีการตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน
๒) มีการจัดทำตารางสอนรวม
๓) มีการจัดทำตารางสอนรายบุคคลและตารางการใช้ห้องเรียน
๔) มีการติดตามการจัดการเรียนรู้ตามตารางสอนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
๕) มีการนำผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาการใช้ตารางสอน
๓. งานการจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน
๑) มีการจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน
๒) มีการจัดทำแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนที่แน่นอนและเหมาะสม
๓) มีการจัดครูเข้าสอนโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถและความถนัดหรือการใช้สื่ออุปกรณ์
การเรียนการสอน
๔) มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนอย่างสม่ำเสมอ
๕) มีการประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอน
4. งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๑) การจัดทำ การใช้ การปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
๑.๑) มีการให้ความรู้ครูในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
/สำคัญ...
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สำคัญและครูมีแผนการจัดการเรียนรู้
๑.๒) มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกสาระการเรียนรู้
๑.๓) มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา
๑.๔) มีหลักฐานการนำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้อย่างสม่ำเสมอและ
ตรวจสอบได้
๑.๕) มีการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
๒) งานการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้
๒.๑) มีการส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา
๒.๒) มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒.๓) มีการจัดบรรยากาศ สิ่ง แวดล้อม และแหล่ง เรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการการ
เรียนรู้
๒.๔) มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
๒.๕) มีการประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๓) งานการจัดหา จัดทำ ใช้ บำรุงรักษาและส่งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
๓.๑) มีการจัดหา และจัดทำสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้
๓.๒) มีการจัดการ และจัดทำสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ทุกสาระการเรียนรู้
๓.๓) มีการนำสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
๓.๔) มีการบำรุงรักษาและเก็บไว้อย่างเป็นระบบสะดวกต่อการนำไปใช้
๓.๕) มีการจัดทำทะเบียนคุม ระเบียบการใช้ ที่เป็นระบบสะดวกต่อการใช้
๓.๖) มีการประเมินผลการพัฒนาการใช้ การผลิตสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.28 งานโครงการห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ ่ ง แวดล้ อ ม
ประกอบด้วย
๑) นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
(หัวหน้าโครงการฯ)
๒) นางขนิษฐา เตชะนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
(หัวหน้าโครงการฯ ม.ปลาย)
/๓) นายจารุวัฒน์…

23
๓) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง

ครูชำนาญการพิเศษ

รองประธานกรรมการ
(หัวหน้าโครงการฯ ม.ต้น)
ผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๔) ว่าทีร่ ้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
๕) ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกคน
๖) ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ทุกคน
๗) ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ทุกคน
๘) ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
ทุกคน
๙) นางสาวภัทรภร วัฒนราช
ครูชำนาญการพิเศษ
๑๐) นางสาวมยุรี ลาดนาเลา
ครูชำนาญการพิเศษ
๑๑) นายประเพียร ลดาวัลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
๑๒) นายสันติ อุดคำ
ครูชำนาญการ
๑๓) นายชัยยศ จระเทศ
ครู
๑๔) นายวีระพล ประทัด
ครูอัตราจ้าง
๑๕) นายวชากร บุญสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
๑๖) นางภคมน ภูมิชูชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
๑๗) นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเว
ครูชำนาญการพิเศษ
๑๘) นายสิทธิพงศ์ ปราสาร
ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ :
๑. วางแผนการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. จัดทำแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการห้องเรียนพิเศษ
๓. ประสานงานโครงการให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
๔. สร้างเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เครือข่ายผู้ปกครองที่มี
ความรู้ความสามารถ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนปิ ดภาค
เรียนทุกภาคเรียน
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.29 งานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
๑) นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนากุล ครูชำนาญการพิเศษ
๒) นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
๓) นางสาวสุพรรษา ทัพธานี
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
/๔) นายสราวุธ…
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๔) นายสราวุธ สระมูล
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) ว่าทีร่ ้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๘) นายพูนศักดิ์ อารพล
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๙) นายบัวภา มะกา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๐) นางลักษมี ม่วงคลา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๑) นางสาวปรียานุช จำละคร
ครูชำนาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
๑๒) นางอรุณี ปะนัดถา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓) นายศุภษร บุดดา
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑4) นางสาวบุษบา แก้วพิลา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ :
๑. วางแผนการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
๒. จัดทำแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
๓. ประสานงานโครงการให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนปิดภาค
เรียนทุกภาคเรียน
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.30 งานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประกอบด้วย
๑) นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนากุล ครูชำนาญการพิเศษ
๒) นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
๓) นางสาวสุพรรษา ทัพธานี
ครูชำนาญการพิเศษ
๔) นายสราวุธ สระมูล
ครูชำนาญการพิเศษ
๕) นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ
๖) ว่าทีร่ ้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
๗) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
ครูชำนาญการพิเศษ
๘) นายพูนศักดิ์ อารพล
ครูชำนาญการพิเศษ
๙) นายบัวภา มะกา
ครูชำนาญการพิเศษ
๑๐) นางลักษมี ม่วงคลา
ครูชำนาญการพิเศษ
๑๑) นางสาวปรียานุช จำละคร
ครูชำนาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
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๑๒) นางอรุณี ปะนัดถา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓) นายศุภษร บุดดา
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑4) นางสาวบุษบา แก้วพิลา
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ :
๑. วางแผนการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. จัดทำแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
๓. ประสานงานโครงการให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนปิดภาค
เรียนทุกภาคเรียน
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.31 งานการจัดสอนแทน
1) นางอรุณี ปะนัดถา
ผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหาริชาการ
ประธานกรรมการ
2) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รองประธานกรรมการ
3) นายบัวภา มะกา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กรรมการ
4) ว่าทีร่ ้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กรรมการ
5) นางลักษมี ม่วงคลา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ
กรรมการ
6) นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กรรมการ
7) นางสาวสุพรรษา ทัพธานี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กรรมการ
8) นายพูนศักดิ์ อารพล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
กรรมการ
9) นายสราวุธ สระมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กรรมการ
10) นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
หัวหน้างานศูนย์จิตวิทยาแนะแนว
กรรมการ
11) นายศุภษร บุดดา
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ควบคุม ดูแลการสอน การจัดตารางสอน การจัดครูผู้สอน การจัดครูเข้าสอนแทนในกรณีที่ผู้
ปฏิบัติหน้าที่ ได้มีการลา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและการจัดสอนซ่อมเสริม และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มงานบริหารทั่วไปและบุคคล
2.๑ คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล ประกอบด้วย
๑) นางสาวชนิดา ยศพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ
๓) นางประภาศรี ทิพย์พิลา
ครูชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ
/๔) นายสมศักดิ์...
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๔) นายสมศักดิ์ เรืองบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ
5) นางจารุภา มะธุเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6) นายพิชัย สำราญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
7) นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
8) นายวสันต์ อันทะไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
9) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๐) นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๑1) นายประเพียร ลดาวัลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๑2) นางไอลัดดา ปามุทา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
15) นางสาวลัดดา แสงโทโพ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
16) นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
17) นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ช่วยเหลือ ในการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล ให้สามารถ
ดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
2.๒ งานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล
นางสาวชนิดา ยศพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การปฏิบัติงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการปฏิบั ติง าน
ติดตามประเมินผลและให้คำปรึกษา เสนอแนะ ช่วยเหลือ ในการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป และบุคคล ให้
สามารถดำเนินงานไปได้ด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยไม่ให้
เกิดความเสียหาย และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและหรือตามที่
กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการกำหนดให้รายงาน รวมถึง การปฏิบัติง านอื่น ๆ ตามที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย
2.๓ งานผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล ประกอบด้วย
๑) นายสมศักดิ์ เรืองบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยฯ กลุ่มงานบริการและงานอาคารสถานที่
๒) นางประภาศรี ทิพย์พิลา ครูชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยฯ กลุ่มงานอำนวยการ
๓) นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยฯ กลุ่มงานบุคคลและสวัสดิการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือรองผู้อำนวยการในการกำกับ ติดตาม ดูแล แนะนำ เสนอแนะ และ
ให้ปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มบริหารทั่วไปและ
บุคคลรวมการจัดทำแผนการบริหารงานกลุ่มฯ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล ประกอบด้วย
๑) นางประภาศรี ทิพย์พิลา
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
/๒) นางไอลัดดา...
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๒) นางไอลัดดา ปามุทา
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) นางบุษรา ดาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางสาวเพ็ญนภา ขันไสว
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6) นางขนิษฐา เตชะนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
7) นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง
ครู
กรรมการ
8) นางสาวอภัสรา สัตถา
ครู
กรรมการ
9) นางสาวศศิประภา คิดอ่าน
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
10) นายธนโชติ จันทรังสี
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
11) นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก
ครูชำนาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
12) นายเสาร์ห้า พุทธบาล
ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
13) นางสาวนารี ศรีธรณ์
ครูธุรการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคลดังนี้
๑. วางแผนงาน โครงการ ในการพัฒนางานสำนักงาน พัสดุ สารบรรณ สารสนเทศ ปฏิคม แผนงาน
อาคารสถานที่ในกลุ่มงาน ให้เอื้อในการปฏิบัติงานและการบริการ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. จัดทำ ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานและกำกับติดตามให้ดำเนินงานตามแผนฯ ปฏิบัติงาน
๓. ดำเนินการขอเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ โดยประสานกับงานพัสดุของโรงเรียน มี
การจัดทำบัญชี ทะเบียน ควบคุม พัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มงาน มีการติดตามดูแล มีการปรับ ซ่อมบำรุงรักษา พัสดุ
เป็นประจำโดยดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และเป็นปัจจุบัน
๔. จัดทำข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงาน เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มงานและ
นำไปปรับปรุงพัฒนางาน
๕. มีการควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการให้
เป็นไปตามแผนงาน พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลสถิติและสรุปรายงานเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.5 งานบุคคลและวางแผนอัตรากำลัง ประกอบด้วย
๑) นางสาวลัดดา แสงโทโพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางประภาพร แก้วจันดา
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) นายวรวิทย์ มีลี
ครู
กรรมการ
4) นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
5) นางรัชดาวรรณ รัศมีพรม
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานจัดอัตรากำลังของโรงเรียน ดังนี้
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๑. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
๑) วิเคราะห์อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒) จัดทำแผนอัตรากำลังระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (ระยะ 10 ปี)
๓) กำหนดวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง
๔) ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕) ประเมินผลการดำเนินการวางแผนอัตรากำลัง
๖) จัดทำทะเบียนคุมอัตรากำลังทุกตำแหน่ง
2.6 งานทดลองปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
๑) นางสาวลัดดา แสงโทโพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางกรทิพย์ ปัญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางกลิ่นแก้ว จันทเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางพิชชานันท์ จันทพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นางสาวกุลธิดา มุลตรีแก้ว
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่งานทดลองปฏิบัติราชการดังนี้
๑. ดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกำหนด และรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม
แล้วแต่กรณีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ดำเนิ น งานการจ้ า งลู ก จ้ า งประจำ และลู ก จ้ า งชั ่ ว คราว ตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธ ี ก ารที่
กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
2.7 งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
๑) นางสาวลัดดา แสงโทโพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวมัณฑ์ชธร ทองยศ
ครู
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
4) นางสาวจรรญาลักษณ์ สาตื้อ
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ :ปฏิบัติหน้าที่งานพิจารณาความดีความชอบดังนี้
๑. การเลื่อนเงินเดือนปกติ
๑) แจ้ ง เกณฑ์ ก ารประเมิ นและแนวปฏิ บ ั ต ิใ นการพิ จ ารณาเลื ่อ นเงิน เดื อนตามกฎ ก.ค.ศ.
และกศจ. ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา ทราบโดยทั่วกัน
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามกลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
ในฐานะผู้บังคับบัญชา
๓) รวบรวบข้อมูลพร้อมความเห็นของผู้มีอำนาจในการประเมิน และให้ความเห็นในการเลื่อน
/เงินเดือน…
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เงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๒ พิจารณา
๔) แจ้ ง คำสั ่ ง ไม่ เ ลื ่ อ นเงิ น เดื อ นให้ แ ก่ ข ้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมเหตุผลที่ไม่เลื่อนเงินเดือน
๕) รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ไป
ยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป
๒. การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๑) เสนอเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและความเห็นที่เป็นข้อยุติและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี
๒) ดำเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ร าชการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามความเหมาะสม
๓) รายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป
๓. การเลื่อนเงินเดือน กรณีไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย
๑) ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ งและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติ
งานวิจัยจากสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ
๒) ดำเนินการพิจารณาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๓) รายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.8 งานลูกจ้าง ประกอบด้วย
๑) นางสาวลัดดา แสงโทโพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นายวชากร บุญสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) นางสิรินพร ศรีมหาพรหม
ครู
กรรมการ
4) นางสาวนาถชนก ภูมั่ง
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ :ปฏิบัติหน้าที่งานการจ้างลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวดังนี้
๑.กรณี ก ารจ้ า งลู ก จ้ า งประจำและลู ก จ้ า งชั ่ วคราวโดยใช้ เ งิ นงบประมาณให้ ด ำเนิ น การตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกำหนด
๒.กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวกรณีอื่นนอกเหนือจาก ๑) สถานศึกษาสามารถ
ดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เ งินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากำหนด และดำเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.9 งานพนักงานราชการและลูกจ้าง ประกอบด้วย
๑) นายสมศักดิ์ เรืองบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
๒) นายวสันต์ อันทะไชย
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
/3) นางวิไลวรรณ…
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3) นางวิไลวรรณ ลุนละวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นายบุญเพ็ง มัดถาปะตัง
ช่างปูนระดับ ๔
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผนงานพนักงานราชการและลูกจ้างที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. จัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของงานพนักงานราชการและลูกจ้าง
๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานพนักงานราชการและลูกจ้าง
๓. ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภา รโรง
พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ คนสวน ยามรักษาความปลอดภัย โดยให้มีการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรดังกล่าว สรุปรายงานผลการประเมินเมื่อสิ้นภาคเรียน
๔. วางแผน เสนอการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของลูก จ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว ในหน้าที่ของ พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ คนสวน และยามรักษาความปลอดภัย
๕. วางแผนดำเนินการในเรื่องการจัดเวรประจำวัน ภาคกลางวันในวันหยุดราชการหรือวันปิดภาค
เรียน และเวรยามรักษาทรัพย์สินและความปลอดภัยทั้ง ครู ลูกจ้าง ยาม
๖. จัดให้มีลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ
คนสวน ยามรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่กรณีลูก จ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง
พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ คนสวน และยามรักษาความปลอดภัย ไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือลา
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.10 งานพัฒนาบุคลากร (อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน/การศึกษาต่อ) ประกอบด้วย
๑) นางสาวลัดดา แสงโทโพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางทัศนีย์ ลามี
ครูชำนาญการ
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์
ครูชำนาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
๔) นางสาวณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. งานพัฒนาบุคลากร ดังนี้
๑) มีการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม/
งาน การพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ได้แก่
๑.๑) การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
๑.๒) การนิเทศภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่
๑.๓) การจัดหาหรือจัดทำเอกสารแนะนำการปฏิบัติงาน
๑.๔) การส่งบุคลากรไปอบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน/การศึกษาต่อ ฯลฯ
๑.๕) มีการจัดอบรม/สัมมนาในโรงเรียน โดยดำเนินการดังนี้
๑.๕.๑) มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน
/๑.๕.๒) มีกิจกรรม...
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๑.๕.๒) มีกิจกรรมการดำเนินงานที่หลากหลาย (อย่างน้อย ๓ รายการ)
๑.๕.๓) บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๖) มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
๑.๗) มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
๑.๘) มีการจัดทำรายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
๒. งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
๑) จัดทำเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
๒) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๓) วิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
๔) นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.11 งานสรรหา บรรจุ การย้ า ย โอน การออกจากราชการของข้า ราชการครูและบุค ลกรทาง
การศึกษา ประกอบด้วย
๑) นางสาวลัดดา แสงโทโพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางกลิ่นแก้ว จันทเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3) นางรัชดาวรรณ รัศมีพรม
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
4) นางสาวอภัสรา สัตถา
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่งานการย้าย โอน การออกจากราชการ ของ ข้าราชการครูและบุคลกรทาง
การศึกษา
๑. เสนอคำร้ อ งขอย้ า ยไปยั ง สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา โดยผ่ า นคว ามเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒. บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอื่นในเขตพื้นที่
การศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น สำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. รับเรื่องการลาออกจากราชการของข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา
๔. ดำเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับการออกจากราชการของข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากร
ทางการศึกษา
๕.จัดทำร่างคำสั่งการออกจากราชการของครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.12 งานวินัย/ ร้องทุกข์ ประกอบด้วย
๑) นางกรทิพย์ ปัญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ
2) นางพิชชานันท์ จันทพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
3) นางทัศนีย์ ลามี
ครูชำนาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
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4) นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์
ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่งานวินัย/ร้องทุกข์ดังนี้
๑. วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. การส่งเสริมวินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
๖. รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา แล้วเสนอไปยังผู้มี
อำนาจตามกฎหมายพิจารณา ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเรื่องร้องทุกข์ ผ่านหัวหน้า
สถานศึกษา
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.13 งานทะเบียนประวัติ ประกอบด้วย
๑) นางทัศนีย์ ลามี
ครูชำนาญการ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์
ครูชำนาญการ
รองประธานกรรมการ
๓) นายวรวิทย์ มีลี
ครู
กรรมการ
๔) นางสาวเพ็ญนภา ขันไสว
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
๕) นางสาวณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนประวัติดังนี้
๑. การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
๒.จัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติอย่างปลอดภัยและสะดวกแก่การค้นหา
๓.จัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ ได้แก่ หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ หลักฐานการลา
หลักฐานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หลักฐานการปฏิบัติงานเวรยาม และหรือหลักฐานการขออนุญาตปฏิบัติ
ราชการต่างๆ
๔. ดำเนินงานการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๕. ดำเนินการเรื่องการขอเครื่องราชย์ และจัดทำทะเบียนผู้ได้รับราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด
๖. ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.14 งานสถิติการมาปฏิบัติราชการ
๑) นางวันทนีย์ ประจะนัง

ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
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2) นางสาวจรรญาลักษณ์ สาตื้อ
ครู
กรรมการ
3) นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก
ครูชำนาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
4) นางสาวเสาวภาคย์ สีหาบุญทอง ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่งานสถิติการมาปฏิบัติราชการดังนี้
๑. ชี้แจงระเบียบการลาของสำนักนายกรัฐมนตรี ให้บุคลากรทั้งหมดในโรงเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเภทการลา สิทธิการลาและหลักเกณฑ์การลาในแต่ละประเภทให้บุคลากรในสถานศึกษาทราบ
๒. กำหนดระเบียบการลาของ สถานศึก ษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการส่งใบลา ระยะเวลาส่ง ใบลา
และช่องทางการผ่านใบลาของสถานศึกษานั้น ที่ไม่ขัดกับระเบียบการลาของทางราชการ
๓. ลงรับใบลาตามระบบหนังสือราชการ โดยเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
๔. ตรวจสอบวันลา โดยเจ้าหน้าที่งานบุคลากร และลงนาม ยืนยัน เสนอผู้บริหารสถานศึกษา
พิจารณา เพื่ออนุญาตการลา
๕. แจ้งผู้ขออนุญาตลา ทราบ เพื่อการปฏิบัติ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.๑5 งานเลื่อนตำแหน่งและขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบด้วย
๑) นางสาวลัดดา แสงโทโพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นางฉัตรปวีร์ นนทะไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3) นางกลิ่นแก้ว จันทเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่งานเลื่อนตำแหน่งและวิทยฐานะดังนี้
๑. สำรวจข้าราชการครู ที่อยู่ในเกณฑ์ ขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะแจ้งครูที่จะขอมีและขอเลื่อน
วิทยฐานะ และผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
๒. ให้ข้อมูลสารสนเทศแก่ข้าราชการครูที่จะขอมี และขอเลื่อนวิทยฐานะ เกี่ยวกับหลักฐานและ
วิธีการขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ
๓. รวบรวม จัดส่งหลักฐานการขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. แจ้งผู้ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะทราบ เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประเมิน
๕. ให้ความร่วมมือในการจัดทำผลงานวิชาการ สำหรับผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป
๖. ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับการเข้ารับการพัฒนางานเพื่อมี และเลื่อนวิทยฐานะ
2.16 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย
๑) นายเสาร์ห้า พุทธบาล
ครูชำนาญการ
๒) นายมนูญ มูลบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
3) นางสาวศศิธร นาครัตน์
ครูชำนาญการ
4) นางสาวศิรินภรณ์ พูนไธสง
ครู
5) นางสาวนาถชนก ภูมั่ง
ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
/หน้าที่…

34
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังนี้
๑. จัดทำทะเบียนคุมการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรในสถานศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน
๒. สำรวจบุคลากรของสถานศึกษา ที่มีสิทธิ์ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แจ้งบุคลากร
ทราบเพื่อจัดทำแบบคำขอ และหลักฐานประกอบ
๓. ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๔. ติดต่อ ประสานงาน ให้บุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์ต้องคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ทำการคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.17 งานหลักฐานและเอกสารใบประกอบวิชาชีพ ประกอบด้วย
๑) นายมนูญ มูลบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์
ครูชำนาญการ
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี ครู
กรรมการ
4) นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง
ครู
กรรมการ
5) นายวรวิทย์ มีลี
ครู
กรรมการ
6) นางสาวนาถชนก ภูมั่ง
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
7) นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่งานหลักฐาน เอกสารประกอบวิชาชีพดังนี้
๑. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑) ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆโดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
๒) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง
๓) นำเสนอผู้มีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับโดยคุมทะเบียน
ประวัติไว้
๔) ส่งคืนบัตรประจำตัวถึงสถานศึกษา
๒. งานขอหนังสือรับรอง
๑) งานขออนุญาตลาอุปสมบท
๒) งานขอพระราชทานเพลิงศพ
๓) การลาศึกษาต่อ
๔) ยกย่องเชิดชูเกียรติ และการจัดสวัสดิการ
๕) การออกหนังสือรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖) ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
3. การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
4.การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
/5. ปฏิบัติงานอื่นๆ…
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5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.18 งานดูแลระบบ EMIS (งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา) ประกอบด้วย
1) นายอนันต์ ปัดคำ
ครู
ประธานกรรมการ
2) นายชัยยศ จระเทศ
ครู
รองประธานกรรมการ
3) นางสุภาศินี เรืองบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางสาวธิดารัตน์ ดรนาม
ครู
กรรมการ
5) นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์ ครู
กรรมการ
5) นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ดูแล ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.19 งานดูแลระบบ BOBEC ประกอบด้วย
1) นางละอองดาว แพงคำแสน
ครู
ประธานกรรมการ
2) นายอนันต์ ปัดคำ
ครู
รองประธานกรรมการ
3) นางสุภาศินี เรืองบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นายชัยยศ จระเทศ
ครู
กรรมการ
5) นางสาวธิดารัตน์ ดรนาม
ครู
กรรมการ
6) นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์ ครู
กรรมการ
7) นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ดูแล ปรับปรุงข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
2.20 งานดูแลระบบ Big Data ประกอบด้วย
1) นายชัยยศ จระเทศ
ครู
ประธานกรรมการ
2) นายอนันต์ ปัดคำ
ครู
รองประธานกรรมการ
3) นางสุภาศินี เรืองบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางสาวธิดารัตน์ ดรนาม
ครู
กรรมการ
5) นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
5) นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์ ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ฐานข้อมูลกลาง ( Big Data )
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/2.21 งานสร้างขวัญ...
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2.21 งานสร้างขวัญกำลังใจและสวัสดิการบุคลากร ประกอบด้วย
๑) นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวมยุรี ลาดนาเลา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นายวชากร บุญสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นายมนูญ มูลบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
8) นายวิชิต เสนาราช
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
9) นางประภาพร แก้วจันดา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
10) นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา
ครูชำนาญการ
กรรมการ
11) นายพิษณุย์ ดาทอง
ครูชำนาญการ
กรรมการ
12) นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก
ครูชำนาญการ
กรรมการ
13) นายชัยยศ จระเทศ
ครู
กรรมการ
14) นางสาวนาถชนก ภูมั่ง
ครู
กรรมการ
15) นางสิรินภร ศรีมหาพรหม
ครู
กรรมการ
16) นางจีราภรณ์ ศรีมุงคุณ
ครู
กรรมการ
17) นายวรวิทย์ มีลี
ครู
กรรมการ
18) นายปองภพ ปะวันเนย์
ครู
กรรมการ
๑9) นางลภัสรดา บุบผโชติ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
20) นายวีระพล ปะทัด
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
21) นายประเพียร ลดาวัลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
22) นางละเอียด มูลวิไล
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการครู ลูกจ้าง และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ดังนี้
๑. จัดของเยี่ยมให้กำลังใจและแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆแก่ข้าราชการครู ลูกจ้า และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น การสำเร็จการศึกษาที่สูงขึ้น การเยี่ยมคลอด ขึ้นบ้านใหม่ วัน
คล้ายวันเกิดและอื่น ๆ ตามโอกาสทางสังคม
๒. จัดของเยี่ยมให้กำลังใจและแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ แก่ข้าราชการครู ลูกจ้าง และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ การเยี่ยมไข้ จัดพวงหรีดเคารพศพและร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ และอื่น ๆ
3. การจัดกิจกรรมต้อนรับบุคลากรที่มาบรรจุใหม่ และบุคลากรที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น(งาน
เลี้ยงรับ-ส่ง บุคลากร)
4. กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร และประสานงานกับคณะกรรมการที่ได้รับ
/แต่งตั้ง…
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แต่งตั้งเพิ่มเติม
5. จัดดำเนินการงานเกษียณอายุราชการ จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ วัน
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานวันสงกรานต์ งานสถาปนาโรงเรียน (๑๗ พฤษภาคม ของทุกปี) และกิจกรรม
อื่นๆนอกเหนือจากกิจกรรมในเครื่องแบบ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.22 งานเวร ยาม ประกอบด้วย
๑) นายมนูญ มูลบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นายวชากร บุญสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางสาวนารี ศรีธรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : วางแผนและจัดเวรยามแก่บุคลากร มีหน้าที่ดังนี้
๑. จัดทำตารางการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์และผู้ตรวจเวร
๒. ติดตามประเมินผล
๓. รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ของบุคลากรแก่ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.23 งานประเมินผลกลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล ประกอบด้วย
๑) นายสมศักดิ์ เรืองบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) นางประภาศรี ทิพย์พิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
6) นางสาวนารี ศรีธรณ์
ครูธุรการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนวัดผลประเมินผล การบริหารจัดการกลุ่มงานบุคคลและ
รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบต่อไป และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.24 งานสำนักงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๑) นางประภาศรี ทิพย์พิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวนาถชนก ภูมั่ง
ครู
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวกุลธิดา มุลตรีแก้ว
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือรองผู้อำนวยการในการกำกับ ติดตาม ดูแล แนะนำ เสนอแนะ
และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
2. เตรียมวาระการประชุม วิเคราะห์ภารกิจของโรงเรียน กำหนดแผนการประชุม แจ้งให้กลุ่มงาน
/ภายในโรงเรียน…
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ภายในโรงเรียนทราบ
3. ประสานงานกับกลุ่มงานภายในโรงเรียน รวบรวมเรื่องที่จะนำเสนอที่ประชุมเพื่อจัดทำเอกสาร
การประชุม
4. ดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม
5. ประสานงานการจัดสถานที่ประชุม การเตรียมสื่อ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการประชุม การเตรียม
เครื่องดื่ม อาหารว่าง สำหรับรับรองผู้มาประชุมและการเตรียมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมแจ้ง ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการประชุม และ
ดำเนินการตามมติที่ประชุม
7. ประสานงาน ติดตามรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
8. ประเมินผลการดำเนินงานจัดประชุม สรุปผล นำไปใช้ปรับปรุงการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.๒5 งานสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
๑) นางประภาศรี ทิพย์พิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นายวีระพล ประทัด
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
5) นางบุษรา ดาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. จัดทำเอกสารการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. จัดทำเอกสารคู่มือการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๓. จัดการประชุมและเตรียมเอกสารการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโอกาสต่าง ๆ
๕. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันสะดวกต่อการสืบค้น
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2.๒6 งานสารบรรณ ประกอบด้วย
๑) นางไอลัดดา ปามุทา
๒) นางขนิษฐา เตชะนอก
๓) นางประภาพร แก้วจันดา

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
/๔) นางสาวเพ็ญนภา…
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๔) นางสาวเพ็ญนภา ขันไสว
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางพิชชานันท์ จันทพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๗) นางทัศนีย์ ลามี
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๘) นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
9) นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑0) นางสาวนารี ศรีธรณ์
ครูธุรการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ า ที่ : ปฏิบัติหน้ า ที่ การบริห ารงานสารบรรณ และการวางแผนการดำเนินงานสารบรรณที ่ มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. งานการลงทะเบียน รับ – ส่ง เอกสารและหนังสือราชการ ดังนี้
๑) มีทะเบียน รับ – ส่ง เอกสารและหนังสือราชการ
๒) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ
๓) มีการลงทะเบียน รับ – ส่ง ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
๔) มีการจัดระบบการประสานงานที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ทุกครั้ง
๕) สามารถตรวจสอบและติดตามเรื่องได้สะดวกรวดเร็ว
๒. งานการโต้ตอบหนังสือราชการ ดังนี้
๑) มีหลักฐานการโต้ตอบหนังสือราชการ
๒) มีหนังสือราชการที่โต้ตอบถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
๓) มีการจัดระบบโต้ตอบหนังสือราชการ โดยระบบ e-office
๔) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ
๕) มีการโต้ตอบหนังสือราชการรวดเร็วทันเวลา
๖) สามารถตรวจสอบและติดตามเรื่องได้สะดวกรวดเร็ว
๓. งานคำสั่งและประกาศ ดังนี้
๑) จัดทำทะเบียนคุมเลขที่คำสั่งโรงเรียนและจัดเก็บต้นฉบับคำสั่งโรงเรียนทุกฉบับอย่างเป็น
ระบบสะดวกต่อการนำไปใช้
๒) จัดทำทะเบียนคุมประกาศโรงเรียนและจัดเก็บต้นฉบับประกาศโรงเรียนทุกฉบับอย่างเป็น
ระบบสะดวกต่อการนำไปใช้
๔. งานการเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการ ดังนี้
๑) มีการจัดระบบเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการ
๒) มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและถูกต้องตามระเบียบ
งานสารบรรณ
๓) การเก็บรักษาและการทำลายหนังสือราชการอย่างถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
๔) จัดระบบที่สามารถค้นหาหนังสือราชการหรือหลักฐานต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว
/๕) ใช้เทคโนโลยี…
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๕) ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการวิชาชีพของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๕. งานการบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ ได้แก่ การบริการงานพิมพ์ การบริการงานถ่ายเอกสาร
งานค้นหาเอกสารทางราชการ งานรับรองหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.27 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย
๑) นางไอลัดดา ปามุทา
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางพิชชานันท์ จันทพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางสาวณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี ครู
กรรมการ
5) นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ :
๑. วางแผนงาน/โครงการ จัดกิจกรรมระดมทุนและทรัพยากรประจำปี
๒. ติดต่อ ประสาน เชิญ ชวนบุคคล ห้างร้าน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมสนับสนุนทุนและ
ทรัพยากรในการจัดการศึกษา เพื่อนักเรียน
๓. จัดทำข้อมูลสถิติของบุคคล และหน่วยงานของรัฐที่ให้การสนับสนุนทุนและทรัพยากรในการจั ด
การศึกษา พร้อมทำหนังสือขอบคุณ หรือหลักฐานการรับมอบ (ใบเสร็จ) ให้โดยเร็ว
๔. จัดหา จัดทำ ของที่ระลึกมอบให้บุคคล หน่วยงานที่ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ทุน และทรัพยากร
ในการจัดการศึกษา เนื่องในโอกาส สำคัญๆ ตามความเหมาะสม
๕. สรุป และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.28 งานสำนักงานเลขานุการโรงเรียน ประกอบด้วย
๑) นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นายมนูญ มูลบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวนาถชนก ภูมั่ง
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ :
๑. ประสานงาน อำนวยความสะดวก ประสานงาน อำนวยความสะดวก ต้อนรับ/รับรองแขกที่มา
ติดต่อราชการ ประสานงานกับฝ่ายและงานต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล นำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
2. ตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารก่อนเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
3. ประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณด้านขวัญกำลังใจบุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษา
4. รับแฟ้มหนังสือ ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อรวบรวมนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนและส่งคืนยัง
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
/5. จัดเก็บสำเนา…
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5. จัดเก็บสำเนาการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากลุ่มงาน/การประชุมเฉพาะกิจ
ต่างๆฯลฯ
6.จัดทำ ควบคุม สรุป แผนงาน/โครงการของสำนักงานเลขานุการโรงเรียน
7. งานธุ ร การสำนัก งานฯ/การไปราชการของผู ้ บ ริ หารโรงเรีย น(ประชุ ม การอบรม สั ม มนา
การศึกษาดูงานและอื่นๆ)
8. จัดทำตารางการนัดหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำของผู้อำนวยการโรงเรียน
9. ประสานงาน เก็บรวบรวมข้อมูล/ผลงานดีเด่น/ประวัติและผลงานของผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกกลุ่มงาน อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการนำไปใช้และให้บริการ
10. งานสหวิทยาเขตฯ
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.29 งานการจัดประชุมโรงเรียน ประกอบด้วย
๑) นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางประภาพร แก้วจันดา
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวมยุรี ลาดนาเลา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางสาวศศิธร นาครัตน์
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๕) นายชัยยศ จระเทศ
ครู
กรรมการ
6) นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
ครู
กรรมการ
7) นางสาวกุลธิดา มุลตรีแก้ว
ครู
กรรมการ
8) นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง ครู
กรรมการ
9) นายปองภพ ปะวันเนย์
ครู
กรรมการ
10) นายวีระพล ประทัด
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
11) นางลภัสรดา บุบผโชติ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
12) นางสาวนุชนาฏ สุปะตำ
พนักงานโรเนียว
กรรมการ
11) นางทัศนีย์ ลามี
ครูชำนาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
12) นางละเอียด มูลวิไล
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : เตรียมวาระการประชุม รายงานการประชุม บันทึกการประชุม เตรียมการ์ด และดอกไม้วัน
เกิด ช่อดอกไม้ กรณีเลื่อนวิทยฐานะ เลื่อนตำแหน่ง ย้าย สำเร็จการศึกษา เตรียมน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม
เตรียมห้องประชุม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.30 งานสำนักงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประกอบด้วย
๑) นายประเพียร ลดาวัลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
๒) นางสาวมยุรี ลาดนาเลา
ครูชำนาญการพิเศษ
๓) นายวิชิต เสนาราช
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
/๔) นายทวีศักดิ์…
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๔) นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ
ที่ปรึกษา
5) นางสาวนิตยา ทิพศรีราชา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6) นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
7) นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา
ครูชำนาญการ
กรรมการ
8) นางสาวศศิธร นาครัตน์
ครูชำนาญการ
กรรมการ
9) นายศุภษร บุดดา
ครู
กรรมการ
10) นางสาวนาถชนก ภูมั่ง
ครู
กรรมการ
11) นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง ครู
กรรมการ
12) นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย
ครู
กรรมการ
13) นางสาวกุลธิดา มูลตรีแก้ว
ครู
กรรมการ
14) นายรุ่งโรจน์ อุรัน
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑5) นายวีระพล ประทัด
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๑6) นายประสิทธิพงษ์ ปราสาร
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๑7) นายวชากร บุญสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
18) นายมนูญ มูลบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑9) นายวรวิทย์ มีลี
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. จัดทำโครงการตามแผนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
๒. จัดทำเอกสารแนะนำโรงเรียน ป้ายนิเทศ แผนภูมิการประชาสัมพันธ์
๓. ให้บริการจดหมาย พัสดุ และสิ่งตีพิมพ์ สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
๔. จัดทำวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
๕. ให้บริการเสียงตามสาย เพื่อบริการติดต่อ สอบถามกับผู้มาติดต่อราชการ
๖. จัดระบบการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
๗. มอบหมายบทบาทและหน้าที่ตามกรอบการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน
๘. จัดป้ายนิเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้บริการข่าวสาร สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
๙. ประเมินการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ รายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.31 งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวาปีปทุม ประกอบด้วย
๑) นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
๒) นางสาวชมพู สัจจวณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
3) นายประเพียร ลดาวัลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
/4) นายวชากร…
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4) นายวชากร บุญสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางละเอียด มูลวิไล
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
๖) นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ
ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๗) นางทัศนีย์ ลามี
ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวาปีปทุมดังนี้
๑. จัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวาปีปทุม
๒. จัดเก็บระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ และวัตถุประสงค์ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวาปีปทุม
๓. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและครูร่วมมือกันเพื่อการศึกษาและสวัสดิการของนักเรียน
๔. ส่งเสริมการประสานงานระหว่างประชาชนทั่วไปกับโรงเรียน เกี่ยวกับกิจการโรงเรียน
๕. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์เพื่อแก้ปัญหาของนักเรียน
๖. จัดทำและส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวาปีปทุม ประชุมและ
บันทึกการประชุม จัดทำรายงานและดำเนินงานตามมติที่ประชุม
๗. ประสานงานกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวาปีปทุม
๘. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง
๙. สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอหั วหน้ากลุ่มงาน รองผู้อำนวยการกลุ่มชุมชนสัมพันธ์ และ
ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบข้อมูลเป็นระยะ
๑๐. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรู ป เล่มและนำเสนอฝ่ ายบริห ารตามลำดั บ เพื่ อ
รับทราบข้อมูลทุกสิ้นปีการศึกษา
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.32 งานสมาคมศิษย์เก่า ประกอบด้วย
๑) นางกรทิพย์ ปัญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวมยุรี ลาดนาเลา
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางขนิษฐา เตชะนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางไอลัดดา ปามุทา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นางสาวมนัสวี โนนหนองคู
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๘) นางทัศนีย์ ลามี
ครูชำนาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
๙) นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ
ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : จัดทำแฟ้มประวัติคณะกรรมการฯ จัดเตรียมวาระการประชุม รายงานการประชุม บันทึกการ
ประชุม เชิญประชุม จัดเก็บเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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2.33 งานกองทุนและมูลนิธิ ประกอบด้วย
๑) นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นางจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์ ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
5) นางลภัสรดา บุบผโชติ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : จัดทำทะเบียนรายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิ/กองทุน จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน และรายงาน
การดำเนินงานของมูลนิธิ/กองทุน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.34 งานปฏิคมโรงเรียน ประกอบด้วย
๑) นายพูนศักดิ์ อารพล
ครูชำนาญการพิเศษ
2) นางไอลัดดา ปามุทา
ครูชำนาญการพิเศษ
3) นางขนิษฐา เตชะนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
4) นางสาวมนัสวี โนนหนองคู
ครูชำนาญการพิเศษ
5) นางสาวศศิธร นาครัตน์
ครูชำนาญการ
6) นางสาวนาถชนก ภูมั่ง
ครู
7) นางสิรินภร ศรีมหาพรหม
ครู
8) นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง
ครู
9) นางสาวศศิธร นุ่นภักดี
ครู
10) นางสาววิวารี แสงงาม
ครู
11) นางสาวพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์ ครู
12) นางสาวจรรยาลักษณ์ สาตื้อ ครู
13) นางสาวประภาพร แก้วกัลยา ครู
14) นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย
ครู
15) นางสาวธิดารัตน์ ดรนาม
ครู
16) นางสาวสหฤทัย วุฒิสาร
ครู
17) นางรัชดาวรรณ รัศมีพรม
ครู
18) นางสาวอภัสรา สัตถา
ครู
19) นางวิไล ปะตังพะโล
ครู
20) นางสาวศุภาวรรณ ผลสง่า
ครู
21) นางสาวนิตยา ทิพย์ศรีราช
ครู
22) นางสาวสุรียาวรรณ จันทร์สด ครู
23) นางสาวนภารัตน์ สุกไพ
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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24) นางบุษรา ดาทอง
ครู
กรรมการ
25) นางสาวศศิธร นาครัตน์
ครู
กรรมการ
26) นางสาวพัชราภรณ์ อัครเจริญ ครู
กรรมการ
27) นางสาวมณฑ์ณัชธร ทองยศ ครู
กรรมการ
28) นางสาวธันทิวา คำสิริ
ครู
กรรมการ
29) นางสาวภคมน หมู่โยธา
ครู
กรรมการ
30) นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง ครู
กรรมการ
31) นางสาวศศิประภา คิดอ่าน ครูผู้ช่วย
กรรมการ
32) นางลภัสรดา บุบผโชติ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
33) นางพรพิมล ยะชมพู
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
34) นางสุพัตรา กลิ่นหล้า
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
35) นางทองมา พุทโธ
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
36) นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
37) นางละอองดาว แพงคำแสน
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
38) นางสาวอภิรดา กองบุตร
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง ให้การต้อนรับผู้ที่มาติดต่อกับโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ และ
ประสานงานกับคณะกรรมการปฏิคมที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.35 งานโรงเรียนชุมชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๑) นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
๒) นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ
3) นางประภาศรี ทิพย์พิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
4) นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล ครูชำนาญการพิเศษ
5) นายมนูญ มูลบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
6) นายเสาร์ห้า พุทธบาล
ครูชำนาญการ
7) นางสาวศศิธร นาครัตน์
ครูชำนาญการ
8) นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
ครู
9) นายชัยยศ จระเทศ
ครู
10) นายวรวิทย์ มีลี
ครู
11) นายปองภพ ปะวันเนย์
ครู
12) นางลภัสรดา บุบผโชติ
ครูอัตราจ้าง
13) นายวีระพล ประทัด
ครูอัตราจ้าง
14) นายพิษณุย์ ดาทอง
ครูชำนาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
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๑5) นางสาวมยุรี ลาดนาเลา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑6) นายประเพียร ลดาวัลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
17) นางละเอียด มูลวิไล
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ระบบงานโรงเรียนสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. งานการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน และภาคีเครือข่าย
๑) มีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของชุมชน และภาคีเครือข่าย
๒) มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
๓) มีการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชน และภาคีเครือข่าย
๔) มีการจัดระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ
๕) มีการพัฒนาข้อมูลให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๒. งานการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย
๑) มีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย
๒) มีแผนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย
๓) มีการให้ชุมชนภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
๔) มีการดำเนินการตามแผน
๕) มีการประเมินและติดตามผล
๓. งานการให้บริการชุมชน
๔. งานโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
๑) มีการบริการข่าวสารแก่ชุมชน
๒) มีหลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน
๓) มีชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
๔) มีชุมชนยังมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
๕) มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม
๕. งานโรงเรียนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
๑) มีการร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาชุมชน
๒) มีหลักฐานการร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาชุมชน
๓) มีการเก็บรวบรวมผลงานปรากฏ
๔) โรงเรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๕) ปรากฏว่าโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี
๖. งานการจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนโรงเรียน
๑) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กร เช่น ชมรมสมาคมมูลนิธิฯลฯ เพื่อสนับสนุน
โรงเรียน
๒) มีการเก็บหลักฐานการจัดตั้งองค์กรที่มิใช่นิติบุคคลเพื่อสนับสนุนโรงเรียน
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๓) มีการเก็บหลักฐานการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพื่อสนับสนุนโรงเรียน
๔) มีการเก็บหลักฐานผลงานที่องค์กรต่าง ๆ สนับสนุนโรงเรียน
๕) องค์กรที่จัดตั้งขึ้นได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชน
๗. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
๑) ด้านวิชาการ เช่น การเป็นวิทยากร การใช้สถานประกอบการ เป็นต้น
๒) ด้านทรัพยากร เช่น การสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษาการสร้าง
ตามวัตถุประสงค์ฯลฯให้แก่โรงเรียน
๓) ด้านบริการ เช่น แรงงานยานพาหนะการให้ยืมวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
๔) มีการเก็บรวบรวมหลักฐานชุมชนให้การสนับสนุนโรงเรียน
๕) การสนับสนุนของชุมชนสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
๖) ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชนอย่างหลากหลาย
๗) ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๘. งานการประเมินผลการดำเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย
๑) มีการประเมินผลการดำเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่ายโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้
๒) มีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน
๓) มีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ
๔) มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย
๕) มีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานชุมชน และภาคีเครือข่าย
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.36 งานอาคารสถานที่ ประกอบด้วย
1) นายสมศักดิ์ เรืองบุญ
2) นายวสันต์ อันทะไชย
3) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
4) นายอนันต์ ปัดคำ
5) นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์
6) นายประเพียร ลดาวัลย์
7) นางบุปผา ทิ้งแสน
8) นายศุภษร บุดดา
9) นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์
10) นางขนิษฐา เตชะนอก
11) นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย
๑2) นายสราวุธ สระมูล

ผู้ช่วยฯ กลุ่มงานอาคารสถานที่
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าอาคาร ๑
หัวหน้าอาคาร ๒
หัวหน้าอาคาร ๓
หัวหน้าอาคาร ๔
หัวหน้าอาคาร ๕
หัวหน้าอาคาร ๖
หัวหน้าอาคาร ๗
หัวหน้าอาคาร ๘
หัวหน้าอาคารศิลปะ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑3) นายพูนศักดิ์ อารพล
หัวหน้าอาคารคหกรรม
กรรมการ
๑4) นายพงศธร สมภักดี
หัวหน้าอาคารเกษตร
กรรมการ
๑5) นายบุญเพ็ง มัดถาปะตัง
หัวหน้าลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
กรรมการ
๑6) นายคำภู ปะนัดตะเถ
ลูกจ้างประจำ/ประจำอาคาร ๑ กรรมการ
๑7) นายสุวิทย์ ต่อโชติ
ลูกจ้าง/ประจำอาคาร ๒
กรรมการ
๑8) นางพรพิมล ยะชมภู
ลูกจ้าง/ประจำอาคาร ๓
กรรมการ
๑9) นายธีระชัย ดีนอก
ลูกจ้าง/ประจำอาคาร ๔
กรรมการ
20) นางทองมา พุทโธ
ลูกจ้าง/ประจำอาคาร ๕
กรรมการ
๒1) นายเรียน บุตรวิชา
ลูกจ้าง/ประจำอาคาร ๖
กรรมการ
๒2) นายสุชาติ ปทุมทอง
ลูกจ้าง/ประจำอาคาร ๗
กรรมการ
๒3) นายสุวรรณ ปะกินัง
ลูกจ้าง/ประจำอาคาร ๘
กรรมการ
๒4) นางสุพัตรา กลิ่นกล้า
ลูกจ้าง/ประจำอาคารอเนกประสงค์ กรรมการ
๒5) นายธนโชติ จันทรังษี
หัวหน้าอาคารอุตสาหกรรม
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์โรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนางานด้านการก่อสร้างต่อเติม การซ่อมบำรุง การใช้อาคารสถานที่ทุก
พื้นที่ภายในโรงเรียน
๒. ควบคุม ดูแล การขอใช้สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม สนาม และบริเวณทั่วไป
โดยประสานงานและอำนวยความสะดวกกับทุกฝ่ายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
๓. ควบคุม ดูแลประสานสั่งการให้มีการตรวจสอบสภาพอาคาร ส่วนประกอบของอาคารเพื่อเร่งรัด
ดำเนินการเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งาน
๔. ประสานงานพัสดุโรงเรียนในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซ่อม การจำหน่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการว่าด้วยการพัสดุ
๕. กำกับ ดูแล บำรุงรักษา อาคารเรียน อาคารประกอบ การจั ดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๖. จัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่ประจำปี พร้อมควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่ไ ด้รับ
อนุมัติ
๗. ประสานงานกับฝ่าย/งาน/ระดับ ควบคุมและเร่ งรัด ดูแลนักเรียนให้ช่วยรักษาความสะอาดใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ
๘. ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ พร้อมรายงานผลงานให้ทราบ
๙. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างสุขนิสัยและปลูกจิตสำนึกในการรักความสะอาดให้กับนักเรียน
๑๐. วางแผน ออกแบบ ตกแต่งการจัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สวยงาม มีความเป็นระเบียบ
๑๑. วางแผนจัดตารางการสับเปลี่ยนไม้กระถางที่ใช้ประดับตามอาคารและสถานที่ต่าง ๆ เป็น
/ประจำ…
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ประจำทุกสัปดาห์
๑๒. ติดต่อประสานงาน ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่โดยตรงทางการจัด
สวนและพัฒนาภูมิทัศน์ตามความเหมาะสม
๑๓. จัดทำระเบียนต้นไม้ในโรงเรียน ทำแฟ้มสะสมงาน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางานให้ เป็น
ปัจจุบัน
๑๔. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนด้วยกิจกรรม ได้แก่กิจกรรม ๕ ส กิจกรรมโรงเรียนปลอด
ขยะ
๑๕. ประสานงานและให้บริการจัดตกแต่งสถานที่ในการดำเนินงานกิจกรรมภายในโรงเรียน
๑๖. จัดทำตารางการใช้สถานที่ ติดตั้งในที่มองเห็นได้ชัดเจนให้เป็นปัจจุบัน
๑๗. ควบคุม ดูแลให้ลูกจ้างประจำที่เกี่ยวข้องทำความสะอาด จัดเก็บอุปกรณ์ พัสดุ-ครุภัณฑ์อย่าง
มีระบบ
๑๘. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ แฟ้มสะสมงาน อาคารสถานที่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นการพัฒนางาน
ต่อไป
๑๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.37 งานบริหารเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีโรงเรียน ประกอบด้วย
๑) นายบัวภา มะกา
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) นางสุภาศินี เรืองบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6) นายเดชพล ใจปันทา
ครูชำนาญการ
กรรมการ
4) นายสันติ อุดคำ
ครูชำนาญการ
กรรมการ
5) นายอนันต์ ปัดคำ
ครู
กรรมการ
7) นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์ ครู
กรรมการ
8) นายชัยยศ จระเทศ
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
9) นายวีระพล ประทัด
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ดูแล บริหาร จัดการ และให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.38 งานโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย
๑) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
ครูชำนาญการพิเศษ
๒) นายบัวภา มะกา
ครูชำนาญการพิเศษ
3) นายพิษณุย์ ดาทอง
ครูชำนาญการ
4) นายเดชพล ใจปันทา
ครูชำนาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5) นายสันติ อุดคำ
ครูชำนาญการ
กรรมการ
6) นายบุญเพ็ง มัดถาปะตัง
ช่างปูน ระดับ ๔
กรรมการ
7) นายชัยยศ จระเทศ
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
๘) นายวีระพล ประทัด
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. สนับสนุนการบริการสื่อ เทคโนโลยี วัสดุ-อุปกรณ์ในการผลิต ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
๒. สนับสนุน ผลิต ตัดต่อ จัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา
๓. บันทึกภาพนิ่ง วีดีทัศน์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม
๔. ให้ความร่วมมือกับงานประชาสัมพันธ์ ในการจัดบอร์ดแสดงภาพและกิจกรรมต่อสาธารณชน
๕. บริการและดูแลการใช้ห้องโสตฯวัสดุ -ครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน
๖. ดำเนินการด้านการผลิต จัดหา สื่อทางเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
๗. ร่วมดำเนินการและประสานงานกับงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาในการให้บริการ
๘. จัดวางระบบพัฒนางาน โดยใช้กระบวนการกิจกรรม ๕ ส งานด้านการให้การสนับสนุนและการ
บริการ
๙. ดำเนินงานจัดทำ ควบคุม กำกับ ดูแล งานระบบโทรทัศน์สู่ห้องเรียน ด้วยการวางระบบเคเบิล
เครือข่ายลงทุกห้องเรียน และห้องปฏิบัติการพร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง รายการ
โทรทัศน์ทางไกลจากโรงเรียนวังไกลกังวล โทรทัศน์การศึกษาอื่น ๆรวมถึงการส่งสัญญาณภาพจากวีดีทัศน์
การผลิตและดำเนินการภายในห้องควบคุม และปฏิบัติการ
๑๐. ดูแลและประสานงานกับฝ่าย/งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านการควบคุมบัญ ชี วัสดุ
ครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียนทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน
๑๑. ดูแลและดำเนินการซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องขยายเสียง และเครื่องอิเล็กทรอนิก ส์
ภายในโรงเรียน
๑๒. จัดทำเอกสารและหรือใช้ระบบเครือข่ายในการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน และผู้สนใจ
ทั่วไป
๑๓. จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านการใช้ การผลิตสื่อฯ โสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
แก่บุคลากรในโรงเรียน
๑๔. จัดทำแผนปฏิบัติงานโสตฯ ประจำปี และแฟ้มสะสมงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
๑๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.39 งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1) นายสมศักดิ์ เรืองบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยฯ หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
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2) นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
3) นายวสันต์ อันทะไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
4) นายบุญเพ็ง มัดถาปะตัง
ช่างปูน ระดับ ๔
กรรมการ
5) นายคำภู ปะนัดตะเถ
ช่างปูน ระดับ ๔
กรรมการ
6) นางพรพิมล ยะชมภู
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
7) ลูกจ้างชั่วคราว
ทุกคน
กรรมการ
8) นายพงศธร สมภักดี
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
9) นายพิษณุย์ ดาทอง
ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
10) นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ ของงานสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ดูแลบริเวณ
โรงเรียน และสร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.40 งานบริการสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
๑) นายวสันต์ อันทะไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นายพิษณุย์ ดาทอง
ครูชำนาญการ
รองประธานกรรมการ
๓) นายวีระพล ประทัด
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๔) นายบุญเพ็ง มัดถาปะตัง
ช่างปูน ระดับ ๔
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผนงานด้านการบริการสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. สำรวจ ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค โดยประสานงานกับงานพัสดุ เพื่อจัดซื้อวั สดุ-อุปกรณ์
ซ่อมบำรุง
๒. ควบคุม ดูแล การใช้สาธารณูปโภค ให้อยู่ในมาตรการประหยัด จัดคณะทำงานประสานกับ
หัวหน้าอาคารเพื่อตรวจสอบ ติดตาม แก้ไข
๓. สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เน้นในด้านความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
๔. ติดตามการดำเนินงานของช่างที่รับผิดชอบงานสาธารณูปโภค พร้อมบันทึกข้อมูลปัญหา และ
อุปสรรคโดยละเอียด ในแบบบันทึก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานในโอกาสต่อไป
๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน และสภาพปัญหาให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเสนอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.41 งานบริการน้ำดื่มสะอาด ประกอบด้วย
1) นายสมศักดิ์ เรืองบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
2) นายวสันต์ อันทะไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
3) นางฉัตรปวีร์ นนทะไชย
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
/4) นางสาวนิตยา…
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4) นางสาวนิตยา ทิพศรีราช
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นางสาวสุรียาวรรณ จันสด
ครูชำนาญการ
กรรมการ
6) นายธนโชติ จันทรังษี
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
7) นายสันติ อุดคำ
ครูชำนาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
8) นางสาวศศิประภา คิดอ่าน
ครูผู้ช่วย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
9) นายเรียน บุตรวิชา
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผนงานจัดทำน้ำดื่มโรงเรียน
1. สำรวจ จัดทำระบบน้ำดื่มในโรงเรียน โดยประสานงานเพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อดำเนินการ
2. ควบคุม ดูแล การจัดทำและรักษามาตรฐานให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา
3. ติดตามให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย พร้อมบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนางานในโอกาสต่อไป
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.42 งานสำนักงานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน ประกอบด้วย
๑) นางสาวธันยพร จำปาขันธ์
ครูชำนาญการ
ประธานกรรมการ
๒) นางจารุภา มะธุเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นายนริศ ประธรรมสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นายพิษณุ นาชัยฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6) นางมุนี ภวภูตานนท์
ครูชำนาญการ
กรรมการ
7) นางจิตติพร ประทุมมาศ
ครู
กรรมการ
8) นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ ครู
กรรมการ
9) นางสาวนิตยา ทิพศรีราช
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
10) นายปองภพ ปะวันเนย์
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน
๒. มีนักเรียนและบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยประจำปี
๓. มีการประสานการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมส่ง เสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ และมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. มีการประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน
๕. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/2.๔3 งานโภชนาการ…
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2.๔3 งานโภชนาการ ประกอบด้วย
๑) นายพูนศักดิ์ อารพล
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ ครู
กรรมการ
4) นางจิตติพร ประทุมมาศ
ครู
กรรมการ
5) นางสาวอภิรดา ภูมาศ
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ระบบงานโภชนาการโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. จัดทำแผนงานงานโภชนาการ
๒. จัดระบบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
๓. ควบคุมดูแลร้าน/ซุ้มอาหารต่างๆ ในโรงเรียน
๔. ควบคุมดูแลโรงอาหารและครัวให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
๕. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของอาหารที่บริการและจำหน่ายให้ถูกหลักการสุขาภิบาลและ
โภชนาการ
๖. สำรวจความต้องการและดูแลการใช้โรงอาหาร
๗. จัดทำบัญชีเบิก-จ่ายวัสดุ และส่งมอบหลักฐานการซื้อให้แก่หัวหน้างานการเงิน
๘. ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานและหรือลูกจ้างในโรงอาหาร
๙. สรุปรายงานการปฏิบัติงานต่อหัวหน้ากลุ่มงานฯ ทุกสัปดาห์เป็นอย่างน้อย
๑๐. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๑๑. จัดทำรายละเอียดของงานและโครงการ พร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพื่อเสนอขอ
อนุมัติตามขั้นตอน
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มบริหารงบประมาณ
3.๑ คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย
๑) นางสาวชนิดา ยศพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
๒) ว่าทีร่ ้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ/
ผู้ช่วยฯ งานแผน งานสินทรัพย์
๓) นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ/
ผู้ช่วยฯ งานการเงิน-บัญชี
๔) นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
5) นางทรัพย์สิริ สิงห์สุพรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
6) นางเบญญาภา ไชยเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
7) นางสุมามาลย์ โสดา
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/8) นางสาวมนัสวี…
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8) นางสาวมนัสวี โนนหนองคู
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
9) นางสาวเพ็ญนภา ขันไสว
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
10) นายอาทร ไทยป้อม
ครูชำนาญการ
กรรมการ
11) นายชูเกียรติ คุ้มเนตร
ครูชำนาญการ
กรรมการ
12) นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุม ครูชำนาญการ
กรรมการ
๑3) นายสิทธิชัย วาลมูลตรี
ครูชำนาญการ
กรรมการ
14) นางสาวจิราภรณ์ บุญลาด
ครูชำนาญการ
กรรมการ
15) นางสาวธิดารัตน์ ดรนาม
ครู
กรรมการ
๑6) นางสาวศศิธร นุ่นภักดี
ครู
กรรมการ
๑7) นายอนันต์ ปัดคำ
ครู
กรรมการ
๑8) นางละอองดาว แพงคำแสน ครู
กรรมการ
๑9) นางสาวอภิรดา กองบุตร
ครู
กรรมการ
20) นายพงศกร สมภักดี
ครู
กรรมการ
21) นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสตร์ ครู
กรรมการ
22) นางสาวสหฤทัย วุฒิสาร
ครู
กรรมการ
23) นายเอกพล คำสมัย
เจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการ
๒4) นางสาวนรารัตน์ สุกไพ
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
25) นางสาวศศิประภา คิดอ่าน
ครูผู้ช่วย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ช่วยเหลือ ในการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณให้
สามารถดำเนินงานไปได้ด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
3.2 งานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย
นางสาวชนิดา ยศพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่ : ปฏิบัติงานวิเคราะห์การปฏิบัติงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ติดตามประเมินผลและให้คำปรึกษา เสนอแนะ ช่วยเหลือ ในการดำเนินงานกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ ให้
สามารถดำเนินงานไปได้ด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยไม่ให้
เกิดความเสียหาย และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และหรือตามที่
กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการกำหนดให้ร ายงาน รวมถึง การปฏิบัติง านอื่น ๆ ตามที่ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
3.๓ งานผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย
๑) ว่าทีร่ ้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ /ผู้ช่วยฯ แผนงาน
๒) นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ /ผู้ช่วยฯ การเงิน – บัญชี
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือรองผู้อำนวยการในการกำกับ ติดตาม ดูและ แนะนำ เสนอแนะ
/และให้คำปรึกษา…
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และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มบริหารงาน
บุคคลและงบประมาณ รวมถึงการจัดทำแผนการบริหารงานกลุ่มฯ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4 งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย
1) นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุม
ครูชำนาญการ
รองประธานกรรมการ
3) นางสาวสหฤทัย วุฒิสาร
ครู
กรรมการ
4) นายเอกพล คำสมัย
เจ้าหน้าที่การเงิน
กรรมการ/เลขานุการ
5) นางสาวศศิธร นุ่นภักดี
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคลดังนี้
๑. วางแผนงาน โครงการ ในการพัฒนางานสำนักงาน พัสดุ สารบรรณ สารสนเทศ ปฏิคม แผนงาน
อาคารสถานที่ในกลุ่มงาน ให้เอื้อในการปฏิบัติงานและการบริการ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. จัดทำ ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงานและกำกับติดตามให้ดำเนินงานตามแผนฯ ปฏิบัติงาน
๓. ดำเนินการขอเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ โดยประสานกับงานพัสดุของโรงเรียน มี
การจัดทำบัญชี ทะเบียน ควบคุม พัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มงาน มีการติดตามดูแล มีการปรับ ซ่อมบำรุงรักษา พัสดุ
เป็นประจำโดยดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และเป็นปัจจุบัน
๔. จัดทำข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงาน เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มงานและ
นำไปปรับปรุงพัฒนางาน
๕. มีการควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการให้
เป็นไปตามแผนงาน พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลสถิติและสรุปรายงานเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง
๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.5 งานการเงินโรงเรียน ประกอบด้วย
1) นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
ประธานกรรมการ
2) นางสาวนรารัตน์ สุกไพ
เจ้าหน้าที่การเงิน(เบิกจ่ายเงิน)
กรรมการ
๒) นายชูเกียรติ คุ้มเนตร
เจ้าหน้าที่การเงิน(เบิกจ่ายกรรมการ
ค่ารักษาพยาบาลการศึกษาบุตร)
๓) นายอนันต์ ปัดคำ
เจ้าหน้าที่การเงิน(เงินเดือนครู)
กรรมการ
4) นางสาวจิราภรณ์ บุญลาด
เจ้าหน้าที่การเงิน(โครงการเรียนฟรี) กรรมการ
5) นางสาวศศิธร นุ่นภักดี
เจ้าหน้าที่การเงิน(โครงการเรียนฟรี) กรรมการ
6) นางสาวสหฤทัย วุฒิสาร
เจ้าหน้าที่การเงิน(เงินเดือนลูกจ้าง) กรรมการ
7) นางสาวศศิประภา คิดอ่าน
เจ้าหน้าที่การเงิน(เบิก-จ่าย GFMIS) กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินและวางแผนการดำเนินงานการเงิน ทุกประเภท
/ของโรงเรียน…
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ของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นระบบ เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ ดังนี้
๑. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ ให้เหมาะสมสอดคล้องและ
ถูกต้องกับระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิหรือเจ้าหนี้
๓. มีการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบภายในเวลาตามกำหนด
๔. มีการกำกับ เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผน
๕. มีการกำกับบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
7. รายงานการรับ – จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา
8. รายงานประเภทเงินคงเหลือ
9. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน
10. รายงานรั บ จ่ า ยเงิ นรายได้ ส ถานศึ กษาต่ อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาต่อ คณะกรรมการ
สถานศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
11. การปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยเบิกจะต้องปฏิบัติ/รายงานโดยใช้ระบบ GFMIS การดำเนินงาน
การจัดทำหลักฐานการเงินและบัญชี ดังนี้
๑) มีการจัดทำหลักฐานการเงิน
๒) จัดทำหลักฐานการเงินครบถ้วน
๓) จัดทำหลักฐานการเงินถูกต้อง
๔) จัดทำหลักฐานการเงินเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้
๕) จัดเก็บหลักฐานเป็นระเบียบและปลอดภัย
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.6 งานการเงินสวัสดิการของโรงเรียน
1) นางเบญญาภา ไชยเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นางวิไลวรรณ ลุนละวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินสวัสดิการโรงเรียน วางแผนดำเนินงาน จัดทำบัญ ชีเงิน
สวัสดิการโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.7 งานบัญชีโรงเรียน ประกอบด้วย
๑) นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุม
2) นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์
3) นางสาวธิดารัตน์ ดรนาม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหน้าที่การเงิน(เงินเดือนครู)
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๔) นายเอกพล…
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๔) นายเอกพล คำสมัย
เจ้าหน้าที่บัญชี GFMIS
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการจัดทำหลักฐานการเงินและการบัญชี หลักฐานการเงินและการ
บัญชีที่กำหนด ดังนี้
๑. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
๒. ใบเสร็จรับเงิน
๓. สมุดเงินสด
๔. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
๕. ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา
๖. ทะเบียนคุมรายรับเงินรายได้สถานศึกษา
๗. ทะเบียนคุมเงินบัญชีเงินฝากธนาคาร
๘. หลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท
๙. สัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
๑๐. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.8 งานการเงินสมาคมผู้ปกครองและครู ประกอบด้วย
๑) นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๓) นางสาวมนัสวี โนนหนองคู
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางเบญญาภา ไชยเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินสมาคมผู้ปกครองและครูให้เหมาะสม สอดคล้อง
และถูกต้องตามระเบียบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.9 งานการจัดเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประกอบด้วย
1) นางสาวชนิดา ยศพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2) ว่าทีร่ ้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๓) ว่าทีร่ ้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการจัดเก็บรักษาเงินโรงเรียน ดังนี้
๑. มีการเก็บรักษาเงิน เอกสารแทนตัวเงิน และการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๒. มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
๓. มีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
๔. มีการกำหนดมาตรการตรวจสอบ ติดตาม ด้านบุคลากรและด้านวิธีการ
๕. มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/3.10 งานประเมินผล…
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3.10 งานประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินโรงเรียน ประกอบด้วย
๑) ว่าทีร่ ้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นางเบญญาภา ไชยเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3) นายสิทธิชัย วาลมูลตรี
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๔) นายอนันต์ ปัดคำ
ครู
กรรมการ
5) นางสาวเพ็ญนภา ขันไสว
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินโรงเรียน ดังนี้
๑. มีแผนการใช้เงิน
๒. มีการใช้จ่ายเงินตามแผน
๓. มีหลักฐานการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผน
๔. มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเหมาะสมการใช้จ่ายเงิน
๕. นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาแผนการใช้จ่ายเงิน
6. มีการคำนวณต้นทุนผลผลิต
7. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
8. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคำนวณต้นทุนผลผลิต
9. มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนผลผลิต
10. มีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.11 งานเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร ประกอบด้วย
๑) นายชูเกียรติ คุ้มเนตร
ครูชำนาญการ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวมนัสวี โนนหนองคู
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการการดำเนินการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตรกับทาง
ต้นสังกัดหน่วยเบิกจ่าย ให้กับบุคลากรในโรงเรียน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
3.12 งานพัสดุและสินทรัพย์ ประกอบด้วย
๑) นางละอองดาว แพงคำแสน ครู
๒) นางพิศมัย สุวรรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
๓) นางทัศนีย์ ลามี
ครูชำนาญการ
๔) นางสาวศศิธร นาครัตน์
ครูชำนาญการ
๕) นายอาทร ไทยป้อม
ครูชำนาญการ
6) นายธนโชติ จันทรังษี
ครูผู้ช่วย
1) นางสาวปรียานุช จำละคร ครูชำนาญการ
2) นางสาวสุพรรษา ทัพธานี ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่ (E-GP)
เจ้าหน้าที่ (E-GP)
เจ้าหน้าที่ (E-GP)
เจ้าหน้าที่ (E-GP)
เจ้าหน้าที่ (E-GP)
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มบริหารวิชาการ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มบริหารวิชาการ)
/3) นางสาวลัดดาวัลย์…
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3) นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา
4) นางสาวนุชนาฎ สุปะตำ
5) นางจำปา สืบสุนทร
6) นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก

ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มบริหารวิชาการ)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องโรเนียว เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มบริหารวิชาการ)
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มกิจการนักเรียน)
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล)
7) นางสาวนารี ศรีธรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล)
8) นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์)
9) นางวิไล ปะตังพะโล
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์)
10) นายนพพล โสโท
ครู
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มสาระฯ สังคมฯ)
11) นางสาวสหฤทัย วุฒิสาร ครู
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มสาระฯ สังคมฯ)
12) นางรจนา พรมโกน
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มสาระฯภาษาไทย)
13) นาวสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ ครู
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มสาระฯ ศิลปะ)
14) นางละเอียด มูลวิไล
ครู
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มสาระฯ ศิลปะ)
15) นางจิตติพร ประทุมมาศ ครู
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ)
16) นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ ครู
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ)
17) นายพงศธร สมภักดี
ครู
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ)
18) นางอภิรดา กองบุตร
ครู
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ)
19) นายเยี่ยม ไปนา
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ)
20) นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง ครู
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ)
21) นางสาวนิตยา ทิพศรีราช ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ)
22) นางสาวสุรียาวรรณ จันสด ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ)
/23) นางสาวเพ็ญณภา…
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23) นางสาวเพ็ญณภา ขันไสว

ครูชำนาญการพิเศษ

24) นางสุภาศินีย์ เรืองบุญ

ครูชำนาญการพิเศษ

25) นายเสถียร คำมี

ครู

26) นางสิรินภร ศรีมหาพรหม ครู
27) นายประเพียร ลดาวัลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
28) นางอรุณี ปะนัดถา

ครูชำนาญการพิเศษ

เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ(กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ(ศูนย์จิตวิทยาแนะแนว)
เจ้าหน้าที่พัสดุ(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่พัสดุ(งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน)
เจ้าหน้าที่พัสดุ(งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
เจ้าหน้าที่พัสดุ(งานอนามัยโรงเรียน)
เจ้าหน้าที่พัสดุ(งานห้องเรียนพิเศษ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ(งานห้องเรียนพิเศษ)

29) นางจารุภา มะธุเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
30) นายวชากร บุญสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
31) นายสิทธิพงศ์ ปราสาร
ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ดังนี้
๑. มีการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
๒. มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ปฏิบัติครบตามขั้นตอน
๓. มีการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน
๔. มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรวดเร็ว ทันเวลา
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

3.14 งานการจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ประกอบด้วย
๑) นางละอองดาว แพงคำแสน
ครู
ประธานกรรมการ
๒) นายเสาร์ห้า พุทธบาล
ครูชำนาญการ
รองประธานกรรมการ
3) นายพงศธร สมภักดี
ครู
กรรมการ
4) นายนพพล โสโท
ครู
กรรมการ
5) นายวีระพล ประทัด
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
6) นายสิทธิพงษ์ ปราสาร
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/เลขานุการ
7) นางสาวปรินดา ปัตตานี
เจ้าหน้าที่ประจำห้องพัสดุ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ดังนี้
๑. มีการจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
๒. มีการจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๓. มีการกำกับ ติดตาม ดูแล การจัดทำจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
/๔. มีการจัดระบบ…
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๔. มีการจัดระบบการจัดเก็บรักษาบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
๕. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์อย่างครบถ้วนและ
ปลอดภัย
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
3.15 งานการบำรุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม ประกอบด้วย
๑) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นายเสาร์ห้า พุทธบาล
ครูชำนาญการ
รองประธานกรรมการ
3) นายอาทร ไทยป้อม
ครูชำนาญการ
กรรมการ
4) นายพงศธร สมภักดี
ครู
กรรมการ
5) นายธนโชติ จันทรังษี
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
6) นางทัศนีย์ ลามี
ครูชำนาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
7) นายวีระพล ประทัด
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการบำรุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม ดังนี้
๑. มีการบำรุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อมให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ
๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
๓. มีการดำเนินการบำรุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อมเป็นประจำ
๔. มีการชี้แจงและแนะนำวิธีการใช้และบำรุงรักษาพัสดุแก่ผู้ใช้ด้วย
๕. มีการจัดสรรเงินไว้เป็นค่าบำรุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
3.16 งานตรวจรับพัสดุกลางโรงเรียน ประกอบด้วย
1) นายสมศักดิ์ เรืองบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) นายสิทธิชัย วาลมูลตรี
ครูชำนาญการ
กรรมการ
4) นายอ่อนสี เหมือนมาต
ครูชำนาญการ
กรรมการ
5) นายวชากร บุญสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ตรวจรับพัสดุของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 กรณ๊ตรวจรับพัสดุมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท และปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.17 งานตรวจสอบพัสดุประจำปี ประกอบด้วย
๑) นางวิไลวรรณ ลุนละวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
๒) นางอภิรดา กองบุตร
ครู
3) นายพงศกร สมภักดี
ครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
/หน้าที่…
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หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ ดังนี้
๑. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑) บัญชีวัสดุ
๒) ทะเบียนครุภัณฑ์
๓) รายงานการตรวจสอบการ รับ – จ่ายพัสดุประจำปี
๔) รายงานการตรวจสอบวัสดุถาวร
๕) หลักฐานการขออนุมัติจำหน่าย
๖) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. การตรวจสอบการดำเนินงาน ดังนี้
๑) การตรวจสอบการ รับ – จ่ายพัสดุประจำปี
๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบ
๓) มีการตรวจสอบรายงานและผลการตรวจสอบตามระเบียบ
๔) มีการจัดระบบและเก็บรักษาหลักฐาน
๕) มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
3.18 งานการจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ ประกอบด้วย
1) นายสมศักดิ์ เรืองบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) ว่าที่ร้อยเอก ประวัติ หัตถสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) นายเสาร์ห้า พุทธบาล
ครูชำนาญการ
กรรมการ
4) นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นางละอองดาว แพงคำแสน
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ ดังนี้
การจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ คือ ที่ดินที่เป็นราชพัสดุ ที่ดินที่ได้รับมาจากการบริจาคหรือการจัดซื้อ
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน ซึ่งเป็นราชพัสดุ ต้องขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ สำหรับที่ดินที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ เช่น
ที่ดินสาธารณประโยชน์หรือที่ดินของวัดไม่ต้องขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แต่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างไว้ที่โรงเรียน ดังนี้
๑) มีการจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ
๒) มีการจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุครบถ้วน
๓) มีการลงทะเบียนที่ราชพัสดุถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๔) มีการทำประวัติที่ดิน อาคาร และสถานที่
๕) มีการจัดเก็บรักษาหลักฐานเรียบร้อย ปลอดภัย
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/3.19 งานจัดเก็บพัสดุ…
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3.19 งานจัดเก็บพัสดุและเบิกจ่ายพัสดุ
1) นางละอองดาว แพงคำแสน
ครู
ประธานกรรมการ
2) นางพิศมัย สุวรรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) นางทัศนีย์ ลามี
ครูชำนาญการ
กรรมการ
4) นางอรุณี ปะนัดถา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นาวสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ
ครู
กรรมการ
6) นายวีระพล ประทัด
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/เลขานุการ
7) นางสาวปรินดา ปัตตานี
เจ้าหน้าที่ประจำห้องพัสดุ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : จัดเก็บพัสดุทำเป็นทะเบียนพัสดุและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของโรงเรียน และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.20 งานการประเมินผลการดำเนินงานการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย
๑) ว่าทีร่ ้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการประเมินผลการดำเนินงานการเงินและพัสดุ ดังนี้
๑. มีการประเมินผลการดำเนินงานการเงินและพัสดุโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้
๒. มีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน
๓. มีการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ
๔. มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานการเงินและพัสดุ
๕. มีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานการเงินและพัสดุ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.21 งานแผนงานโรงเรียน
๑) ว่าทีร่ ้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
/ผู้ช่วยฯ กลุ่มแผนงาน
๒) นางเบญญาภา ไชยเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๓) นายสิทธิชัย วาลมูลตรี
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๔) นายอนันต์ ปัดคำ
ครู
กรรมการ
๕) นางสาวเพ็ญนภา ขันไสว
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ ในการกำกับ ติดตาม ดูแล แนะนำ เสนอแนะ กลุ่มแผนงาน การบริหารจัดการ
การวางแผนการพัฒนาสถานศึกษา ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ดังนี้
๑. การวางแผนพัฒนาโรงเรียน ดังนี้
๑) งานการกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน ได้แก่
๑.๑) มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน
๑.๒) มีการกำหนด…
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๑.๒) มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน
๑.๓) เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
โรงเรียน
๑.๔) นำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียนมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑.๕) มีการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
โดยทั่วกัน
๒. งานแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ดังนี้
๑) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและมีแผนปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
๒) แผนปฏิบัติการยังตอบสนองทิศทางการพัฒนาโรงเรียนที่กำหนดไว้
๓) มีการกำหนดสัดส่วนการใช้เงินในแผนปฏิบัติการอย่างถูกต้องและเหมาะสม
๔) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
๕) มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๓. งานการจัดองค์กรโรงเรียน ดำเนินการดังนี้
๑) มีการจัดองค์กรและจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน
๒) มีหน่วยงานตามแผนภูมิที่กำหนด
๓) มีการกำหนดขอบข่ายของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน
๔) มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
๕) มีการดำเนินงานเป็นไปตามที่แผนภูมิโรงเรียนกำหนด
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.22 งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย
๑) ว่าทีร่ ้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นายสิทธิชัย วาลมูลชัย
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๓) นายอนันต์ ปัดคำ
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน ดังนี้
๑. การดำเนินงานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
๑) มีการดำเนินงานสารสนเทศและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
๒) มีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๓) มีการจัดระบบสารสนเทศและให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม
๔) มีการนำสารสนเทศไปใช้อย่างเหมาะสม
๕) มีการเผยแพร่สารสนเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ
๒. งานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดำเนินการดังนี้
๑) มีการดำเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียน
/๒) มีการพัฒนา…
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๒) มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านสารสนเทศ
๓) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
๔) มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศภายในโรงเรียน
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.23 งานควบคุมภายใน ประกอบด้วย
๑) ว่าทีร่ ้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ
2) นางจำปา สืบสุนทร
ผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ
3) นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล ผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารวิชาการ
รองประธานกรรมการ
4) นายสมศักดิ์ เรืองบุญ
ผู้ช่วยฯ กลุ่มบริหารทั่วไป
รองประธานกรรมการ
5) นายบัวภา มะกา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กรรมการ
6) นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กรรมการ
7) นายพูนศักดิ์ อารพล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ กรรมการ
8) นางลักษมี ม่วงคลา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ
9) นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน
กรรมการ
10) นายสราวุธ สระมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กรรมการ
11) ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กรรมการ
12) นางสาวสุพรรษา ทัพธานี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ กรรมการ
๑3) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
14) นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ
กรรมการ
15) นายอนันต์ ปัดคำ
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการควบคุมภายใน ดังนี้
๑. มีการจัดระบบควบคุมภายใน
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร
๓. มีการดำเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์มาตรการ และวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม กำหนด
อย่างเป็นระบบ
๔. มีการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานอย่างเป็นระบบตรวจสอบได้
๕. มีการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ
และมติคณะรัฐมนตรีกำหนด และยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/3.24 งานยานพาหนะ…
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3.24 งานยานพาหนะ
๑) ว่าทีร่ ้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางเบญญาภา ไชยเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ :
๑. ควบคุมการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง
๒. สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมภายในและภายนอกสถานศีกษา
๓. งานซ่อมบำรุงและ รักษาความปลอดภัย ของยานพาหนะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
4.1 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วย
๑) ว่าทีร่ ้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2) นายประดิษฐ์ สังขเภท
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) ว่าทีร่ ้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
4) นางนิภาพร อาจอารี
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นางพิสมัย สุวรรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6) นายอำนวย วรไวย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
7) นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
8) นายพิษณุย์ นาชัยฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
9) นางนภัทร แช่มไล่
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
10) นายวิชิต เสนาราช
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
11) นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา
ครูชำนาญการ
กรรมการ
12) นางบุปผา ทิ้งแสน
ครูชำนาญการ
กรรมการ
13) ว่าที่ร้อยตรีเลิศพิภพ แสนวัง ครู
กรรมการ
14) นายศุภษร บุดดา
ครู
กรรมการ
15) นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ ครู
กรรมการ
16) นางจำปา สืบสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
17) นางลภัสรดา บุบผโชติ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ช่วยเหลือ ในการดำเนินงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้สามารถ
ดำเนินงานไปได้ด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
4.๒ งานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วย
ว่าทีร่ ้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การปฏิบัติงาน วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
/ติดตามประเมินผล…
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ติดตามประเมินผลและให้คำปรึกษา เสนอแนะ ช่วยเหลือ ในการดำเนินงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้สามารถ
ดำเนินงานไปได้ด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยไม่ให้เกิด
ความเสียหาย และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและหรือตามที่
กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการกำหนดให้รายงาน รวมถึง การปฏิบัติง านอื่น ๆ ตามที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย
4.๓ งานผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วย
๑) นายประดิษฐ์ สังขเภท
ครูชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยฯกลุ่มงานปกครองนักเรียน
2) ว่าทีร่ ้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยฯกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน
3) นางจำปา สืบสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยฯกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพนักเรียน
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือรองผู้อำนวยการโรงเรียนในการกำกับ ติดตาม ดูแล แนะนำ
เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน รวมถึงการจัดทำแผนการบริหารงานกลุ่มฯ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.4 งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วย
๑) นางจำปา สืบสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางพรทิพย์ ศรีโยไว
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๓) นางนภัทร แช่มไล่
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางบุปผา ทิ้งแสน
ครูชำนาญการ
กรรมการ
5) นางพรสวรรค์ สุขนันที
เจ้าหน้าที่ห้องกิจการนักเรียน
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่การบริหารจัดการและการวางแผนการดำเนินงานสำนักงานกลุ่มงานกิจ การ
นักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. ดูแลสำนักงาน งานพัสดุ งานพัฒนาคุณภาพบุคลากร ข้อมูลสารสนเทศ และงานติดตามและ
ประเมินผลงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
๒. จัดทำสถิติและสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
๓. นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนากลุ่มงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
๔. จัดทำข้อมูลและสารสนเทศกลุ่มงานที่เป็นปัจจุบัน
๕. จัดทำคู่มือและเอกสารแนวปฏิบัติงานกิจการนักเรียน
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.5 งานปกครองนักเรียน
๑) นายประดิษฐ์ สังขเภท
2) นายอำนวย วรไวย์

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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3) นางนิภาพร อาจอารี
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางจำปา สืบสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นายไพโรจน์ สุวรรณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6) นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
7) นายเยี่ยม ไปนา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
8) นายพิษณุ นาชัยฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
9) นางสาววัชรี ชารีชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
10) นางพิสมัย สุวรรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
11) นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
12) นายพิชัย สำราญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
13) นางบุปผา ทิ้งแสน
ครูชำนาญการ
กรรมการ
14) นายอ่อนสี เหมือนมาต
ครูชำนาญการ
กรรมการ
15) ครูที่ปรึกษาทุกคน
กรรมการ
16) ว่าที่ร้อยตรีเลิศพิภพ แสนวัง ครู
กรรมการ/เลขานุการ
17) นางสาวสุภาวรรณ ผลสง่า ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานปกครองนักเรียนดังนี้
๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานปกครองนักเรียนศึกษาระเบียบกฎหมายแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๒. วางแผนออกแบบระบบงานปกครองนักเรียนลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดย
การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม
๓. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานปกครองนักเรียน
๔. จัดทำระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการปกครองนักเรียนและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้คณะครู
รับทราบและใช้ปกครองนักเรียนเข้าใจตรงกันทั้งครูและบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครอง
๕. ติดตามและตรวจสอบนักเรียนที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
และมีคุณภาพ
๖. สรุปประเมินผลและรายงานการปกครองนักเรียนเป็นระยะๆ
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.6 งานรักษาระเบียบวินัยและแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
๑) นายประดิษฐ์ สังขเภท
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นายอำนวย วรไวย์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางนิภาพร อาจอารี
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นายพิษณุ นาชัยฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นางสาววัชรี ชารีชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
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6) นายพิษณุ ดาทอง
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๗) ครูที่ปรึกษาทุกคน
กรรมการ
๘) ว่าที่ร้อยตรีเลิศพิภพ แสนวัง
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
๙) นางบุปผา ทิ้งแสน
ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐) นางสาวสุภาวรรณ ผลสง่า ครูชำนาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการและการวางแผนการดำเนินงานงานการรักษาระเบียบวินัยและ
แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ดังนี้
๑. จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน
๒. ดำเนินการควบคุม ดูแล กำกับ และติดตาม ให้นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและข้อ
ปฏิบัติของโรงเรียน
๓. ดำเนินการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน และมีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ของนักเรียน
๔. จัดทำสถิติและข้อมูลพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนเป็นภาพรวมและรายบุคคล
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.7 งานหัวหน้าคณะสีและครูที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑) นางนิภาพร อาจอารี
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นายประดิษฐ์ สังขเภท
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) นางจารุภา มะธุเสน
ครูชำนาญการพิเศษ/หน.สีแดง กรรมการ
4) นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย
ครูชำนาญการพิเศษ/หน.สีชมพู กรรมการ
5) นางขนิษฐา เตชะนอก
ครูชำนาญการพิเศษ/หน.สีฟ้า กรรมการ
6) นายเสาร์ห้า พุทธบาล
ครูชำนาญการ/หน.สีเหลือง
กรรมการ
7) นายบุปผา ทิ้งแสน
ครูชำนาญการ/หน.สีแสด
กรรมการ
8) นางจำปา สืบสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
9) ว่าทีร่ ้อยตรีเลิศพิภพ แสนวัง
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการระบบงานคณะสี และครูที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าคณะสีและครูที่ปรึกษาประจำชั้นในแต่ละปีการศึกษา
๒. ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนในระดับชั้นให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด
๓. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมแก้ไขพัฒนานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
๔. ชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับให้เข้าใจและชัดเจน ง่ายต่อการ
ปฏิบัติ
๕. อบรม ตรวจสอบ ดูแล แก้ไขเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ
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๖. จัดทำระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย การขอ
อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
๗. ควบคุม กำกับ ดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียนโดยส่งหนังสือถึงผู้ปกครองเมื่อ
นักเรียนขาดเรียน ๓ วันขึ้นไป
๘. จัดแบ่งนักเรียน ไปร่วมพิธี หรือกิจกรรมกับทางราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ
๙. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน/โครงการ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.8 งานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ ประกอบด้วย
๑) นายประดิษฐ์ สังขเภท
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) ว่าทีร่ ้อยตรีเลิศพิภพ แสนวัง
ครู
รองประธานกรรมการ
๓) นางนิภาพร อาจอารี
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางสาววัชรี ชารีชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางบุปผา ทิ้งแสน
ครูชำนาญการ
กรรมการ
6) นางละเอียด มูลวิไล
ครู
กรรมการ
7) นางสาวนุชราภรณ์ พาเสน่ห์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
8) นายพิษณุ นาชัยฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการและวางแผนการดำเนินงานระบบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด/โรคเอดส์ ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. จัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนทีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ
๒. ประสานงานกับครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
๓. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
๔. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย
๕. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
๖. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/โรคเอดส์
๗. การดำเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
๘. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรม
รณรงค์แก้ปัญหาโรคเอดส์ กิจกรรมรักเพื่อนต้องเตือนแรง ๆ กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น
๙. การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล
๑๐. การรายงานข้อมูลยาเสพติด/โรคเอดส์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑. การติดตาม ประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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4.9 งานกิจการพิเศษ ประกอบด้วย
๑) นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นายประดิษฐ์ สังขเภท
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๒) นางจำปา สืบสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๓) นางพรทิพย์ ศรีโยไว
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นางพิศมัย สุวรรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) นายพิษณุ นาชัยฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา
ครูชำนาญการ
กรรมการ
8) นางบุปผา ทิ้งแสน
ครูชำนาญการ
กรรมการ
9) นางสาววราภรณ์ จันทส3มบัติ ครู
กรรมการ
10) นางสาวนุชราภรณ์ พาเสน่ห์ ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๑) ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
๑๒) ว่าที่ร้อยตรีเลิศพิภพ แสนวัง ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานกิจการพิเศษ ดังนี้
๑. จัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนทีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
๒. ประสานงานกับครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
๓. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
๔. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย
๕. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
๖. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/โรคเอดส์
๗. การดำเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
๘. การรายงานข้อมูลยาเสพติด/โรคเอดส์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙. การติดตาม ประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.10 งานเสริมสร้างระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
๑) นายประดิษฐ์ สังขเภท
ครูชำนาญการพิเศษ
๒) ว่าทีร่ ้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
3) นายเยี่ยม ไปนา
ครูชำนาญการพิเศษ
4) นายพิชัย สำราญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
5) นายอ่อนสี เหมือนมาต
ครูชำนาญการ
6) ว่าทีร่ ้อยตรีเลิศพิภพ แสนวัง
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๗) นายพิษณุ…
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๗) นายพิษณุ นาชัยฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการระบบงานเสริมสร้างระเบียบวินัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนี้
๑. จัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม
๒. จัดให้มีการกำหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
๓. จัดทำหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่กำหนด
๔. ติดตาม เร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน
๕. ควบคุม กำกับ ดูแล เอาใจใส่ แก้ไขนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
๖. ประสานงานกับศูนย์จิตวิทยาแนะแนวโรงเรียนวาปีปทุม ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติ
ไม่เหมาะสมของนักเรียน
๗. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจำชั้น เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
๘. จัดทำเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน
๙. มีการติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.11 งานสารวัตรนักเรียน ประกอบด้วย
1) ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2) นายประดิษฐ์ สังขเภท
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) ว่าทีร่ ้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางจำปา สืบสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นายอำนวย วรไวย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6) ว่าทีร่ ้อยตรีเลิศพิภพ แสนวัง
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
7) นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการระบบงานสารวัตรนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. คัดเลือก อบรมกลุ่มนักเรียนช่วยปฏิบัติงานติดตาม ดูแลการปฏิบัติตนของนักเรียนในโรงเรียน
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของทางโรงเรียน
๒. เสริมสร้างการมีระเบียบวินัยในตนเองให้นักเรียน
๓. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผู้บริหาร
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.12 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประกอบด้วย
๑) ว่าทีร่ ้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
๒) นางจำปา สืบสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
๓) นางพิสมัย สุวรรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
/๔) นางพรทิพย์…
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๔) นางพรทิพย์ ศรีโยไว
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6) นายเยี่ยม ไปนา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
7) นายวิชิต เสนาราช
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
8) นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา
ครูชำนาญการ
กรรมการ
9) นายอ่อนสี เหมือนมาต
ครูชำนาญการ
กรรมการ
10) นางสาววิวารี แสงงาม
ครู
กรรมการ
11) นายปองภพ ปะวันเรย์
ครู
กรรมการ
12) นายศุภษร บุดดา
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
13) นายวรวิทย์ มีลี
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการระบบงานเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและ
กิจกรรม
๒. จัดค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้น ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง
๓. ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่ การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน
เรื่องความสะอาดการพัฒนาสภาแวดล้อมของโรงเรียน
๔. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนาของชุมชน เช่น วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของ
ชาติ
๕. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม
๖. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.13 งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย ประกอบด้วย
๑) ว่าทีร่ ้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางพิศมัย สุวรรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางนภัทร แช่มไล่
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นายวิชิต เสนาราช
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6) นายวรวิทย์ มีลี
ครู
กรรมการ
7) นายปองภพ ปะวันเรย์
ครู
กรรมการ
8) นายศุภษร บุดดา
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการงานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
/๑. จัดทำเอกสาร…
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๑. จัดทำเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยในโรงเรียน
๒. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
๓. ประสานกับครูในโรงเรียน/ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมคณะเจ้าหน้าที่นักเรียน ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของสำนักงานคณะเจ้าหน้าที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
๕. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะเจ้าหน้าที่นักเรียน ปีละ ๑ ครั้ง
๖. ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการ
สำหรับปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่สภานักเรียน
๗. ประสานกับนักเรียนในการทำความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การเคารพ
นอบน้อม ของนักเรียนต่อครู
๘. ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำกิจกรรมของคณะเจ้าหน้าที่นักเรียนให้อยู่ใน
ขอบข่ายที่เหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน
๙. จัดทำคู่มือคณะเจ้าหน้าที่สภานักเรียน
๑๐. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ/ศาสนา/
พระมหากษัตริย์ และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย
๑๑. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน
๑๒. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับหมาย
๔.14 งานรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
๑) ว่าทีร่ ้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นายประดิษฐ์ สังขเภท
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) นางจำปา สืบสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นายอำนวย วรไวย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) ว่าทีร่ ้อยตรีเลิศพิภพ แสนวัง
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการรักษาความปลอดภัย ดังนี้
๑. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของครูเวรประจำจุดและครูเวรรักษาความปลอดภัยประจำวัน
๒. จัดวางบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ครูเวรประจำชั้นและครูเวรรักษาความปลอดภัย
ประจำวัน
๓. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
๔. จัดทำเอกสารแบบบันทึกการปฏิบัติงานและการดำเนินงานสำหรับการใช้และการรายงาน
๕. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/๔.15 งานปลูกฝัง…
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๔.15 งานปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย
๑) นางนภัทร แช่มไล่
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นายวิชิต เสนาราช
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นายศุภษร บุดดา
ครู
กรรมการ
๔) นายวรวิทย์ มีลี
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรม และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.16 งานยกย่องเชิดชูเกียรติการทำความดี ประกอบด้วย
๑) นางจำปา สืบสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางพรทิพย์ ศรีโยไว
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๓) นางพรสวรรค์ สุขนันที
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการยกย่องเชิดชูเกียรติการทำความดีของนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.17 งานกีฬานันทนาการและคณะสี ประกอบด้วย
1) นางจารุภา มะธุเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นายประดิษฐ์ สังขเภท
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) นายอำนวย วรไวย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางพิสมัย สุวรรณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6) นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา
ครูชำนาญการ
กรรมการ
7) นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
8) ว่าทีร่ ้อยตรีเลิศพิภพ แสนวัง
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
9) นางสาวราภรณ์ จันทสมบัติ
ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการระบบงานคณะสีและการจัดงานกีฬาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนี้
๑. งานกีฬานันทนาการ
๒. งานคณะสี ดังนี้
๑) เป็นคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒) เป็นคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง
๓) เป็นคณะเจ้าหน้าที่วางแผนระบบการเข้าแถวระเบียบแถวเพื่อสะดวกแก่การเดินแถวเข้าห้อง
โฮมรูมอย่างเป็นระเบียบ
๔) ดำเนินการกำกับดูแลติดตามนักเรียนมาสาย
/๕) รักษาความสะอาด…
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๕) รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนรับผิดชอบบริเวณโรงเรียนตามคณะสี
๖) กำกับดูแลติดตามการอยู่เวรประจำจุดและสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบันรายงานต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา
๗) จัดคณะเจ้าหน้าที่นักเรียนของแต่ละคณะสีในการดูแลความเป็นระเบียบวินัยของนักเรียน
๘) ประสานงานการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๙) กำกับนโยบายคาสั่งต่างๆที่เกี่ยวกับคณะสีและปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะสี
๑๐) ให้ความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน
๑๑) ติดตามดูแลว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระทำผิดระเบียบวินัยข้อบังคับของโรงเรียน
๑๒) รวบรวมปัญหาเสนอต่อคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไข
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลดียิ่งขึ้น
๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.18 งานป้องกันอุบัติเหตุและการจราจร ประกอบด้วย
๑) ว่าทีร่ ้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นายอำนวย วรไวย์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) ว่าทีร่ ้อยตรีเลิศพิภพ แสนวัง
ครู
กรรมการ
๔) นางสาวราภรณ์ จันทสมบัติ
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : บริหารจัดการระบบงานป้องกันอุบัติเหตุและการจราจรให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. จัดทำข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน
๒. รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสาร
๓. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน
๔. ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร
๕. จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครู บุคลากรในสถานศึกษา
๖. รณรงค์และอำนวยความสะดวก ประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่ง จัดทำใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์และรถยนต์
๗. กำกับ ดูแล รณรงค์นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร
๘. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจำชั้น หัวหน้าระดับ และครู
เวรประจำวัน
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.19 งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน
นางจำปา สืบสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยฯกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการฯ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือรองผู้อำนวยการในการกำกับ ติดตาม ดูแล แนะนำ เสนอแนะ
และให้ปรึกษาเกี่ยวกับงาน กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน กลุ่มงานสำนักงาน ที่รับผิดชอบ
/และปฏิบัติหน้าที่…
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และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.20 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย
๑) นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นายประดิษฐ์ สังขเภท
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3) นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางเมตตา ติดวงษา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นางขนิษฐา เตชะนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6) นางสาวชมพู สัจจวณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
7) นางรจนา พรมโกน
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
8) นางสาววัชรี ชารีชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
9) นายสิทธิชัย วาลมูลตรี
ครูชำนาญการ
กรรมการ
10) นางสาวปรียานุช จำละคร
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๑1) นายชัยยศ จระเทศ
ครู
กรรมการ
12) นายเสถียร คำมี
ครู
กรรมการ
13) นางสาวนุชราภรณ์ พาเสน่ห์ ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑4) นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
๑5) นางลภัสรดา บุบผโชติ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. จัดให้มีการวางแผนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพนักเรียน
๒. จัดทำข้อมูลนักเรียนและสภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล
๓. ดำเนินการจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
๔. มีการประสานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคล รายกลุ่ม เช่น ช่วยเหลือด้านการเรียน การดำรงชีพ การให้คำปรึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษาฯลฯ
๕. การจัดทำแผนการเยี่ยมบ้านนักเรียน และเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ (ครบทุกคน)
๖. จัดให้มีระบบการส่งต่อนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
๗. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเยี่ยม
บ้านนักเรียน พร้อมทั้งสรุปรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.21 งานศูนย์จิตวิทยาแนะแนว ประกอบด้วย
๑) นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
๒) นางจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์ ครูชำนาญการพิเศษ
๓) นายประเพียร ลดาวัลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๔) นางสาวชมพู…
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๔) นางสาวชมพู สัจจวณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๕) นางสาววัชรี ชารีชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๖) นางสาวสุวรรณี ผาผง
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๗) นางสาวมยุรี ลาดนาเลา
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๘) นายสิทธิชัย วาลมูลตรี
ครูชำนาญการ
กรรมการ
๙) นายเสถียร คำมี
ครู
กรรมการ
1๐) นางสิรินภร ศรีมหาพรหม
ครู
กรรมการ
๑๑) นางสาวนุชราภรณ์ พาเสน่ห์ ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๒) นายเอกพล คำสมัย
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๑๓) นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
๑๔) นางละอองดาว แพงคำแสน ครู
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕) นางลภัสรดา บุบผโชติ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการระบบงานให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. ให้คำปรึกษา ชี้แนะ อบรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
๒. ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติตนของนักเรียน
๓. ปลูกฝัง และสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติตน
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.22 งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประกอบด้วย
๑) นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวชมพู สัจจวานิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นายเสถียร คำมี
ครู
กรรมการ
๕) นางลภัสรดา บุบผโชติ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนดังนี้
๑. ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในความสำคัญและการดำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองให้ครู
อาจารย์นักเรียนและผู้ปกครอง
๒. ประสานงานและดำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน
๓. จัดทำเนียบคณะเจ้าหน้าที่เครือข่ายห้องเรียนระดับห้องเรียนระดับชั้นเรียนและโรงเรียน
๔. เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
๕. เป็นเลขานุการดำเนินงานการประชุมและจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน
๖. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/๔.23 งานพัฒนา…
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๔.23 งานพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน ประกอบด้วย
๑) นางจารุภา มะธุเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓) นางจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์ ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๔) นายปองภพ ปะวันเรย์
ครู
กรรมการ
5) นายเอกพล คำสมัย
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
6) นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน ดังนี้
๑. จัดกิจกรรมด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ ได้รับการช่วยเหลือ
ตามสมควรแก่กรณี
๒. จัดกิจเจ้าหน้าที่ปลูกฝังและพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน
๓. จัดกิจเจ้าหน้าที่ป้องกัน การเฝ้าระวัง การพัฒนาและการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน
๔.24 งานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยสันติวิธี ประกอบด้วย
๑) นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นางสาววัชรี ชารีชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3) นายเสถียร คำมื
ครู
กรรมการ
4) นางสาวนุชราภรณ์ พาเสน่ห์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยสันติวิธี ดังนี้
๑. กำกับดูแลพฤติกรรมผู้เรียน แนะนำ ให้คำปรึกษา
๒. หาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมผู้เรียน
๓. พิจารณาตัดสินความผิดด้านพฤติกรรมผู้เรียน
๔. เสนอข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนต่อฝ่ายบริหารพิจารณาต่อไป
๔.25 งานสวัสดิการนักเรียนและประกันภัย ประกอบด้วย
๑) นางจำปา สืบสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางนิภาพร อาจอารี
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๓) นางบุปผา ทิ้งแสน
ครูชำนาญ
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสวัสดิการนักเรียนและประกันภัย ดังนี้
๑. สร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่ประสบอุบัติภัย
๒. จัดระบบการประกันภัยนักเรียน
๓. แสดงความชื่นชมยินดีต่อนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/๔.26 งานจัดทำ…
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๔.26 งานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน/พรรณนางาน ประกอบด้วย
๑) นางจำปา สืบสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาววัชรี ชารีชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๓) นางบุปผา ทิ้งแสน
ครูชำนาญการ
กรรมการ
4) นางพรสวรรค์ สุขนันที
เจ้าหน้าที่ห้องกิจการนักเรียน
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน/พรรณนางาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
๔.27 งานแผนงานงบประมาณกลุ่มกิจการนักเรียน ประกอบด้วย
๑) นางจำปา สืบสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาววัชรี ชารีชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๓) นางบุปผา ทิ้งแสน
ครูชำนาญการ
กรรมการ
4) นางพรสวรรค์ สุขนันที
เจ้าหน้าที่ห้องกิจการนักเรียน
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานแผนงานงบประมาณกลุ่ม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไ ด้รับ
มอบหมาย
๔.28 งานสารสนเทศกลุ่มกิจการนักเรียน ประกอบด้วย
๑) นางจำปา สืบสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาววัชรี ชารีชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
๓) นางบุปผา ทิ้งแสน
ครูชำนาญการ
กรรมการ
4) นางพรสวรรค์ สุขนันที
เจ้าหน้าที่ห้องกิจการนักเรียน
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารสนเทศกลุ่มดังนี้
๑. รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานของฝ่ายทุกด้านเพื่อจัดทำสารสนเทศฝ่าย
และสารสนเทศโรงเรียน
๒. ประสานงานภายใน/ระหว่าง กลุ่มงานพร้อมให้บริการและตอบข้อมูลของกลุ่มงานได้
๓. รวบรวมและบันทึกข้อมูลของกลุ่มงานลงในระบบสารสนเทศทางการศึกษา
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.26 งานกำกับ ติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย
๑) นางจำปา สืบสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2) นางสาววัชรี ชารีชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3) นางบุปผา ทิ้งแสน
ครูชำนาญการ
กรรมการ
4) นายวรวิทย์ มีลี
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานกำกับ ติดตาม และประเมินผล ดังนี้
๑. นิเทศและส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อพัฒนาตน พัฒนางานจัด
ดำเนินงาน เพื่อพัฒนางานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
/๒. กำกับติดตาม...
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๒. กำกับติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๓. ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนางาน
๔. ตรวจสอบและประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติง านของฝ่ายเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้น
ปีการศึกษา
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบั ตงิ าน
อย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงาน จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามของความเป็นไทย เพื่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน และทางราชการอย่างสูงสุด
และหากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รีบรายงานทัน ที ต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม เพื่อโรงเรียนจะได้หา
แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันปัญหา ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโรงเรียน/นักเรียน/อาคาร สถานที่ และทรัพย์สิน
ของโรงเรียนทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ของทางโรงเรียน และราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4
(ลงชื่อ)
(นายมณูญ เพชรมีแก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม

