
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 
ที่ 93 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

.................................................... 
    สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖3 มีข้าราชการครูจ านวนหนึ่งจะเกษียณอายุราชการ ส่งผลให้มีการขาด
บุคลากรที่จะปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานบางกลุ่มงาน ประกอบกับมีข้าราชการครูย้ายเข้ามาใหม่                           
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมบุคลากรที่ย้ายเข้า ใหม่เข้าปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน                        
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้         
การบริหารงานของโรงเรียนเกิดความต่อเนื่อง ถูกต้อง สอดคล้อง และเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
รวมทั้งนโยบาย วัตถุประสงค์และให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงาน                  
ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ดังนี้ 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 
 1. ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ   โพธิ์พันธุ์    ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
 ๒. นายไพบูลย์    โสภาพล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน         รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายไกรกฤษณ์ ดุสิต   รองผู้อ านวยการโรงเรียน         รองประธานกรรมการ 
 ๔. นางวรรณภา  จัดสุวรรณ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ   กรรมการ 
 ๕. นางกุลฤด ี  ชิ้นเขมจารี ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 ๖. นายสมบัติ  เพ็งนาม  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝุายบริการ   กรรมการ 
 ๗. นายอภิชาติ  จันหัวนา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
๘. นางสุภาวดี              ยุรชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 

 ๙. นายบุญตา   ศรีอนุกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 ๑๐. นางถนอม   บุญพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
 ๑๑. นายสุรพงษ์  ชมภูบุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     กรรมการ 
 ๑๒.´นายศิวกร  ไชยกุมาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๑๓. นายเรืองยศ  เวียงนนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
 14. นายธิบดี  เพชรสม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
 ๑5. นายสรวิชญ์  บุตรพรม หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษ  กรรมการ 
 ๑6. นายนิคม  จันทะโสม หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานในโรงเรียน กรรมการ 
 ๑7. นายจ ารูญ  ศีรษะภูม ิ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน   กรรมการ 

๑8. นางมะลิ   ศรีสารคาม ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝุายธุรการ    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

1. เป็นที่ปรึกษาผู้อ านวยการ เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน 
2. เป็นที่ปรึกษาด้านการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

/3. แก้ปัญหา... 
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3. แก้ปัญหา ให้ค าแนะน า และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน 
4. ก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 

ในสถานศึกษาเป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
6. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มบริหารงาน ให้ครอบคลุมภาระงานของกลุ่มบริหารงาน            

ให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพการศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายจังหวัด และต้นสังกัด 

7. ก ากับติดตาม ดูแล งานการบริหารจัดการและพัฒนางาน ในความรับผิดชอบตามที่ก าหนดในกรอบ
การพรรณนางานในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ตามโครงสร้าง                  
การบริหารงานโรงเรียน 

8. นิเทศงานบุคลากรในกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ/งานในสายการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎ ระเบียบแนวปฏิบัติของราชการ 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  ประกอบด้วย 
 1. ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ   โพธิ์พันธุ์    ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายไพบูลย์    โสภาพล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน             รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายไกรกฤษณ์ ดุสิต   รองผู้อ านวยการโรงเรียน             รองประธานกรรมการ 
 4. นายอภิชาติ  จันหัวนา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        กรรมการ 
 5. นางสุภาวด ี  ยุรชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ       กรรมการ 
 6. นายบุญตา   ศรีอนุกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      กรรมการ 
 7. นางถนอม  บุญพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       กรรมการ 
 8. นายสุรพงษ์  ชมภูบุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ              กรรมการ 
 9.´นายศิวกร  ไชยกุมาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ       กรรมการ 
 10. นายเรืองยศ  เวียงนนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      กรรมการ 
 11. นายธิบดี  เพชรสม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        กรรมการ
 ๑2. นายสรวชิญ์  บุตรพรม หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษ       กรรมการ 
 ๑3. นายนิคม  จันทะโสม หัวน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียน      กรรมการ 
 ๑4. นางอัจฉริยาภรณ์ อินทะเนน หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนวัดผล        กรรมการ 
 15. นางพรรณี  พันธะพุมมี หัวหน้างานแนะแนว         กรรมการ 
 16. นางวรรณภา จัดสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่

1. วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา                                    
และแนวการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

2. จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และการแนะแนวให้สอดคล้อง                   
และเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้              
การวัดผล และประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 

 
       /4. ประสาน...  
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4. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพ่ือให้การใช้หลักสูตร            
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และน าข้อมูล
ย้อนกลับ จากฝุายต่างๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
7. ติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับช่วงชั้นและระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละ               

ปีการศึกษา เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
8. ตรวจสอบ ทบทวนประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษา            

ในรอบปีที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา
ต่อไป 

9. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชน               
และผู้เกี่ยวข้อง  
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประกอบด้วย 
         1. นายไพบูลย์      โสภาพล      รองผู้อ านวยการโรงเรียน    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝุายธุรการ
                และฝุายวิชาการ 

2. นายไกรกฤษณ์    ดุสิต      รองผู้อ านวยการโรงเรียน    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝุายบริการ
                และฝุายกิจการนักเรียน 

หน้าที่  วางแผน จัดระบบและควบคุมงานในฝุายที่รับผิดชอบ ประสานงานและร่วมด าเนินการเพ่ือให้งาน                   
ทุกฝุายด าเนินการไปพร้อมกัน  เสนอแนะให้ความคิดเห็นในการบริหารงาน  รวมถึงงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย   

  

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประกอบด้วย 
          ๑.  นางมะลิ    ศรีสารคาม ครูช านาญการพิเศษ     ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝุายธุรการ 
 ๒.  นางวรรณภา    จัดสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ     ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 ๓.  นายสมบัติ    เพ็งนาม ครูช านาญการพิเศษ     ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝุายบริการ 
          ๔.  นางกุลฤด ี    ชิ้นเขมจารี ครูช านาญการพิเศษ     ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน  

หน้าที่  ร่วมกับรองผู้อ านวยการ วางแผน  จัดระบบและควบคุมงานในฝุายที่รับผิดชอบ  ประสานงานและร่วม
ด าเนินการเพ่ือให้งานทุกฝุายด าเนินการไปพร้อมกัน เสนอแนะให้ความคิดเห็นในการบริหารงานรวมถึงงานพิเศษอ่ืน ๆ                 
ที่ผู้บริหารมอบหมาย   
 

ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน  ประกอบด้วย 
ในกรณีที่ผู้อ านวยการไปราชการ หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการตามปกติได้ ให้รองผู้อ านวยการ หรือผู้ที่ปฏิบัติ

หน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ตามล าดับ ดังนี้ 
1. นายไพบูลย์     โสภาพล      รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝุายธุรการ 

                 และฝุายวิชาการ 
2. นายไกรกฤษณ์   ดุสิต  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝุายบริการ 

            และฝุายกิจการนักเรียน      
3.  นายสมบัติ    เพ็งนาม ครูช านาญการพิเศษ    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝุายบริการ 
4.  นางมะลิ    ศรีสารคาม ครูช านาญการพิเศษ    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝุายธุรการ 
๕.  นางวรรณภา    จัดสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
๖.  นางกุลฤดี    ชิ้นเขมจารี ครูช านาญการพิเศษ    ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน  

/7. นาย... 



 
 

๔ 

๗.  นายสรวชิญ ์    บุตรพรม ครูช านาญการพิเศษ    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
 หน้าที ่

1. ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนในกรณีที่ผู้อ านวยการโรงเรียน และรองผู้อ านวยการไม่สามารถ
มาปฏิบัติราชการได้ 

2. ตรวจตราและประสานงานการด าเนินงานของเวรประจ าวัน ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการนักเรียน                       
และนักเรียนให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่โรงเรียนก าหนด เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย 

๓. ดูแลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและลงนามในบัญชี 
ลงเวลาหลังเวลา 08.๒0 น. ของวันที่เปิดท าการ 

๔. ประสานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปตามค าสั่ง ตารางสอนที่ได้รับมอบหมาย 
๕. ลงนามและสั่งการในหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหนังสือเข้าและหนังสือออกยกเว้นเรื่องงานบริหารงาน

บุคคลและงานบริหารงบประมาณ  
๖. บันทึกสมุดหมายเหตุประจ าวันให้เป็นปัจจุบัน เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
๗. ก ากับ ติดตาม ปฏิบัติหน้าที่ประจ าของนักการภารโรงในภาคเช้าและเย็น ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ             

และระเบียบของทางราชการ ตลอดจนให้ค าแนะน าเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๘. มอบหมายงานทั่วไปให้ปฏิบัติในแต่ละวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยจัดล าดับความส าคัญ

เร่งด่วนของงานในแต่ละวัน พร้อมให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะและประสานผู้เกี่ยวข้อง และประเมินผลการปฏิบัติงาน             
เพ่ือพัฒนางาน 
 

ฝ่ายธุรการ 
 นายไพบูลย์  โสภาพล   รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ 
       นางมะลิ   ศรีสารคาม   ครูช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ 
 

๑  กลุ่มงานอ านวยการ 
          นางมะลิ  ศรีสารคาม  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 
        ๑.๑  งานส านักงานฝ่ายธุรการ  ประกอบด้วย 
     ๑.  นางมะลิ         ศรีสารคาม  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
     ๒.  นางวารุณี      สายโสภา  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
     ๓.  นายจ ารูญ     ศีรษะภูมิ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
     ๔.  นางปาลิดา     ไชยกุมาร  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
     ๕.  นายชูชาติ      บุญบรรล ุ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
     ๖.  นายวีรพันธุ ์     จิตรมานะ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
     ๗.  นางสาวปภัสรา      เจริญอาจ  ครู คศ.๑  เจ้าหน้าที่ 
     ๘.  นางสาวจิรนันท์        ปุริตา  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
     9.  นางสาวกนกวรรณ     ทองเกษม  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 

10.  นางสาวสุทธาทิพย์   นนัตเวช  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่   
     ๑1.  นางสาวรัติยา     ดาโสภา  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
    หน้าที่  ๑. ต้อนรับ  แนะน า  ดูแล อ านวยความสะดวก  รวมทั้งให้การบริการผู้มาติดต่องานราชการต่าง ๆ   
        ๑.๒  งานสารบรรณ     ประกอบด้วย 
     ๑.  นายจ ารูญ     ศีรษะภูมิ  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่    
     2.  นางสาวปภัสรา     เจริญอาจ  ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่ 
     3.  นางสาวสุทธาทิพย์     นันตเวช  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

/หน้าที่... 



 
 

๕ 

    หน้าที ่   
๑. รับหนังสือราชการทางระบบการท างาน E-office อินเทอร์เน็ต จากหน่วยงานต้นสังกัด  

และทางไปรษณีย์ 
๑.1 ลงทะเบียนรับหนังสือราชการทางอินเทอร์เน็ต จากหน่วยงานต้นสังกัดและทางไปรษณีย์ 

ลงทะเบียน รับหนังสือราชการภายใน, ลงทะเบียนรับหนังสือปกปิดให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตามระเบียบ                      
งานสารบรรณ 

๑.2 เสนอหนังสือราชการเพ่ือสั่งการ 
๑.3 เสนอหนังสือราชการตามล าดับขั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องไปยังฝุายบริหารงานทั้ง 4 ฝุาย                                              
๑.4 จัดท าบัญชีก าหนดส่งงานให้เป็นปัจจุบัน 

๒. จัดพิมพ์ โต-้ตอบ หนังสือราชการภายนอก-ภายใน ออกค าสั่งโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ                  
และทันตามก าหนดเวลา 

๓. จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเดือน จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
บันทึกและรายงานการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน  

๔. จัดระบบการจัดเก็บหนังสือ เอกสาร ข้อมูล และค าสั่งต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
จัดท าทะเบียนคุมหนังสือราชการ และจัดท าบัญชีหนังสือราชการส่งเก็บ 

5. ท าลายหนังสือราชการ และจัดท าทะเบียนท าลายหนังสือราชการ 
6. เสนอขอจัดซื้อวัสดุส านักงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
7. จัดท าทะเบียน/หลักฐาน การก ากับ ติดตาม ดูแล การด าเนินการตามหนังสือทางราชการให้ถูกต้อง 

และครบถ้วน 
    ๑.๓  งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

     ๑.  นายจ ารูญ      ศีรษะภูม ิ  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
     ๒.  นางสาวสุทธาทิพย์     นันตเวช  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

    หน้าที ่ จัดท าระเบียบวาระการประชุม  ต้อนรับ  อ านวยความสะดวก  บันทึกการประชุม รวบรวม                   
กฎ  ระเบียบ  มติหรือความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ  ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        ๑.๔  งานส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียน ประกอบด้วย 
     ๑.  นางสาวปภัสรา     เจริญอาจ  ครู คศ.1  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
     ๒.  นางพิศพร     ปากสมุด  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ 
             ๓.  นางสาวสุทธาทิพย์     นันตเวช  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
         หน้าที ่    

1. ต้อนรับ อ านวยความสะดวก ให้การบริการเครื่องดื่ม อาหารว่าง ตามความเหมาะสม                              
ส าหรับผู้ที่มาพบผู้อ านวยการโรงเรียน 

2. จัดตารางงาน ตารางนัดหมาย ตารางการไปราชการของผู้อ านวยการให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
3. เสนอขอจัดซื้อวัสดุส านักงาน รวมทั้งอาหารว่าง เครื่องดื่ม ส าหรับให้บริการผู้มาติดต่อราชการ

ผู้อ านวยการให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
1.5. งานรัฐพิธี  ประกอบด้วย 

    ๑.  นายจ ารูญ      ศีรษะภูมิ  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
    2.  นางสาวปภัสรา     เจริญอาจ       ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่ 
    3.  นางสาวสุทธาทิพย์     นันตเวช  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่    
 

/1. ประสาน... 



 
 

๖ 

1. ประสานงาน แจ้งก าหนดการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ของจังหวัด ให้บุคลากรแต่ละฝุายและกลุ่มสาระ              
การเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายทราบ และให้เข้าร่วมงาน  

2. ก ากับ ติดตาม การเข้าร่วมงานของบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมาย  
3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  พร้อมจัดท ารายงานผลต่อผู้บริหารสานศึกษา 

    ๒.  กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์  
นางมะลิ       ศรีสารคาม  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 

หน้าที ่
 ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานบริหารสินทรัพย์ ก ากับการปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ่มงาน

บริหารสินทรัพย์  ติดตามการปฏิบัติงานในกลุ่มงานบริหารสินทรัพย์ สนับสนุน ให้ค าแนะน า การปฏิบัติงานในกลุ่มงาน
บริหารสินทรัพย์  

๒.๑  งานการเงิน งบประมาณ  และบัญชี ประกอบด้วย 
     ๑.  นายชูชาต ิ      บุญบรรล ุ  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
     2.  นางปาลิดา      ไชยกุมาร  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
     3.  นางสาวกนกวรรณ      ทองเกษม  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
     4.  นางสาวรัติยา        ดาโสภา  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่และเลขานุการ    
               หน้าที ่    จัดท าบัญชีเบิก – จ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน  เงินอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ                             
ส านักนายกรัฐมนตรี โปรงใส ตรวจสอบได้  

๒.๒  งานพัสดุ และสินทรัพย์ ประกอบด้วย                    
    ๑.  นายวีรพันธุ ์       จิตรมานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
    2.  นางสาวกนกวรรณ       ทองเกษม ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 

     3.  นางสาวจิรนันท์  ปุริตา  ครผูู้ช่วย   เจ้าหน้าที่และเลขานุการ   
              หน้าที ่  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับพัสดุ ลงทะเบียนเบิก – จ่าย วัสดุ  ครุภัณฑ์ 
ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  

๒.๓  งานการเงินสวัสดิการ   ประกอบด้วย 
๑. นายจ ารูญ   ศีรษะภูมิ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที ่  
๒. นายวีรพันธุ ์  จิตรมานะ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาวรัติยา  ดาโสภา  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
๔. นายชูชาติ   บุญบรรลุ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
หน้าที ่ จัดท าบัญชีเบิก – จ่าย เงินสวัสดิการ ให้ถูกต้องโปร่งใส ตลอดจนเก็บรักษาเงินสวัสดิการ 

ให้เป็นระบบปลอดภัย 
๒.๔  งานระดมทุน/ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ประกอบด้วย 
      ๑.  นางพรรณี       พันธะพุมมี ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
     2.  นางฉวีวรรณ              จุรุฑา              ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่  
     3.  นางสาวนิภาพร        พันสาง  ครูผู้ช่วย     เจ้าหน้าที่ 
     4.  นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่  จัดหาและระดมสรรพก าลังทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน     
๒.๕  งานคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา  ประกอบด้วย   

๑. นางพรรณี         พันธะพุมมี ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒. นายเรืองยศ          เวียงนนท์    ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
๓. นายสรวิชญ์          บุตรพรม     ครูช านาญการพิเศษ   เจ้าหน้าที ่

/4. หัวหน้า... 
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๔. หัวหน้าระดับทุกระดับชั้น        เจ้าหน้าที่ 
5. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น        เจ้าหน้าที่ 
6. นางสาวธณัชกรพร  ทรงสังข์  ครูผู้ช่วย     เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
หน้าที ่ด าเนินการให้มีการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 

          ๑. ทุนส่งเสริมการศึกษา ส าหรับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
          ๒. ทุนค่าพาหนะ  ส าหรับนักเรียนบ้านไกล  
          ๓. ทุนชุดพลศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา     
    ๓.  กลุ่มงานนโยบายและแผน 
  นายจ ารูญ              ศีรษะภูมิ           ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 

หน้าที ่ วางแผน  ก ากับ ติดตาม จัดระบบบริหารงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ                      
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน   ก าหนดแนวปฏิบัติ  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
         ๓.๑  งานแผนงาน ประกอบด้วย 
     ๑.  นายจ ารูญ                ศีรษะภูม ิ           ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

    2.  นายชูชาติ         บุญบรรล ุ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
    3.  นางสาวปภัสรา      เจริญอาจ  ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่ 
    4.  นางสาวกนกวรรณ      ทองเกษม  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
    5.  นายวีรพันธุ์      จิตรมานะ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

     หน้าที ่   
1. จัดท าแผนและเสนอของบประมาณ 
2. วิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
3. จัดสรรงบประมาณ 
4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
5. ตรวจสอบติดตามการใช้เงินงบประมาณ และผลการด าเนินงาน 
6. ประเมินผลการใช้เงินงบประมาณ และผลการด าเนินงาน 
7. จัดท าโครงสร้างการบริหารงานแผนงานโรงเรียน 
8. จัดท าแผนงาน / โครงการ งานแผนงานโรงเรียน 
9. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน งานแผนงานโรงเรียน 
10. ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงาน งานแผนงานโรงเรียน 
11. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.๒  งานติดตามประเมินผล รายงาน และควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
     ๑.  นายจ ารูญ                ศีรษะภูม ิ           ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

    2.  นายชูชาติ         บุญบรรล ุ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
    3.  นางสาวกนกวรรณ      ทองเกษม  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
    4.  นางสาวปภัสรา      เจริญอาจ  ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่ 
    5.  นายวีรพันธุ์      จิตรมานะ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที่    
๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
๒. จัดวางระบบการควบคุมภายในโรงเรียน 
๓. ติดตามการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส ของกลุ่มบริหารงานทุกกลุ่ม 
/4. จัดท า... 
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๔. จัดท าแบบติดตาม แบบรายงาน  
๕. จัดท ารายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๓  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
     ๑.  นายสรวชิญ์     บุตรพรม  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
     ๒.  นางมะลิ      ศรีสารคาม  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่  

๓.  นางพรรณี     พันธะพุมมี  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
4.  นายสมบัติ      เพ็งนาม  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 

     5.  นายบุญตา     ศรีอนุกูล  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
6.  นายศุภณัฐ      รัตนแสง  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
7.  นางสาวจิรนันท์     ปุริตา  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
8.  นางสาวนิภาพร     พันสาง  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 

    9. นายวิชญะ                ปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
หน้าที ่   

1. เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สะดวกต่อการสืบค้น  และประชาสัมพันธ์                
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

2. ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน  กิจกรรมต่าง ๆ  ภายในโรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบ
ซึ่งอาจจัดท าเป็นแผ่นพับ รูปเล่ม  วีดิทัศน์ จุลสาร ตามสมควร 

3. จัดกระท าข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนผ่านทาง
เว็บไซต์โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

4. ด าเนินการจัดท าวารสารลูกพระเกี้ยวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

๔.  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล       
  นางสาวปภัสรา       เจริญอาจ  ครู คศ.1  หัวหน้ากลุ่มงาน  
 หน้าที ่

๑. จัดท าแผนงาน / โครงการ งานบริหารงานบุคคล 
๒. จัดท าโครงสร้างการบริหารงานบุคคล 
3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  
4. ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงาน  
๕. การสรุปวันลา มาสาย 
๖. การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๗. ก ากับดูแลการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๘. การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๙. จัดพิมพ์รายชื่อบุคลากรในโรงเรียน ใบลา แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 ๔.๑  งานอัตราก าลัง/สรรหา/บรรจุแต่งตั้ง/ย้าย  ประกอบด้วย 
      นางสาวปภัสรา        เจริญอาจ      คร ูคศ.๑  เจ้าหน้าที่      

หน้าที ่  
 ๑.  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  รายละเอียดของครูและบุคลากรทางการศึกษา การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
/2. วางแผน... 
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 ๒.  วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับจ านวนนักเรียน   
 ๓.  รวบรวมสถิติต่าง ๆ  เกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน 
 ๔.  ด าเนินการสรรหา และจัดจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว                   

ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
 ๕.  ด าเนินงานเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการครู ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย                            

ก ากับ ติดตาม การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดจนครบ ๒ ปี แล้วรายงานต่อฝุายบริหาร 

๖.  การท าสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
๗.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๒  งานวินัย และการรักษาวินัย     ประกอบด้วย 
๑.  นายจ ารูญ       ศีรษะภูมิ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

          ๒.  นางวารุณี       สายโสภา ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
     ๓.  นางสาวปภัสรา       เจริญอาจ ครู คศ.๑  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่  
 ๑.  จัดโครงการส่งเสริมและรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของครู                   

และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.  รวบรวมระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย 

๔.๓  งานวิทยฐานะ มาตรฐานวิชาชีพ และงานพัฒนาบุคลากร       ประกอบด้วย 
      ๑.  นายจ ารูญ        ศีรษะภูมิ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

๒.  นางวารุณี       สายโสภา ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
     ๓.  นางสาวปภัสรา       เจริญอาจ ครู คศ.๑  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ  

หน้าที ่   
1. การขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนด 

ต าแหน่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. การประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่ง                         

ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
๓. รวบรวมสถิติข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับประวัติและคุณสมบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา                         

ที่จะเลื่อนหรือมีวิทยฐานะต่าง ๆ   
๔.  เผยแพร่ระเบียบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคงอยู่  การมีหรือเพ่ิมวิทยฐานะให้บุคลากรทราบ 
๕.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามวิชาชีพ    
๖.  รวบรวมข้อมูล  สถิติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทุกคน 
๗.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการ 
๘.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

๘.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) การพัฒนาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 
2) การพัฒนาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
3) การพัฒนาก่อนเลื่อนต าแหน่ง 

๙. การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา  
๙.1 จัดเก็บค าสั่งการเดินทางไปราชการของครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
๙.2 ลงทะเบียนผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เดินทางไปราชการ  

/9.3 รับ... 
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๙.3 รับและรวบรวม รายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาของบุคลากร 
๔.4  งานทะเบียนประวัติ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย 

      ๑.  นางวารุณ ี       สายโสภา ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
    ๒.  นางสาวปภัสรา         เจริญอาจ ครู คศ.๑  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่  
 ๑. งานทะเบียนประวัติ 

๑.1 การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑.2 เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ 

 ๒. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๒.1 ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักพรรดิมาลา 

แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
๒.2 จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๒.๓ เผยแพร่ระเบียบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักพรรดิมาลา 

 4.5 งานสวัสดิการและขวัญก าลังใจบุคลากร ประกอบด้วย 

     ๑.  นายจ ารูญ       ศีรษะภูมิ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
     2.  นางสาวสุทธาทิพย์  นันตเวช  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่ 
     3.  นางสาวปภัสรา       เจริญอาจ ครู คศ.๑  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ  

 หน้าที ่  
     จัดท าแผน/โครงการ และด าเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและขวัญก าลังใจบุคลากร เช่น ของขวัญวันเกิด  
การเยี่ยมบุคลากรยามเจ็บปุวย การแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสต่างๆ จัดท าเกียรติบัตรผู้ไม่มีวันลามาสาย เป็นต้น  

4.6  งานบ าเหน็จความชอบ/เลื่อนเงินเดือน  ประกอบด้วย 
           นางสาวปภัสรา  เจริญอาจ ครู คศ.๑  เจ้าหน้าที่      

หน้าที ่  
๑. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๑.1 การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 
  ๑.2 การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว 

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  รายละเอียดเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร                     

ทางการศึกษาเสนอฝุายบริหาร 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕. จัดท ารายละเอียดข้อมูลขอเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      
ฝ่ายวิชาการ  

นายไพบูลย์       โสภาพล          รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   
นางวรรณภา จัดสุวรรณ       ครูช านาญการพิเศษ       ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   
หน้าที ่  

1. จัดท าและพัฒนาหลักสูตร  โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม   
2. ส่งเสริมครูให้จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้  มุ่งส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับเครือข่ายการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานสู่สากล โดยมอบหมายตามกลุ่มงาน 
 

/3. ช่วย... 



 
 

๑๑ 

3. ช่วยก ากับดูแลงานในกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปด้วย              
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

5. ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการ ให้เกิดประสิทธิภาพ 
6. ก ากับติดตามการบริหารงานวิชาการในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา                   

การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา การจัดกลุ่มการเรียนของนักเรียน การจัดการเรียนการสอน                        
ของสถานศึกษา การวัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน จัดการนิเทศการศึกษาท้ังภายใน                              
และภายนอกสถานศึกษา และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

7. ก ากับติดตามการด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
8. ก ากับติดตามการวัดผลประเมินผลการเรียน/งานทะเบียนนักเรียน / การเทียบโอนผลการเรียน 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.  กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมวิชาการ 
  นางวรรณภา  จัดสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงาน  

๑.๑  ส านักงานฝ่ายวิชาการ    ประกอบด้วย 
๑.  นางฉวีวรรณ          จุรุฑา  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2.  นางมนทกานต์  อุดมทวี  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
3.  นางสมหมาย  ส่อยสีแสง ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
4.  นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์ ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่  
5.  นางสาวธณัชกรพร ทรงสังข์  ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 
6.  นางอัญชลี       อนันตา  ลูกจ้างชั่วคราว   เจ้าหน้าที่ 
7.  นางอัจฉริยาภรณ์      อินทะเนน ครูช านาญการพิเศษ     เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
8.  นางภาวดี                 อุตรา            ครูอัตราจ้าง         เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่   
 1. ต้อนรับ  แนะน า  อ านวยความสะดวก  รวมทั้งให้การบริการผู้มาติดต่องานราชการต่าง ๆ   
  ๒. ลงทะเบียนรับ – ส่ง /ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ 

๓. ติดตาม จัดเก็บหนังสือราชการที่แต่ละกลุ่มงานด าเนินการแล้ว เข้าระบบหมวดหมู่ตามระเบียบ                        
งานสารบรรณ 

๔. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ การส่งงานหรือการตอบรับหนังสือของกลุ่มงาน เพื่อส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๕. ท าลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒  งานการบริหารกลุ่มสาระ / พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ / การจัดการสอน  ประกอบด้วย 
๑.  นางวรรณภา จัดสุวรรณ        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมวิชาการ   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  นางถนอม บุญพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เจ้าหน้าที่ 
๓.  มนทกานต์ อุดมทวี  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เจ้าหน้าที่ 
๔.  นางสุภาวด ี ยุรชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  เจ้าหน้าที่ 
๕.  นางกุลฤดี ชิ้นเขมจารี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ เจ้าหน้าที่ 
๖.  นายอภิชาต ิ จันหัวนา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เจ้าหน้าที่ 
7.  นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เจ้าหน้าที่ 
8.  นายศิวกร ไชยกุมาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           เจ้าหน้าที ่

/9. นาย... 



 
 

๑๒ 

9.  นายจ ารูญ  ศีรษะภูมิ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เจ้าหน้าที่ 
10.  นายเรืองยศ เวียงนนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ           เจ้าหน้าที ่
๑1.  นายอภิชาติ     นระศาสตร์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  เจ้าหน้าที่ 
๑2.  นายสุรพงษ์    ชมภูบุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  เจ้าหน้าที่ 
๑3.  นายสมบัติ     เพ็งนาม  รองหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เจ้าหน้าที่ 
๑๔.  นายบุญตา      ศรีอนุกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         เจ้าหน้าที่  
๑๕.  นางสาวเกณิกา อุตรชัย  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ 
16.  นายธิบด ี  เพชรสม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      เจ้าหน้าที่  
17.  นายมนตร ี  นาคพันธ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      เจ้าหน้าที่ 
18.  นางฉวีวรรณ   จุรุฑา  ครูช านาญการพิเศษ               เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
หน้าที ่  
 ๑.  วางแผนการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ๒.  จัดสรรอัตราก าลังในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.  จัดแผนการเรียน และจัดตารางเรียนตารางสอน  
 ๔.  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 
 ๕.  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมทั้งด้านเวลา สาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
 ๖.  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้

และเครือข่ายการเรียนรู้   
 ๗.  ให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการจัดการเรียนรู้ 

(ครู / หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) 
  ๘.  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
  ๙.  จัดหา จัดท าสื่อ นวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดท าทะเบียนสื่อ พร้อมพัฒนาให้ทันสมัย
เหมาะสมกับการใช้จัดการเรียนรู้พร้อมบ ารุงรักษา   
 ๑.๓  งานพัฒนาการสอน หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น    ประกอบด้วย 

      ๑.  นางวรรณภา  จัดสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
         ๒.  นายอภิชาติ  จันหัวนา  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
     ๓.  นางถนอม  บุญพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
      ๔.  นายบุญตา  ศรีอนุกูล          ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
     ๕.  นางสุภาวด ี  ยุรชัย  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
         ๖.  นายศิวกร  ไชยกุมาร ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
     7.  นายเรืองยศ  เวียงนนท์ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 

8.  นายสุรพงษ์        ชมภูบุตร  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่  
     9.  นายสรวิชญ์         บุตรพรม    ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
     10. นายนิคม             จันทะโสม ครูช านาญการพิเศษ             เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุกา 

    ๑1. นางภาวดี          อุตรา  ครูอัตราจ้าง             เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่  
 ๑.  วางแผนด าเนินงานด้านวิชาการ 
 ๒.  จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน 
 ๓.  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  โดยสอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครอง 

ชุมชน  และสังคม  ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๔.  บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

/5. พัฒนา.. 



 
 

๑๓ 

 ๕.  พัฒนาและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 ๖.  ติดตาม  ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  และรายงานผลให้ผู้บริหาร                               

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ  
๗. นิเทศภายใน การก ากับ และการติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
๘. ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
๙. จัดท าตารางสอนของครูและตารางเรียนของนักเรียน 
๑๐. จัดท าโครงสร้างการเรียนตามแผนการเรียนของนักเรียน 

๑.๔   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 นายอภิชาติ  จันหัวนา     ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงาน  
๑.๔.๑  กิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย 

๑.  นางพรรณี   พันธะพุมมี ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2.  นางวารุณี    สายโสภา ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
3.  นางรุ่งทิวา   อุบลเลิศ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
4.  นางสมหมาย   ส่อยสีแสง ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
5.  นางสาวนิภาพร   พันสาง ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 
6.  นางสาวกนกวรรณ   ทองเกษม ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 
7.  นางสาวจิรนันท์     ปุริตา  ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 
8.  นางสาวลลิตา   ลิรัมย์  ครูอัตราจ้าง   เจ้าหน้าที่ 
9.  นางสาวธณัชกรพร   ทรงสังข ์ ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าทีแ่ละเลขานุการ

  หน้าที ่   
1. จัดระบบการจัดกิจกรรมแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 
2. ด าเนินการแนะแนวทางการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
3. ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวทางการศึกษาในสถานศึกษา 
4. ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนวทางการศึกษากับ

สถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. จัดงานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศในโรงเรียน 
๖. ด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ส ารวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกเสนอ

ให้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
๗. ส ารวจประเภทกองทุน และจัดท าข้อมูลยอดวงเงิน และหลักเกณฑ์ของแต่ละกองทุน 
๘. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
๙. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูล จ านวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการทาง

การศึกษาในเขตพ้ืนทีบ่ริการของโรงเรียน 
1๐. จัดท าส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา และระบบข้อมูลสารสนเทศ

จากการส ามะโนผู้เรียน เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1๑. เสนอข้อมูลสารสนเทศการท าส ามะโนผู้เรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
1๒. จัดท าโครงสร้างการบริหารงานแนะแนวการศึกษา จัดท าแผนงาน / โครงการงานแนะแนว

การศึกษา และจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน งานแนะแนวการศึกษา 
๑๓. ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษา 
๑๔. จัดบริการมาตรฐานด้านการแนะแนวในส านักงานแก่นักเรียนและครู และจัดระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเพื่อให้ครูน าไปปฏิบัติ 

/15. พัฒนา... 



 
 

๑๔ 

๑๕. พัฒนาครูทุกคนให้ท าหน้าที่ครูแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูล
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีข่าวสารสารสนเทศ            
และการสื่อสารที่เหมาะสม 

๑๖.  สนับสนุนประสานงานสถานศึกษา สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานต่างๆให้มีส่วนร่วมในการแนะแนว
สนับสนุนการจัดการศึกษา ดูแลนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อให้สามารถเข้าศึกษาต่อโควตาต่าง ๆ ได้  

๑.๔.๒  กิจกรรมลูกเสือ  ประกอบด้วย                
1.  นายสุรพงษ์     ชมภูบุตร  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที ่ 
2.  นายสมบัติ       เพ็งนาม         ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
3.  นายจ ารูญ     ศีรษะภูมิ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
4.  นางอัจฉริยาภรณ์    อินทะเนน  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
5.  นายอภิชาติ     นระศาสตร์  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่  
6.  นางพรรณี     พันธะพุมมี  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
7.   นายชชูาติ     บุญบรรล ุ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
8.  นายเรืองยศ     เวียงนนท์     ครูช านาญการพิเศษ      เจ้าหน้าที่ 
9.  นายช านาญพงษ์     โชตริัตน์  ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
10. นายธงชัย     ทองสุพล  ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
11.  นางสาวปภัสรา     เจรญิอาจ  ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่ 
12. นายศุภณัฐ     รัตนแสง  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
13. นางสาวนิภาพร     พันสาง  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
14. นางสาวธณัชกรพร ทรงสังข์  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
15.  นายภานุพันธ์     ศรีวงษ ์  ครูช านาญการพิเศษ      เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่ ประชุม วางแผน และด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
ของลูกเสือ  

๑.๔.๓  กิจกรรมยุวกาชาด ประกอบด้วย 
๑.  นายศิวกร      ไชยกุมาร   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
๒.  นางฉวีวรรณ     จุรุฑา   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
๓.  นางวรรณภา      จัดสุวรรณ   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่   
๔.  นางสุภาวด ี     ยุรชัย   ครูช านาญการพิเศษ     เจ้าหน้าที่ 
๕.  นางอุมาวดี     เหล่าอรรคะ   พนักงานราชการ     เจ้าหน้าที่และเลขานุการ  
6.  นางสาวกนกวรรณ   ทองเกษม   ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ

                 7.  นางสาวจิรนนัท์     ปุริตา   ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ                         
หน้าที ่ ประชุม วางแผน และด าเนินการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด ให้เป็นไปตามกระบวน                         

การจัดกิจกรรมยุวกาชาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๔.๔  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประกอบด้วย 

๑.  นายนิคม     จันทะโสม   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2.  นายวิชญะ     ปัญญา   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
3.  นางสาวปภัสสร      นาสรุิยวงษ์   ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ  

หน้าที ่ ประชุม วางแผน การจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารที่มุ่งให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เชื่อฟัง                   
และปฏิบัติตามค าสั่ง มีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง  

๑.๔.๕  กิจกรรมชุมนุม    ประกอบด้วย 
    1.  นายอภิชาติ    จันหัวนา   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

/2. นาง... 



 
 

๑๕ 

    2.  นางวรรณภา    จัดสุวรรณ   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
    3.  นางสมหมาย    ส่อยสีแสง   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
    4.  นางสาวศุพัชรียา    เสนารัตน์   ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่ วางแผน การจัดกิจกรรมชุมนุมให้หลากหลาย ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามความสนใจและความต้องการของนักเรียน 

๑.๔.๖  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ /จิตอาสา ประกอบด้วย 
๑.  นายอภิชาต ิ       จันหัวนา ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
2.  นายภานุพันธ์   ศรีวงษ ์ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
3.  นายชูชาต ิ    บุญบรรลุ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
4.  นางพรรณี    พันธะพุมมี ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
5.  นายศิวกร    ไชยกุมาร ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
6.  นางรุ่งทิวา    อุบลเลิศ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
7.  นางสาวปภัสสร   นาสุริยวงษ ์ ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
8.  นายมนตรี        นาคพันธ์ ครูอัตราจ้าง   เจ้าหน้าที่ 
9.  นางสาวลลิตา   ลิรัมย์  ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
10.  นายศุภณัฐ   รัตนแสง ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ                

๑.๕  งานห้องสมุด ประกอบด้วย 
๑.  นางกัญญาวีร์             พานกุล   ครูผู้ช่วย  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2.  นางสาวจิรนันท์             ปุริตา     ครูผู้ช่วย  เจ้าหน้าที่  
3.  นายอดิศรชัย             ใบล ี    ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
๔.  นายมนตรี             นาคพันธ ์   ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 

        ๕.  นายวุฒชิัย             นาสรุิวงศ ์    ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
หน้าที ่     

๑.  จัดให้มีหนังสือและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เพียงพอ  และสอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

๒.  จัดให้มีแหล่งค้นคว้าโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อความต้องการ 
๓.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ ครู นักเรียนใช้ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ พัฒนาระบบสืบค้นในห้องสมุดให้ทันสมัย  

และทันต่อเหตุการณ์ 
4.  จัดระบบบริการยืม-คืนหนังสือ 
5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๖  กลุ่มงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยี   
         นายสรวิชญ์    บุตรพรม ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 

๑.๖.๑  งานศูนย์คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต  ประกอบด้วย 
๑. นายสรวชิญ์  บุตรพรม ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒. นายวิชญะ  ปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่ 
 1. จัดระบบงานศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลติ พัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)  

ที่เหมาะสมเพ่ือการศึกษา 

/3. จัดหา... 



 
 

๑๖ 

3. จัดหาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายภายใน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับครู                         
และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

4. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูมีความรู้ความสามารถ และใช้สื่อ ICT เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้                  

อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
7.  จัดท าวีดิทัศน์แนะน าโรงเรียน รวมทั้งวีดิทัศน์น าเสนองานตามโอกาสต่าง ๆ  
8.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๖.๒  งานพัฒนาบริหารโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อผสม   ประกอบด้วย 
1.  นายบุญตา  ศรีอนุกูล   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
2.  นายนิคม      จันทะโสม   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
3.  นางสาวนิภาพร พันสาง    ครูผู้ช่วย             เจ้าหน้าที่ 
4.  นางสาวจิรนันท ์ ปุริตา    ครูผู้ช่วย             เจ้าหน้าที่ 
5.  นางกัญญาวีร์  พานกุล    ครูผู้ช่วย             เจ้าหน้าที่ 
6.  นายมนตรี  นาคพันธ์   ครูอัตราจ้าง   เจ้าหน้าที่ 
7.  นายศุภณัฐ  รัตนแสง    ครูผู้ช่วย             เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่ 
๑.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูผลิต  พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการศึกษา 

              ๒.  จัดหา  จัดท าสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้กับครูและผู้เรียนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
    ๓.  ส่งเสริมให้ครูมีความรู้และผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
    ๔.  ส่งเสริมให้ครูมีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
    ๕.  จัดบริการและให้ค าแนะน าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 

๑.๗  งานส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน   ประกอบด้วย 
๑.  นางวรรณภา จัดสุวรรณ  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  นายอภิชาต ิ จันหัวนา  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่  
๓.  นายสุรพงษ์ ชมภูบุตร  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
๔.  นางถนอม บุญพันธ์   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
๕.  นายเรืองยศ เวียงนนท์  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
๖.  นายบุญตา ศรีอนุกูล  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
๗.  นายศิวกร  ไชยกุมาร  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
8.  นางสุภาวด ี ยุรชัย   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
9.  นายธิบด ี  เพชรสม   ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่ 
10. นายสรวชิญ์ บุตรพรม  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
หน้าที ่  
 ๑.  สร้างความตระหนักให้ทุกคนเข้าใจว่าการติดตามผลการเรียนการสอนเป็นการท างานร่วมกัน                   

เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
  ๒.  ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องครูที่มีความตั้งใจสอนนักเรียนอย่างเต็มความสามารถและศักยภาพ                    
ในการจัดการเรียนรู้ 
  ๓.  สนับสนุนครู นักเรียน ให้มีผลงานเข้าประกวดแข่งขันทุกระดับ 
  ๔.  ก ากับ ดูแล ติดตาม นิเทศ และประเมินนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยประสานงานกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

/1.8 งาน... 



 
 

๑๗ 

๑.๘  งานนิเทศการศึกษาและติดตามการเรียนการสอน   ประกอบด้วย 
๑.  นางวรรณภา จัดสุวรรณ  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  นายอภิชาต ิ จันหัวนา  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่  
๓.  นายสุรพงษ์ ชมภูบุตร  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
๔.  นางถนอม บุญพันธ์   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
๕.  นายเรืองยศ เวียงนนท์  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
๖.  นายบุญตา ศรีอนุกูล  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
๗.  นายศิวกร  ไชยกุมาร  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
8.  นางสุภาวด ี ยุรชัย   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
9.  นายธิบด ี  เพชรสม   ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่ 
10. นายสรวชิญ์ บุตรพรม  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
หน้าที ่  
 ๑.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

  ๒.   ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
             ๓.   เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
            ๔.   ส่งเสริมการนิเทศนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ทุกสถาบันพร้อมการประเมินผล 

1.9 งานบริการผลิตเอกสารการสอนและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย 
๑.  นางฉวีวรรณ  จุรุฑา    ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2.  นางภาวดี  อุตรา    ครูอัตราจ้าง   เจ้าหน้าที่ 
3.  นางอัญชลี  อนันตา    ลูกจ้างชั่วคราว             เจ้าหน้าที่ 
4.  นางสาวศุพัชรียา เสนารัตน์   ครูช านาญการ   เจ้าหน้าทีแ่ละเลขานุการ 

หน้าที ่
 ๑.  วางแผน จัดให้มีและบริการเอกสารการสอนและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้เพียงพอ 

                    ๒.  บริการจัดท าเอกสารการสอนให้ครู  ผู้เรียนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 
    ๒.  กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย / ประเมินมาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
              นางฉวีวรรณ  จุรุฑา  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงาน  

๒.๑ งานการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 
๑.  นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน      ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์ ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
หน้าที ่  

1. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. จัดให้ครูน าความรู้ไปด าเนินการวิเคราะห์วิจัย 
3. น าผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินการในการน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
5. การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

๒.๒  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานในโรงเรียน ประกอบด้วย 
๑.  นายนิคม    จันทะโสม     ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  นางวรรณภา  จัดสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่  
๓.  นายวิชญะ  ปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
4.  นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์ ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่ 
5.  นายศุภณัฐ  รัตนแสง  ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 

/6. นางสาว... 



 
 

๑๘ 

6.  นางสาวกนกวรรณ  ทองเกษม ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 
7.  นางสาวจิรนันท ์  ปุริตา  ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 
8.  นางสาวธณัชกรพร  ทรงสังข์  ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 
9.  นางภาวดี   อุตรา  ครูอัตราจ้าง     เจ้าหน้าทีแ่ละเลขานุการ 

หน้าที ่  
1. จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัด              

ของกระทรวง เปูาหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 

3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตาม                         
เปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

4. ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

5. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

6. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
สถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

8. จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
9. จัดท าโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
10. จัดท าแผนงาน / โครงการ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
11. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
12. ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

    ๓. กลุ่มงานทะเบียนวัดผล 
    นางอัจฉริยาภรณ ์  อินทะเนน  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 

๓.๑  งานทะเบียน ประมวลผล และเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย 
๑.  นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  นางสมหมาย  ส่อยสีแสง  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
3.  นางมนทกานต์  อุดมทวี   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
4.  นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์  ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
5.  นางภาวดี   อุตรา   ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าทีแ่ละเลขานุการ 

หน้าที ่  
1. เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน ปฏิทินปฏิบัติการ และประเมินผล                            

การด าเนินงานงานทะเบียน 
3. ท าทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรอกและตรวจทานผลการเรียนให้ถูกต้อง                  

และเป็นปัจจุบัน 
4. จัดท าแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
5. ออกเลขประจ าตัวนักเรียน และจัดท ารายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน จัดท าสถิติจานวนนักเรียน 

/6. รับ... 



 
 

๑๙ 

6. รับค าร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน และด าเนินการ เกี่ยวกับการแก้ไข
หลักฐานในทะเบียนนักเรียน 

7. ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการเรียน               
การจบหลักสูตร และการลงทะเบียนวิชาเรียน 

8. รับค าร้องและด าเนินการเกี่ยวกับการขอพักการเรียน การย้าย และการลาออกของนักเรียน 
9. รับค าร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล การแก้ไขประวัติอ่ืนๆ ของนักเรียน 
10. ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองเวลาเรียน ใบรับรองอ่ืนๆ ตามที่นักเรียนหรือผู้ปกครองต้องการ 
11. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ส่งมา 
12. จัดท า ปพ.1 ส าหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
13. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร 
14. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการ 

และอ่ืนๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
1๕. จัดท าทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1, 2, 3, 4, 7) ส าหรับผู้ที่ขอรับเอกสารเป็นฉบับที่ 2                      

หรือ ฉบับต่อๆ ไป ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Transcript) 
1๖. ส ารวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน มีผลการเรียน 0, ร, มส มผ และด าเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีท่ี

นักเรียนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
๑๗. เทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ 
๑๘. รับเข้าและจ าหน่ายนักเรียนตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติ 
๑๙. ประมวลผล เทียบโอนประสบการณ์ เทียบโอนผลการเรียนและเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน                        

เพ่ืออนุมัติผลการเรียน 
๒๐.  จัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรสาหรับผู้จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

๓.๒  งานวัดผล  ประเมินผล  ประกอบด้วย 
     ๑.  นางฉวีวรรณ  จุรุฑา         ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

2.  นางสมหมาย  ส่อยสีแสง ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
3.  นางมนทกานต์  อุดมทวี  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
4.  นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์ ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
5.  นางสาวธณัชกรพร  ทรงสังข์  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
หน้าที ่  
๑. จัดท าเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา แผนงาน หรือโครงการส าหรับงานวัดผลและประเมินผล ให้เป็นไปตาม

ระเบียบการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน 
2. จัดเตรียมเอกสารและบริการเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลนักเรียน 
3. จัดท าเอกสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลการเรียนให้นักเรียน และครูอาจารย์ทราบ 
4. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
5. ประสานงานการสอบกลางภาค ปลายภาค เพ่ือจัดตารางสอบและประเมินผลของสถานศึกษา 
6. บริการด้านการบันทึกคะแนนสอบให้กับครูและตรวจสอบความถูกต้อง 
7. ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของสมุด ปพ. 5 เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติผลการเรียน 
8. ติดตามผลและประสานงานการสอบแก้ตัว “0”,“ร”,“มส”,“มผ” พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
๙. ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการสอบให้พร้อม 
10. เก็บรักษา จ าหน่าย ปพ. 5 และข้อสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล 
11. ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ข้อสอบ ด้านความรู้และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ก่อนน าไปสอบ            

กับนักเรียน 
/12. จัดท า... 



 
 

๒๐ 

12. จัดท าคลังข้อสอบให้ได้มาตรฐานโดยประสานงานกับกลุ่มสาระฯ 
13. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

๔.  กลุ่มงานโครงการพิเศษ 
      นางวรรณภา จัดสุวรรณ       ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 

๔.๑  งานห้องเรียนพิเศษ Gifted  Program (เน้นวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์)   ประกอบด้วย 
๑.  นายสรวิชญ์     บุตรพรม         ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่   
๒.  นายนิคม       จันทะโสม         ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๓.  นางสุภาวดี     ยุรชัย  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ (หลักสูตรวิชาการ) 
๔.  นางกุลฤด ี ชิ้นเขมจารี ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ (วัดผล)   
๕.  นางมะลิ  ศรีสารคาม ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ (งานธุรการ/การเงิน) 
๖.  นายชูชาต ิ บุญบรรลุ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ (งานนิเทศ) 
7.  นายวีรพันธุ ์ จิตรมานะ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ (งานพัสดุ) 
9.  นายวิชญะ ปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ (สื่อ – นวัตกรรม) 
9.  นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ (งานทะเบียน) 
10.  นายธงชัย ทองสุพล ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ (ปกครอง) 
๑1.  นางสาวธณัชกรพร ทรงสังข์ ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ (กิจกรรม/แนะแนว) 
๑2.  ครูที่ปรึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกระดับชั้น  เจ้าหน้าที่ 
๑3. นางสาวปภัสรา เจริญอาจ ครู คศ.๑        เจ้าหน้าที่และเลขานุการ   (เลขานุการ) 
๑4. นายศุภณัฐ รัตนแสง  ครูผู้ช่วย            เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

หน้าที ่   
๑. วางแผน  ก ากับติดตาม ประสานงาน  และด าเนินการตามโครงการห้องเรียนพิเศษ 
๒.  ออกค าสั่งปฏิบัติการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ และก าหนดตารางเรียนตารางสอนคาบ 9 และ วันเสาร์

ให้เหมาะสม  
3.  จัดท าแผนงานโครงการค่ายวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
4.  นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแผน 
5.  แก้ไขปัญหา  อุปสรรคที่ท าให้โครงการไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ 
6.  ประเมินผลและรายงานผลโครงการต่อโรงเรียนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  

๔.๒  งานศูนย์บริการการศึกษาเครือข่ายและชุมชน  ประกอบด้วย 
๑.  นางฉวีวรรณ        จุรุฑา            ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  นางวรรณภา        จัดสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
๓.  นายสรวชิญ ์        บุตรพรม ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
๔.  นางอัจฉริยาภรณ์         อินทะเนน ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
5.  นางสมหมาย  ส่อยสีแสง ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่  
6.  นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่  
7.  นางภาวด ี        อุตรา  ครูอัตราจ้าง   เจ้าหน้าที่ 
8.  นางกุลฤดี          ชิ้นเขมจารี       ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ      

หน้าที ่   
๑.  ประสานกับหน่วยงานเครือข่ายทางการศึกษาและชุมชน เพ่ือจัดกิจกรรมทางการศึกษา 

ของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ 

/2. ด าเนิน... 



 
 

๒๑ 

๒.  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบที่ส าคัญต่างๆ เช่น O-NET มหาวิทยาลัยรามค าแหง ศูนย์การศึกษานอก
ระบบฯ เป็นต้น 

๔.๓  งานโครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
๑. นายนิคม   จันทะโสม ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒. นายสรวิชญ์  บุตรพรม ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่        
๓. นางสุภาวดี  ยุรชัย  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่        
๔. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่        
๕. นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่   
๖. นายอภิชาติ                    จันหัวนา ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่   
๗. นายวิชญะ ปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่   
๘. นายจ ารูญ ศีรษะภูมิ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่   
๙. นายสมบัติ เพ็งนาม  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่   
๑๐. นางวรรณภา จัดสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่   
๑๑. นายภานุพันธ ์ ศรีวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่   
๑๒. นายอภิชาต ิ นระศาสตร์ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่   
๑๓. นางถนอม บุญพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่   
๑๔. นายบุญตา ศรีอนุกูล ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่   
๑๕. นายสุรพงษ์ ชมภูบุตร  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่   
๑๖. นายศิวกร ไชยกุมาร ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่   
๑๗. นายเรืองยศ เวียงนนท์ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่   
18. นางสาวปภัสรา  เจริญอาจ ครู คศ.๑   เจ้าหน้าที่   
๑9. นางสาวกนกวรรณ ทองเกษม ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่   
20. นางสาวจิรนันท ์ ปุริตา  ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่   
๒1. นางสาวธณัชกรพร ทรงสังข์ ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่   
๒2. นางภาวด ี อุตรา  ครูอัตราจ้าง   เจ้าหน้าที่ 
๒๓. นายศุภณัฐ  รัตนแสง  ครผูู้ช่วย   เจ้าหน้าที่และเลขานุการ      

หน้าที ่   
๑.  วางแผนด าเนินการ ประสานงานให้งานโครงการพิเศษต่างๆ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๑.๑  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA  
๑.๒  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
๑.๓  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๑.๔  โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.  
๑.๕  และโครงการพิเศษต่างๆ ตามแนวนโยบายของรัฐ     

๒.  พัฒนางานโครงการให้เข้าสู่เปูาหมายสูงสุดของการประเมินโครงการ 
๓.  ติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
๔. วางแผน เตรียมการรองรับการประเมินในระดับต่าง ๆ 
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 ๔.๔ งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ประกอบด้วย   
๑. นางกุลฤดี   ชิ้นเขมจารี        ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                                    
๒. นางวรรณภา  จัดสุวรรณ        ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่         
๓.  นางมนทกานต์  อุดมทวี  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่      

/4. นาง... 



 
 

๒๒ 

๔.  นางถนอม  บุญพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่      
๕.  นางสุภาวด ี  ยุรชัย  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่      
๖.  นายอภิชาต ิ  จันหัวนา ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่      
7.  นางอัจฉริยาภรณ์   อินทะเนน ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่      
8.  นายศิวกร   ไชยกุมาร ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่      
9.  นายจ ารูญ   ศีรษะภูมิ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่      
10. นายเรืองยศ  เวียงนนท์ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่      
๑1. นายอภิชาติ       นระศาสตร์ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่      
๑2. นายสุรพงษ์     ชมภูบุตร ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่      
๑๓. นายบุญตา        ศรีอนุกูล ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่      
๑๔. นางสาวเกณิกา   อุตรชัย  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่      
๑๕. นายสมบัติ          เพ็งนาม  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่      
16. นางสาวกนกวรรณ ทองเกษม ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่   
17. นางสาวจิรนันท ์ ปุริตา  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่   
18. นางสาวธณัชกรพร ทรงสังข์ ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่   
19. นางภาวดี       อุตรา   ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่   
20. นางฉวีวรรณ    จุรุฑา  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่    
1. บริหารจัดการและด าเนินการตามแนวทางของการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน 5 องค์ประกอบ 
3. จัดท าแผนหรือโครงการสาหรับงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
4. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น                         

ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 
5. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 
6. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน 

บุคคล ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน ในการจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 
7. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๕  งานโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 
1.  นายศิวกร   ไชยกุมาร  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2.  นายจ ารูญ  ศีรษะภูมิ  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
3.  นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
4.  นางพรรณี  พันธะพุมมี  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
5.  นายสรวชิญ ์  บุตรพรม  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
6.  นายวิชญะ  ปัญญา   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
7.  นางวรรณภา  จัดสุวรรณ  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
8.  นายอภิชาต ิ  จันหัวนา  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่  
9.  นายสุรพงษ์  ชมภูบุตร  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
10.  นางมนทกานต์  อุดมทวี    ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
11.  นายเรืองยศ  เวียงนนท์  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
12.  นายบุญตา  ศรีอนุกูล  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 

/13. นาง... 
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13.  นางสุภาวด ี  ยุรชัย   ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
14.  นายธงชัย  ทองสุพล  ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่ 
15.  นายศุภณัฐ  รัตนแสง   ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 
16.  นางสาวจิรนันท ์       ปุริตา   ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 
17.  นางสาวธณัชกรพร    ทรงสังข์   ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 
18.  นายภานุพันธ ์  ศรีวงษ์   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
19.  นางสาวกนกวรรณ    ทองเกษม  ครูผู้ช่วย      เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่  
๑.  วางแผนด าเนินงานตามโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาบูรณาการ                   

แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2.  จัดท าศูนย์การเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระฯ 
3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.  พัฒนางานให้ด าเนินไปและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5.  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาตามปฏิทินของโครงการ 
6.  สรุปและรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของโครงการ 
7.  เตรียมการรองรับการประเมินในระดับสูงขึ้น 
8.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.6 งานโครงการโรงเรียนวถิีพุทธ  ประกอบด้วย 
๑.  นายศิวกร   ไชยกุมาร ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  นายจ ารูญ  ศีรษะภูมิ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
๓.  นายภานุพันธ ์  ศรีวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
4.  นายธงชัย   ทองสุพล ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่ 
5.  นางสาวกนกวรรณ    ทองเกษม ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 
6. นางรุ่งทิวา   อุบลเลิศ  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่  
๑.  วางแผน ด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓.  พัฒนางานให้ด าเนินไปและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
๔.  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาตามปฏิทินของโครงการ 
๕.  สรุปและรายงานให้ผู้บริหารสกถานศึกษาได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของโครงการ 
๖.  เตรียมการรองรับการประเมินในระดับสูงขึ้น 

๔.7  งานประสานงานโรงเรยีนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประกอบด้วย 
     ๑.  นายไพบูลย์  โสภาพล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

๒.  นางมะลิ   ศรีสารคาม ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
    ๓.  นายสรวชิญ์  บุตรพรม ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 

๔.  นางสาวปภัสรา  เจริญอาจ ครู คศ. ๑   เจ้าหน้าที่ 
๕.  นางสาวรัติยา  ดาโสภา  ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่  

     ๖.  นางสาวสุทธาทิพย์  นันตเวช  เจ้าหน้าที่ธุรการ   เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
 หน้าที ่ ติดต่อ ประสานงาน กับโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทุกโครงการ ทุกกิจกรรม               
เช่น โครงการเตรียมพัฒน์รักษ์องค์กร โครงการสัมมนาอบรม/ประชุมฝุายบริหาร  โครงการปันน้ าใจสานสายใยเครือข่าย
เตรียมพัฒน์  โครงการ OCOP OSOP เป็นต้น  

/ฝุาย... 



 
 

๒๔ 

ฝ่ายบริการ 
          นายไกรกฤษณ์  ดุสิต         รองผู้อ านวยการโรงเรียน    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
          นายสมบัติ      เพ็งนาม      ครูช านาญการพิเศษ       ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ   
หน้าที่ 

1. ก าหนดแผน นโยบายและแผนงานฝุายบริการให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
2. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝุายบริการ ตามกรอบโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบ

ของทางราชการและนโยบายของโรงเรียน 
3. นิเทศงานบุคลากรในฝุายบริการให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน 
4. จัดวางตัวบุคคลในการปฏิบัติงานฝุายบริการและน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
5. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานต่างๆ และบุคลากรในโรงเรียน เพื่อพัฒนางาน และด าเนินงานในฝุายบริการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. จัดท าสถิติข้อมูล ประเมินผลและท าการศึกษา วิเคราะห์เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในฝุายบริการให้

บรรลุผลตามเปูาหมายของทางราชการ 
7. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในฝุายบริการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝุายบริการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือประกอบการพิจารณา  

ความดีความชอบในรอบ 6 เดือนหรือปรับปรุงพัฒนา 
๑.  กลุ่มงานบริการ / สนับสนุน 
      นายสมบัติ  เพ็งนาม  ครูช านาญการพิเศษ     หัวหน้ากลุ่มงาน 
 หน้าที่   

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริการ/สนับสนุน  
2. ดูแล ก ากับ ติดตาม กลั่นกรอง อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน

กลุ่มงานบริการ  
3. ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรการประสานงาน และให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝุาย

ต่างๆ ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการ และด าเนินการตามบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย ตลอดจน
สนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่
เจ้าหน้าที่ของแต่ละฝุายเพ่ือให้งานบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างคล่องตัว สะดวก มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล  

๑.๑ งานส านักงานฝ่ายบริการ      ประกอบด้วย 
๑. นางสาวเกณิกา  อุตรชัย  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2. นายช านาญพงษ์  โชติรัตน ์ ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
3. นายธงชัย   ทองสุพล ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
4. นางอุมาวดี           เหล่าอรรคะ พนักงานราชการ     เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่
1. ต้อนรับ  แนะน า  อ านวยความสะดวก  รวมทั้งให้การบริการผู้มาติดต่องานราชการต่าง ๆ   
๒. ลงทะเบียนรับ – ส่ง /ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ 
๓. ติดตาม จัดเก็บหนังสือราชการที่แต่ละกลุ่มงานด าเนินการแล้ว เข้าระบบหมวดหมู่ตามระเบียบ                        

งานสารบรรณ 
๔. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพรายงาน                    

ผลการปฏิบัติราชการ การส่งงานหรือการตอบรับหนังสือของกลุ่มงาน เพื่อส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5. ติดตาม จัดเกบ็หนังสือราชการที่แต่ละกลุ่มงานด าเนินการแล้ว เข้าระบบหมวดหมู่ตามระเบียบ                           

งานสารบรรณ 

/6. ติดตาม... 
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6. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพรายงาน                 
ผลการปฏิบัติราชการ การส่งงานหรือการตอบรับหนังสือของกลุ่มงาน เพื่อส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

7. ท าลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
1.2  งานปฏิคม   ประกอบด้วย  

๑.  นางสุภาวด ี  ยุรชัย  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  นางฉวีวรรณ  จุรุฑา  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
๓.  นางวรรณภา  จัดสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
4.  นางพรรณี  พันธะพุมมี ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
5.  นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
6.  นายอภิชาต ิ  จันหัวนา ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
7.  นายช านาญพงษ์  โชติรัตน ์ ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
8.  นายธงชัย   ทองสุพล ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
9.  นางสาวศุพัชรียา  เสนารัตน์ ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
10.  นางกัญญาวีร์  พานกุล  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
11.  นางสาวนิภาพร  พันสาง  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
12. นางสาวรัติยา  ดาโสภา  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
13. นางสาวปภัสสร      นาสุริยวงษ ์ ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
14. นางสาวธณัชกรพร ทรงสังข์  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
15. นางสาวจิรนันท ์  ปุริตา  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
16. นางสาวกนกวรรณ ทองเกษม ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
17. นายวุฒิชัย  นาสุริวงศ ์ ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่  
18. นางร่วมจิต      พัฒนสาร ลูกจ้างประจ า  เจ้าหน้าที่ 
19. นางพิศพร  ปากสมุด ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ 
20. นางอัญชลี           อนันตา  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่  
21. นางรัชณีย์  ธนสีลังกูร ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
22. นางอุมาวดี  เหล่าอรรคะ พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางภาวดี  อุตรา  ครูอัตราจ้าง      เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที ่  

๑.  วางแผน  จัดท าโครงการงบประมาณท่ีเกี่ยวกับงานปฏิคม   
๒.  ประสานงาน  ให้บริการต้อนรับแขกงานต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นและร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก เช่น งานประดับเข็มพระเกี้ยว  งานวันปิยมหาราช งานโครงการปันน้ าใจสานสายใยเครือข่าย                  
เตรียมพัฒน์  งานกีฬา-กรีฑาภายใน งาน Open House  เป็นต้น 

๓. จัดหาและเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับงานปฏิคมให้พร้อมที่จะใช้งานได้ และเพียงพอ                   
กับความต้องการในแต่ละงาน 

๔.  จัดท าระเบียบ  แนวปฏิบัติในการให้บริการสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ   
๕.  ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย        

คล่องตัว  จัดบริการน้ า  อาหาร  เมื่อมีกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ ตลอดจนต้อนรับแขกผู้มาเยือน                               
และบริการต้อนรับอ่ืน ๆ 

6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑.3 งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ประกอบด้วย 

/1. นาย.. 
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1.  นายบุญตา  ศรีอนุกูล   ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2.  นางสาวนิภาพร  พันสาง    ครูผู้ช่วย             เจ้าหน้าที่ 
3.  นางสาวจิรนันท ์  ปุริตา    ครูผู้ช่วย             เจ้าหน้าที่ 
4.  นายวุฒชิัย  นาสุริวงศ ์   ครูอัตราจ้าง   เจ้าหน้าที่ 
5.  คณะกรรมการนักเรียน       เจ้าหน้าที่ 
6.  นักเรียนโสตทัศนศึกษา       เจ้าหน้าที่ 
7.  นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์     ครูผู้ช่วย             เจ้าหน้าที่และเลขานุการ

 หน้าที ่    
1. วางแผนงาน/โครงการ การด าเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในด้านต่างๆ 
2. ก าหนดแนวทางในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น เอกสารสถานีวิทยุชุมชน 

เสียงตามสายภาคเช้า และช่วงพักกลางวัน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ภายในโรงเรียน ฯลฯ 
3. จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ทั้งใน และนอกโรงเรียนตามความเหมาะสม 
4. จัดระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระบบข้อมูลข่าวสาร หรือ ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการให้บริการแก่ชุมชน 

องค์กร ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.4  งานวงโยธวาทิต  / วงดนตรีสากล ประกอบด้วย 
1.  นายธิบด ี   เพชรสม  ครูช านาญการ  หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
2.  นายอดิศรชัย  ใบลี  ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
3.  นายมนตรี    นาคพันธ์ ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่ ฝึกซ้อมนักเรียนวงโยธวาทิต  วงดนตรีสากล ดูแลรักษา  ซ่อมแซมเครื่องดนตรีให้สามารถไปแสดง                    
ในงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของโรงเรียน 

๑.5  งานดนตรีพื้นเมือง  ประกอบด้วย 
1.  นายธิบด ี   เพชรสม  ครูช านาญการ  หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
2.  นายอดิศรชัย  ใบลี  ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
3.  นายวุฒชิัย  นาสุริวงศ ์ ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่  
4.  นายมนตรี    นาคพันธ์ ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่ ควบคุมการฝึกซ้อม  การเก็บบ ารุงรักษาอุปกรณ์  ตลอดจนการน าวงไปบรรเลงในงานต่าง ๆ ทั้งใน                
และนอกโรงเรียน 

๑.6  งานโสตทัศนศึกษา  ประกอบด้วย 
๑.  นายบุญตา  ศรีอนุกูล ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  นายสรวชิญ ์  บุตรพรม ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
3.  นายวิชญะ  ปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
4.  นายมนตรี  นาคพันธ์ ครอัูตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
5.  นักเรียนโสตทัศนศึกษา      เจ้าหน้าที่ 
6.  นายศุภณัฐ  รัตนแสง  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่  
1. จัดท าแผน/โครงการและแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา เพ่ือเสนอจัดสรรงบประมาณ

ตามนโยบายของโรงเรียน 
2. จัดระบบและแนวปฏิบัติการใช้ห้องโสตทัศนศึกษาเพ่ือการบริการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
3. จัดระบบการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ ให้เหมาะสม สะดวกและปลอดภัย 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ค าแนะน าวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 

/5. บริการ... 
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5. บริการบันทึกภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
6. จัดบริการ สนับสนุนการประชุม อบรมสัมมนา และการจัดแสดงนิทรรศการในโอกาสต่างๆ ของโรงเรียน 
7. จัดให้มีการบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์เก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. จัดท าทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์เก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์ให้ถูกต้อง เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
9. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับระบบแสงสีเสียงภายในโรงเรียนและการให้บริการชุมชนตามโอกาสที่เหมาะสม 
10. จัดท าบันทึก สถิติ ตลอดจนคู่มือและแนวปฏิบัติการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
11. ประสานการปฏิบัติงานและให้ความร่วมมือในงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  
๑๒. จัดท าวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน  การประชาสัมพันธ์โรงเรียน  และกิจกรรมน าเสนอตามโอกาส

ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
๑.7  งานโภชนาการ และร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประกอบด้วย 

1.  นางสาวเกณิกา  อุตรชัย  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2.  นางมะลิ   ศรีสารคาม ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
3.  นางวรรณภา  จัดสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
4.  นางฉวีวรรณ  จุรุฑา  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
5.  นางถนอม  บุญพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
6.  นางพรรณี  พันธะพุมมี ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
7.  นางกัญญาวีร์  พานกุล  ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 
8.  นางสาวนิภาพร  พันสาง  ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่ 
9.  นายอดิศรชัย  ใบลี  ครูอัตราจ้าง   เจ้าหน้าที่  
10.  นายมนตรี    นาคพันธ์ ครูอัตราจ้าง   เจ้าหน้าที่ 
11.  นางรัชณีย์  ธนสีลังกูร ครูช านาญการพิเศษ       เจ้าหน้าทีแ่ละเลขานุการ 
12.  นางอุมาวดี   เหล่าอรรคะ พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่    
1.  ดูแลการประกอบอาหารและจ าหน่ายอาหารของผู้ประกอบการในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะและเป็นไป               

ตามระเบียบเกี่ยวกับการประกอบการและจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
2.  ควบคุมและดูแลคุณภาพอาหารและปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับราคาที่จ าหน่าย 
3.  ควบคุมดูแลความสะอาดของโต๊ะอาหารและสถานที่ประกอบการต่าง ๆ ภายในโรงอาหาร 
4.  ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับมารยาทด้านสุขนิสัยที่ดีทางโภชนาการ 
5.  ฝึกความเป็นระเบียบวินัยและมารยาทในการรับประทานอาหารแก่นักเรียน 
6.  ดูแลและตรวจสอบอาคารสถานที่โรงอาหาร สภาพแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
7.  จัดท าแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับงานโภชนาการ 
8.  จัดท าบันทึกผู้ใช้บริการประจ าวัน จัดท าสถิติข้อมูลเพ่ือสรุปประเมินผลและรายงาน 
9.  จัดนักเรียนในโครงการเก่ียวกับการบริการสุขภาพอนามัย (อย.น้อย) ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าวัน                           

ในการให้บริการ 
10.  จัดท าระเบียนสะสมด้านงานโภชนาการให้เป็นปัจจุบัน 
11.  ติดต่อประสานงานกับเจ้าที่สาธารณะสุขเพ่ือการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารผู้ประกอบการจ าหน่าย

อาหารในโรงเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
12.  จัดท ารายงานและสถิติเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของนักเรียนเพื่อเสนอและรายงาน 
13.  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะบริโภคและความปลอดภัยต่าง ๆ 
14.  ให้บริการกลุ่มบริหารงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานโภชนาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
15.  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงาน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

/1.6. วางแผน... 



 
 

๒๘ 

16.  วางแผนจัดระบบและระเบียบการให้บริการของร้านค้าสวัสดิการ เพ่ือบริการบุคลากรในโรงเรียน                       
ได้อย่างเหมาะสมและเกิดความประทับใจ 

17.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑.8  งานอนามัยโรงเรียน ประกอบด้วย 

๑.  นายเรืองยศ  เวียงนนท์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2.  นายสุรพงษ์  ชมภูบุตร ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
3.  นางพรรณี  พันธะพุมมี ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
4.  นางสมหมาย  ส่อยสีแสง ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่  
5.  นางสาวกนกวรรณ  ทองเกษม ครผูู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
6.  นางร่วมจิต  พัฒนสาร ลูกจ้างประจ า  เจ้าหน้าที่ 
7.  นายสนใจ   สาวิสิทธิ ์ ลูกจ้างประจ า  เจ้าหน้าที่ 
8.  นายมนตรี  นาคพันธ์ ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
9.  นางสาวนิภาพร  พันสาง  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่  
1. จัดท าแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียน 
2. ดูแลการจัดบริการห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะและการให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ ในการให้บริการการรักษาพยาบาล 
4. จัดท าบันทึกผู้ใช้บริการประจ าวัน จัดท าสถิติข้อมูลเพ่ือสรุปประเมินผลและรายงาน 
5. จัดหายาและเวชภัณฑ์เพ่ือการปฐมพยาบาลให้เพียงพอและพร้อมในการให้บริการ 
6. จัดนักเรียนในโครงการเกี่ยวกับการบริการสุขภาพอนามัยเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร)                             

ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าวันในการให้บริการ 
7. จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ยา และเวชภัณฑ์ 
8. จัดท าระเบียนสะสมด้านสุขภาพอนามัยให้เป็นปัจจุบัน 
9. ประสานงานกับเจ้าที่สาธารณะสุขเพ่ือการตรวจสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ1 ครั้ง 
10. จัดท ารายงานและสถิติเกี่ยวกับนักเรียนที่เจ็บปุวย อุบัติเหตุ เพ่ือเสนอและรายงาน 
11. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยต่าง ๆ 
12. ให้บริการกลุ่มบริหารงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
13. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงาน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
14. รับผิดชอบด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.9  ศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
๑.  นายศิวกร   ไชยกุมาร ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2.  นายจ ารูญ  ศีรษะภูมิ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
3.  นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
4.  นายธงชัย   ทองสุพล ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
5.  นางสาวกนกวรรณ  ทองเกษม ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
6.  นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่  
๑. ส ารวจและขึ้นทะเบียนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
๒. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิทยาการต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนา

ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน และปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียน 

/1.10. งาน... 



 
 

๒๙ 

๑.๑0  งานโรงเรียนธนาคาร ประกอบด้วย 
๑. นายชูชาติ   บุญบรรลุ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒. นางสาวรัติยา  ดาโสภา  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
3. นางกัญญาวีร์  พานกุล  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวกนกวรรณ  ทองเกษม ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
5. นางอุมาวดี  เหล่าอรรคะ พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที่     ๑. ท าแผนงานโครงการส่งเสริมการประหยัดและออมส าหรับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 
๒. ท าระบบรับฝาก ระบบบัญชี 
๓. ติดต่อประสานงานกับธนาคาร 
๔. รายงานการออมแต่ละห้องเพ่ือรับรางวัลยอดนักฝาก 

๑.๑1  งานธนาคารขยะรีไซเคิล ประกอบด้วย 
     ๑. นายสมบัติ   เพ็งงนาม ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
     2. นายช านาญพงษ์  โชติรัตน ์ ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
     3. นายธงชัย   ทองสุพล ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
     4. นายสน   เพ็งอารีย์ ลูกจ้างประจ า  เจ้าหน้าที่ 
     5. นางร่วมจิต  พัฒนสาร ลูกจ้างประจ า  เจ้าหน้าที่ 
     6. นายสวัสดิ ์  บุญสงค์  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ 
     7. นายสมฤทธิ์  สิทธิการ  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ 

8. นายด ารงค์   เวชกามา ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ 
     9. นางพิศพร   ปากสมุด ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ 
     10. นางอัญชลี  อนันตา  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ 
     11. คณะกรรมการนักเรียน      เจ้าหน้าที่ 
     12. นางอุมาวดี  เหล่าอรรคะ พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่   
๑. รับผิดชอบการด าเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล การประสานร้านรับซื้อของเก่าและดูแลเกี่ยวกับ

การเงินของโครงการ พร้อมทั้งดูแลเอกสารเบิกจ่ายเงิน เอกสารทุกฉบับ สามารถตรวจสอบได้ 
๒.  คัดแยกและชั่งน้ าหนักขยะรีไซเคิลที่สมาชิกน ามาฝาก และจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิก 

ประเภท และปริมาณขยะรีไซเคิล เพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่คิดเงิน 
๓.  คิดจ านวนเงินของขยะรีไซเคิลที่สมาชิกน ามาฝาก พร้อมรับผิดชอบการฝาก – ถอนเงินของสมาชิก  
๔.  ดูแลรับผิดชอบเอกสารการเงิน เช่น สรุปยอดการน าฝากของสมาชิก สรุปยอดรายรับรายจ่าย                  

ของธนาคาร บันทึกยอดคงเหลือของขยะรีไซเคิล ฯลฯ โดยต้องท าการบันทึกทุกวันที่เปิดท าการ 
๒.  กลุ่มงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ 

นายสมบัติ เพ็งนาม  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่ 
หน้าที ่  

๑.  เป็นหัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่ฝุายบริการ 
2.  วางแผน  ประชุมบุคลากร  จัดท ารูปแบบปฏิทินการปฏิบัติงาน 
3.  จัดเก็บเอกสาร  ข้อมูลต่าง ๆ 
4.  ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑  งานอาคาร ประกอบด้วย 
๑.  นายสมบัติ เพ็งนาม  ครูผู้ช่วย   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  นายศิวกร  ไชยกุมาร ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าอาคาร ๑  เจ้าหน้าที่ 

/3. นาย... 



 
 

๓๐ 

3.  นายช านาญพงษ์ โชติรัตน ์ ครูช านาญการ  รองหัวหัวอาคาร 1 เจ้าหน้าที่ 
4.  นางถนอม บุญพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าอาคาร ๒  เจ้าหน้าที่ 
5.  นางสุภาวด ี ยุรชัย  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าอาคาร ๓  เจ้าหน้าที่ 
6.  นายอภิชาติ จันหัวนา ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้าอาคาร ๓  เจ้าหน้าที่ 
7.  นายเรืองยศ เวียงนนท์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าอาคารหอประชุม  เจ้าหน้าที่ 
8.  นายอภิชาติ  นระศาสตร์ ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้าอาคารหอประชุม เจ้าหน้าที่ 
9.  นายสุรพงษ์ ชมภูบุตร  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าอาคารชั่วคราว  เจ้าหน้าที ่
10.  นายภานุพันธ ์ ศรีวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ รองหัวหน้าอาคารชั่วคราว เจ้าหน้าที่

     11.  นายสน  เพ็งอารีย์ ลูกจ้างประจ า     เจ้าหน้าที่ 
12.  นางร่วมจิต พัฒนสาร ลูกจ้างประจ า     เจ้าหน้าที่ 
13.  นางพิศพร  ปากสมุด ลูกจ้างชั่วคราว     เจ้าหน้าที่ 
14.  นางอัญชลี อนันตา  ลูกจ้างชั่วคราว     เจ้าหน้าที่ 
15.  นายสวสัดิ์ บุญสงค์  ลูกจ้างชั่วคราว     เจ้าหน้าที่ 
16.  นายสมฤทธิ์ สิทธิการ  ลูกจ้างชั่วคราว     เจ้าหน้าที่ 
17.  นายธงชัย ทองสุพล ครูช านาญการ รองหัวหน้าอาคาร 2  เจ้าหน้าทีแ่ละเลขานุการ

 หน้าที ่  
1. วางแผน และ ดูแลอาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่และบริเวณโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มี 

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
     2. ตรวจสอบการใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ บริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาดสวยงามและเรียบร้อย 
เหมาะสมและมีสภาพบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

3. จัดท าระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
และห้องพิเศษอ่ืน ๆ 

4. ก ากับติดตามและดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ การปฏิบัติหน้าที่
ประจ าของนักการภารโรงในภาคเช้าและเย็น ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและระเบียบของทางราชการตลอดจนให้ 
ค าแนะน าเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

5. มอบหมายงานทั่วไปให้ปฏิบัติในแต่ละวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยจัดล าดับความส าคัญ
เร่งด่วนของงานในแต่ละวันพร้อมให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะและประสานผู้เกี่ยวข้องและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
พัฒนางาน 

6. ประสานงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
7. จัดท าแผนผัง บริเวณโรงเรียน แผนผังอาคารเรียน แผนผังระบบน้ าประปา แผนผังระบบไฟฟูา จุดรวมพล  
8. ให้บริการในการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และบริการสาธารณะที่ช ารุด 
9. จัดท าระเบียบในการใช้บริการซ่อมบ ารุงและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
10. ออกแบบ ประมาณการรูปแบบรายการในการก่อสร้างต่าง ๆ 
11. ดูแล ปรับปรุงบริการสาธารณะต่างๆ ภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
12. จัดระเบียบการจราจรภายใน จัดท าปูายจราจรตามต าแหน่งที่เหมาะสมและชัดเจน 
13. ให้ค าแนะน าการตกแต่งภายในเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารสถานที่และสวนสาธารณะต่าง ๆ            

ภายในโรงเรียน เพื่อความเหมาะสมและสวยงาม เสริมบรรยากาศในการเรียนการสอน 
14. จัดท าสถิติข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการซ่อมบ ารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 
15. สรุปผลการด าเนินงานอาคารสถานที่และบริการสาธารณะเพ่ือเสนอรายงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

/2.2 งาน... 



 
 

๓๑ 

๒.๒  งานนักการภารโรง และเวรยามรักษาการณ์  ประกอบด้วย 
๑.  นายสมบัติ เพ็งนาม  ครชู านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2.  นายช านาญพงษ์ โชติรัตน ์ ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
3.  นางสาวปภัสรา เจริญอาจ ครู คศ.1  เจ้าหน้าที่ 
4.  นายสนใจ  สาวิสิทธิ ์ ลูกจ้างประจ า  เจ้าหน้าที่ 
5.  นายสน  เพ็งอารีย์ ลูกจ้างประจ า  เจ้าหน้าที่ 
6.  นางร่วมจิต พัฒนสาร ลูกจ้างประจ า  เจ้าหน้าที่ 
7.  นายสวสัดิ์ บุญสงค์  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ 
8.  นายด ารงค์  เวชกามา ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ 
9.  นายสมฤทธิ์  สิทธิการ  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ 
10.  นางพิศพร ปากสมุด ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ 
11.  นางอัญชลี อนันตา  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ 
12. นายวิชัย          จงกลรัตน์         ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ 
13. นายมวล   ธาระวัตร         ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ 
14. นายธงชัย ทองสุพล ครูช านาญการ  เจ้าหน้าทีแ่ละเลขานุการ 
15. นางอุมาวดี เหล่าอรรคะ พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่  
1. งานเวรยามรักษาการณ์ 

1.1  ด าเนินการเก่ียวกับการแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษา 
ความปลอดภัย ในสถานที่ราชการ  

1.2  จัดท าสมุดบันทึกเวร – ยามและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
1.3  ติดตามผลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเวรยามเพ่ือสรุป และรายงานให้ถูกต้องเรียบร้อย                       

และเป็นปัจจุบัน 
1.4  วางแผน จัดท ารูปแบบปฏิทินการปฏิบัติงานและควบคุมการปฏิบัติงาน 
1.5  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานนักการภารโรง 
2.1 ลูกจ้างประจ า ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  ประกอบด้วย 

1) นายสน เพ็งอารีย์  รับผิดชอบดูแลห้องน้ าหอประชุม รักษาความสะอาด และบริเวณต่าง ๆ             
ของโรงเรียน ดูแลงานอาคารสถานที่และทรัพย์สมบัติของทางราชการ ดูแลซ่อมบ ารุงเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟูา
ต่างๆ ระบบสุขาภิบาล รับผิดชอบดูแลปฏิบัติงานอาคารสถานที่ งานช่างไม้ ช่างปูน ฯลฯ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาและหัวหน้ากลุ่มงานอาคารและสถานที่มอบหมาย  

3) นางร่วมจิต  พัฒนสาร  รับผิดชอบดูแลความสะอาด อาคาร 3 และห้องน้ านักเรียนชายหลัง
อาคาร 1 รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด และบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน  ดูแลงานอาคารสถานที่และทรัพย์สมบัติของ
ทางราชการและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและหัวหน้ากลุ่มงานอาคารและสถานที่ 

2.2  ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงและแม่บ้าน ประกอบด้วย 
1)  นายสวัสดิ ์ บุญสงค์  (รับผิดชอบความสะอาดบริเวณโรงเรียน)  
2)  นายด ารงค์  เวชกามา (รับผิดชอบความสะอาดบริเวณโรงเรียน) 
3)  นายสมฤทธิ์  สิทธิการ  (รับผิดชอบความสะอาดของโรงเรียน)  
4)  นางพิศพร ปากสมุด (รับผิดชอบอาคาร 2 ห้องน้ านักเรียนหญิง) 
5)  นางอัญชลี อนันตา  (รับผิดชอบอาคาร 1 ห้องน้ านักเรียนชาย) 

/เริ่ม... 



 
 

๓๒ 

เริ่มปฏิบัติงาน 07.30-16.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ รับผิดชอบงานตามหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย              
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้ากลุ่มงานอาคารและสถานที่มอบหมาย 

2.3 ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่  ยามรักษาการณ์  ประกอบด้วย 
1) นายวิชัย  จงกลรัตน์ (ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์กลางวัน และกลางคืน) 
2) นายมวล  ธาระวัตร (ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์กลางวัน และกลางคืน) 
ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์กลางวัน และกลางคืน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.3  งานยานพาหนะ ประกอบด้วย 
๑.  นายสมบัติ  เพ็งนาม  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  นายนิคม   จันทะโสม ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
3.  นายอภิชาติ  จันหัวนา ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
4.  นายธงชัย   ทองสุพล ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่  
5.  นายด ารงค์  เวชกามา ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ 
6.  นายสนใจ   สาวิสิทธิ ์ ลูกจ้างประจ า  เจ้าหน้าที่ 
7.  นายช านาญพงษ์  โชติรัตน ์ ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่  
1. วางแผน ก ากับ ดูแล การใช้ยานพาหนะ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
2. ดูแล บ ารุงรักษา ยานพาหนะของทางราชการ ให้สะอาดและปลอดภัย 
3. เสนอความเห็น และแนวปฏิบัติในการใช้พาหนะของราชการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัด และคุ้มค่า 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
        นายไกรกฤษณ์  ดุสิต      รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
        นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี     ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
หน้าที่ 

1. ก าหนดแผน นโยบาย และแผนงานฝุายกิจการนักเรียนให้สอดคล้องนโยบายของโรงเรียน 
2. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝุายกิจการนักเรียน ตามกรอบโครงสร้างการบริหารงาน 

ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและนโยบายของโรงเรียน 
3. นิเทศงานบุคลากรในฝุายกิจการนักเรียนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน 
4. จัดวางตัวบุคคลในการปฏิบัติงานในฝุายกิจการนักเรียนและน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
5. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานต่างๆ และบุคลากรในโรงเรียน เพื่อพัฒนางานและด าเนินงานในฝุายกิจการ

นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. จัดท าสถิติข้อมูล ประเมินผลและท าการศึกษา วิเคราะห์เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในฝุายกิจการนักเรียน 

ให้บรรลุผลตามเปูาหมายของทางราชการ 
7. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในฝุายกิจการนักเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบอย่างน้อย 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝุายกิจการนักเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือประกอบการ

พิจารณาความดีความชอบในรอบ 6 เดือนหรือปรับปรุงพัฒนา 
9. ก ากับติดตามการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๑. กลุ่มงานส่งแสริมระเบียบวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  
 นางกุลฤดี  ชิ้นเขมจารี     ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงาน 

หน้าที ่  
๑.  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน 

/2. รอง... 



 
 

๓๓ 

๒.  รองประธานคณะกรรมการบริหารฝุายกิจการนักเรียน 
๓.  วางแผน จัดระบบ กระบวนการท างาน จัดท าปฏิทิน แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้อง พร้อมก ากับติดตาม 

กระบวนการท างานให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  จัดท าเอกสาร แบบฟอร์ม เก็บข้อมูลสถิตินักเรียนด้านต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของครู          

ที่เก่ียวข้องกับงานฝุายกิจการนักเรียน 
๕.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานในกลุ่มงานด าเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
๖.  ก ากับดูแลกิจกรรมโครงการ แผนงานกลุ่มงานต่าง ๆ ประสาน สร้างความเข้าใจ ในการท างาน             

ของคณะกรรมการและผู้ร่วมงานทุกคน 
๗.  ก าหนดมาตรการ  ข้อก าหนด ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมคุณลักษณะ                

อันพึงประสงค์ให้ถูกต้องเหมาะสม 
๘.  ด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  เหมาะสม ถูกวิธี 
๙.  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

1.1 งานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
๑. นางกุลฤด ี   ชิ้นเขมจารี ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒. นายภานุพันธ์   ศรีวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
3.  นายอภิชาต ิ  นระศาสตร์ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
4.  นางรุ่งทิวา   อุบลเลิศ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์  ครูผู้ช่วย        เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
6.  นายวุฒิชัย   นาสุริวงศ ์ ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่   
1. ต้อนรับ  แนะน า  อ านวยความสะดวก  รวมทั้งให้การบริการผู้มาติดต่องานราชการต่าง ๆ   
๒. ท าหน้าที่ธุรการของฝุายกิจการนักเรียน  ลงทะเบียนรับ – ส่ง /ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ              

ของฝุายกิจการนักเรียน ตามระเบียบงานสารบรรณ 
๓. ติดตาม จัดเก็บหนังสือราชการที่แต่ละกลุ่มงานด าเนินการแล้ว เข้าระบบหมวดหมู่ 
๔. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานกิจการนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพรายงานผลการปฏิบัติราชการ       

การส่งงานหรือการตอบรับหนังสือของฝุายกิจการนักเรียนเพ่ือส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๕. ท าลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
6. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝุายกิจการนักเรียน และคู่มือนักเรียน  
7.  รวบรวมข้อมูล  จัดท าสถิติ   จัดท ารายงานการปฏิบัติงาน 
8.  สรุปผลการปฏิบัติงาน 
9.  ก ากับดูแลห้องส านักงานพร้อมให้การบริการแก่ผู้มาติดต่องาน 
10. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

๑.2 งานคณะสี   ประกอบด้วย 
๑.  นายเรืองยศ    เวียงนนท์   ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  หัวหน้าคณะมเหศักดิ์           เจ้าหน้าที่ 
๓.  หัวหน้าคณะหลักเมือง          เจ้าหน้าที่ 
๔.  หัวหน้าคณะภูพลาญ            เจ้าหน้าที่ 
๕.  หัวหน้าคณะหาญณรงค์         เจ้าหน้าที่ 
๖.  นายช านาญพงษ์ โชติรัตน ์ ครูช านาญการ    เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
 

/หน้าที่.. 



 
 

๓๔ 

หน้าที่   

๑.  จัดครูและนักเรียนเข้าสังกัดคณะสีต่าง ๆ  ทั้ง ๔  คณะสี 
๒.  ประสานงานเกี่ยวกับเวรประจ าสัปดาห์พร้อมสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน 
๓.  ด าเนินการจัดกิจกรรมแข่งกีฬา  -  กรีฑาภายในของโรงเรียน 
๔.  ก ากับติดตามแก้ไขปัญหาอันเกิดจากพฤติกรรมของนักเรียนที่สังกัดคณะสี 
๕.  ก ากับดูแลรักษาความสะอาดในเขตพ้ืนที่ที่คณะสีได้รับมอบหมาย 
๖.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย      

๑.3 งานระดับ/ครูที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
๑.  นายภานุพันธ ์ ศรีวงษ ์   ครูช านาญการพิเศษ          หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  นางปาลิดา ไชยกุมาร ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าระดับ  ม. ๑  เจ้าหน้าที ่   
๓.  นายภานุพันธ ์ ศรีวงษ์    ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าระดับ  ม. ๒  เจ้าหน้าที ่   
๔.  นายวิชญะ ปัญญา      ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าระดับ  ม. ๓  เจ้าหน้าที ่  
๕.  นายธงชัย  ทองสุพล ครูช านาญการ        หัวหน้าระดับ  ม. ๔  เจ้าหน้าที ่  
๖.  นายชูชาต ิ บุญบรรลุ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าระดับ  ม. ๕  เจ้าหน้าที ่ 
๗.  นายจ ารูญ ศีรษะภูมิ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าระดับ  ม. ๖  เจ้าหน้าที ่ 
๘.  นายอภิชาติ  นระศาสตร์ ครูช านาญการพิเศษ      เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่    
๑.  ก าหนดแผนการด าเนินงาน  ขั้นตอนกิจกรรม และด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒.  จัดท าแผนการอบรม  การโฮมรูม  ประชุมระดับ  ไว้อย่างมีระบบ  ต่อเนื่อง โดยประสานงานในกลุ่มงาน 
๓.  ก ากับ  ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาและประสานงานกับฝุายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
๔.  รวบรวมเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่         

การแสดงผลงานได้ 
๕. ประเมินผล  พร้อมรายงานผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

๑.4  งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 
๑. นายอภิชาติ นระศาสตร์ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒. นายภานุพันธ์ ศรีวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
๓.  นายสมบัติ เพ็งนาม  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
๔.  นายนิคม  จันทะโสม ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
๕.  นายสุรพงษ์ ชมภูบุตร ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
๖.  นายอภิชาติ   จันหัวนา ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
๗.  นายวิชญะ ปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
๘.  หัวหน้าระดับทุกระดับ      เจ้าหน้าที่ 
๙.  ครูที่ปรึกษาทุกชั้น       เจ้าหน้าที่  
๑๐. นายช านาญพงษ์   โชติรตัน์      ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่และเลขานุการ  
๑๑. นายธิบดี   เพชรสม ครูช านาญการ               เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่    
๑.  ก าหนดแผนงานการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์และปูองปรามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
๒.  ด าเนินการปรับแก้พฤติกรรมทุกประเภทตามกระบวนการอย่างถูกต้องเหมาะสม  พร้อมรายงานผู้บริหาร

หรือผู้ได้รับมอบหมายตามช่วงเวลา 
๓.  จัดท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของนักเรียนในด้านความประพฤติให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

สามารถตรวจสอบได้  
/4. ประสาน.. 



 
 

๓๕ 

๔.  ประสานงานในกลุ่มงานเพ่ือให้งานเกิดความคล่องตัว  
        ๑.5  งานป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย 

๑.  นายภานุพันธ ์  ศรีวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
2.  นายอภิชาติ  จันหัวนา ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
3.  นายนิคม     จันทะโสม         ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
4.  นายช านาญพงษ์    โชติรัตน์      ครูช านาญการ   เจ้าหน้าที่ 
5.  ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น           เจ้าหน้าที่           

    6.  นายอภิชาติ   นระศาสตร์       ครูช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าทีแ่ละเลขานุการ 
หน้าที ่   
๑.  ก าหนดแผนและขั้นตอนในการปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียนเสพหรือจ าหน่ายสารเสพติดในสถานศกึษา  

แล้วด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 
๒.  ประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้แก่นักเรียนให้ทราบถึงโทษและพิษภัยจากสารเสพติดจัดท าเอกสารอย่างเป็น

ระบบ  ทั้งข้อมูลลับและเปิดเผย  โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
๓.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการร่วมกันในการปูองกัน

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. สร้างความตระหนักในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. คัดกรอง จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
6. ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
7. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝูาระวัง วิธีปูองกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียน 
8. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และด าเนินการอบรม

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
9. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
10. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมลานดนตรี แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
11. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
12. ประสานงานกับ องค์การ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
13. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
14. จัดกิจกรรม/รณรงค์ เพ่ือเสริมสร้างความรู้/ความตระหนักเก่ียวกับโรคเอดส์ ตามความเหมาะสม 
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.6  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 
   ๑. นางพรรณี  พันธะพุมมี       ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
   ๒. นายวิชญะ  ปัญญา        ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
   ๓. นางมนทกานต์    อุดมทวี       ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
   ๔. นางวรรณภา      จัดสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
   5. ครทูี่ปรึกษาทุกระดับชั้น                   เจ้าหน้าที่ 
   6. นายธิบดี  เพชรสม  ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
   6. นางสาวปภัสสร   นาสุริยวงษ ์ ครูผู้ช่วย       เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่   
๑.  ด าเนินการคัดกรองนักเรียน  ลงสถิติข้อมูลรายบุคคลไว้อย่างชัดเจน 
๒.  วางแผนก ากับติดตามดูแลช่วยเหลือ ตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓.  ประสานงานกับครูที่ปรึกษาเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา และหาทางช่วยเหลือนักเรียน 
๔.  รายงานผลการด าเนินการ ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

/1.7 งาน... 



 
 

๓๖ 

๑.7  งานเพศวิถีรอบด้าน  ประกอบด้วย 
๑.  นางพรรณี     พันธะพุมมี      ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒.  นายเรืองยศ    เวียงนนท์ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
3.  นายอภิชาติ   นระศาสตร์ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
4.  นายช านาญพงษ์  โชติรัตน ์ ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่  
๑.  ด าเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมทางเพศ  ลงสถิติข้อมูลรายบุคคลไว้อย่างชัดเจน 
๒.  วางแผนก ากับติดตามดูแลช่วยเหลือ ตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓.  ประสานงานกับครูที่ปรึกษาเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา แลหาทางช่วยเหลือนักเรียน 
๔.  ก ากับติดตามเรื่องการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีรอบด้าน 
๕.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๖.  รายงานผลการด าเนินการ ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ           ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงาน 

หน้าที ่    
๑. วางแผน จัดระบบ กระบวนการท างาน จัดท าปฏิทิน แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องพร้อมก ากับติดตาม 

กระบวนการท างานให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. จัดท าเอกสาร แบบฟอร์ม เก็บข้อมูลสถิตินักเรียนด้านต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของครู            

ที่เก่ียวข้องกับงานฝุายกิจการนักเรียน 
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้งานในกลุ่มงานด าเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
๔. ก าหนดงาน  โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ถูกต้องเหมาะสม 
๕. ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  สามารถท าให้นักเรียนมีพฤติกรรม   

และคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ได้ 
๖. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

๒.๑  งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน/งาน TO BE NUMBER ONE และศูนย์พ่ึงได้ ประกอบด้วย 
๑.  นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ ์ ครูผู้ช่วย          หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2.  นายภานุพันธ ์  ศรีวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
3.  นายอภิชาติ  นระศาสตร์ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
4.  นางกัญญาวีร์   พานกุล  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
5.  หัวหน้าระดับทุกระดับ             เจ้าหน้าที่ 
6.  ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น             เจ้าหน้าที่ 
7.  คณะกรรมการนักเรียน           เจ้าหน้าที่ 
8.  นายรุ่งทิวา  อุบลเลิศ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
9.  นายธิบดี   เพชรสม  ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่    
๑.  จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
๒.  จัดให้มีการรณรงค์การใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 
๓.  จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตย 
๔.  ให้ความร่วมมือกับการด าเนินงานของสภานักเรียนในระดับสูง 
๕.  น าคณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติหน้าที่งานต่าง ๆ ของโรงเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

/6. ประเมิน... 



 
 

๓๗ 

๖.  ประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
7.  จัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และจัดกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๒  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และคนดีศรีเตรียมพัฒน์  ประกอบด้วย  
๑.  นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ           ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2.  นายศิวกร   ไชยกุมาร ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
3.  นายจ ารูญ  ศีรษะภูมิ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
4.  นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
5.  นายธงชัย   ทองสุพล ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
6.  นายธิบด ี   เพชรสม  ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
7.   นางสาวกนกวรรณ ทองเกษม ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
8.  ครูที่ปรึกษาทุกชั้น       เจ้าหน้าที่ 
9.  หัวหน้าระดับทุกระดับ      เจ้าหน้าที่ 
10.  นางพรรณี  พันธะพุมมี ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
11.  นางสาวนิภาพร  พันสาง  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่    
๑.  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๒.  จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียน 
๓.  จัดกิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
๔.  ร่วมจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
๕.  รณรงค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมทุก ๆ  ด้านให้เกิดกับนักเรียน 
๖.  ประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
7.  ปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกด้าน 
8.  ก ากับติดตามการเก็บสิ่งของที่หายของครู นักเรียน เพ่ือน าส่งคืนกับเจ้าของ 
9.  เชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่กระท าความดี 
10.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย               

๒.๔  งานทัศนศึกษา  ประกอบด้วย  
๑.  นายอภิชาต ิ  จันหัวนา ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2.  นายชูชาติ   บุญบรรลุ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
3.  นายนิคม             จันทะโสม ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
4.  นายสรวชิญ์         บุตรพรม ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
5.  นางฉวีวรรณ  จุรุฑา  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
6.  นายชูชาติ   บุญบรรลุ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
7.  นายวิชญะ  ปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
8.  หัวหน้าระดับทุกระดับ      เจ้าหน้าที่ 
9.  ครูที่ปรึกษาทุกชั้น       เจ้าหน้าที่ 
10.  นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที่      
๑.  สืบค้นข้อมูลหน่วยงาน  สถานประกอบการที่เป็นเปูาหมายของการศึกษาดูงาน 
๒.  สืบค้นข้อมูล  ภูมิทัศน์ภายในประเทศ  เพื่อน าเสนอเป็นข้อมูลในการพิจารณาของบุคลากรประกอบการ

ตัดสินใจศึกษาดูงาน 
/3. จัดท า… 
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๓.  จัดท าแผนงานและโครงการเสนอฝุายบริหารเพื่อรับการอนุมัติงบประมาณ 
๔.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
๕.  ก าหนดรูปแบบ  กระบวนการ  การด าเนินงานให้ด าเนินไปตามระเบียบ 
๖.  ด าเนินการตามโครงการ 
๗.  ประเมินผล  สรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมเพ่ือรายงานต่อฝุายบริหาร 

 

๓. กลุ่มงานสวัสดิภาพและสวัสดิการนักเรียน  
     นายภานุพันธ์  ศรีวงษ ์     ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน 

หน้าที ่        ๑.  จัดหาสวัสดกิารด้านต่าง ๆ เพ่ือปูองกันอุบัติภัยส าหรับนักเรียนทุกคน 
     ๒.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดสวัสดิการที่ดีให้กับนักเรียน 

           ๓.  ควบคุมดูแลงานด้านประกันอุบัติเหตุและสวัสดิภาพของนักเรียน 
           ๔.  ก ากับดูแลงานด้านการเฝูาระวังเกี่ยวกับสวัดิการ สวัสดิภาพของนักเรียน 
           ๕.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานสวัสดิภาพนักเรียน 
           ๖.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย   

๓.๑ งานประกันชีวิต/ป้องกันอุบัติเหตุ       ประกอบด้วย 
๑. นายชูชาต ิ บุญบรรลุ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2. นางพรรณี          พันธะพุมมี        ครูช านาญการพิเศษ     เจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวรัติยา  ดาโสภา  ครผูู้ช่วย   เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่   
๑.  ด าเนินการประสานงานกับบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน 
๒.  เก็บเบี้ยประกันชีวิตจากนักเรียนน าส่งบริษัทประกันชีวิต 
๓.  ประสานงานกับบริษัทประกันชีวิตเมื่อนักเรียนประสบอุบัติเหตุ        

๓.๒  งานสารวัตรนักเรียน ส่งเสริมวินัยจราจร และบริการสังคม     ประกอบด้วย 
๑. นายอภิชาติ นระศาสตร์   ครูช านาญการพิเศษ      หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒. นายนิคม           จันทะโสม  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
3. นายภานุพันธ์ ศรีวงษ์   ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
4. หัวหน้าระดับทุกระดับ     เจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวปภัสสร นาสุริยวงษ ์  ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่   
๑.  จัดหานักเรียนปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนของโรงเรียน 
๒.  จัดอบรม ก าหนดหน้าที่และภาระงาน 
๓.  ก ากับดูแล การติดตามและเฝูาระวังเกี่ยวกับสวัสดิภาพและพฤติกรรมของนักเรียน 
๔.  สรุปรายงานผลการด าเนินการเพ่ือรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
5.  วางแผน ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะของนักเรียนในโรงเรียน 
6. ก าหนดมาตรการในการลงโทษ เกี่ยวกับการใช้รถของนักเรียนในโรงเรียน 
7. ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจเช็คใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การสวมหมวกนิรภัย 
8. รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานขนส่งจัดทาใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์

และรถยนต์ 
9. ก าหนดเส้นทางการเดินรถ ส าหรับการเข้า-ออก บริเวณภายในโรงเรียน 
10. จัดท าปูายนิเทศสัญญาณจราจร เพ่ือปูองกันการกระท าผิดวินัยจราจร 
11. ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจราจร และวินัยจราจรแก่ครู และนักเรียน 
12. ก ากับดูแล รณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 

/13. จัดท า… 
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13. จัดท าข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน 
14. รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสาร 
15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย   
๑. นางกุลฤดี   ชิ้นเขมจารี ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2. นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
3. นายธิบดี  เพชรสม  ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
4. นายวุฒิชัย  นาสุริวงศ ์ ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
5. คณะกรรมการนักเรียน      เจ้าหน้าที่ 
6. นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ ์ ครูผู้ช่วย    เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่   
๑.  รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน และจัดท าแผนงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
2.  เผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน และให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ 
3.  รับการสนับสนุนจากชุมชนในด้านต่าง ๆ 
4.  ประเมินผลงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
๔.1  งานประเพณีชุมชน ประกอบด้วย 

๑. นางกุลฤด ี   ชิ้นเขมจารี ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2. นางพรรณี   พันธะพุมมี ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
3. นางสุภาวด ี  ยุรชัย  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
4. นางรุ่งทิวา   อุบลเลิศ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
5. นายอดิศรชัย    ใบลี  ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
6. นายมนตรี           นาคพันธ์ ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
7. นายวุฒิชัย   นาสุริวงศ ์ ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
8. นางภาวดี       อุตรา    ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
9. นายธิบดี   เพชรสม  ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 

หน้าที ่     
๑.  ก าหนดแผนงาน  โครงการที่เกี่ยวข้องกับชุมชนสัมพันธ์ ได้แก่ งานวันเด็กแห่งชาติ งานบุญผะเหวด                

งานวันเข้าพรรษา  งานวันลอยกระทง  งานชุมพันธ์อ่ืน ๆ ตามได้รับมอบหมาย 
๒.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง มอบหมายภาระงานแก่ครูและนักเรียน 
๓.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔.  เผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียนเพื่อการรับรองของชุมชน 
๕.  ให้การบริการและรับการบริการ ด้านต่างๆ ของชุมชน 
๖.  สรุปรายงานผลการท ากิจกรรมประเพณชีุมชน พร้อมรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

๔.2  กิจกรรมภายในโรงเรียน ประกอบด้วย     
๑. นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๒. นางถนอม   บุญพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
๓. นายศิวกร   ไชยกุมาร ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
๔. นางสุภาวดี  ยุรชัย  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
๕. นายบุญตา   ศรีอนูล  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
๖. นายเรืองยศ  เวียงนนท์ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 

/7. นาย… 



 
 

๔๐ 

๗. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
๘. นายนิคม   จันทะโสม ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
๙. นายสรวิชญ์  บุตรพรม ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
๑๐. นายสมบัติ   เพ็งนาม  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
๑๑. นายอภิชาติ  จันหัวนา ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
๑๒. นางวรรณภา  จัดสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ 
๑๓. นางภาวดี  อุตรา  ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
๑๔. นายวุฒิชัย  นาสุริวงศ ์ ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
๑5. คณะกรรมการนักเรียน      เจ้าหน้าที่ 
๑6. นางสาวปภัสสร  นาสุริยวงษ์  ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่และเลขานุการ 
17. นางรุ่งทิวา  อุบลเลิศ  ครูช านาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่     
๑.  ก าหนดแผนงาน ประสานงานเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น                

งานคืนถิ่นกลิ่นกระโดน  พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว งานพิธีไหว้ครู งานวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชการที่ ๑๐ งานมุทิตาจิต 
งานกีฬา-กรีฑาภายใน   งานวันปิยมหาราช งาน Open House  งานท าบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่                         
และงานกิจกรรมตามโอกาสต่างๆ ภายในโรงเรียน  

๒.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายภาระงานแก่ครูและนักเรียน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ 
๓.  เผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียนเพื่อการรับรองของชุมชน 
4.  ให้การบริการ และรับการบริการด้านต่างๆ ของชุมชน 
๕.  สรุปรายงานผลการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน พร้อมรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ                    
และประสิทธิผล  เกิดผลดีต่อทางโรงเรียนและราชการ สืบไป 
    
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม  2563 

 
 สั่ง  ณ  วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖3  
 

  
                                 ว่าที่รอ้ยตรี  
 

    
                            (พรเทพ    โพธิ์พันธุ์) 

                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและวิชาการ 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 

สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มูลนิธิพลาญชัยพิทยาคมเพื่อการศกึษา 

 

ชมรมศิษย์เก่าพลาญชัย-เตรยีมพฒัน์ฯ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

 

กลุ่มงานอ านวยการ 
- งานส านักงานฝ่ายธุรการ 
- งานสารบรรณ 
- งานผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
- งานส านักงานผู้อ านวยการ 
- งานรัฐพิธี 
 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายธุรการ 

 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริการ 

 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- งานอัตราก าลัง/สรรหา/บรรจุ
แต่งตั้ง/ย้าย  
- งานวินัยและการรักษาวินัย 
- งานวิทยฐานะ/มาตรฐานวิชาชีพ
งานพัฒนาบุคลากร 
- งานทะเบียนประวัติ/เครื่องราชฯ 
- งานบ าเหน็จความชอบ/                   
เลื่อนเงินเดือน  
- งานสวัสดิการและขวัญก าลังใจ 

กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์ 
- งานการเงิน งบประมาณ
และบัญชี 
- งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานการเงินสวัสดิการ 
- งานระดมทุน/ทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
- งานคัดเลือกนักเรียนเพื่อ
รับทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 
- งานวางแผน/งบประมาณ 
- งานติดตามประเมินผล
รายงาน และควบคุมภายใน 
- งานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ 
และประชาสัมพันธ์ 
 

กลุ่มงานบริการ/สนับสนุน 
- งานส านักงานฝ่ายบริการ 
- งานปฏิคม 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานโยธวาทิต/ดนตรีสากล 
- งานดนตรีพื้นเมือง 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานโภชนาการและร้านค้า
สวัสดิการโรงเรียน 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานศูนย์วัฒนธรรมฯ 
- งานโรงเรียนธนาคาร 
- งานธนาคารขยะรีไซเคิล 
 

กลุ่มงานพัฒนาส่งเสริมวิชาการ 
- งานส านักงานฝ่ายวิชาการ 
- งานการบริหารกลุ่มสาระฯ/พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้/การ
จัดการสอน 
- งานพัฒนาการสอน หลักสูตร
สถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานศูนย์คอมพิวเตอร์และสื่อ
เทคโนโลยี 
- งานส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
- งานนิเทศการศึกษาและติดตาม
การเรียนการสอน 
- งานบริการผลิตเอกสารการสอนฯ 
 

ชมรมครเูก่าพลาญชัย-เตรียมพัฒน์ฯ 

กลุ่มงานส่งเสริมระเบียบวินัยและ
พฤติกรรมนักเรียน 
- งานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
- งานคณะสี 
- งานระดับ/ครูที่ปรึกษา 
- งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
- งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานเพศวิถีรอบด้าน 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน/งาน TO BE NUMBER ONE 

และศูนย์พึ่งได ้
- งานส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
และคนดศีรีเตรียมพัฒน์ 

- งานทัศนศึกษา 
   

กลุ่มงานโครงการพิเศษ 
- งานห้องเรียนพิเศษ (Gifted 
Program) เน้นวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 
- งานศูนย์บริการการศึกษาและ
เครือข่ายชุมชน 
- งานโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (OBECQA ฯลฯ) 
- งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์                 
ในโรงเรียน 
- งานเศรษฐกิจพอเพียง 
- งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
- งานประสานงานโรงเรียนในเครือ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

กลุ่มงานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 
- งานอาคาร 
- งานนักการภารโรง เวรยาม
รักษาการณ์ 
- งานยานพาหนะ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

กลุ่มงานทะเบียนวัดผล 
- งานทะเบียน ประมวลผล และ
เทียบโอนผลการเรียน 
- งานวัดผล ประเมินผล 

กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย/ประเมิน
มาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- งานการวิจัยและพัฒนา 
- งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
ในโรงเรียน กลุ่มงานสวัสดิภาพและสวัสดิการ

นักเรียน 

- งานประกันชีวิต/ป้องกันอุบัติเหตุ 
- งานสารวัตรนักเรียน   

กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ ์
- งานประเพณีชุมชน 

- งานกิจกรรมภายในโรงเรียน 

 

มูลนิธิตันธสุรเศรษฐ์เพื่อการศึกษาฯ 
 


