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ค ำสั่งโรงเรียนนำงรองพิทยำคม  
ที ่๒๐ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
 …………………………………………………. 

 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียนนำงรองพิทยำคม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล 
ตำมภำรกิจหลักของโรงเรียนมัธยมศึกษำ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๔๗ เรื่องมอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
มีหน้ำที่บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ และเพ่ือให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรในสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนหรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน  พ.ศ. ๒๕๔๘   
และกำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนตำมกฎกระทรวงที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงมอบหมำยงำนและหน้ำที่รับผิดชอบให้บุคลำกรได้ปฏิบัติหน้ำที่ใน 
ฝ่ำยบริหำรงบประมำณประจ ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๔  ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑  นำงสำรภี  เลไธสง    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน            ประธำน  

                ๑.๒  นำยอำยุปข่ำน  สยำมประโคน     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน       กรรมกำร 
                ๑.๓  นำยภำคิน  ยิ่งภัทรกิจ               ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน     กรรมกำร 

๑.๔  นำงอรพิน  ขุนเพ็ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๑.๕  นำงวำรุณี  หัสนิสสยั ครู/คศ.๓                          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนในฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 

 ๒.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
                ๒.๑  นำงอรพิน  ขุนเพ็ง     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน        ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำร 
                  ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ  

มีหน้าที่  
      ๑.  พิจำรณำก ำหนดนโยบำย  แนวปฏิบัติในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนกำรบริหำรงบประมำณ    

ตำมโครงสร้ำงกำรจัดองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียน 
      ๒.  เป็นที่ปรึกษำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับงำนในฝ่ำยงบประมำณ 
      ๓.  ส่งเสริม  สนับสนุน เสนอแนะ ประสำนงำน ช่วยแก้ปัญหำเพื่อให้กำรด ำเนินงำนบริหำร

งบประมำณ ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 



๒ 
 
    ๔.  ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนฝ่ำยบริหำรงบประมำณด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ 
   ๕.  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในฝ่ำยบริหำรงบประมำณเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ทุกภำคเรียน 
   ๖.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

     ๒.๒  นำงวำรุณี  หัสนิสสยั          ครู/คศ.๓ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำ  
    ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ                     

มีหน้าที่   
      ๑.  ร่วมวำงแผนน ำแนวนโยบำยของโรงเรียนในด้ำนกำรบริหำรงำนไปสู่กำรปฏิบัติ  
     ๒.  ร่วมประชุมเพ่ือรับทรำบข้อมูลแนวปฏิบัติต่ำงๆ ให้ทันเหตุกำรณ์ รวมทั้งให้ค ำปรึกษำ 

หำรือในกำรพัฒนำงำนตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  
    ๓.  ให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ 

กับบุคลำกรทุกฝ่ำยภำยในโรงเรียนและบุคลำกรภำยนอกโรงเรียน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  
                         ๔.  ส่งเสริม  สนับสนุน เสนอแนะ ประสำนงำน ช่วยแก้ปัญหำเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบริหำร
งบประมำณ ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

         ๕.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๒.๓  นำงสำวธมนณัฎฐ์  สัตนำโคศิริกุล     ครู/คศ.๓                     ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำร 
                                                                                      ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
๒.๔  นำงสำวอำรีย์  ครุฑประโคน ครูอัตรำจ้ำง                  กรรมกำร 
๒.๕  นำงณัฏฐพิชำ  โคตรดก ครู/คศ.๓                     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                                                                                      ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 

     มีหน้าที่ 
 ๑.  รับ ส่งหนังสือฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
 ๒.  จัดท ำและจัดเก็บหนังสือเอกสำรต่ำงๆ ของฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
 ๓.  จัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนงบประมำณของสถำนศึกษำ 
 ๔.  บริหำรงำนธุรกำร/งำนสำรบรรณ งำนฝ่ำยบริหำรงบประมำณ และจัดท ำให้เป็นปัจจุบัน  
ทันเวลำ เกษียณ น ำเสนอหนังสือ รำชกำรและประสำนงำน  แจกจ่ำยอย่ำงมีระบบและตรวจสอบได้ 
   ๕.  บริหำรกำรจัดห้องส ำนักงำน โครงสร้ำงบริหำรงำน ท ำเนียบบุคลำกรในฝ่ำยบริหำร
งบประมำณให้สวยงำมทันสมัย ได้มำตรฐำนและส่งเสริมบรรยำกำศกำรท ำงำน 
  ๖.  ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
              ๗.  บันทึกกำรประชุม  ให้น ำเสนอบันทึกสมุดเยี่ยมฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
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               ๘.  ให้กำรต้อนรับผู้มำเยี่ยมเยือนโรงเรียนทั้งเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 

    ๙.  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
        ๒.๖  นำงกรรณิกำร์  สงครำมศักดิ ์            ครู/คศ.๓                    ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำร 

                                ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
๒.๗  นำงสำวฐิติยำ  ค้ ำชู                        ครู/คศ.๑                    กรรมกำร 
๒.๘ นำงสำวเกตุมณี  ประถมชัย               ครู/คศ.๑                    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                                 ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
๒.๙  นำงสำวอำรีย์  ครุฑประโคน ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                                  ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

               มีหน้าที่ 
   ๑.  วำงแผนกำรปฏิบัติงำนให้กำรสนับสนุนและบริกำรช่วยเหลือบุคลำกรในโรงเรียนให้เกิด 
ควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
          ๒.  อ ำนวยควำมสะดวกและให้กำรต้อนรับผู้มำเยี่ยมเยือนโรงเรียนทั้งเป็นทำงกำรและ 
ไม่เป็นทำงกำร 
         ๓.  ดูแลควำมเรียบร้อยของส ำนักงำน  
         ๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ในงำนที่เก่ียวข้อง        
          

     ๓.  งานแผนงานฝ่ายบรหิารงบประมาณ 
  ๓.๑  นำงวำรุณี  หัสนิสสัย                       ครู/คศ.๓   ประธำนกรรมกำร 
     ๓.๒  นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์         ครู/คศ.๓           รองประธำนกรรมกำร 
      ๓.๓  นำงสมบัติ  สยำมประโคน                 คร/ูคศ.๓               กรรมกำร 
         ๓.๔  นำงกรรณิกำร์  สงครำมศักดิ์         ครู/คศ.๓                    กรรมกำร 
                ๓.๕  นำงสำวประเทือง  จันทร์สว่ำง            ครู/คศ.๓           กรรมกำรเลขำนุกำร 
 ๓.๖  นำยชัยเวียง  โคตรดก                    ครู/คศ.๓                    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
                                                                                               
                มีหน้าที ่
      ๑.  เป็นที่ปรึกษำในกำรก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินงำน ของกลุ่มบริหำรงบประมำณ  .  
      ๒.  ร่วมพิจำรณำโครงกำร  งบประมำณของงำนต่ำงๆ ในกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
     ๓.  ติดตำม  ดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
      ๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๔.  งานนโยบายและแผนงานโรงเรียน 
 ๔.๑   นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์             ครู/คศ.๓      ประธำนกรรมกำร 
     ๔.๒   นำงวำรุณี  หัสนิสสัย                   ครู/คศ.๓              รองประธำนกรรมกำร 



๔ 
 
         ๔.๓  นำงสมบัติ  สยำมประโคน                  ครู/คศ.๓           กรรมกำร 
                ๔.๔  นำงวิไลลักษณ์  เหล่ำธรรมยิ่งยง          ครู /คศ.๓              กรรมกำร 
                ๔.๕  นำยสุมิตร  อันทำมำ       คร/ูคศ.๓           กรรมกำร 
 ๔.๗  นำงณัฏฐพิชำ โคตรดก                      ครู /คศ.๓              กรรมกำร 
 ๔.๘  นำยวชิรุทย์  อนุศิริ          ครู /คศ.๒             กรรมกำร 
 ๔.๙  นำงพิมพ์ภัฏชฎำ  พิกุลทอง                คร/ูคศ.๓           กรรมกำรและเลขำนุกำร                                                                                                
 ๔.๑๐  นำงสำวประเทือง  จันทร์สว่ำง           คร/ูคศ.๓           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                                                                                         
    

    มีหน้าที่ 
        ๑.  จัดท ำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนำกำรศึกษำ  

๒.  ศึกษำ วิเครำะห์กิจกรรมและภำรกิจ งำน/โครงกำร ตำมกรอบประมำณกำรระยะปำนกลำง 
(MTEF) และแผนปฎิบัติกำรประจ ำปี 

   ๓.  จัดท ำรำยละเอียดแผนงบประมำณ แผนงำน งำนโครงกำรแผนงบประมำณ ประจ ำปี 
วิเครำะห์กิจกรรมตำมภำรกิจงำนตำมแผนงำน งำนโครงกำรของโรงเรียน และก ำหนดงบประมำณทรัพยำกรของแต่ละ
โครงกำรให้เป็นไปตำมกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมำณตำมแผนระดับทรัพยำกร 

๔.  จัดท ำแผนกำรใช้งำนรำยไตรมำส โดยก ำหนดปฏิทินปฏิบัติงำนของรำยเดือนให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ และสรุปแยกเป็นรำยไตรมำส งบอุดหนุน งบลงทุน และงบด ำเนินกำร  

   ๕.  ติดตำมผลกำรใช้เงินในกิจกรรมตำมแผนงำน ให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์
และ วิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
         ๖.  จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมแผนงำน/โครงกำร 

              ๗.  จัดระบบข้อมูลรำยบุคคล Data Managent Center (DMC) ของสถำนศึกษำ เพื่อใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับระบบฐำนข้อมูลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสพฐ.          
      ๘.  น ำข้อมูลรำยบุคคล Data Managent Center (DMC) ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
สพฐ. ให้ทันตำมเวลำที่ก ำหนด 
            ๙. รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกภำคเรียน 
            ๑๐.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๕. งานจัดสรรงบประมาณ 
     ๕.๑  นำงสำรภี  เลไธสง       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน        ประธำนกรรมกำร 
         ๕.๒  นำงอรพิน  ขุนเพ็ง   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   รองประธำนกรรมกำร 
   ๕.๓  นำยอำยุปข่ำน  สยำมประโคน        รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   กรรมกำร 
   ๕.๔  นำยภำคิน  ยิ่งภัทรกิจ         ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน กรรมกำร  
   ๕.๕  นำงสำวสรำวลี  มำประจวบ              ครู/คศ.๓            กรรมกำร 
                ๕.๖  นำงสุภำรตัน์  คนชุม         คร/ูคศ.๒            กรรมกำร 



๕ 
 
   ๕.๗  นำยจีระศักดิ์   โพธิ์พุ่ม         คร ู/คศ.๓            กรรมกำร 
   ๕.๘  นำยสุมิตร  อันทำมำ         คร ู/คศ.๓            กรรมกำร 
   ๕.๙  นำงรุ่งรัตน์  จ ำปำโพธิ ์         คร ู/คศ.๓            กรรมกำร 
     ๕.๑๐  นำงกรรณิกำร์  สงครำมศักดิ์           ครู/คศ.๓                     กรรมกำร 
            ๕.๑๑  นำงวำรุณี  หัสนสิสัย         คร/ูคศ.๓            กรรมกำร 
   ๕.๑๒ นำงสมบัติ  สยำมประโคน              ครู/คศ.๓   กรรมกำร 
   ๕.๑๓ นายวิชรุทย์  อนุศิริ                       ครู/คศ.๒   กรรมกำร  
        ๕.๑๔ นำยชัยเวียง  โคตรดก         คร/ูคศ.๓           กรรมกำร 
   ๕.๑๕ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม          กรรมกำร 
   ๕.๑๖ นำยธนำกร   วิทย์ศลำพงษ์        คร ู/คศ.๓           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๕.๑๗ นำงสำวประเทือง  จันทร์สว่ำง        คร ู/คศ.๓           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ๕.๑๘ นำงพิมพ์ภัฏชฎำ  พิกุลทอง            คร ู/คศ.๓           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  

   มีหน้าที่ 
๑. วิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 

     ๒.  วิเครำะห์ควำมเหมำะสมกำรเสนอของบประมำณ  
                 ๓.  จัดสรรงบประมำณภำยในโรงเรียน                                                      
            ๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
  ๖.  งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  ๖.๑  นำงอรพิน  ขุนเพ็ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
       ๖.๒  นำงวำรุณี  หัสนิสสยั         คร/ูคศ.๓           รองประธำนกรรมกำร 
       ๖.๓  นำงวรรณำ  อู๋ไพจิตร         คร/ูคศ.๓                     กรรมกำร 
       ๖.๔  นำงสำวประเทือง  จันทร์สว่ำง        คร/ูคศ.๓            กรรมกำร  
       ๖.๕  นำงสำวธมนณัฎฐ์ สัตนำโคศิริกุล        คร/ูคศ.๓                     กรรมกำร 
        ๖.๖  นำงสมบัติ  สยำมประโคน        คร/ูคศ.๓                     กรรมกำร 
        ๖.๗  นำงสำวอำรีย์  ครุฑประโคน        ครูอัตรำจ้ำง             กรรมกำร 
      ๖.๘  นำงวิไลลักษณ์ เหล่ำธรรมยิ่งยง          คร/ูคศ.๓            กรรมกำรและเลขำนุกำร  
               ๖.๙  นำยธนำกร   วิทย์ศลำพงษ์        คร ู/คศ.๓            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ๖.๙  นำงสำวเกตุมณี  ประถมชัย          คร/ูคศ.๑                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ๖.๑๐  นำงณัฏฐพิชำ โคตรดก                   คร/ูคศ.๓            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  



๖ 
 
       มีหน้าที ่
       ๑.  ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนภำยในโรงเรียนและสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่ทรำบรำยกำรสินทรัพย์
ของโรงเรียนเพ่ือใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
       ๒.  วำงระบบกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพร่วมกับบุคคลและหน่วยงำนทั้งภำครัฐและ
เอกชน  
       ๓.  สนับสนุนบุคลำกรและโรงเรียนร่วมมือกันใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของโรงเรียน 
       ๔.  ส ำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีควำมต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนกำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรรับทุนทุก
ประเภท  ตั้งกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก พร้อมกับให้มีกำรจัดท ำ
ข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
        ๕.  ศึกษำวิเครำะห์แหล่งทรัพยำกรบุคคล หน่วยงำน องค์กรและท้องถิ่นที่มีศักยภำพให้มีกำร
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  ตลอดจนกำรติดต่อประสำนควำมร่วมมืออย่ำงเป็นรูปธรรม 
       ๖.  จัดท ำแผนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ 
               ๗.  จัดท ำบัญชี รำยรับ-รำยจ่ำย /ทะเบียนคุมเงิน 
                       ๘.  จัดท ำทะเบียนคุมใบอนุโมทนำบัตร และลงในระบบบริจำคอิเลคทรอนิกส์ (E-Donation) 
               ๙.  สรุปรำยงำนเสนอผู้บริหำร 
                   ๑๐.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

   ๗ . งานการจัดท าค าของบประมาณ 
         ๗.๑  นำงอรพิน  ขุนเพ็ง      รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน       ประธำนกรรมกำร 
                ๗.๒  นำยภำคิน  ยิ่งภัทรกิจ       ผูช้่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   รองประธำนกรรมกำร 
                ๗.๓  นำยสุมิตร  อันทำมำ       คร/ูคศ.๓             กรรมกำร 
                ๗.๔  นายวิริยะ   ทองดี       คร/ูคศ.๓             กรรมกำร 
                ๗.๔  นายพานุวฒัน์ ป้องเคน       คร/ูคศ.๓                       กรรมกำร 
                ๗.๖  นายวชิรุทย์  อนุศิริ                      คร/ูคศ.๒             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
                ๗.๗  นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ ์             คร/ูคศ.๓   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       ๗.๘   นำยชัยเวียง  โคตรดก                 คร/ูคศ.๓                        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                                                                                               
                 
  มีหน้าที่  

        ๑.  จัดค ำขอรับงบประมำณของสถำนศึกษำ เสนอต่อ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
              ๒.  ก ำหนดลักษณะเฉพำะ  แบบรูปรำยกำร ให้สอดคล้อง เป็นไปตำมกฎกระทรวงก ำหนด

หลักเกณฑ์และ วิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
    ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 



๗ 
 
 ๘. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
      ๘.๑ งานพัสดุ 
       ๘.๑.๑  นำงวำรุณี  หัสนิสสัย         คร/ูคศ.๓           ประธำนกรรมกำร 
        ๘.๑.๒  นำงกรรณิกำร์  สงครำมศักดิ ์         คร/ูคศ.๓           รองประธำนกรรมกำร 
        ๘.๑.๓  นำงสำวธมนณัฎฐ์ สัตนำโคศิริกุล     ครู/คศ.๓                     กรรมกำร 
                ๘.๑.๔  นำยสุมิตร  อันทำมำ                    ครู/คศ.๓                    กรรมกำร 
        ๘.๑.๕  นำงสำวอำรีย์  ครุฑประโคน         ครูอัตรำจ้ำง           กรรมกำร 
        ๘.๑.๖  เจ้ำหน้ำที่พัสดุฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระฯ             กรรมกำร 
                 ๘.๑.๗  นำยชัยเวียง  โคตรดก          ครู/คศ.๓           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       ๘.๑.๗  นำยวิชรุทย์  อนุศิริ          ครู/คศ.๒                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   มีหน้าที่ 
    ๑.  ควบคุม ดูแล และปฏิบัติหน้ำที่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัสดุ 
    ๒.  ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมระบบ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
     ๓.  งำนจัดท ำบัญชีพัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์  
     ๔.  งำนบ ำรุงรักษำพัสดุและปรับซ่อม 
     ๕.  จัดท ำทะเบียนที่รำชพัสดุ 
     ๖.  งำนตรวจสอบพัสดุประจ ำปี และงำนจ ำหน่ำยพัสดุ 
       ๗.  จัดท ำระบบข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน 
    ๘.  ก ำหนดแบบรูปรำยกำร หรือคุณลักษณะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงในกรณีที่เป็นแบบมำตรฐำน 
    ๙.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  ๘.๒  งานต้นทุนผลผลิต 
           ๘.๒.๑ นำงวำรุณี  หัสนิสสัย         คร/ูคศ.๓             ประธำนกรรมกำร 
       ๘.๒.๒ นำงกรรณิกำร์  สงครำมศักดิ ์        คร/ูคศ.๓             รองประธำนกรรมกำร  
       ๘.๒.๓ นำยชัยเวียง  โคตรดก       คร/ูคศ.๓             กรรมกำร 
              ๘.๒.๔ นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ ์               ครู/คศ.๓                      กรรมกำร 
       ๘.๒.๕ นำงสำวธมนณัฎฐ์ สัตนำโคศิริกุล       ครู /คศ.๓              กรรมกำรและเลขำนุกำร  
       ๘.๒.๖ นำงสำวอำรีย์  ครุฑประโคน       ครูอัตรำจ้ำง                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ 
           ๑.  จัดท ำรำยงำนกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิต 
            ๒.  วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของต้นทุนผลผลิต และน ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำในโรงเรียน 



๘ 
 

 ๓.  สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้บริหำรให้รับทรำบตำมล ำดับ 
 ๔.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

   ๙. งานบริหารการเงินการบัญชี 

         ๙.๑ กรรมการการบริหารการเงิน 
            ๙.๑.๑  นำงสมบัติ  สยำมประโคน          คร/ูคศ.๓                    ประธำนกรรมกำร 
        ๙.๑.๒  นำงวรรณำ  อู๋ไพจิตร          คร/ูคศ.๓  รองประธำนกรรมกำร 
        ๙.๑.๓  นำงวิไลลักษณ์  เหล่ำธรรมยิ่งยง   คร/ูคศ.๓               กรรมกำร 
        ๙.๑.๔  นำงสำวประเทือง  จันทร์สว่ำง     คร/ูคศ.๓              กรรมกำร 
        ๙.๑.๕  นำงณัฏฐพิชำ โคตรดก              คร/ูคศ.๓               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           ๙.๑. ๖  นำงสำวเกตุมณ ี ประถมชัย         คร/ูคศ.๑               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

           มีหน้าที่ 
            ๑.  กำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรน ำเงินส่ง กำรโอนเงิน กำรกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตำมข้ันตอนและวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

๒. จัดท ำใบบริจำคอิเล็กทรอนิกส์  (e-Donation)  
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ในงำนที่เกี่ยวข้อง        

          ๙.๒ กรรมการการบริหารการบัญชี 
                     ๙.๒.๑  นำงณัฏฐพิชำ โคตรดก                  คร/ูคศ.๓            ประธำนกรรมกำร 
                     ๙.๒.๒  นำงวรรณำ  อู๋ไพจิตร       คร/ูคศ.๓           รองประธำนกรรมกำร 
            ๙.๒.๓  นำงสำวประเทือง  จันทร์สว่ำง           คร/ูคศ.๓  กรรมกำร    
                     ๙.๑.๔  นำงวิไลลักษณ์  เหล่ำธรรมยิ่งยง         คร/ูคศ.๓              กรรมกำร   
            ๙.๒.๕  นำงสมบัติ  สยำมประโคน                ครู/คศ.๓  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
            ๙.๒.๖  นำงสำวเกตุมณ ี ประถมชัย              คร/ูคศ.๑               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

           มีหน้าที่ 
   ๑.  จัดท ำบัญชีกำรเงิน 
           ๒.  จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 
   ๓.  จัดท ำและจัดหำแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรำยงำน 

๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ในงำนที่เก่ียวข้อง        

        ๙.๓ กรรมการเก็บรักษาเงิน 
               ๙.๓.๑  นำงอรพิน  ขุนเพ็ง         รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
   ๙.๓.๒  นำงวำรุณี  หัสนิสสัย         ครู/คศ.๓            รองประธำนกรรมกำร 



๙ 
 
            ๙.๓.๓  นำงวรรณำ  อู๋ไพจิตร               ครู/คศ.๓            กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 

            มีหน้าที่ 
   ๑.  ตรวจสอบกำรลงบัญชีในสมุดเงินสด รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
           ๒.  เก็บรักษำเงิน และเอกสำรแทนตัวเงิน 
   ๓.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ในงำนที่เก่ียวข้อง 
            ๙.๔ งานการเบิก-จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน 
   ๙.๔.๑. นำงวิไลลักษณ์     เหล่ำธรรมยิ่งยง  ครู/คศ.๓  ประธำนกรรมกำร 
            ๙.๔.๒. นำงสมบัติ     สยำมประโคน  ครู/คศ.๓  รองประธำน 
      ๙.๔.๓.  นำยธนำกร    วิทย์ศลำพงษ์  ครู/คศ.๓  กรรมกำร 
     ๙.๔.๔.  คุณครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น   กรรมกำร 

      ๙.๔.๕.  นำงวรรณำ     อู๋ไพจิตร    ครู/คศ.๓ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      ๙.๔.๖.  นำงสำวเกตุมณี    ประถมชัย              ครู/คศ.๑ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่ 
๑. ท ำกำรเบิก-จ่ำยเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนตำมท่ีได้รับจัดสรร และท ำกำรส่งเงินคืน 
๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบุรีรัมย์ ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีตัวตนหรือไม่สำมำรถ 

มำรับเงินได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
  ๓. เก็บหลักฐำนกำรเบิก-จ่ำยเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนและยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขโดยมีลำยมือ
ชื่อรับเงินทั้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นระบบระเบียบ 
  ๔.เก็บหลักฐำนใบส ำคัญรับเงินของนักเรียนยำกจนและนักเรียนยำกจนพิเศษ(แบบนร.๐๖)ของ
นักเรียนทุกคนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ๕.เป็นสักขีพยำนในกำรเบิก-จ่ำยเงินเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนและยำกจนพิเศษ โดยกำรร่วม
ถ่ำยภำพกำรรับเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษร่วมกับผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
 
   ๑๐. งานสวัสดิการ 
                ๑๐.๑  นำงวำรุณี  หัสนสิสัย                      ครู/คศ.๓          ประธำนกรรมกำร 
                ๑๐.๒  นำงวรรณำ  อู๋ไพจิตร                ครู/คศ.๓          รองประธำนกรรมกำร 
           ๑๐.๓  นำงสมบัติ  สยำมประโคน          ครู/คศ.๓          กรรมกำร 
        ๑๐.๔  นำงสำวประเทือง  จันทร์สว่ำง          คร/ูคศ.๓             กรรมกำร  
          ๑๐.๕  นำงกรรณิกำร์  สงครำมศักดิ์            ครู/คศ.๓          กรรมกำร 
        ๑๐.๖  นำงวิไลลักษณ์  เหล่ำธรรมยิ่งยง        ครู/คศ.๓          กรรมกำรและเลขำนุกำร    
 

   มีหน้าที่ 



๑๐ 
 
   ๑. วำงแผนกำรปฏิบัติงำนให้กำรสนับสนุนและบริกำรช่วยเหลือบุคลำกรในโรงเรียน 
ให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
                  ๒.  ให้ขวัญและก ำลังใจแก่บุคลำกรในโรงเรียนและรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ 
                  ๓.  จัดท ำบัญชีรับ-จ่ำยเงินสวัสดิกำร 
                  ๔.  ติดตำมกำรช ำระเงินและเก็บหลักฐำนกำรให้บริกำรเงินสวัสดิกำร 
         ๕.  ประชำสัมพันธ์งำนกองทุนเงินสวัสดิกำรและแจ้งข่ำวสำรกำรให้บริกำรแก่สมำชิกใหม่ 
          ๖.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย        
 
 ๑๑. งานควบคุมภายใน 
                 ๑๑.๑  นำงวำรุณี  หัสนิสสัย             คร/ูคศ.๓            ประธำนกรรมกำร 
       ๑๑.๒  นำงวิไลลักษณ์  เหล่ำธรรมยิ่งยง          คร/ูคศ.๓            รองประธำนกรรมกำร 
        ๑๑.๓  หัวหน้ำส ำนักงำน,เจ้ำหน้ำที่พัสดุทุกฝ่ำย และทุกกลุ่มสำระ        กรรมกำร 
        ๑๑.๔  นำยชัยเวียง  โคตรดก   คร/ูคศ.๓             กรรมกำร 
        ๑๑.๕  นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์                 คร/ูคศ.๓             กรรมกำรและเลขำนุกำร   
        ๑๒.๖  นำยวิชรุทย์  อนศุิริ              คร/ูคศ.๒             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
 

  มีหน้าที่ 
            ๑.  วำงแผนกำรปฏิบัติงำน พัฒนำงำน ควบคุมติดตำมงำน /โครงกำร ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน ตำมปฏิทินปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
                    ๒.  กำรวำงระบบควบคุมกลุ่มสำระฯ ฝ่ำยทุกฝ่ำยให้มีมำตรฐำนและปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และรำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

          ๓.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย         

  ๑๒. งานโรงเรียนธนาคารนางรองพิทยาคม 
      ๑๒.๑ นำงวรรณำ  อู๋ไพจิตร             คร/ูคศ.๓    ประธำนกรรมกำร 
     ๑๒.๒ นำงวิไลลักษณ์  เหล่ำธรรมยิ่งยง         คร/ูคศ.๓    รองประธำนกรรมกำร 
     ๑๒.๓ นำงสำวก ำไลทอง  รำชแก้ว       คร/ูคศ.๓    รองประธำนกรรมกำร 
     ๑๒.๔ นำงจรูญลักษณ์   วิเศษสกุลวงศ์         คร/ูคศ.๓    กรรมกำร 
     ๑๒.๕ นำงรุ่งรัตน์   จ ำปำโพธิ์        คร/ูคศ.๓      กรรมกำร 
      ๑๒.๖ นำยสันติ   อำภรณ์พงษ์        คร/ูคศ.๓    กรรมกำร 
     ๑๒.๗ นำงรุ่งฤดี    อุทุม                  คร/ูคศ.๓    กรรมกำร 
        ๑๒.๘ นำงสำวฐิติยำ  ค้ ำช ู          คร/ูคศ.๒  กรรมกำร 
        ๑๒.๙ นำงนวลฉวี   วีรำพันธ์                 คร/ูคศ.๒  กรรมกำร  
         ๑๒.๑๐ นำงสำวปรำจิม  ศรีชุมแสง             เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำร  
        ๑๒.๑๑ นำงเพ็ญพรรณ   เฉียดนอก              ครู/คศ.๓                   กรรมกำรและเลขำนุกำร  



๑๑ 
 
       ๑๒.๑๒ นำงสำวเกตุมณี  ประถมชัย    ครู/คศ.๑                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

  
  มีหน้าที่  
    ๑. วำงแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนธนำคำรและแนวปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
    ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนกำรเงินกับธนำคำร  ให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมำยกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
    ๓. ก ำกับดูแลและเตรียมควำมพร้อมของพนักงำนโรงเรียนธนำคำรอุปกรณ์ในกำรด ำเนินกิจกรรม
ประจ ำวัน  และเอกสำรกำรรับฝำก-ถอน  ก่อนให้บริกำรลูกค้ำ 
    ๔. ก ำกับดูแลกำรบันทึกกำรฝำก – ถอน ในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับใบฝำก-ถอนเงิน   
โดยตรวจสอบชื่อ สกุล เลขบัญชี  จ ำนวนเงิน  กำรลงลำยมือชื่อ 
    ๕. ก ำกับดูแลงำนสิ้นวัน  ตรวจสอบควำมถูกต้องของเงินสดคงเหลือสิ้นวัน  พร้อมน ำฝำกเข้ำบัญชี
โรงเรียนธนำคำรนำงรองพิทยำคมซึ่งฝำกไว้กับ ธ.ก.ส. จัดพิมพ์แบบทดรอง  พิมพ์งบดุล  และรำยละเอียด 
กำรฝำก-ถอนเงินสดและส ำรองข้อมูลประจ ำวัน 
    ๖. ก ำกับดูแลกำรจัดเก็บเอกสำรกำรฝำก-ถอนเงิน  และเอกสำรกำรเปิดบัญชี 
    ๗. ส่งเสริมรณรงค์ให้นักเรียนได้ประหยัด  และมีกำรออมไว้กับโรงเรียนธนำคำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
    ๘. วำงระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรเงิน  กำรบัญชี  ระบบกำรฝำก-ถอนที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
สำมำรถตรวจสอบได้ 
    ๙. ประสำนงำนกับธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ในด้ำนควำมรู้  ระบบโปรแกรม  กระบวนกำร
แก้ไขปัญหำที่อำจเกิดข้ึนกับทุกด้ำน  และอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    ๑๐. ตรวจสอบกำรจัดท ำบัญชี  กำรรับจ่ำยเงินให้ถูกต้อง ตลอดจนจัดหำวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
    ๑๑. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรและรำยงำนผลโครงกำร 
    ๑๒. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
  ๑๓. งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
                 ๑๓.๑  นำยสุมิตร  อันทำมำ       คร/ูคศ.๓              ประธำนกรรมกำร                                                                                                                                                                                                                               
       ๑๓.๒  นำงวำรุณี  หัสนสิสัย                     คร/ูคศ.๓                       รองประธำนกรรมกำร 
        ๑๑.๓  หัวหน้ำส ำนักงำนทุกฝ่ำย และทุกกลุ่มสำระ   กรรมกำร 
        ๑๓.๔  นำยชัยเวียง  โคตรดก      คร/ูคศ.๓              กรรมกำร 
        ๑๓.๕  นำยกษิดิส   ศิริเมฆำ       คร/ูคศ.๓            กรรมกำรและเลขำนุกำร   
        ๑๓.๖  นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์          คร/ูคศ.๓            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
 

  มีหน้าที่ 
            ๑.  วำงแผนกำรปฏิบัติงำน พัฒนำงำน ควบคุมติดตำมงำน /โครงกำร ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน ตำมปฏิทินปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 



๑๒ 
 
                    ๒.  กำรวำงระบบควบคุมกลุ่มสำระฯ ฝ่ำยทุกฝ่ำยให้มีมำตรฐำนและปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และรำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 
              ๓.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  ๑๔. งานบุญกุศล  
                 ๑๔.๑  นำงสำวประเทือง   จันทร์สว่ำง    คร/ูคศ.๓               ประธำนกรรมกำร                                                                                                                                                                                                                               

       ๑๔.๒ นำงสมบัติ  สยำมประโคน           คร/ูคศ.๓    รองประธานกรรมการ 
        ๑๔.๓  นำงณัฏฐพิชำ โคตรดก              คร/ูคศ.๓       กรรมกำร 
        ๑๔.๔  นำยชัยเวียง  โคตรดก      คร/ูคศ.๓              กรรมกำร 
        ๑๔.๕  นำงวิไลลักษณ์  เหล่ำธรรมยิ่งยง   คร/ูคศ.๓            กรรมกำร  
        ๑๔.๖  นำงวำรุณี  หัสนสิสัย                     คร/ูคศ.๓                       กรรมกำรและเลขำนุกำร       
    
  มีหน้าที่ 
            ๑.  วำงแผนกำรปฏิบัติงำน พัฒนำงำน ควบคุมติดตำมงำน /โครงกำรที่เก่ียวกับงำนบุญกุศล ให้เป็นไป
อย่ำงถูกต้อง และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
              ๒.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย      
 
 
 ๑๕. งานเก็บค่าไฟฟ้าและค่าน  าปะปาบุคคลภายนอก  
                 ๑๕.๑  นำงวำรุณี  หัสนิสสัย                       คร/ูคศ.๓    ประธำนกรรมกำร                                                                                                                                                                                                                               
       ๑๕.๒  นำยสุมิตร  อันทำมำครู       คร/ูคศ.๓             รองประธำนกรรมกำร 
        ๑๕.๓  นำงณัฏฐพิชำ โคตรดก               คร/ูคศ.๓    กรรมกำร 
         ๑๕.๔ นำยวิชรุทย์  อนุศิริ        คร/ูคศ.๓           กรรมกำรและเลขำนุกำร   
        ๑๕.๕  นำงสำวเกตุมณี  ประถมชัย       คร/ูคศ.๑             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
 

  มีหน้าที่ 
            ๑.  วำงแผนกำรปฏิบัติงำน พัฒนำงำน ควบคุมติดตำมงำน /โครงกำร ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน ตำมปฏิทินปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
                    ๒.  กำรวำงระบบควบคุมให้มีมำตรฐำนและปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและรำยงำนส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 
              ๓.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย     
 
           ๑๖. งานบ้านพัก  
                 ๑๖.๑  นำยวิชรุทย์   อนุศิริ                       คร/ูคศ.๒   ประธำนกรรมกำร                                                                                                                                                                                                                               



๑๓ 
 
       ๑๖.๒  นำงสำวยุพำรัตน์  อุทัย              คร/ูคศ.๒             รองประธำนกรรมกำร 
        ๑๖.๓  นำงสำวณิชำภัทร จีนประโคน      คร/ูคศ.๒    กรรมกำร 
         ๑๖.๔  นำงพัชรำ  เกำรัมย์          คร/ูคศ.๒           กรรมกำร 
         ๑๖.๕  นำงนวลฉวี   วีรำภัณธ์         คร/ูคศ.๒           กรรมกำร 
                 ๑๖.๖  นำงฐิติยำ  ค้ ำชู          คร/ูคศ.๒           กรรมกำร  
          ๑๖.๗  นำงสำวแสงเดือน มะนิลำ      คร/ูคศ.๒           กรรมกำร   
         ๑๖.๘  นำงสำวอำรีย์   โสภำ            ครูอัตรำจ้ำง        กรรมกำร   
                 ๑๖.๙  นำงสำวสมถวิล  ค้ ำชู                 คร/ูคศ.๒           กรรมกำรและเลขำนุกำร   
        ๑๖.๑๐ นำงสำวปวีณำ   โสภำคร ู       คร/ูคศ.๒    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
 

  มีหน้าที่ 
            ๑.  วำงแผนกำรปฏิบัติงำน พัฒนำงำน ควบคุมติดตำมงำน /โครงกำร ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน ตำมปฏิทินปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
              ๒.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย     
      
 ๑๗. งานตรวจสอบบัญชี  
                 ๑๗.๑  นำยอำยุปข่ำน  สยำมประโคน       รองผูอ้  านวยการ  ประธำนกรรมกำร                                                                                                                                                                                                                               
       ๑๗.๒  นำงอัมพวัน     เวชชศำสตร์         คร/ูคศ.๓             รองประธำนกรรมกำร 
                      ๑๗.๓  นำยจีระศักด์   โพธิ์พุ่ม              คร/ูคศ.๓             รองประธำนกรรมกำร   
                 ๑๗.๔  นำงจรูญลักษณ์  วิเศษสกุลวงษ์      คร/ูคศ.๓           กรรมกำรและเลขำนุกำร   
   
 

  มีหน้าที่ 
            ๑.  วำงแผนกำรปฏิบัติงำน พัฒนำงำน ควบคุมติดตำมงำนตรวจสอบ /โครงกำร ให้เป็นไปอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน ตำมปฏิทินปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
              ๒.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ขอให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ือให้เกิดผลดีกับทำงโรงเรียน                 
และรำชกำรต่อไป 

       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๖  เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    สั่ง ณ วันที่  ๑๖  เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
       



๑๔ 
 
 
                                                            ( นำงสำรภ ี เลไธสง   ) 
                                                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำงรองพิทยำคม   
 
 



 
ค ำสั่งโรงเรียนนำงรองพิทยำคม  

 ที่  48 / ๒๕64 
เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 
.................................................. 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลตามภารกิจหลักของโรงเรียนมัธยมศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มอบหมายให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และเพ่ือให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานตามกฎกระทรวงที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบให้บุคลากรได้
ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายบริหารทั่วไป  ประจ าปีการศึกษา 2564  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

๑.๑  นางสารภี   เลไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธาน 

๑.๒  นางอรพิน  ขุนเพ็ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๑.๓  นายอายุปข่าน  สยามประโคน รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

๑.4  นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      กรรมการและเลขานุการ 
๑.5  นางวรรณา  อู๋ไพจิตร คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ก าหนดนโยบาย  นิเทศ  ก ากับ ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานในฝ่ายบริหารทั่วไปทุกด้าน 

๒. คณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
๒.๑  นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

มีหน้ำที่  
๑.  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 ๒.  รับแนวการปฏิบัติ นโยบาย แผนงานจากผู้อ านวยการโรงเรียนมาปฏิบัติ 
๓.  วางแผน ก ากับดูแล และนิเทศงานต่างๆ  ของฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด      

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายเพื่อให้เกิดผลดีแก่ราชการ 
๕.  น าเสนอพิจารณาความดีความชอบของครูและบุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป 
๖.  วางแผนจัดสรรงบประมาณพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป 

 ๗.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 ๒.๒  นางวรรณา  …. 



 

๒.๒  นางวรรณา   อู๋ไพจิตร  ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๒.๓  นางสุภารัตน์  คนชุม  ครูปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

มีหน้ำที่ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๒. ช่วยวางแผน ก ากับ นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  การบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  

๓. ช่วยก าหนดนโยบาย นิเทศ ก ากับ ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไปในทุกด้าน 

๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๔  คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ๑.  นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ       คร ู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ๒.  นางวรรณา   อู๋ไพจิตร       คร ู   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
      หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ 
                         งานประกันสุขภาพโรงเรียน 
      หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษา 
      เลขานุการงานโรงเรียนปลอดขยะ 
 ๓.  นางสุภารัตน์  คนชุม       คร ู   ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 ๔.  นางสาวฐิติยา   ค้ าชู         คร ู   หัวหน้างานสวัสดิการและปฏิคม 
 เลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป 

      เลขานุการงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ 
      งานประกันสุขภาพโรงเรียน 

      เลขานุการงานบ้านพักทางราชการ 
      เลขานุการงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๕.  นางอริยาพร  ข าวงค์         คร ู   หัวหน้างานธุรการ 
      เลขานุการงานอาคารสถานที่ 
 ๖.  นางสาวปราจิม  ศรีชุมแสง        ธุรการ   งานธุรการ 
 ๗.  นางจารุวรรณ  พัวพงษ์ประพันธ์      คร ู   หัวหน้างานแผนงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
            เลขานุการงานชุมชน ภาคีและเครือข่าย 
 ๘.  นายกษิดิศ  ศิริเมฆา         คร ู   หัวหน้างานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ๙.  นายขวัญชัย  ปานกลาง        พนักงานราชการ  เลขานุการงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ๑๐. นายสุทธิพงศ์   ศรีสุวรรณ คร ู   หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
      หัวหน้างานโรงเรียนปลอดขยะ 
      เลขานุการงานลูกจ้างชั่วคราว                                                                         
 ๑๑. นายประทวน  จงกลาง พนักงานราชการ   ผู้ช่วยเลขานุการงานอาคารสถานที่ 
 ๑๒. นายพานุวัฒน์  ป้องเคน คร ู   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 ๑๓. นางพิณภรณ์  วิทย์ศลาพงษ์ คร ู   หัวหน้างานสารสนเทศ 
      เลขานุการงานประชาสัมพันธ์ 
 

- ๒ - 

๑๔. นางสาวก าไลทอง…….. 



  
 ๑๔. นางสาวก าไลทอง  ราชแก้ว คร ู   หัวหน้างานสุขาภิบาลและโภชนาการ 
 ๑๕. นางสาวสมถวิล  บุญทว ี คร ู   หัวหน้าบ้านพักทางราชการ 
      เลขานุการงานสุขาภิบาลและโภชนาการ 
                              เลขานุการงานสารสนเทศ 
 ๑๖. นางสาวพันธนันท์  สิงหภิวัฒน์ คร ู   หัวหน้างานชุมชน ภาคีและเครือข่าย 
      เลขานุการงานแผนงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ๑๗. นางจรูญลักษณ์   วิเศษสกุลวงค์ คร ู   หัวหน้างานกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 ๑๘. นางรุ่งฤดี  อุทุม คร ู   เลขานุการงานกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 ๑๙. นางอัมพวัน  เวชชศาสตร์ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการงานกองทุนเพ่ือการศึกษา 

 ๒๐.  นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์       คร ู   หัวหน้างานการจัดบรรยากาศและ  
                                                                              สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

มีหน้ำที่ 
๑. ช่วยก ากับดูแลงานฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. ก ากับดูแลงานในฝ่ายบริหารทั่วไป ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
๓. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบ 
๔. ประชุมเพ่ือติดตาม รับทราบปัญหา สรุปงานและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของงานในฝ่าย

บริหารทั่วไป 
๕. ประสานงานและให้ความร่วมมือเพ่ือให้การด าเนินงานของฝ่ายบริหารทั่วไปด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๖. ประเมินสรุปและรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 

๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. งำนธุรกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป  
๑. นางอริยาพร  ข าวงค์              คร ู   ประธาน 

๒. นางจรูญลักษณ์   วิเศษสกุลวงค์          ครู กรรมการ 

๓. นางจารุวรรณ  พัวพงษ์ประพันธ์  ครู กรรมการ 

๔. นางสาวฐิติยา  ค้ าชู  ครู กรรมการและเลขานุการ 

๕. นางสาวปราจิม  ศรีชุมแสง  ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าแผนงาน/ โครงการ แผนปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือน าเสนอในการจัดสรรงบประมาณ 
๒. จัดระบบงานสารบรรณตามชนิดหนังสือ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการ และ

ด าเนินการแจ้งบุคคลหรือฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
๓. จัดระบบโต้ตอบหนังสือราชการโดยยึดความถูกต้อง รวดเร็วทันเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ก าหนดแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาและท าลายหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ 
๕. จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์และน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานสารบรรณ 
๖. จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ไว้บริการครูและบุคลากร 
๗. จดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน 
๘. จัดท าหนังสือราชการเพ่ือติดต่อประสานงานหน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืนๆ 
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๙. ด าเนินงาน…….. 



 
 

๙. ด าเนินงาน ประเมินผลและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐. ประเมินสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. งำนแผนงำนฝ่ำยบริหำรทั่วไป   
๑. นางจารุวรรณ  พัวพงษ์ประพันธ์       ครู ประธาน 

๒. นางสาวพันธนันท์  สิงหภิวัฒน์        ครู กรรมการและเลขานุการ 

๓. นางพิณภรณ์  วิทย์ศลาพงษ์        ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. นางสาวสมถวิล  บุญทวี        ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
๑. จัดท าแผนงาน/ โครงการ แผนปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือน าเสนอในการจัดสรรงบประมาณ 

๒. จัดซื้อ จัดจ้าง จัดท าระบบข้อมูลทรัพย์สินตลอดจนควบคุมและจัดเก็บพัสดุของฝ่ายบริหารทั่วไป    
ให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 

๓. ช่วยเหลือประสานงาน ก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรวบรวมแผนงาน/ โครงการฝ่ายบริหาร
ทั่วไป เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการฝ่าย
บริหารทั่วไป ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย      

๕. งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
๑. นายกษิดิศ  ศิริเมฆา  ครู ประธาน 
๒. นายธนากร  วิทย์ศลาพงษ์ ครู กรรมการ 
๓. นายพานุวัฒน์  ป้องเคน ครู กรรมการ 
๔. นายสุชาติ  แผ้วพลสง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๕. นายสราวุธ  ฉิมกูล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๖. นายวิชรุทย์  อนุศิริ ครู กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายขวัญชัย  ปานกลาง พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
๑. จัดท าแผนงาน/ โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อน าเสนอในการ

จัดสรรงบประมาณ 
๒. จัดซื้อ จัดหา ผลิตสื่อทัศนูปกรณ์ให้ครบและพร้อมใช้งานในการบริการงาน และกิจกรรมต่างๆ 
๓. จัดระบบ ดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและห้อง

โสตทัศนูปกรณ์ให้มีระเบียบ สะอาด สะดวก ปลอดโรคและปลอดภัย พร้อมใช้งานและการให้บริการ
อยู่ตลอดเวลา 

๔. จัดท าระเบียบการใช้ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและห้องโสตทัศนูปกรณ์และการให้บริการ 
๕. จัดท าตาราง รวบรวมข้อมูลและสรุปสถิติการใหบ้ริการของห้องศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและห้อง

โสตทัศนูปกรณ์ 
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๖. ส ารวจและจัดท าทะเบียนสื่อการสอน … 
  …. 



 
 
 

๖. ส ารวจและจัดท าทะเบียนสื่อการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาต่างๆ 

๗. จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกในการผลิตสื่อการสอนแก่ครูและบุคลากร 

๘. ให้ค าแนะน าวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ท่ีถูกต้องแก่ครูและบุคลากร 

๙. ประเมินสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
๑๐.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

๖.  งำนอำคำรสถำนที่  
๑. นายสุทธิพงษ์  ศรีสุวรรณ ครู ประธาน 
๒. นายสันติ    อาภรณ์พงษ์ ครู  อาคาร ๑ 
๓. นางอริยาพร  ข าวงค์ ครู  อาคาร ๒ 
๔. นายวิชรุทย์  อนุศิริ ครู  อาคาร ๓ 
๕. นายชัยเวียง  โคตรดก ครู  อาคาร ๔ 
๖. นายคณยศ  ทองดี ครู  อาคาร ๕ 
๗. นายภาคิน   ยิ่งภัทรกิจ ครู  โรงฝึกงาน ๑ 
๘. นางอัมพวัน  เวชชศาสตร์ ครู  โรงฝึกงาน ๒ 
๙. นายทวี   กมลชิตร ครู  โรงยิม 
๑๐.  นางสาวก าไลทอง  ราชแก้ว ครู  โรงอาหาร 
๑๑.  นางสาวเกตุมณี   ประถมชัย ครู หอประชุม 
๑๒.  นางสาวสมถวิล  บุญทวี   ครู  โรงยิมชั้นบนอาคาร ๕ 
๑๓.  นางสาวฐิติยา  ค้ าชู ครู  บ้านพัก 
๑๔.  นายสุชาติ   แผ้วพลสง ครู  สนามฟุตบอล , อัฒจันทร์และ 

  สนามกีฬาด้านข้าง 
๑๕.  นายประทวน  จงกลาง  พนักงานราชการ สนามฟุตซอล,โดม 
๑๖.  นายกษิดิศ   ศิริเมฆา ครู ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๑๗.  นายขวัญชัย   ปานกลาง  พนักงานราชการ ห้องโสตทัศนศึกษา 
๑๘.  ครูที่ปรึกษาทุกห้อง  กรรมการ 
๑๙.  นักศึกษาวิชาทหาร  ทุกนาย  กรรมการ 
๒๐.  คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
๒๑.  ลูกจ้างชั่วคราวทุกคน  กรรมการ 
๒๒.  นางวรรณา   อู๋ไพจิตร ครู  กรรมการ 
๒๓.  นางอริยาพร  ข าวงค์ ครู กรรมการและเลขานุการ 
๒๔.  นางรุ่งฤดี   อุทุม ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕.  นางพิณภรณ์  วิทย์ศลาพงษ์       ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
๑. จัดท าแผนงาน/ โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อน าเสนอในการ

จัดสรรงบประมาณ 
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๒. บรหิารจัดการอาคารสถานที่… 
  …. 



 
 
 

๒. บริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๒.๑  ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานที่และ 
       สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
๒.๒  บ ารุง ดูแล  และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
       และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
๒.๓  ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
       เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
๒.๔  สรุป ประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน 

๓. ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย สภาพสวยงาม น่าอยู่ น่าดู 
และน่าใช้ 

๔. พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ท าแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น 

๕. ก าหนดให้มีครูดูแลรับผิดชอบประจ าอาคารต่างๆ ร่วมกับนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ดูแลรับผิดชอบ 

ห้องเรียนของตนเอง โดยมีคุณครูที่ปรึกษาควบคุมดูแล 

๖. แบ่งเขตรับผิดชอบภายในโรงเรียนให้นักเรียนและครูที่ปรึกษาร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด 

๗. ดูแล ตกแต่งและบ ารุงรักษาอาคารสถานที่รวมทั้งพัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสถานที่ 
๘. ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด้านอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์แก่ชุมชนที่มาขอใช้บริการ 

๙. ก าหนดหน้าที่ให้นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราวและแม่บ้านรับผิดชอบ ดูแลและรักษาประจ าอาคาร 

๑๐.  พิจารณาและดูแลการเข้าพักอาศัยบ้านพักในรูปแบบคณะกรรมการ 

๑๑.  ประเมินสรุปและรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 

๑๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     

 ๖.๑  งำนลูกจ้ำงชั่วครำว 
๑.  นายภาคิน   ยิ่งภัทรกิจ  ครู ประธาน 
๒.  นางวรรณา  อู๋ไพจิตร  ครู กรรมการ 
๓.  นายมานะ  น้อยมะโน  ลูกจ้างชั่วคราว  
๔.  นายอิทธิวัตร  ชุลบุตร  ลูกจ้างชั่วคราว 
๕.  นายประดุงศักดิ์  เข็มบุปผา  ลูกจ้างชั่วคราว 
๖.  นายประมิตร  แขรัมย์  ลูกจ้างชั่วคราว 
๗.  นางสาวทิพย์รัตน์  สุรีย์ญากาญจน์ ลูกจ้างชั่วคราว 
๘.  นางสุชัน  หาญโงน    ลูกจ้างชั่วคราว 
๙.  นายสุทธิพงษ์  ศรีสุวรรณ  ครู กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางอริยาพร  ข าวงค์  ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติงาน / โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว 
๒. ก ากับ ดูแลและประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว  สรุปผลการประเมินเมื่อสิ้นภาคเรียน 

๓. มอบหมายการปฏิบัติงานและบันทึกการท างานของลูกจ้างชั่วคราว 
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๔. ส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความสามารถของลูกจ้างชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 

๕. จัดซื้อ จัดหา และบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว 

๖. ก ากับดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่  มิให้สูญหายหรือถูกท าลาย 
ซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดี 

๗. ประเมินสรุปและรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 

๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     
 ๖.๒  งำนบ้ำนพักทำงรำชกำร 
  ๑.  นางสาวสมถวิล  บุญทว ี  ครู ประธาน 
  ๒.  นายมนตรี  ชื่นอุรา  ครู กรรมการ 
  ๓.  นางสาวปวีณา  โสภา   ครู กรรมการ 
  ๔.  นางสาวยุพารัตน์  อทัย  ครู กรรมการ 
  ๕.  นางนวลฉวี  วีราพันธ์  ครู กรรมการ 
  ๖.  นางสาวณิชาภัทร  จีนประโคน  ครู กรรมการ 
  ๗.  นางสาวอารีย์  ครุฑประโคน  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  ๘.  นางสาวพรพิมล  พิมพ์พา  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  ๙.  นายอิทธิวัตร  ชุลบุตร  ลูกจ้างชั่วคราว 
  ๑๐. นายประมิตร  แขรัมย์  ลูกจ้างชั่วคราว 
  ๑๑. นางสาวฐิติยา  ค้ าชู  ครู กรรมการและเลขานุการ  
  ๑๒. นางสาวแสงเดือน  มะลิลา  ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
๑. วางแผน จัดระเบียบ การขอเข้าพักบ้านพักราชการของครูและบุคลากรให้เป็นไประเบียบทางราชการ 

๒. สอดส่อง ดูแล ผู้เข้าพักบ้านพัก และซ่อมบ ารุงบ้านพักราชการ และรายงานเมื่อมีการขออนุญาตเข้า
พักและซ่อมบ ารุงบ้านพักทุกครั้ง 

๓. ดูแล ตกแต่ง และบ ารุงรักษาอาคารบ้านพักราชการครูและบุคลากรที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพพักอาศัย
ได้อย่างปลอดภัย สะอาด น่าดู และน่าอยู่   

๗. งำนประชำสัมพันธ์ 
๑. นายพานุวัฒน์  ป้องเคน   ครู ประธาน 

๒. นางวรรณา  อู๋ไพจิตร  ครู กรรมการ 

๓. นายชัยเวียง  โคตรดก  ครู กรรมการ 

๔. นายกษิดิศ  ศิริเมฆา  ครู กรรมการ 

๕. นางสาวเพ็ญพรรณ  เผียดนอก  ครู กรรมการ 

๖. นางสาวแสงเดือน  มะลิลา  ครู กรรมการ 

๗. นายสิทธิกร  ณ รังศรี  ครู กรรมการ 

๘. นายขวัญชัย  ปานกลาง  พนักงานราชการ กรรมการ 

๙. นายสราวุธ  ฉิมกูล  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

- ๗ - ๕.  จัดซื้อ จัดหา และบ ารุงรักษา… 
  …. 



๑๐. นางพิณภรณ ์ วิทย์ศลาพงษ์  ครู กรรมการและเลขานุการ  

 

 

 

มีหน้ำที่  
๑. จัดท าแผนพัฒนางาน/ โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและปฏิทินการปฏิบัติงาน                          

งานประชาสัมพันธ์ เพ่ือน าเสนอในการจัดสรรงบประมาณ 

๒. วางแผนและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

๓. ติดตาม รวบรวมและเผยแพร่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนหรือ
ภายนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

๔. ให้ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนแก่สื่อมวลชน เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณและ
ร่วมงานที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

๕. เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียนทั้งทางเว็ปไซด์โรงเรียนและสื่อ
สังคมออนไลน์อ่ืนๆ 

๖. จดัท าวารสาร จุลสาร จดหมายข่าว เพ่ือเผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวตลอดทั้งความรู้และวิทยาการ
ใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแก่บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน และส่งประชาสัมพันธ์ต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗. บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและจัดเก็บให้เป็นระบบ 
๘. ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร พิธีการ ในงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  กล่าวต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม 

ศึกษาดูงานโรงเรียน ตลอดจนพิธีกรงานสัมพันธ์กับชุมชนที่มาขอใช้บริการ 
๙. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารโดยผ่านเสียงตามสาย ให้ค าปรึกษา และดูแลการจัดรายการของ

คณะกรรมการและนักเรียนประชาสัมพันธ์ 
๑๐. ซ่อมแซมบ ารุง รักษาอุปกรณ์ เครื่องเสียงและระบบเสียงตามสาย 
๑๑. ประเมินสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน/โครงการ 
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้ยรับมอบหมาย 

๘. งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและงำนประกันสุขภำพโรงเรียน 
๑. นางวรรณา  อู๋ไพจิตร ครู ประธาน 

๒. นางอริยาพร  ข าวงค์ ครู กรรมการ 

๓. นางรุ่งฤดี  อุทุม ครู กรรมการ 

๔. นางสาวก าไลทอง  ราชแก้ว ครู กรรมการ 

๕. นางสาวฐิติยา  ค้ าชู ครู กรรมการและเลขานุการ 

๖. นางสาวสมถวิล  บุญทวี ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าแผนพัฒนางาน/ โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและปฏิทินการปฏิบัติงาน เพ่ือน าเสนอ

ในการจัดสรรงบประมาณ 

๒. ด าเนินการจัดท าการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและครู ดูแลอ านวยความสะดวก ประสานงาน                   
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานประกันอุบัติเหตุ 

๓. จัดทรัพยากรที่ใช้ในงานอนามัย เช่น ยา และเครื่องเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นให้เพียงพอตามสภาพ                     
และความจ าเป็นของโรงเรียน  

มีหน้ำที่.… 
  …. 

- ๘ - 



๔. จัดท าระเบียบปฏิบัติ การขอใช้ห้องพยาบาล  มีวัสดุ – ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประจ าห้องพยาบาล                    
และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เหมาะสม จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ 

๕. ปฐมพยาบาลครู บุคลากรและนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ในขณะที่อยู่โรงเรียน                 
และจัดส่งโรงพยาบาลในกรณีที่จ าเป็น 

 

๖. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยและติดตามผลการรักษา 

๗. จัดท าบัตรสุขภาพ รวบรวมสถิติผู้ป่วย บันทึกรวบรวมรายการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียน ครู                         
และบุคลากรในโรงเรียน และตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี 

๘. ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

๙. ร่วมมือกับงานโภชนาการในด้านสุขาภิบาลอาหาร แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ดูแลความสะอาด  
น้ าดื่ม น้ าใช้ ห้องส้วม และขยะมูลฝอย 

๑๐. ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพโดยการจัดท าเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ และป้ายนิเทศ 

๑๑. รวบรวมข้อมูลจัดท าสถิติการใช้บริการห้องพยาบาล 

๑๒. จัดท าสถิติรายงานข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน สถิติผู้ใช้ห้อง
พยาบาลและรวบรวมค าเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ(ถ้ามี) เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุง 

๑๓. ประเมินสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 

๑๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๙. งำนสุขำภิบำลและโภชนำกำร   
๑. นางสาวก าไลทอง  ราชแก้ว ครู  ประธาน 
๒. นางสาวพันธนันท์  สิงหภิวัฒน์ ครู กรรมการ 
๓. นางวรรณา  อู๋ไพจิตร ครู กรรมการ 
๔. นางจารุวรรณ  พัวพงษ์ประพันธ์ ครู กรรมการ 
๕. นางอริยาพร  ข าวงค์ ครู กรรมการ 
๖. นางรุ่งฤดี  อุทุม ครู กรรมการ 
๗. นายประทวน  จงกลาง พนักงานราชการ กรรมการ 
๘. นางสาวสมถวิล  บุญทวี ครู กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายขวัญชัย  ปานกลาง พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าแผนพัฒนางาน/ โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและปฏิทินการปฏิบัติงาน เพ่ือน าเสนอ

ในการจัดสรรงบประมาณ 

๒. จัดโรงอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้บริการ มีครุภัณฑ์ประจ าโรงอาหาร อุปกรณ์ เครื่องดื่ม
เครื่องใช้และเครื่องอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดโรงอาหารได้อย่างเหมาะสม สะอาด       
ถูกหลักอนามัย มีความเป็นระเบียบสวยงาม มีโต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับรับประทานอาหารส าหรับครูและ
นักเรียนอย่างเพียงพอ มีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดี มีระบบการรักษาความสะอาดที่ได้มาตรฐาน 

๓. ก าหนดวิธีการการคัดเลือกผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร ขนม ผลไม้ น้ าดื่ม เช่น การแต่งกายสวมชุด
กันเปื้อน ผ้าคลุมผม การล้างถ้วย จาน ชาม ให้สะอาดถูกหลักอนามัย และก าหนดราคาจ าหน่าย
อาหาร คุณภาพอาหาร สุขภาพผู้ประกอบอาหาร ตลอดจนการใช้น้ าใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

๔. รับผิดชอบตรวจตรา ดูแล การจัดน้ าดื่มท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

- ๙ - 

๖. ติดต่อประสานงาน.… 
  …. 



๕. พิจารณาลงโทษผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารที่กระท าผิดระเบียบหรือเงื่อนไขของโรงเรียนเพื่อเสนอ
ผู้บริหาร 

๖. จัดป้ายนิเทศ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการ การเลือกรับประทานอาหารและ
เครื่องดื่มแก่นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 
 

๗. แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ดูแลความสะอาด น้ าดื่ม น้ าใช้ ห้องส้วม และขยะมูลฝอย 

๘. จัดให้มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โดยจัดกิจกรรม อย.น้อยหรือประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๙. ประเมินสรุปและรายงาน ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10. งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๑.  นางวรรณา  อู๋ไพจิตร ครู ประธาน 
๒.  นางสาวฐิติยา  ค้ าช ู ครู กรรมการและเลขานุการ 
๓.  นางสาวปราจิม  ศรีชุมแสง ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา                  

ขั้นพ้ืนฐาน     
๒. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔. บันทึกรายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติ
แล้วแต่กรณี 

๕. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการด าเนินการ
และรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

11. งำนชุมชน ภำคีเครือข่ำย 

๑. นางสาวพันธนันท์  สิงหภิวัฒน์ ครู ประธาน 

๒. นางวรรณา  อู๋ไพจิตร ครู กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓. นางสาวประเทือง  จันทร์สว่าง ครู ครูกัลยาณมิตรและมูลนิธิ 
๔. นางสาวสุธภา   กลมนุกูล ครู ภาคี ๔ ฝ่าย 

๕. นางสาวเพ็ญพรรณ  เผียดนอก ครู งานแนะแนว 

๖. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์ ครู กรรมการ 

๗. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์ ครู กรรมการ 

๘. นายคณยศ   ทองดี ครู กรรมการ 

๙. นายทวี    กมลชิตร ครู กรรมการ 

๑๐. นายสุทธิพงศ์  ศรีสุวรรณ ครู กรรมการ 

๑๑. นางอัมพวัน  เวชชศาสตร์ ครู กรรมการ 

๑๒. นางรุ่งฤดี  อุทุม ครู กรรมการ 

๑๓. นายพานุวัฒน์  ป้องเคน ครู กรรมการ 

๑๔. นางพิณภรณ์  วิทย์ศลาพงษ์ ครู กรรมการ 

- ๑๐ - 
๗. แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม… 

  …. 



๑๕. นายสราวุธ  ฉิมกูล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

๑๖. นางจารุวรรณ  พัวพงษ์ประพันธ์ ครู กรรมการและเลขานุการ 

๑๗. นางสาวปราจิม  ศรีชุมแสง ครูธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าแผนพัฒนางาน/ โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและปฏิทินการปฏิบัติงาน เพ่ือน าเสนอ

ในการจัดสรรงบประมาณ 

๒. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพ่ือน าไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
และบริการสาธารณะ 

๓. ให้ความรู้  ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสาร สุขภาพอนามัย อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และวิชาการ 

ในฐานะโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
๔. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน เช่น การบริจาควัสดุ สิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ความรู้และจัดนิทรรศการ 

๕. ร่วมกิจกรรมส าคัญของชุมชน  และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

๖. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานที่เกี่ยวกับชุมชน 

๗. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน เช่น สมาคมฯ มูลนิธิ 
๘. ประสานและให้บริการแก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน                           

ในด้านอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ 

๙. รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ 
๑๐. ประเมินสรุป รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 

๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

12. สวัสดิกำรและปฏิคม  
๑. นางสาวฐิติยา  ค้ าชู ครู ประธาน 
๒. นางสาวพันธนันท์  สิงหภิวัฒน์ ครู กรรมการ 
๓. นางจารุวรรณ  พัวพงษ์ประพันธ์ ครู กรรมการ 
๔. นางสาวสมถวิล  บุญทวี ครู กรรมการ 
๕. นางพิณภรณ์  วิทย์ศลาพงษ์       ครู กรรมการ 
๖. นางอริยาพร  ข าวงค์ ครู กรรมการ 
๗. นางสาวทิพย์รัตน์  สุรีย์ญากาญจน์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
๘. นางจรูญลักษณ์  วิเศษสกุลวงค์ ครู กรรมการและเลขานุการ  
๙. นางสาวปราจิม  ศรีชุมแสง ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าแผนพัฒนางาน/ โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและปฏิทินการปฏิบัติงาน เพ่ือน าเสนอ

ในการจัดสรรงบประมาณ 

๒. จัดหา จัดเตรียม ดูแล อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม งาน หรือกิจกรรมต่างๆ                 
ของโรงเรียนตลอดจนต้อนรับแขกของโรงเรียน 

๓. จัดหา จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์อาหารและเครื่องดื่มท่ีใช้ในการจัดประชุม งานหรือกิจกรรมต่างๆ                   
ของโรงเรียนตลอดจนต้อนรับแขกของโรงเรียนให้เพียงพอและควบคุมดูแล รักษาให้พร้อมใช้เสมอ 

๔. จัดท าสถิติการให้บริการ ประเมินความพึงพอใจงานของผู้มาใช้บริการ  

- ๑๑ -   มีหน้ำที่… 

… 
  …. 



๕. ประเมินสรุป รายงาน ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 

๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

     

13. งำนกองทุนเพื่อกำรศึกษำ 
1. นางจรูญลักษณ์   วิเศษสกุลวงค์ ครู ประธาน 

2. นางสาวก าไลทอง  ราชแก้ว ครู กรรมการ 

3. นางสาวพันธนันท์  สิงหภิวัฒน์ ครู กรรมการ 

4. นางสมบัติ  สยามประโคน ครู กรรมการ 

5. นางอริยาพร  ข าวงค์ ครู กรรมการ 

6. นางจารุวรรณ  พัวพงษ์ประพันธ์ ครู กรรมการ 

7. นางสาวฐิติยา  ค้ าชู ครู กรรมการ 

8. นายขวัญชัย  ปานกลาง พนักงานราชการ กรรมการ 

9. นางสาวปราจิม  ศรีชุมแสง ธุรการ กรรมการ 

10. นางรุ่งฤดี  อุทุม ครู กรรมการและเลขานุการ 

11. นางวรรณา  อู๋ไพจิตร ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นางอัมพวัน  เวชชศาสตร์  ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าแผนพัฒนางาน/ โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและปฏิทินการปฏิบัติงาน เพ่ือน าเสนอ

ในการจัดสรรงบประมาณ 

๒. จัดการทรัพยากร และระดมทรัพยากร วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับ                 
บุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓. จัดท าแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหาและบริหารรายได้รวมทั้งผลประโยชน์ 
ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                         

๔. ด าเนินงานกองทุนสวัสดิการ จัดระบบสวัสดิการเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามกฎหมายทั้งการจัดหาและการใช้สวัสดิการ 

๕. ด าเนินงานทุนเพ่ือการศึกษา 

14. งำนสำรสนเทศ 
1. นางพิณภรณ์  วิทย์ศลาพงษ์ ครู ประธาน 
2. นายจีระศักดิ์  โพธิ์พุ่ม ครู กรรมการ 
3. นายกษิดิศ  ศิริเมฆา   ครู กรรมการ 
4. นายธนากร  วิทย์ศลาพงษ์ ครู กรรมการ  
5. นายวิชรุทย์  อนุศิริ ครู กรรมการ 
6. นายชัยยุทธ  พันธ์สมบัติ ครู กรรมการ 
7. นายสุรศักดิ์  วิทย์ศลาพงษ์ ครู กรรมการ 
8. นางสาวพัชรา  เการัมย์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
9. นายขวัญชัย  ปานกลาง  พนักงานราชการ กรรมการ 
10. นายสราวุธ  ฉิมกูล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

- ๑๒ - 
๑๓. งำนกองทุน…. 
…. 

… 
  …. 



11. นางสาวสมถวิล  บุญทวี ครู กรรมการและเลขานุการ  
12. นางสาวปราจิม  ศรีชุมแสง ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

มีหน้ำที่ 
1. จัดท าแผนพัฒนางาน/ โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและปฏิทินการปฏิบัติงาน เพ่ือน าเสนอ

ในการจัดสรรงบประมาณ 
2. ศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือจัดท าสารสนเทศ 
3. ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการ

ตัดสินใจ 
4. จัดระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
5. จัดระบบสารสนเทศ ประสานงานและรวบรวมสารสนเทศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหารงาน

อ่ืนๆ เพ่ือการด าเนินการ 
6. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศในสถานศึกษา รวบรวมจัดเก็บสารสนเทศให้เป็นระบบและปัจจุบัน 
7. ให้บริการตอบข้อมูลและสถิติด้านต่างๆ ของโรงเรียนให้กับบุคลากรในโรงเรียน บุคลากรภายนอกและ

องค์กร ประสานจัดท าแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้แก่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่ม
บริหารงานอื่นๆ  

8. ดูแลรับผิดชอบระบบจัดการฐานข้อมูล การส ารองข้อมูล ตรวจสอบการใช้งานและบ ารุงรักษา 
9. รายงานข้อมูลและสารสนเทศแก่หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ขอความร่วมมือ เผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ น าเสนอและให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ 
10. จัดท ารูปเล่มสารสนเทศของโรงเรียนทุกปีการศึกษา 
11. ประเมินสรุป รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

15. งำนสมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนนำงรองพิทยำคม 
 1.  นายภาคิน   ยิ่งภัทรกิจ ครู ประธาน  
 2.  นางวารุณี   หัสนิสสัย  ครู      กรรมการ 
 3.  นางสุภารัตน์   คนชุม  ครู   กรรมการ 
 4.  นายสมพุด   เกตขจร ครู   กรรมการ 
 5.  นางวรรณา   อู๋ไพจิตร  ครู   กรรมการ 
 6.  นางสมบัติ    สยามประโคน   ครู   กรรมการ 
 7.  นางนภัสสร   ผลวิเศษสิทธิ์   ครู   กรรมการ 
 8.  นายกิตติภูมิ    ผลวิเศษสิทธิ์   ครู   กรรมการ 
 9.  นางสาวธมนณัฏฐ์   สัตนาโคศิริกุล  ครู   กรรมการ 
 10.นางกรรณิการ์   สงครามศักดิ์ ครู   กรรมการ 
 11.นายสันติ    อาภรณ์พงษ์ ครู   กรรมการ 
 12.นางอัมพวัน   เวชชศาสตร์   ครู   กรรมการ 
 13.นางสาวประเทือง   จันทร์สว่าง ครู   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่  …. 

… 
  …. 

- ๑๓ - 



 14.นางสาวก าไลทอง   ราชแก้ว ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๕.นางสาวปราจิม  ศรีชุมแสง ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

มีหน้ำที ่ 
1. จัดท าท าเนียบศิษย์เก่า 
2. เป็นศูนย์กลางติดต่อและเชื่อมความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก 
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
5. ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคมโดยรวม 

๑๖. งำนโรงเรียนปลอดขยะ  
 ๑.  นายสุทธิพงษ์  ศรีสุวรรณ ครู ประธาน 

๒. นางสุภารัตน์  คนชุม ครู  กรรมการ 
๓. นางอัมพวัน  เวชชศาสตร์ ครู  กรรมการ 
๔. นายกิตติภูมิ    ผลวิเศษสิทธิ์   ครู   กรรมการ 
๕. นางสาวก าไลทอง  ราชแก้ว ครู  กรรมการ 
๖. นางสาวพันธนันท์  สิงหภิวัฒน์ ครู กรรมการ 
๗. นางอริยาพร  ข าวงค์ ครู  กรรมการ 
๘. นางรุ่งฤดี  อุทุม ครู กรรมการ 
๙. นางสาวฐิติยา  ค้ าชู ครู  กรรมการ 
๑๐. นายพานุวัฒน์  ป้องเคน ครู กรรมการ 
๑๑. นางจารุวรรณ  พัวพงษ์ประพันธ์ ครู กรรมการ 
๑๒. นายกษิดิศ  ศิริเมฆา   ครู กรรมการ 
๑๓. นางสาวสมถวิล  บุญทวี   ครู  กรรมการ 
๑๔. นายประทวน  จงกลาง  พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๕. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง  กรรมการ 
๑๖. นักศึกษาวิชาทหาร   กรรมการ 
๑๗. คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
๑๘. นักการภารโรงทุกคน  กรรมการ 
๑๙. นางวรรณา   อู๋ไพจิตร ครู กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. นางพิณภรณ์  วิทย์ศลาพงษ์ ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๑. นายขวัญชัย   ปานกลาง      พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
๑. จัดท าโครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อน าเสนอในการจัดสรร  
    งบประมาณ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ครแูละบุคลากรภายในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ 

- ๑๔ - 
มีหน้ำที ่ …. 

… 

  …. 



              เกีย่วกับการลดการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
๔. ปลูกฝังให้นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเห็นความส าคัญและสามารถปฏิบัติได้ในเรื่องการลด 
    การคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
๕. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียนและบุคลากร   
    ในสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 

๑๗. งำนกำรจัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมของโรงเรียน  
 ๑.  นายกิตติภูมิ    ผลวิเศษสิทธิ์   ครู ประธาน 

๒. นางวรรณา   อู๋ไพจิตร ครู  กรรมการ 
๓. นายสุทธิพงศ์  ศรีสุวรรณ ครู   กรรมการ 
๔. นางอริยาพร  ข าวงค์ ครู  กรรมการ 
๕. นางสาวเขมสรณ์  ศิริปรีดาวัฒน์ ครู กรรมการ 
๖. นายทินภัทร  ตามบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๗. นางสาวกาญจน์ชนก  ศรีโนนม่วง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๘. นางสาวรักชนก  แป้งหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๙. นายพัชรพล  ประหยัดกลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๑๐. นางสาวมาริสา  มัจฉาชาติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๑๑. นางสาววิชญา  จุลมาศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๑๒. นางสาวสุชาดา  แสงทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๑๓. นางสาวณัฐภรณ์  พลเวียง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๑๔. นางสาวรสสุคนธ์  ศิริวรรณ ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๑๕. นายคุณากร  รักสัตย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๑๖. นักเรียนชมรมศิลปนางรองพิทฯ  กรรมการ 
๑๗. นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์ ครู กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นางพิณภรณ์  วิทย์ศลาพงษ์ ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
๑. จัดท าโครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีและปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อน าเสนอในการจัดสรร 
    งบประมาณ 

          ๒. จัดบรรยากาศภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้มีความสวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย เหมาะแก่การเรียนรู้ 
              และประกอบกิจกรรมต่างๆ 

๓. ตกแต่งอาคารเรียน อาคารประกอบ และสถานที่ ของโรงเรียนให้สะอาดสวยงาม น่าดู น่าอยู่ เอ้ือต่อ 
    การจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน  
 

ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถเพ่ือให้เกิดผลดีกับทางโรงเรียน                                                     
และราชการต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

               สั่ง ณ วันที่  11 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
     

- ๑๕ - 
๑๗. งำนกำรจัดบรรยำกำศ  …. 

… 

  …. 



                                 (นางสารภี   เลไธสง) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม   

 
 
 

      
 

 



 
 

 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนนำงรองพิทยำคม 

ที ่๑๔๗ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม)  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
....................................................... 

 ตามค าสั่งโรงเรียนนางรองพิทยาคม ที่ ๘๘/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการภายในโรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามภารกิจหลักของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่องมอบหมายให้ผู้อ านวยการสถานศึกษามี
หน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ.๒๕๔๘              
และการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานตามกฎกระทรวงที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ
บริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมต าแหน่งหน้าที่ของบุคลากรภายใน
โรงเรียนนางรองพิทยาคมจึงมีการแต่งตั้งและมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายบริหารงานบุคคล ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ดังต่อไปนี้   

 ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  ๑.๑  นางสารภ ี เลไธสง  ผู้อ านวยการโรงเรียน              ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  นายอายุปข่าน  สยามประโคน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ       กรรมการ 
  ๑.๓  นายภาคิน  ยิ่งภัทรกิจ  คร ูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ         กรรมการ 

   ๑.๔  นางอรพิน  ขุนเพ็ง     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
   ๑.๕  นางจิดาภา  ยี่รัมย ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล    กรรมการ 

  ๑.๖  นายจีระศักดิ์  โพธิ์พุ่ม                  ครู          กรรมการและเลขาฯ 
  ๑.๗  นางสาวณิชาภัทร  จีนประโคน                 คร ู         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

       มีหน้ำที่ ก าหนดนโยบาย นิเทศ ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานในฝ่ายบรหิารงานบคุคล ทุกด้าน 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
  ๒.๑  นำงจิดำภำ  ยี่รัมย์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 

    มีหน้ำที่  
    ๑. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล   
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    ๒. รับแนวการปฏิบัติ นโยบาย แผนงานจากผู้อ านวยการโรงเรียนมาปฏิบัต ิ
    ๓. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล  มีการก าหนดนโยบาย นิเทศ 
ก ากับ ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานในทุกด้าน  
    ๔. วางแผน ก ากับ นิเทศ  ติดตามประเมินผล การบริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นไปตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
    ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
       ๒.๒  นำยจีระศักดิ์  โพธิ์พุ่ม   ครูปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
     มีหน้ำที ่ 
                ๑. ปฏิบัติหน้าหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล   
     ๒. ช่วยวางแผน ก ากับ นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  การบริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นไป
ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
     ๓. ช่วยก าหนดนโยบาย นิเทศ ก ากับ ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานในทุกด้าน 
     ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

           ๓.  งำนธุรกำรฝ่ำยบุคคล 
        ๓.๑  นางสาวแสงเดือน  มะลิลา  คร ู  หัวหน้างาน 
        ๓.๒  นางสาวยุพารัตน์  อุทัย   คร ู  กรรมการ 
        ๓.๓  นายภูเบศ  ศรีมหาพรหม  คร ู  กรรมการ 
        ๓.๔  นายสชุาติ  แผ้วพลสง       ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
        ๓.๕  นางสาวพรพิมล  พิมพ์พา      ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ  

  มีหน้ำที่  
  ๑. รับหนังสือภายนอก – ภายใน  จัดท าค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายบุคคล พร้อมทั้งบันทึกการ
ประชุมของฝ่ายบริหารบุคคล 
   ๒. ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของฝ่ายบริหารบุคคล  
   ๓. จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 
      ๔. รับผิดชอบงานพัสดุของฝ่ายบริหารงานบุคคล ด าเนินการจัดหา จัดท าบัญชี  ควบคุม ตรวจสอบ 
   ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

          ๔.  งำนแผนงำนฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
     ๔.๑  นางจิดาภา  ยี่รัมย์    รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน 
      ๔.๒  นายจีระศักดิ์  โพธิ์พุ่ม   คร ู  กรรมการ 
      ๔.๓  นายประถม  ภักดี   คร ู  กรรมการ 
      ๔.๔  นางสาวอริสรา  แสงเทียน  คร ู  กรรมการ 
        ๔.๕  นางสาวมณฑกาญจน์  ฉกรรจ์ศิลป์ คร ู  กรรมการ 
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    ๔.๖  นายสันติ   อาภรณ์พงษ์   คร ู  กรรมการ    
     ๔.๗  นายคณยศ   ทองดี   คร ู  กรรมการ 

      ๔.๘  นางวรินร าไพ  แถวกระโทก  คร ู  กรรมการ    
               ๔.๙  นายทวี   กมลชิตร   คร ู  กรรมการ 
     ๔.๑๐ นางสาวเขมสรณ์  ศิริปรีดาวัฒน์  คร ู  กรรมการ 
     ๔.๑๑ นายสุทธิพงศ์  ศรีสุวรรณ  คร ู  กรรมการ 
     ๔.๑๒ นางสาวยุพารัตน์  อุทัย   คร ู  กรรมการ 
     ๔.๑๓ นางสาวแสงเดือน  มะลิลา  คร ู  กรรมการ 
     ๔.๑๔ นางสาวณิชาภัทร  จนีประโคน           คร ู  กรรมการ 
     ๔.๑๕ นายภูเบศ  ศรีมหาพรหม           คร ู กรรมการ 
     ๔.๑๖ นายสุชาติ  แผ้วพลสง       ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
     ๔.๑๗ นางสาวพรพิมล  พิมพ์พา      ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
     ๔.๑๘ นายสุมิตร  อันทามา            คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที่   
               ๑. ประสานงาน วางแผน จัดท าแผนปฏิบัติงานหรือโครงการ เสนอผู้บริหารเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานบุคคล  
      ๒. พิจารณาจัดท าแผนงานหรือโครงการของฝ่ายบริหารงานบุคคล  ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
โรงเรียน  และเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา  
   ๓. ก ากับ ตรวจสอบ ดูแลงาน/โครงการให้เกิดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน 

          ๕.  งำนกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง   
       ๕.๑  นางวรินร าไพ  แถวกระโทก  คร ู  หัวหน้างาน  
       ๕.๒  นางสาวเขมสรณ์   ศิริปรีดาวัฒน์  คร ู  กรรมการ 
       ๕.๓  นางสาวอริสรา  แสงเทียน  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

    มีหน้ำที ่  
    ๑.  วางแผนอัตราก าลัง  การสรรหา การก าหนดต าแหน่ง  โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
    ๒.  วางแผน การส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ให้ เ ป็ น ไปตามกฎกระทรว ง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐   

๖.  งำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนเงินเดือน  
       ๖.๑  นางจิดาภา  ยี่รัมย ์    รองผู้อ านวยการ  หัวหน้างาน 
       ๖.๒  นายจีระศักดิ์  โพธิ์พุ่ม   คร ู   กรรมการ 
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      ๖.๓  นางวรินร าไพ  แถวกระโทก  คร ู   กรรมการ 
       ๖.๔  นางสาวณิชาภัทร  จีนประโคน  คร ู   กรรมการ 
       ๖.๕  นางสาวมณฑกาญจน์  ฉกรรจ์ศิลป์ คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

    มีหน้ำที ่  
    ๑.  จัดท าระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย   
     ๒.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินขอความเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งจัดท า
เอกสารผลการพิจารณาเพ่ือเสนอผู้มีอ านาจด าเนินการ โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด    

     
๗. กำรย้ำยและกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ 
 ๗.๑ นางสาวณิชาภัทร  จีนประโคน  คร ู   หัวหน้างาน 
 ๗.๒ นางสาวเขมสรณ์   ศิริปรีดาวัฒน์  คร ู   กรรมการ 
 ๗.๓ นางสาวแสงเดือน  มะลิลา   คร ู   กรรมการ 

      ๗.๔ นางสาวอริสรา  แสงเทียน   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

      มีหน้ำที ่
    ๑.  ด าเนินการ ดูแล จัดท าเกี่ยวกับครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง ครูต่างชาติ อาทิ เอกสารต่างๆ สัญญาจ้าง 

การต่อสัญญา การประเมิน เสนอขอความเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง    
    ๒.  จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพ.๗) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
    ๓.  ด าเนินการเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๘. งำนกำรมำปฏิบัติรำชกำร และกำรลำทุกประเภท 
     ๘.๑  นายประถม  ภักดี   คร ู   หัวหน้างาน 
     ๘.๒  นางสาวแสงเดือน  มะลิลา  คร ู   กรรมการ  
     ๘.๓  นางสาวเขมสรณ์   ศิริปรีดาวัฒน์  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้ำที ่  
              ๑.  จัดท าแบบบันทึกลงเวลามาปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง พร้อมทั้งสรุปรายงานผู้บริหาร      
      ๒.  ควบคุม ดูแลการขออนุญาตลาทุกประเภท พร้อมจัดท าข้อมูลการลาทุกประเภท สรุปรายงานผู้บริหาร  

๙. งำนกำรส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ และกำรขอรับและต่อใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
      ๙.๑  นายสันติ  อาภรณพ์งษ์   คร ู   หัวหน้างาน 
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      ๙.๒  นางสาวพรพิมล  พิมพ์พา      ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
      ๙.๓  นางสาวณิชาภัทร  จีนประโคน  คร ู   กรรมการและเลขานุการ  

    มีหน้ำที่  
               ๑.  สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้
มีผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด     
     ๒.  ดูแล รับผิดชอบ ประสานงานเกี่ยวกับการขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากหนว่ยงานและองค์กรต่างๆ  
     ๓.  รับผิดชอบ การสร้างขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการบรรจุ 
แต่งตั้งการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น การเลื่อนวิทยฐานะ การย้าย การเกษียณอายุราชการ   

      ๔.  รับผิดชอบ ดูแล แนะน า และอ านวยความสะดวกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในการขอรับและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด    
     ๕.  จัดท าบัตรข้าราชการครูใหม่/ต่ออายุบัตรข้าราชการ 

 ๑๐. งำนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
       ๑๐.๑  นางสาวเขมสรณ์   ศิริปรีดาวัฒน์ คร ู   หัวหน้างาน  
       ๑๐.๒  นางสาวณิชาภัทร  จีนประโคน  คร ู   กรรมการ 
       ๑๐.๓  นางสาวพรพิมล  พิมพ์พา      ครูอัตราจ้าง      กรรมการ  
       ๑๐.๔  นางสาวแสงเดือน  มะลิลา  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

               มีหน้ำที่  
     ๑. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มี 

คุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา  
      ๒. จัดท าแผนงาน/โครงการการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๑. งำนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
        ๑๑.๑ นางสาวมณฑกาญจน์  ฉกรรจ์ศิลป์ คร ู   หัวหน้างาน 
        ๑๑.๒ นางสาวยุพารัตน์  อุทัย   คร ู   กรรมการ  
      ๑๑.๓ นายสุทธิพงศ์  ศรีสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
        ๑๑.๔ นายภูเบศ  ศรีมหาพรหม  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

      มีหน้ำที่  
               ๑.  ดูแล รับผิดชอบ  ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     ๒.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๑๒. งำนเสนอขอรับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
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       ๑๒.๑  นางสาวมณฑกาญจน์  ฉกรรจ์ศิลป์ คร ู   หัวหน้างาน 
        ๑๒.๒  นางสาวอริสรา  แสงเทียน  คร ู   กรรมการ 
        ๑๒.๓  นางสาวณิชาภัทร  จีนประโคน  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้ำที ่ 
                ๑.  ดูแล รบัผิดชอบการจัดท าบัญชีรายชื่อการเสนอขอรับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์   
                ๒.  จัดท าทะเบียนข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สิทธิ์การขอรับเครื่องราชย์
อิสริยาภรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 

๑๓.  งำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์   
        ๑๓.๑ นางสาวอริสรา  แสงเทียน  คร ู   หัวหน้างาน 
        ๑๓.๒ นางสาวเขมสรณ์   ศิริปรีดาวัฒน์ คร ู   กรรมการ 
        ๑๓.๓ นางสาวยุพารัตน์  อุทัย   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

        มีหน้ำที่  
                ๑.  รบัผิดชอบ ประสานงาน เรื่องการด าเนินการทางวินัย และการลงโทษ การสั่งพักราชการและ
การให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง      
        ๒.  รับผิดชอบ ประสานงาน เรื่องการรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ การออกจากราชการ โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง   

๑๔. งำนกิจกำรนักเรียน  
        ๑๔.๑  นายคณยศ   ทองด ี   คร ู   หัวหน้างาน 
        ๑๔.๒  นายจีระศักดิ์  โพธิ์พุ่ม   คร ู   กรรมการ  
        ๑๔.๓  นางวรินร าไพ  แถวกระโทก  คร ู   กรรมการ 
        ๑๔.๔  นายทวี กมลชิตร   คร ู   กรรมการ 
       ๑๔.๕  นายกษิดิศ  ศิริเมฆา   คร ู   กรรมการ 
       ๑๔.๖  นางสาวอริสรา  แสงเทียน  คร ู   กรรมการ 

      ๑๔.๗  นางสาวยุพารัตน์  อุทัย  คร ู   กรรมการ 
      ๑๔.๘  นางสาวแสงเดือน มะลิลา  คร ู   กรรมการ 
      ๑๔.๙  นายภูเบศ  ศรีมหาพรหม  คร ู   กรรมการ 
      ๑๔.๑๐ นางสาวมณฑกาญจน์  ฉกรรจ์ศิลป์ คร ู   กรรมการ 
      ๑๔.๑๑ นายสุทธิพงษ์   ศรีสุวรรณ  คร ู     กรรมการ 

         ๑๔.๑๒ นายสุชาติ  แผ้วพลสง      ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
                ๑๔.๑๓  นางสาวพรพิมล  พิมพ์พา      ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
                ๑๔.๑๔  หัวหน้าระดับชั้นทุกชั้น     กรรมการ 
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      ๑๔.๑๕  นางสาวณิชาภัทร  จีนประโคน คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

      มีหน้ำที่  
                 ๑.  จัดท าระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการปกครองนักเรียน  พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้
คณะครู นักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน  รับทราบและถือปฏิบัติ          
                 ๒.  ก ากับ ควบคุม ดูแล  และประสานงานกับครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้
นักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  โดยมีหน้าที่สืบสวน สอบสวนนักเรียนที่
กระท าความผิด โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
            ๓.  สอดส่อง ก ากับ  ดูแลให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยของนักเรียนที่ดีตามระเบียบ 
ของโรงเรียน  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา        

      ๔.  ประสานงานกับครูเวรประจ าวัน หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา ดูแลความประพฤติของนักเรียน
เกี่ยวกับและด าเนินการส่งต่อให้งานพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรม และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน    
        ๕.  จัดท าระบบทะเบียนประวัติเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ป้องกันดูแลแก้ไขปัญหาและระวัง
นักเรียนก่อความไม่สงบในบริเวณโรงเรียน และการมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์    
       ๖.  สรุปผลและรายงานการปฏิบัติงานเพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบ  
                 ๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๑๕. งำนพัฒนำส่งเสริมพฤติกรรม และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  
         ๑๕.๑  นายคณยศ   ทองดี   คร ู   หัวหน้างาน 
         ๑๕.๒  นายจีระศักดิ์  โพธิ์พุ่ม  คร ู   กรรมการ  
         ๑๕.๓  นางสาวมณฑกาญจน์  ฉกรรจ์ศิลป์ คร ู   กรรมการ 
         ๑๕.๔  นางวรินร าไพ  แถวกระโทก  คร ู   กรรมการ 
         ๑๕.๕  นายทวี  กมลชติร   คร ู   กรรมการ 
         ๑๕.๖  นายสุทธิพงษ์  ศรีสุวรรณ  คร ู      กรรมการ 
        ๑๕.๗  นายสุชาติ  แผ้วพลสง      ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
         ๑๕.๘  นายภูเบศ  ศรีมหาพรหม  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

        มีหน้ำที่   
๑. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน  ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
๒. วางแผน ส่งเสริมการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน โดยจัดท าระบบสารสนเทศขอ้มูลนักเรียนเป็นปัจจุบัน   
๓. ประสานงานกับครูเวรประจ าวัน ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ 

ด าเนินการแก้ไขนักเรียน โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง       
๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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๑๖.  งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
        ๑๖.๑  นายทวี  กมลชิตร  คร ู   หัวหน้างาน  
        ๑๖.๒  นายประถม  ภักดี   คร ู   กรรมการ 
         ๑๖.๓  นายคณยศ  ทองดี   ครู    กรรมการ 
         ๑๖.๔  นางสาววรินร าไพ  แถวกระโทก คร ู   กรรมการ 
        ๑๖.๕  นายสุมิตร  อันทามา   คร ู   กรรมการ  
         ๑๖.๖  นายสันติ  อาภรณ์พงษ์  คร ู   กรรมการ 
        ๑๖.๗  นางสาวมณฑกาญจน์  ฉกรรจ์ศิลป์ คร ู   กรรมการ 
         ๑๖.๘  นายกษิดิศ  ศิริเมฆา   คร ู   กรรมการ 
        ๑๖.๙  นางสาวอริสรา  แสงเทียน  คร ู   กรรมการ 
        ๑๖.๑๐ นางสาวเขมสรณ์   ศิริปรีดาวัฒน์ คร ู   กรรมการ   
          ๑๖.๑๑ นางสาวยุพารัตน์  อุทัย  คร ู   กรรมการ 
         ๑๖.๑๒ นางสาวแสงเดือน  มะลิลา  คร ู   กรรมการ 
         ๑๖.๑๓ นายสุทธิพงษ์   ศรีสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
        ๑๖.๑๔ นายขวัญชัย  ปานกลาง   พนักงานราชการ  กรรมการ 
        ๑๖.๑๕ นายสุชาติ  แผว้พลสง      ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
        ๑๖.๑๖ นางสาวพรพิมล  พิมพา      ครูอัตราจ้าง   กรรมการ              
        ๑๖.๑๗ หัวหน้าระดับ/ครูที่ปรึกษาทุกห้อง    กรรมการ 
         ๑๖.๑๘ นายภูเบศ  ศรีมหาพรหม  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
         ๑๖.๑๙ นางสาวณิชาภทัร  จีนประโคน คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        มีหน้ำที่   
                  ๑. วางแผน รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
          ๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา เครือข่ายผู้ปกครองในการเยี่ยมบ้านนักเรียน การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล พร้อมทั้งการจัดท ากรอกข้อมูลระบบ  Care For All  หรือระบบการคัดกรองอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดก าหนด เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตามล าดับขั้นตอน การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข การส่งต่อ  
พร้อมสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  
          ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๗. งำนกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขในสถำนศึกษำ  
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        ๑๗.๑  นายสุมิตร  อันทามา   ครู    หัวหน้างาน 
         ๑๗.๒  นายทวี  กมลชติร   คร ู   กรรมการ 
         ๑๗.๓  นายคณยศ  ทองดี   คร ู   กรรมการ 
        ๑๗.๔  นางสาวเขมสรณ์  ศิริปรีดาวัฒน์ คร ู   กรรมการ 
         ๑๗.๕  นางสาวณิชาภัทร  จีนประโคน คร ู   กรรมการ 
         ๑๗.๖  นายขวัญชัย  ปานกลาง   พนักงานราชการ  กรรมการ  
        ๑๗.๗  นายสุชาติ  แผ้วพลสง      ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
        ๑๗.๘  นายกษิดิศ  ศิริเมฆา   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

        มีหน้ำที่   
                 ๑.  จัดท าแผนงาน โครงการ การก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
อาทิ โครงการสถานศึกษาสีขาว  โรงเรียนปลอดบุหรี่       
        ๒.  จัดท าระบบข้อมูลปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  พร้อมรายงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
        ๓.  ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 ๑๘. งำนสภำนักเรียน   
         ๑๘.๑  นางสาวยุพารัตน ์ อุทัย  คร ู   หัวหน้างาน 
         ๑๘.๒  นายคณยศ   ทองดี   คร ู   กรรมการ 
         ๑๘.๓  นางสาวเขมสรณ์  ศิริปรีดาวัฒน์ คร ู   กรรมการ 
          ๑๘.๔  นางสาวมณฑกาญจน์  ฉกรรจ์ศิลป์ คร ู   กรรมการ 
          ๑๘.๕  นายภูเบศ  ศรีมหาพรหม  คร ู   กรรมการ 
         ๑๘.๖  นางวรรณา  อู๋ไพจิตร  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
         ๑๘.๗  นายสุทธิพงษ์   ศรีสุวรรณ  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        หน้ำที่   
                  ๑.  ให้ค าปรึกษา แนะน า ควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ
สภานักเรียน  ให้อยู่ในขอบข่ายที่เหมาะสม  และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน  

        ๒.  ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินกิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา พร้อมทั้งสรุปและรายงานผล 
         ๓.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑๙. งำนรักษำควำมปลอดภัย จรำจร และเครือข่ำยรถรับ – ส่งนักเรียน 
         ๑๙.๑  นายจีระศักดิ์  โพธิ์พุ่ม  คร ู   หัวหน้างาน  
        ๑๙.๒  นายทวี   กมลชติร   คร ู   กรรมการ 
        ๑๙.๓  นายสุมิตร  อันทามา            คร ู กรรมการ  
        ๑๙.๔  นายประถม  ภักดี   คร ู   กรรมการ 
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        ๑๙.๕  นายสุทธิพงศ์  ศรีสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
        ๑๙.๖  นางสาวเขมสรณ์  ศิริปรีดาวัฒน์ คร ู   กรรมการ 
        ๑๙.๗  นางสาวแสงเดือน  มะลิลา  คร ู   กรรมการ 
        ๑๙.๘  นางวรินร าไพ  แถวกระโทก  คร ู   กรรมการ 
        ๑๙.๙  นายกษิดิศ  ศิริเมฆา   คร ู   กรรมการ 
        ๑๙.๑๐ นายประดุงศักดิ์  เข็มบุปผา     ยามรักษาการ กรรมการ 
       ๑๙.๑๑ นายคณยศ   ทองดี            ครู                   กรรมการและเลขานุการ         
       ๑๙.๑๒ นายสุชาติ  แผ้วพลสง      ครูอัตราจ้าง             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                มีหน้ำที่  
       ๑.  ดูแลรักษาความปลอดภัย และก ากับดูแลการอยู่เวรรักษาการณ์ การออกค าสั่งเวรรักษาการณ์
กลางวัน และกลางคืน  
        ๒.  จัดระบบ และบริการงานจราจรภายใน – ภายนอกสถานศึกษา  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเกิดความปลอดภัยสูงสุด 
      ๓. ประสานงานกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่  ในการจัดบริการ อ านวยความสะดวกด้านจราจร   
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยสูงสุด       
         ๔. ประสานงาน  สร้างเครือข่ายรถรับ – ส่งนักเรียน  โดยให้จัดท าข้อมูลนักเรียนที่โดยสารกับรถ
รับส่ง  โดยมีมาตรการควบคุม ก ากับ ดูแล  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยสูงสุด 
         ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒๐. งำนดูแลระบบ To School 
       ๒๐.๑  นายกษิดิศ  ศิริเมฆา   คร ู   หัวหน้างาน  
        ๒๐.๒  นางสาวณิชาภัทร  จีนประโคน  คร ู   กรรมการ 
       ๒๐.๓ ครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษา/ฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
       ๒๐.๔  นายภูเบศ  ศรีมหาพรหม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

       มีหน้ำที่   
                ๑. วางแผน รับผิดชอบงานระบบ To School ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด  
        ๒. ประสานงานกับครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษา/ฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งการจัดท ากรอกข้อมูล สนับสนุน
งานระบบ To School อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตามล าดับขั้นตอน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกัน
ช่วยเหลือและแก้ไข การส่งต่อ  พร้อมสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด   
        ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒๑. งำนชมรม TO BE NUMBER ONE  
       ๒๑.๑  นายภูเบศ  ศรีมหาพรหม  คร ู   หัวหน้างาน 
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       ๒๑.๒  นายคณยศ   ทองดี   คร ู   กรรมการ 
       ๒๑.๓  นายสุมิตร  อันทามา   คร ู   กรรมการ 
       ๒๑.๔  นายกษิดิศ  ศิริเมฆา   คร ู   กรรมการ 
        ๒๑.๕  นางสาวมณฑกาญจน์  ฉกรรจ์ศิลป์ คร ู   กรรมการ 
       ๒๑.๖  นางสาวเขมสรณ์   ศิริปรีดาวัฒน์ คร ู   กรรมการ 
       ๒๑.๗  นางสาวแสงเดือน  มะลิลา  คร ู   กรรมการ 
       ๒๑.๘  นางสาวณิชาภัทร  จีนประโคน  คร ู   กรรมการ  
        ๒๑.๙  นางสาวพรพิมล  พิมพ์พา      ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
        ๒๑.๑๐ นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE    กรรมการ 
       ๒๑.๑๑ นายสุทธิพงศ์  ศรีสุวรรณ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
       มีหน้ำที่ 
       ๑. ให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินงานของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
      ๒. ติดต่อจัดหาทุนเพื่อน ามาจัดกิจกรรม ดูแลเรื่องการเงินภายในชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
               ๓. ดูแลด้านสวัสดิการ ด้านเอกสาร การจัดกิจกรรมส าหรับสมาชิก รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในรูปแบบต่างๆ 
               ๔. รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด รับแจ้งเบาะแสผู้เสพและผู้ค้า ให้ค าปรึกษา ปัญหา
สารเสพติด รับแจ้งความประสงค์เข้ารับการบ าบัดรักษาสารเสพติด สอดส่องดูแลเพ่ือนกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกล
ยาเสพติด สังเกตการณ์ผู้มีพฤติกรรมน่าสงสัยต่อการติดสารเสพติด 
               ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
        ๒๒. งำนสำรสนเทศ และประชำสัมพันธ์ 
       ๒๒.๑  นางสาวณิชาภัทร  จีนประโคน  คร ู   หัวหน้างาน 
       ๒๒.๒  นายจีระศักดิ์  โพธิ์พุ่ม   คร ู   กรรมการ  
       ๒๒.๓  นายทวี  กมลชิตร   คร ู   กรรมการ 
      ๒๒.๔  นายคณยศ  ทองดี   คร ู   กรรมการ 
       ๒๒.๕  นายสุมิตร  อันทามา   คร ู   กรรมการ 
       ๒๒.๖  นายกษิดิศ  ศิริเมฆา   คร ู   กรรมการ 
        ๒๒.๗  นายสันติ  อาภรณ์พงษ์  คร ู   กรรมการ 
        ๒๒.๘  นางสาวมณฑกาญจน์  ฉกรรจ์ศิลป์ คร ู   กรรมการ 
       ๒๒.๙  นางสาวเขมสรณ์   ศิริปรีดาวัฒน์ คร ู   กรรมการ 
       ๒๒.๑๐ นางสาวยุพารัตน์  อุทัย  คร ู   กรรมการ 
        ๒๒.๑๑ นางสาวแสงเดือน  มะลิลา  คร ู   กรรมการ 
       ๒๒.๑๒ นางสาววรินร าไพ  แถวกระโทก คร ู   กรรมการ 
        ๒๒.๑๓ นางสาวอริสรา  แสงเทียน  คร ู     กรรมการ 



~ 12 ~ 
 

        ๒๒.๑๔ นายสุทธิพงศ์  ศรีสุวรรณ  คร ู   กรรมการ 
       ๒๒.๑๕ นายภูเบศ  ศรีมหาพรหม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

       มีหน้ำที่ 
       ๑. ก าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรในสายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ร่วมกับรองผู้อ านวยการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
       ๒. รวบรวม และจัดระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
       ๓. จัดท าแผนภูมิสายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล พรรณนางาน และปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
      ๔. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในกลุ่มบริหารงานบุคคล  

     ๕. จัดท ารายงาน สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกลุ่มบริหารงานบุคคล ตลอดทุกภาคเรียน  
     ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อย่างเต็มที่ เต็มก าลัง
เต็มความสามารถ เพ่ีอให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการและเกิดประโยชน์สูงสุด   หากมีปัญหาอุปสรรคใดๆ                  
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร่งด่วน  เพ่ือที่จะได้หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป  
 

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๖ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

 
                   (นางสารภี  เลไธสง) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
 



๑ 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนนำงรองพิทยำคม  
   ที ่ ๘๐/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
 …………………………………………………. 

 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียนนำงรองพิทยำคม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล 
ตำมภำรกิจหลักของโรงเรียนมัธยมศึกษำ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๔๗ เรื่องมอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีหน้ำที่
บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ และเพ่ือให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำร
ในสถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนหรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และกำรพัฒนำโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนตำมกฎกระทรวงที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐     
จึงมอบหมำยงำนและหน้ำที่รับผิดชอบให้บุคลำกรได้ปฏิบัติหน้ำที่ในฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔   ดังต่อไปนี้ 
 
      ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑   นำงสำรภี  เลไธสง    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำน  
๑.๒   นำงอรพิน  ขุนเพ็ง                   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
๑.๓   นำยภำคิน  ยิ่งภัทรกิจ               ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
๑.๔   นำยอำยุปข่ำน  สยำมประโคน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.๕   นำงสำวสรำวลี  มำประจวบ ครู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกำรบริหำรวิชำกำร 

 ๒. คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ 
                    ๒.๑  นำยอำยุปข่ำน  สยำมประโคน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน         ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำร 
                  ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  

มีหน้าที่   
          ๑.  วำงแผนน ำแนวนโยบำยของโรงเรียนในด้ำนกำรบริหำรงำนไปสู่กำรปฏิบัติ  

 ๒.  ร่วมประชุมเพ่ือรับทรำบข้อมูลแนวปฏิบัติต่ำงๆ ให้ทันเหตุกำรณ์ รวมทั้งให้ค ำปรึกษำ 
หำรือในกำรพัฒนำงำนตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  

๓.  เป็นกรรมกำรที่ปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำกำรบริหำรงำน  
๔.  ให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ 

กับบุคลำกรทุกฝ่ำยภำยในโรงเรียนและบุคลำกรภำยนอกโรงเรียน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  

 

 



๒ 
 

๕.  ก ำหนดมำตรฐำนกำรบริหำรงำน และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรบริหำร 
งำน ได้แก่ งำนพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่น งำนวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร งำนจัดกำรเรียนกำรสอน งำนพัฒนำ 
หลักสูตรสถำนศึกษำ งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ งำนทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลกำรเรียน งำนวิจัย 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ งำนพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ งำนนิเทศกำรศึกษำ งำนแนะแนว งำนพัฒนำ 
และใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ งำนหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
                     ๖.  ประสำนงำนครูในกลุ่มสำระเพ่ือวำงแผนกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรจัด 
กิจกรรมหรือโครงกำรที่ส่งเสริมควำมรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนตำมกลุ่มสำระนั้น ๆ  

๗.  ประสำนงำนครูในสำยชั้นเพื่อวำงแผนกำรปฏิบัติงำน กำรเรียนกำรสอน กำรดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน กำรสร้ำงระเบียบวินัยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ทุกคน 

          ๒.๒  นำงสำวสรำวลี  มำประจวบ          ครู  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำย   
    บริหำรวิชำกำร                      

มีหน้าที่   
          ๑.  ร่วมวำงแผนน ำแนวนโยบำยของโรงเรียนในด้ำนกำรบริหำรงำนไปสู่กำรปฏิบัติ  

 ๒.  ร่วมประชุมเพ่ือรับทรำบข้อมูลแนวปฏิบัติต่ำงๆ ให้ทันเหตุกำรณ์ รวมทั้งให้ค ำปรึกษำ 
หำรือในกำรพัฒนำงำนตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  

๓.  ให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ 
กับบุคลำกรทุกฝ่ำยภำยในโรงเรียนและบุคลำกรภำยนอกโรงเรียน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  
                     ๔.  ประสำนงำนครูในกลุ่มสำระเพ่ือวำงแผนกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน                                
กำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรที่ส่งเสริมควำมรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนตำมกลุ่มสำระนั้น ๆ  

๕.  ประสำนงำนครูในระดับชั้นเรียนเพ่ือวำงแผนกำรปฏิบัติงำน กำรเรียนกำรสอน กำรดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน กำรสร้ำงระเบียบวินัยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ทุกคน 
  

          ๒.๓ นำงรุ่งรัตน์  จ ำปำโพธิ์          ครู  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำเลขำนุกำร 
   ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 

     ๒.๔ นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์   ครู ผู้ช่วย 
     ๒.๕ นำงสำวเพ็ญพรรณ  เผียดนอก ครู ผู้ช่วย 
     ๒.๖ นำงสำวฐิติมำ  ยิ่งยง ครู ผู้ช่วย 
     ๒.๗ นำงสำวสุธภำ  กลมนุกูล ครู ผู้ช่วย 
     ๒.๘ นำงสำวปวีณำ  โสภำ ครู   ผู้ช่วย 
     ๒.๙ นำยมนตรี  ชื่นอุรำ ครู ผู้ช่วย 

๖.  ประสำนงำนครู... 



๓ 
 
     ๒.๑๐ นำงสำวพัชรำ  เกำรัมย์ ครู ผู้ช่วย 

    มีหน้าที่ 
                    ๑.  รับส่งหนังสือฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
                    ๒.  จัดท ำและจัดเก็บหนังสือเอกสำรต่ำง ๆ ของฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
                    ๓.  จัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
                    ๔.  บริหำรงำนธุรกำร/งำนสำรบรรณ งำนฝ่ำยบริหำรวิชำกำร และจัดท ำให้เป็นปัจจุบัน  
ทันเวลำ เกษียณ น ำเสนอหนังสือ รำชกำรและประสำนงำน  แจกจ่ำยอย่ำงมีระบบและตรวจสอบได้ 
                    ๕.  บริหำรจดักำรศูนย์วิชำกำรให้เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ควำมรู้จำกเอกสำร คู่มือ หนังสือที่ส่งมำ   
เผยแพร่แก่ครู  หรือส่งต่อไปยังกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
                    ๖.  บริหำรกำรจัดห้องส ำนักงำน โครงสร้ำงบริหำรงำน ท ำเนียบบุคลำกรในฝ่ำยบริหำรวิชำกำร         ให้
สวยงำมทันสมัย ได้มำตรฐำนและส่งเสริมบรรยำกำศทำงวิชำกำร 
                    ๗. ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
                    ๘.  จัดท ำสำรสนเทศ ข้อมูล สถิติข้อมูลทำงวิชำกำรอย่ำงเป็นระบบ และทันสมัย 
                    ๙.  งำนตอบแบบสอบถำม  กำรให้บริกำรข้อมูลต่ำงๆ เพื่อกำรวิเครำะห์  กำรวิจัย  ตำมท่ี 
หน่วยงำนรำชกำร หรือบุคคลขอควำมร่วมมือมำ โดยประสำนกับบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 
                    ๑๐.  ให้บริกำรงำนด้ำนวิชำกำร งำนปฏิคม ประชำสัมพันธ์  ในส ำนักงำนวิชำกำร แก่บุคลำกร 
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลำกรภำยนอก 
          ๑๑.  บันทึกกำรประชุม  ให้น ำเสนอบันทึกสมุดเยี่ยมฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
          ๑๒.  งำนส่งเสริมนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำรระดับต่ำงๆ  ทั้งในและนอกโรงเรียน 
               ๑๓.  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

    
  ๓. งานแผนงานวิชาการ 

          ๓.๑ นำงสำวปวีณำ  โสภำ ครู ประธำนกรรมกำร 
     ๓.๒ นำยมนตรี  ชื่นอุรำ ครู กรรมกำร 
     ๓.๓ นำงสำวพัชรำ  เกำรัมย์ ครู กรรมกำร 
                    ๓.๔ นำงรุ่งรัตน์  จ ำปำโพธิ์          ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     มีหน้าที ่
     ๑.  จัดท ำแผนหรือโครงกำรส ำหรับงำนวิเครำะห์งบประมำณและแผนปฏิบัติกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
           ๒.  วิเครำะห์และประสำนงำนกำรจัดท ำแผนให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียนและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
          ๓.  ช่วยเหลือประสำนงำน ก ำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรวบรวมแผนงำน โครงกำร เพ่ือให้เกิด
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๖.  บริหำรกำรจัด... 



๔ 
 
         ๔.  ติดตำมรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โครงกำร และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมโครงกำรประจ ำปี 
         ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย   
 
  ๔.  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
       ๔.๑ นำงสำรภี  เลไธสง              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน        ประธำนกรรมกำร 
                     ๔.๒ นำยอำยุปข่ำน  สยำมประโคน     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             รองประธำนกรรมกำร 
                     ๔.๓ นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ ์         คร ู          กรรมกำร 
                     ๔.๔ นำยวชิรุทย์  อนุศิริ                 ครู                                       กรรมกำร 
                  ๔.๕ นำยสันติ  อำภรณ์พงษ์       คร ู                                       กรรมกำร 
                     ๔.๖ นำงอริยำพร  ข ำวงค์                 ครู                                  กรรมกำร 
                     ๔.๗ นำยทวี  กมลชิตร        ครู                                      กรรมกำร 
                     ๔.๘ นำยคณยศ  ทองดี        ครู                                      กรรมกำร 
                     ๔.๙ นำงพิณภรณ์  วิทย์ศลำพงษ์       ครู                         กรรมกำร 
                     ๔.๑๐ นำยชัยเวียง  โคตรดก       คร ู          กรรมกำร 

๔.๑๑ นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์       คร ู      กรรมกำร 
                     ๔.๑๒ นำยพำนุวัฒน์  ป้องเคน           คร ู     กรรมกำร 
                     ๔.๑๓ นำงสำวเพ็ญพรรณ  เผียดนอก   ครู      กรรมกำร 
                     ๔.๑๔ นำงสำวสรำวลี  มำประจวบ      คร ู                                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                     ๔.๑๕ นำยมนตรี  ชื่นอุรำ                 ครู                                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                     ๔.๑๖ นำยสุรศักดิ์  วิทย์ศลำพงษ์        ครู                                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     มีหน้าที ่
                    ๑. วำงแผนกำรด ำเนินงำนวิชำกำร ก ำหนดสำระรำยละเอียดของหลักสูตรระดับสถำนศึกษำ และ 
แนวกำรจัดสัดส่วนสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ                    
ขั้นพ้ืนฐำน สภำพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำของท้องถิ่น 
                    ๒. จัดท ำคู่มือกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ นิเทศ ก ำกับ ติดตำม                                            
ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล และกำรแนะแนวให้สอดคล้อง
และเป็นไปตำมมำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
           ๓. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้                        
กำรวัดผลและประเมินผล และกำรแนะแนวให้เป็นไปตำมจุดหมำยและแนวทำงกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 
           ๔. ประสำนควำมร่วมมือจำกบุคคล หน่วยงำน องค์กรต่ำงๆ และชุมชน เพ่ือให้กำรใช้หลักสูตรเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุณภำพ 

๔.๑๑ นำงนภัสสร... 



๕ 
 
           ๕.  ประชำสัมพันธ์หลักสูตรและกำรใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และน ำ
ข้อมูลป้อนกลับจำกฝ่ำยต่ำงๆ มำพิจำรณำเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
           ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
           ๗.  ติดตำมผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนรำยบุคคล ระดับช่วงชั้นและระดับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในแต่ละปี
กำรศึกษำ เพ่ือปรับปรุง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ 
           ๘.  ตรวจสอบ ทบทวนประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของครู และกำรบริหำรหลักสูตรระดับ
สถำนศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ แล้วใช้ผลกำรประเมินเพ่ือวำงแผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของครูและกำรบริหำรหลักสูตรในปี
กำรศึกษำต่อไป 
           ๙.  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรบริหำรหลักสูตรของสถำนศึกษำ โดยเน้นผลกำรพัฒนำคุณภำพ
นักเรียนต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรระดับเหนือสถำนศึกษำ สำธำรณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
                  ๑๐.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

๕. งานจัดการเรียนรู ้
  ๕.๑ นำยอำยุปข่ำน  สยำมประโคน     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน            ประธำนกรรมกำร 
                     ๕.๒ นำงสำวสรำวลี  มำประจวบ        ครู                                            รองประธำนกรรมกำร 
                     ๕.๓ นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์          คร ู               กรรมกำร 
                     ๕.๔ นำยวชิรุทย์  อนุศิริ                  ครู                                            กรรมกำร 
                  ๕.๕ นำยสันติ  อำภรณ์พงษ์       คร ู                                            กรรมกำร 
                     ๕.๖ นำงอริยำพร ข ำวงค์                 ครู                                       กรรมกำร 
                     ๕.๗ นำยทวี  กมลชิตร        ครู                                           กรรมกำร 
                     ๕.๘ นำยคณยศ  ทองดี              ครู                                           กรรมกำร 
                     ๕.๙ นำงพิณภรณ์  วิทย์ศลำพงษ์       ครู                              กรรมกำร 
                     ๕.๑๐ นำยชัยเวียง  โคตรดก       คร ู      กรรมกำร 

๕.๑๑ นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์       คร ู        กรรมกำร 
                     ๕.๑๒ นำยพำนุวัฒน์  ป้องเคน       คร ู     กรรมกำร 
                     ๕.๑๓ นำงรุง่รัตน์  จ ำปำโพธิ์       คร ู     กรรมกำร 
                     ๕.๑๔ นำยมนตรี  ชื่นอุรำ                 ครู                                            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                     ๕.๑๕ นำยสมพุด  เกตขจร               ครู                                            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   
        มีหน้าที่ 
      ๑.  ศึกษำวิเครำะห์เอกสำรหลักสูตรแกนกลำง กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑   
      ๒.  วิเครำะห์สภำพแวดล้อม และประเมินสถำนภำพสถำนศึกษำ เพ่ือก ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ  

๕.๘ นำยคณยศ... 



๖ 
 
เป้ำหมำย คุณลักษณะพึงประสงค์ โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยรวมทั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
      ๓.  จัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตรและสำระต่ำงๆที่ก ำหนดให้มีในหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยำยำมบูรณำกำรเนื้อหำสำระทั้งในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เดียวกัน 
และระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม 
      ๔.  วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดตำรำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
                     ๕.  จัดท ำค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่กำรสอน 
                     ๖.  น ำหลักสูตรไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน และบริหำรจัดกำรกำรใช้หลักสูตรที่เหมำะสม 
        ๗.  นิเทศกำรใช้หลักสูตร 
      ๘.  ติดตำมและประเมินผลกำรใช้หลักสูตร 
      ๙.  ปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรตำมควำมเหมำะสม 
 ๑๐.  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้แสดงผลงำนทำงวิชำกำร  

๑๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกำสเข้ำร่วมแข่งขันและทดสอบควำมรู้ทำงวิชำกำร 
ของสถำบันอื่นทำงวิชำกำรในทุกระดับ  

๑๒. ฝึกอบรม ให้ควำมรู้กับนักเรียนก่อนที่จะเข้ำร่วมแข่งขันทำงวิชำกำรกับสถำบันอื่น  
๑๓. จัดระบบสวัสดิกำร กำรบริกำร และกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 

ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  
๑๔. ส ำรวจและรำยงำนผลปัญหำ อุปสรรคและควำมส ำเร็จของกิจกรรมทำงวิชำกำร  

ต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
     ๑๕.  งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
 

๖. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       ๖.๑  นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์          หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย       
       ๖.๒  นำยวิชรุทย์  อนุศิริ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์     
       ๖.๓  นำยสันติ  อำภรณ์พงษ์   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้รู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี     
            ๖.๔  นำงอริยำพร  ข ำวงค์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
                     ๖.๕  นำยทวี  กมลชิตร หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ       
                     ๖.๖  นำยคณยศ  ทองดี หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
                     ๖.๗  นำงพิณภรณ์  วิทย์ศลำพงษ์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
                     ๖.๘  นำยชยัเวียง  โคตรดก หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
                     ๖.๙  นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์ หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน                         
  
           มีหน้าที ่

๖.๗  นำงพิณภรณ.์.. 



๗ 
 
     ๑.  วำงแผนกำรปฏิบัติงำน /โครงกำร จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มสำระฯร่วมกับฝ่ำยบริหำร
วิชำกำร 
     ๒.  เป็นคณะกรรมกำรบริหำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
 ๓.  ประสำนงำนให้ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกคนจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ในรำยวิชำที่รับผิดชอบ 
 ๔.  วิเครำะห์หลักสูตร แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
ติดตำมดูแลกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้สนองหลักกำรและจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร  
พัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 ๕.  ควบคุมดูแลกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ เช่น กำรจัดนิทรรศกำร กิจกรรม 
วิชำกำร กำรประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม จัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเป็นกำร 
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์  
     ๖.  วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดตำรำงสอน และจัดบุคลำกรสอนในรำยวิชำต่ำงๆ 
ของกลุ่มสำระฯ ร่วมกับฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
      ๗.  ควบคุมดูแลและนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูในกลุ่มสำระฯ ให้เป็นไป 
ตำมหลักสูตร 
      ๘.  ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนของครูในกลุ่มสำระฯ 
      ๙.  ควบคุมดูแลกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผล 
     ๑๐. จัดครูสอนแทนในกลุ่มสำระฯ 
             ๑๑. ส่งเสริมครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้มีโอกำสพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ 
              ๑๒. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 ๗.  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
     ๗.๑  นำงสำวสรำวลี  มำประจวบ         คร ู            ประธำนกรรมกำร  
 ๗.๒  นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์           ครู                                    กรรมกำร 

       ๗.๓  นำยวิชรุทย์  อนุศิริ ครู                                    กรรมกำร 
                     ๗.๔  นำยสนัติ  อำภรณ์พงษ์        ครู กรรมกำร  
          ๗.๕  นำงอริยำพร  ข ำวงค์ ครู     กรรมกำร 
       ๗.๖  นำยทวี  กมลชิตร ครู                                    กรรมกำร 
                     ๗.๗  นำยคณยศ  ทองดี ครู         กรรมกำร 
                     ๗.๘  นำงพิณภรณ์  วิทย์ศลำพงษ์ ครู กรรมกำร 
                     ๗.๙  นำยชยัเวียง  โคตรดก ครู กรรมกำร 

๗.๑๐ นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์          ครู        กรรมกำร 
                     ๗.๑๑ นำงรุ่งรัตน์  จ ำปำโพธิ์               ครู                                   กรรมกำรและและเลขำนุกำร 

              
มีหน้าที่... 



๘ 
 
         มีหน้าที่ 
         ๑.  ส่งเสริมให้ครูจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ตำมสำระและหน่วยกำรเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
                      ๒.  ส่งเสรมิให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้  โดยจัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมสอดคล้องกับควำมสนใจ 
และควำมถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ 
เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหำ กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง กำรปฏิบัติกำรจริง กำรส่งเสริมให้รักกำรอ่ำน และใฝ่รู้ 
อย่ำงต่อเนื่อง กำรผสมผสำนควำมรู้ต่ำงๆให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
ที่สอดคล้องกับเนื้อหำสำระ กิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรจัด 
กระบวนกำรเรียนรู้และกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นหรือเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมำมีส่วนร่วมในกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนตำมควำมเหมำะสม  
 ๓.  ส่งเสริมให้ใช้วิธีกำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ (วิจัยในชั้นเรียน) 
  ๔.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักกำรอ่ำนและใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรผสมผสำนควำมรู้ต่ำงๆให้สมดุลกัน 
  ๕.  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้อง 
กับเนื้อหำสำระกิจกรรม 
  ๖.  จัดบรรยำกำศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 ๗.  น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นและประสำนควำมร่วมมือเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นเข้ำมำมี 
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมควำมเหมำะสม เพ่ือร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ  
  ๘.  จัดให้มีกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนแก่ครูในกลุ่มสำระต่ำงๆ โดยเน้นกำรนิเทศท่ีร่วมมือกัน 
แบบกัลยำณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนร่วมกันหรือแบบอ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม 
 ๙.  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

  ๘.  งานวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
        ๘.๑  งานวัดผล ประเมินผล 
                 ๘.๑.๑  นำยสมพุด  เกตขจร                  คร ู   หัวหน้ำงำนวัดผล ประเมินผล 
            ๘.๑.๒  นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์           คร ู  ผู้ช่วย   
            ๘.๑.๓  นำงสำวฐิติมำ  ยิ่งยง            คร ู  ผู้ช่วย  
            ๘.๑.๔  นำยมนตรี  ชืน่อุรำ              คร ู  ผู้ช่วย 
            ๘.๑.๕  นำงสำวปวีณำ  โสภำ                 คร ู  ผู้ช่วย 
            ๘.๑.๖  นำงนวลฉว ี วรีำพันธ์            คร ู  ผู้ช่วย 
                            ๘.๑.๗  นำยสิทธิกร ณ รังศรี            คร ู                         ผูช้่วย 

          มีหน้าที ่
 ๑.  ก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวัดผลประเมินผลของสถำนศึกษำ 
 ๒.  จัดท ำปฏิทินและตำรำงสอบประจ ำภำคเรียน โดยกำรประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 ๓.  จัดท ำปฏิทินและตำรำงสอบแก้ตัวประจ ำภำคเรียนโดยกำรประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  



๙ 
 

๔. ติดตำมตรวจสอบเครื่องมือวัดผลเทียบกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ว่ำสอดคล้องและครอบคลุม 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตรงตำมตัวชี้วัดและเป็นไปตำมสำระกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดในหลักสูตรแกนกลำงและหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

 ๕.  จัดท ำเอกสำร  แบบฟอร์มค ำร้องต่ำง ๆ ที่ใช้ในงำนวัดผล 
 ๖.  ติดตำมเรื่องผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ผลกำรสอบ  O-NET ของนักเรียน 
 ๗.  ส่งเสริมให้ครูด ำเนินกำรวัดผล และกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นกำรประเมิน 
ตำมสภำพจริง  จำกกระบวนกำรปฏิบัติ และผลงำน 
 ๘.  ด ำเนินกำรจัดซื้อและจัดหำแบบพิมพ์ที่ใช้ในงำนทะเบียนตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 
ว่ำด้วยเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ (ปพ.๑,ปพ.๒ และ ปพ.๓)    
   ๙.  จัดให้เทียบโอนควำมรู้  ทักษะประสบกำรณ์  และผลกำรเรียนจำกสถำนศึกษำอื่น   
สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนอ่ืน ๆ  ตำมแนวทำงที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

๑๐.  พัฒนำเครื่องมือวัด และประเมินผลให้ได้มำตรฐำน 
  ๑๑.  วำงแผนกำรวัดผล ประเมินผล  ได้แก่  กำรบริหำรจัดกำรให้มีแบบทดสอบให้มีกำรส่ง 

แบบทดสอบอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถตรวจสอบได้ และมีกำรตรวจสอบคุณภำพข้อสอบ ด ำเนินกำรสอบอย่ำงรัดกุม  
เป็นไปตำมระเบียบกำรคุมสอบ  ควบคุม  ก ำกับติดตำม  กำรวัดผลและประเมินผล  กำรสอบเก็บคะแนน  กำรสอบ 
กลำงภำค ปลำยภำค ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรวัดผล 
  ๑๒.  จัดท ำข้อมูลรำยวิชำของครูผู้สอนลงในโปรแกรม SGS ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑๓.  จัดท ำแบบบันทึกกำรจัดส่ง กำรเบิก- รับ แบบทดสอบอย่ำงชัดเจน 

            ๑๔.  ด ำเนินกำรรับค ำร้องขอสอบแก้ตัว กำรเรียนซ้ ำ ส ำรวจนักเรียนที่มีปัญหำติด  ๐ , ร , มส  
และ มผ แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทรำบและด ำเนินกำรแก้ไขให้เรียบร้อย  

  ๑๕.  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

   ๘.๒.  งานทะเบียนนักเรียน 
               ๘.๒.๑  นำงนวลฉวี  วีรำพันธ์  คร ู นำยทะเบียน  
           ๘.๒.๒  นำงปรียำลักษณ ์เฮงวำณิชย์ คร ู ผู้ช่วย 
           ๘.๒.๓  นำยสุรศักดิ์  วทิย์ศลำพงษ์   คร ู ผู้ช่วย 
           ๘.๒.๔  นำยพำนุวัฒน์  ป้องเคน  คร ู ผู้ช่วย 
           ๘.๒.๕  นำงสำวสธุภำ  กลมนุกูล         คร ู               ผูช้่วย 
                            ๘.๒.๖  นำงสำวฐิติมำ  ยิ่งยง                    คร ู               ผูช้่วย 
           ๘.๒.๗  นำยสิทธิกร ณ รังศรี             คร ู                       ผู้ชว่ย  

                   มีหน้าที่ 
 ๑.  จัดท ำทะเบียนนักเรียนให้เป็น ปัจจุบัน 

          ๒.  ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลนักเรียน  ลงทะเบียนข้อมูลลงในโปรแกรม Secondary grading system  

๗.  ส่งเสริมให้... 



๑๐ 
 
ในระบบงำนทะเบียน 

๓.  จัดส่งข้อมูล on web  ให้เป็นปัจจุบัน 
๔.  จัดท ำข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPA) ของนักเรียนชั้น ม.๖ 
๕.  ให้ควำมร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกำรเรียน กำรสอน กำรโอน กำรย้ำย ทะเบียน ข้อมูลนักเรียน   

จ ำนวนนักเรียนเข้ำเรียน ลำออก กำรออกกลำงคัน จบกำรศึกษำ และจ ำหน่ำยนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๖.  จัดท ำกำรลงข้อมูลผลกำรเรียน กำรสอบแก้  ๐ , ร , มส , มผ  และกำรเรียนซ้ ำของนักเรียน         

ให้เป็นปัจจุบัน 
  ๗.  จัดให้มีกำรลงทะเบียนเรียนวิชำเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
                ๘.  จัดท ำแบบฟอร์ม แบบค ำร้องต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนทะเบียน 

๙.  ด ำเนินเกี่ยวกับกำรมอบตัวนักเรียนใหม่ ออกเลขประจ ำตัว จัดพิมพ์ชื่อนักเรียนแยกเป็นรำยห้อง 
ให้เป็นปัจจุบัน 

๑๐. ด ำเนินกำรจัดท ำใบรับรองผลกำรเรียนแก่นักเรียนที่จะจบหลักสูตร ( ปพ.๒ ) เก็บรูปถ่ำย 
นักเรียนส ำหรับติด ปพ. ๑-ต/ป ออกใบรับรอง ใบประกำศนียบัตร ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรออก ปพ. ๑ – ๙  
และใบประกำศนียบัตร 

๑๑. งำนกำรตรวจสอบคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ เมื่อมีกำรประสำนงำนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  
๑๒. กำรเทียบโอนกำรเรียน 
๑๓. ด ำเนินกำรรับค ำร้องขอแก้ไขหลักฐำนในทะเบียนนักเรียนให้ถูกต้อง 
๑๔. เผยแพร่ควำมรู้ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับงำนทะเบียน 
๑๕. จัดท ำสรุปผลกำรเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบเพ่ือรำยงำนผลกำรเรียน 
๑๖. งำนอ่ืน ๆ ทีได้รับมอบหมำย 

  ๙.  งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
           ๙.๑  นำงสำวพัชรำ  เกำรัมย์ ครู       ประธำนกรรมกำร  

       ๙.๒  นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์          คร ู        กรรมกำร 
                     ๙.๓  นำยวิชรุทย์  อนุศิริ ครู  กรรมกำร 
                     ๙.๔  นำยสนัติ  อำภรณ์พงษ์        ครู       กรรมกำร 
                     ๙.๕  นำงอริยำพร  ข ำวงค์ ครู     กรรมกำร 
       ๙.๖  นำยทวี  กมลชิตร         คร ู        กรรมกำร 
       ๙.๗  นำยคณยศ  ทองดี         คร ู        กรรมกำร 
        ๙.๘  นำงพิณภรณ์  วิทย์ศลำพงษ์        คร ู        กรรมกำร 

๙.๙  นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์           ครู        กรรมกำร 
                     ๙.๑๐ นำยชัยเวียง  โคตรดก        คร ู                กรรมกำร 
          ๙.๑๑ นำยพำนุวัฒน์  ป้องเคน        คร ู        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ๙.๑๒ นำยสิทธิกร ณ รังศรี ครู  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ให้เป็นปัจจุบัน… 

... 



๑๑ 
 
    ๙.๑๓ นำยสรำวธุ  ฉิมกูล  ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
        มีหน้าที ่
               ๑.  ส ำรวจแหล่งกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งในสถำนศึกษำ และนอก
สถำนศึกษำ 
     ๒.  จัดท ำเอกสำรเผยแพร่แหล่งกำรเรียนรู้แก่ครู สถำนศึกษำอ่ืน บุคคล ครอบครัว  องค์กร หน่วยงำน 
และสถำบันอ่ืนๆที่จัดกำรศึกษำในบริเวณใกล้เคียง 
    ๓.  จัดตั้งและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้รวมทั้งพัฒนำให้เกิดองค์ควำมรู้ และประสำนควำมร่วมมือกับ
สถำนศึกษำอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน และสถำบันอื่น 
    ๔.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ใช้แหล่งกำรเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในกำรจัดกระบวนกำร 
เรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญำท้องถิ่น  
    ๕.  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 ๑๐. งานนิเทศการศึกษา 
            ๑๐.๑  นำยอำยุปข่ำน  สยำมประโคน    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร  

        ๑๐.๒  นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์         ครู         กรรมกำร 
 ๑๐.๓  นำยวิชรุทย์  อนุศิริ          ครู        กรรมกำร 

                      ๑๐.๔  นำยสันติ  อำภรณ์พงษ์             ครู     กรรมกำร 
        ๑๐.๕  นำงอริยำพร  ข ำวงค์                ครู                         กรรมกำร 
        ๑๐.๖  นำยทวี  กมลชิตร                   ครู        กรรมกำร 
      ๑๐.๗  นำยคณยศ  ทองดี   ครู  กรรมกำร 
        ๑๐.๘  นำงพิณภรณ์  วิทย์ศลำพงษ์       คร ู                        กรรมกำร 
        ๑๐.๙  นำยชัยเวียง  โคตรดก              คร ู                        กรรมกำร 
           ๑๐.๑๐  นำงสำวสรำวลี  มำประจวบ    ครู               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                      ๑๐.๑๑  นำยชัยยุทธ  พันธ์สมบัติ   ครู  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
          ๑๐.๑๒  นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์   ครู   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    มีหน้าที่ 
   ๑.  จัดระบบกำรนิเทศงำนวิชำกำร และกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำ 
      ๒.  ด ำเนินกำรนิเทศงำนวิชำกำร และกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบหลำกหลำย และเหมำะสมกับ
สถำนศึกษำ 
    ๓.  ประเมินผลกำรจัดระบบ และกระบวนกำรนิเทศในสถำนศึกษำ 
    ๔.  ติดตำม ประสำนงำนกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรนิเทศ 
งำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 

๑๐.๒  นำยธนำกร... 



๑๒ 
 
    ๕.  กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบกำรณ์กำรจัดระบบนิเทศกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำกับ
สถำนศึกษำอ่ืน หรือเครือข่ำยกำรนิเทศกำรศึกษำภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
          ๖.  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 ๑๑. งานแนะแนว 
                     ๑๑.๑ งานแนะแนวการศึกษา 
                          ๑๑.๑.๑ นำงสำวเพ็ญพรรณ  เผียดนอก    คร ู  ประธำนกรรมกำร 
             ๑๑.๑.๒ นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์ คร ู  กรรมกำร 
                          ๑๑.๑.๓ นำงปรียำลักษณ ์ เฮงวำณิชย์ คร ู  กรรมกำร 
                ๑๑.๑.๔ นำยชัยยุทธ  พันธ์สมบัติ คร ู  กรรมกำร 
                ๑๑.๑.๕ นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์ คร ู  กรรมกำร 
                ๑๑.๑.๖ นำยสุรศักดิ์  วิทย์ศลำพงษ์ คร ู  กรรมกำร 
                              ๑๑.๑.๗ นำงสำวสุธภำ  กลมนุกูล คร ู  กรรมกำร 

                ๑๑.๑.๘ นำงนวลฉวี  วีรำพันธ ์  คร ู  กรรมกำร 
                              ๑๑.๑.๙ นำยสิทธิกร  ณ รังศรี  คร ู  กรรมกำร 
                              ๑๑.๑.๑๐ นำงสำวพัชรำ  เกำรัมย ์ คร ู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                ๑๑.๑.๑๑ นำงสำวปวีณำ  โสภำ             คร ู  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
        มีหน้าที่ 

๑. จัดระบบกำรแนะแนวทำงวิชำกำรและวิชำชีพภำยในสถำนศึกษำโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนกำรเรียนกำรสอน  

๒. ด ำเนินกำรแนะแนวและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน โดยควำมร่วมมือของครูทุกคนในสถำนศึกษำ 
๓. ติดตำมและประเมินผล ระบบและกระบวนกำรแนะแนวในสถำนศึกษำ 
๔. ประสำนควำมร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรแนะแนวกับสถำนศึกษำอ่ืน  

หรือเครือข่ำยแนะแนวภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๕. ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรศึกษำต่อ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และปีที่ ๖ หรือ 

ชั้นอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๖.  ประสำนงำน ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือกำรมี 
งำนท ำเสนอต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 
  ๗.  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

                     ๑๑.๒ งานทุนการศึกษา 
                              ๑๑.๒.๑ นำงสำวเพ็ญพรรณ  เผียดนอก   คร ู  ประธำนกรรมกำร 
                          ๑๑.๒.๒ นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์ คร ู  กรรมกำร 

ช่วยเหลือนักเรียน...... 



๑๓ 
 
                          ๑๑.๒.๓ นำงปรียำลักษณ ์ เฮงวำณิชย์ คร ู  กรรมกำร 

                ๑๑.๒.๔ นำงสำวฐติิมำ  ยิ่งยง  คร ู  กรรมกำร 
                              ๑๑.๒.๕ นำงนวลฉวี  วีรำพันธ์  คร ู  กรรมกำร 
                              ๑๑.๒.๖ นำงสำวปวีณำ   โสภำ  คร ู  กรรมกำร 
                              ๑๑.๒.๗ นำงสำวพัชรำ  เกำรัมย์   คร ู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         มีหน้าที ่
๑. จัดท ำแผนงำน โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับงำนทุนกำรศึกษำ  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำทุนกำรศึกษำ เพ่ือร่วมพิจำรณำนักเรียนที่ขอรับทุนกำรศึกษำต่ำงๆ  
๓. รวบรวมข้อมูล รำยงำนผลกำรพิจำรณำทุนกำรศึกษำต่ำงๆ ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ  
๔. ประสำนงำนกับคณะครูที่ปรึกษำ ในกำรรวบรวมข้อมูลนักเรียน  
๕. ประสำนงำนขอรับทุนกำรศึกษำ จำกหน่วยงำนภำยนอกและภำยในโรงเรียน  
๖. แนะน ำให้นักเรียนที่มีควำมจ ำเป็นในกำรขอรับทุนจำกหน่วยงำนภำยนอก  
๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๑๒. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๑๒.๑ นำยชัยยุทธ  พันธุ์สมบัติ               คร ู                       ประธำนกรรมกำร 
       ๑๒.๒ นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์                    คร ู                       กรรมกำร 

            ๑๒.๓ นำยวิชรุทย์  อนุศิริ                             คร ู  กรรมกำร  
 ๑๒.๔ นำยสันติ  อำภรณ์พงษ์                        คร ู  กรรมกำร  

                      ๑๒.๕ นำงอริยำพร  ข ำวงค์             คร ู                       กรรมกำร 
        ๑๒.๖ นำยทวี  กมลชิตร                   คร ู        กรรมกำร 
                       ๑๒.๗ นำยคณยศ  ทองดี                     คร ู        กรรมกำร 
                      ๑๒.๘  นำงพิณภรณ์  วิทย์ศลำพงษ์                 คร ู  กรรมกำร 
     ๑๒.๙  นำยชัยเวียง  โคตรดก                        คร ู กรรมกำร 
     ๑๒.๑๐  นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์                 คร ู กรรมกำร 
        ๑๒.๑๑  นำงรุ่งรัตน์  จ ำปำโพธิ์                      คร ู       กรรมกำร 
                      ๑๒.๑๒ นำยสุรศักดิ์  วิทย์ศลำพงษ์             คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
             ๑๒.๑๓ นำงสำวสรำวลี  มำประจวบ                คร ู     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

           มีหน้าที่ 
    ๑.  ก ำหนดองค์ประกอบคุณภำพกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน 
 ๒.  ก ำหนดมำตรฐำน ตัวบ่งชี้คุณภำพ และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ ที่สำมำรถปฏิบัติ 
ได้ เป็นที่ยอมรับของสมำชิกในหน่วยงำน 

๑๒.๑๑  นำงรุ่งรัตน์... 



๑๔ 
 
 ๓.  วำงแผนกำรประเมินตนเองให้สอดคล้องกับกระบวนกำรประเมินคุณภำพหน่วยงำน 
ในระดับอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และสอดคล้องกับกระบวนกำรประเมินคุณภำพจำกภำยนอก 

 ๔.  ผู้บริหำรมีบทบำทในกำรประเมินตนเองด้วยกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน และบุคลำกร 
ในหน่วยงำนมีบทบำทในกำรให้ข้อมูล วิเครำะห์ และเสนอแนะ 

 ๕.  จัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ ถูกต้อง ทันสมัย และสอดคล้องกับประเด็นที่ประเมิน 
เพ่ือให้ผลที่ได้รับจำกกำรศึกษำ และวิเครำะห์ตนเองมีควำมถูกต้อง 
 ๖.  น ำผลกำรประเมินตนเองมำเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริงกับมำตรฐำนและ 
เกณฑ์ที่หน่วยงำนและสถำบันก ำหนด โดยแยกตำมองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้คุณภำพ 
   ๗.  จัดระบบโครงสร้ำงองค์กร ให้รองรับกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
   ๘.  ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
และตัวชี้วัดของกระทรวง เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินของ 
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
    ๙.  วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
    ๑๐. ด ำเนินกำรพัฒนำงำนตำมแผนและติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยใน 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
    ๑๑. ประสำนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำ และหน่วยงำนอ่ืนในกำรปรับปรุง และพัฒนำ 
ระบบประกันคุณภำพภำยใน และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
    ๑๒. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

  ๑๓. งานรับนักเรียน 
              ๑๓.๑ นำงสำวสธุภำ  กลมนุกูล   ครู ประธำนกรรมกำร 
  ๑๓.๒ นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์ ครู กรรมกำร 
                      ๑๓.๓ นำยสมพุด  เกตขจร ครู กรรมกำร 
  ๑๓.๔ นำงปรียำลักษณ์  เฮงวำณิชย์ ครู กรรมกำร 
  ๑๓.๕ นำงสำวสรำวลี  มำประจวบ ครู กรรมกำร 
                      ๑๓.๖ นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์    ครู กรรมกำร 
                      ๑๓.๗ นำยพำนุวัฒน์  ป้องเคน    ครู กรรมกำร 
                      ๑๓.๘ นำงรุ่งรัตน์  จ ำปำโพธิ์             คร ู                                   กรรมกำร 
  ๑๓.๙ นำยชัยยุทธ  พันธ์สมบัติ ครู กรรมกำร 
                      ๑๓.๑๐นำยสุรศักดิ์  วิทย์ศลำพงษ์ ครู กรรมกำร 
  ๑๓.๑๑ นำงสำวฐิติมำ  ยิ่งยง    ครู กรรมกำร 
                       ๑๓.๑๒ นำงสำวปวีณำ  โสภำ ครู กรรมกำร 
  ๑๓.๑๓ นำงนวลฉว ี วีรำพันธ์ ครู กรรมกำร 

๑๓.๑๑ นำงสำวฐิติมำ... 



๑๕ 
 
  ๑๓.๑๔ นำงสำวพัชรำ  เกำรมัย์    ครู กรรมกำร 
  ๑๓.๑๕ นำยมนตรี  ชื่นอุรำ ครู กรรมกำร 
                      ๑๓.๑๖ นำยสิทธิกร ณ รังศรี ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๓.๑๗ นำงสำวเพ็ญพรรณ  เผียดนอก ครู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่ 
     ๑.  ก ำหนดแผนกำรรับนักเรียนของสถำนศึกษำ โดยประสำนงำนกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           ๒.  ด ำเนินกำรรับนักเรียนตำมแผนที่ก ำหนด 
     ๓.  ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน ในกำรติดตำมช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำ 
ในกำรเข้ำเรียน 
     ๔.  ประเมินผลและรำยงำนผลกำรรับเด็กเข้ำเรียนให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำรับทรำบ 

 ๕.  ด ำเนินเกี่ยวกับกำรมอบตัวนักเรียนใหม่ ออกเลขประจ ำตัว จัดพิมพ์ชื่อนักเรียนแยกเป็นรำยห้อง 
ให้เป็นปัจจุบัน 

 ๖.  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

  ๑๔.  งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
      ๑๔.๑  นำยพำนุวัฒน์  ป้องเคน           ครู        ประธำนกรรมกำร  

         ๑๔.๒  นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์        ครู                                    กรรมกำร 
       ๑๔.๓  นำยวิชรุทย์  อนุศิริ      ครู กรรมกำร  
          ๑๔.๔  นำยสันติ  อำภรณ์พงษ์        ครู     กรรมกำร 
       ๑๔.๕  นำงอริยำพร  ข ำวงค์ ครู                                    กรรมกำร 
                     ๑๔.๖  นำยทวี  กมลชิตร ครู         กรรมกำร 
                     ๑๔.๗  นำยคณยศ  ทองดี ครู กรรมกำร 
       ๑๔.๘  นำงพิณภรณ์  วิทย์ศลำพงษ์    ครู   กรรมกำร 
                     ๑๔.๙  นำยชัยเวียง  โคตรดก    ครู   กรรมกำร 
       ๑๔.๑๐ นำยชัยยุทธ  พันธส์มบัติ    ครู   กรรมกำร 
      ๑๔.๑๑ นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์ ครู กรรมกำร 
       ๑๔.๑๒ นำยสรำวุธ  ฉิมกูล    ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
                     ๑๔.๑๓ นำยกษิดิศ  ศิริเมฆำ        ครู                                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          ๑๔.๑๔ นำงปรียำลักษณ ์ เฮงวำณิชย์   คร ู         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                     ๑๔.๑๕ นำงสำวสุธภำ  กลมนุกูล         คร ู         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

                มีหน้าที่ 
  ๑.  ศึกษำวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนและ 



๑๖ 
 
กำรบริหำรงำนวิชำกำร 

  ๒.  วำงแผนกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
  ๓.  ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัยตลอดเวลำ  

  ๔.  ประสำนควำมร่วมมือในกำรผลิต จัดหำ พัฒนำกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำงำนวิชำกำรกับสถำนศึกษำ บุคคล องค์กร หน่วยงำน และสถำบันอ่ืน 

  ๕.  มีกำรประเมินกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และจัดลงทะเบียน 
ให้เป็นปัจจุบัน 

  ๖.  ส ำรวจ และลงทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
  ๗.  ให้บริกำรกำรใช้คอมพิวเตอร์  สื่อกำรเรียนรู้อ่ืนๆ แก่บุคลำกรภำยในโรงเรียนและมีกำร 

จัดซ่อมบ ำรุง สื่อกำรเรียนรู้ให้ใช้งำนได้ตำมศักยภำพ 
  ๘.  พัฒนำ ICT  ให้รองรับกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เพ่ือกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำนอ่ืน 
  ๙.  รับผิดชอบดูแล  และเป็นเว็บมำสเตอร์ของโรงเรียน 

๑๐. งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

         ๑๕. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                      ๑๕.๑  นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์  ครู  ประธำนกรรมกำร 
                      ๑๕.๒  นำยสมพุด  เกตขจร               ครู      กรรมกำร 
                      ๑๕.๓  นำงปรียำลักษณ์  เฮงวำณิชย์  ครู กรรมกำร 
       ๑๕.๔  นำงสำวสรำวลี    มำประจวบ  ครู กรรมกำร 
       ๑๕.๕  นำยพำนุวัฒน์  ป้องเคน  ครู กรรมกำร 
                       ๑๕.๖  นำยสุรศักดิ์  วิทย์ศลำพงษ์  ครู กรรมกำร 
  ๑๕.๗  นำงสำวเพ็ญพรรณ  เผียดนอก  ครู กรรมกำร  
       ๑๕.๘ นำงสำวพัชรำ  เกำรัมย์  ครู กรรมกำร 
  ๑๕.๙ นำยสิทธิกร ณ รังศรี  ครู กรรมกำร 
                  ๑๕.๑๐  นำงสำวปวีณำ โสภำ  ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                      ๑๕.๑๑ นำงรุ่งรัตน์  จ ำปำโพธิ์    ครู  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                   
                      ๑๕.๑๒ นำยชัยยุทธ  พันธ์สมบัติ  ครู  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

                      มีหน้าที่ 
 ๑.  จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำให้กับนักเรียน 

 ๒.  จัดท ำแบบบันทึกกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและใบสมัครเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนแจกจ่ำย 
ให้แก่ครูและนักเรียน 

   ๓.  จัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี,ยุวกำชำด,ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำวิชำทหำร 
ให้เป็นไปตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

๔.  ประสำนควำมร่วมมือ... 



๑๗ 
 
 ๔.  จัดท ำแบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี,ยุวกำชำด,ผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำ 
วิชำทหำร เพ่ือให้ครูผู้สอนได้บันทึกข้อมูลกำรสอนและติดตำม ประเมินกำรจัดกิจกรรมกำรสอนลูกเสือ-เนตรนำรี,  
ยุวกำชำด,ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำวิชำทหำร ในแต่ละภำคเรียน 
 ๕.  จัดกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมนักเรียนให้กับนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น 

 ๖.  จัดท ำแบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม เพ่ือให้ครูผู้สอนได้บันทึกข้อมูลกำรสอนและติดตำม ประเมิน 
กำรจัดกิจกรรมกำรสอนลูกเสือ-เนตรนำรี,ยุวกำชำด,ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำวิชำทหำรในแต่ละภำคเรียน 

 ๗.  ประสำนงำนและด ำเนินงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำวิชำทหำร 
  ๘.  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

         ๑๖. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ๑๖.๑ นำยสมพุด  เกตขจร                 ครู ประธำนกรรมกำร 
       ๑๖.๒ นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์          ครู         กรรมกำร 
 ๑๖.๓ นำยวชิรุทย์  อนุศิริ   ครู       กรรมกำร 
                      ๑๖.๔ นำยสันติ  อำภรณ์พงษ์   ครู     กรรมกำร 
                  ๑๖.๕ นำงอริยำพร  ข ำวงค์      ครู                กรรมกำร 
                      ๑๖.๖ นำยทวี  กมลชิตร      ครู                กรรมกำร 
        ๑๖.๗ นำยคณยศ  ทองดี         ครู        กรรมกำร 
        ๑๖.๘ นำงพิณภรณ์  วิทย์ศลำพงษ ์       ครู        กรรมกำร 
                      ๑๖.๙ นำยชัยเวียง  โคตรดก     ครู  กรรมกำร 
       ๑๖.๑๐ นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์   ครู กรรมกำร 
                      ๑๖.๑๑ นำงสำวสรำวลี  มำประจวบ    ครู  กรรมกำร       
                      ๑๖.๑๒ นำงรุ่งรัตน์  จ ำปำโพธิ์   ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                      ๑๖.๑๓ นำงสำวปวีณำ  โสภำ   ครู  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
        ๑๖.๑๔ นำยมนตรี  ชื่นอุรำ   ครู  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

         มีหน้าที่ 
               ๑.  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรกำรจัดกำรและกำรพัฒนำคุณภำพงำนวิชำกำร 
ในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
                ๒.  ส่งเสริมให้ครู ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสำระฯ 
                   ๓.  ประสำนควำมร่วมมือในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ตลอดจนกำรเผยแพร่ผลงำนกำรวิจัย 
หรือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน งำนวิชำกำรกับสถำนศึกษำ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน  
และสถำบันอ่ืน 
                      ๔.  รวบรวม จัดท ำรำยงำนกำรวิจัย 
                      ๕.  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

         ๑๖. งานวิจัย... 



๑๘ 
 
         ๑๗. งานโรงเรียนในฝัน /การศึกษาเพื่อการมีงานท า/โรงเรียนมาตรฐานสากล/งานนโยบายและจุดเน้น 
    ๑๗.๑ นำงสำวสรำวลี   มำประจวบ ครู         ประธำนกรรมกำร 

            ๑๗.๒ นำงวำรุณี  หัสนิสสัย ครู  กรรมกำร 
 ๑๗.๓ นำงวรรณำ  อู๋ไพจิตร ครู  กรรมกำร 
             ๑๗.๔ นำยจีรศักดิ์  โพธิ์พุ่ม ครู  กรรมกำร 
            ๑๗.๕ นำยวิชรุทย์  อนุศิริ ครู  กรรมกำร 
 ๑๗.๖ นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์        ครู      กรรมกำร 

                       ๑๗.๗ นำยสันติ  อำภรณ์พงษ์           คร ู     กรรมกำร 
                       ๑๗.๘ นำงอริยำพร  ข ำวงค์              ครู  กรรมกำร 
                       ๑๗.๙ นำยทวี  กมลชิตร                 คร ู  กรรมกำร 
                      ๑๗.๑๐ นำยคณยศ  ทองดี       ครู          กรรมกำร 
                       ๑๗.๑๑ นำงพิณภรณ์  วิทย์ศลำพงษ์    ครู                                    กรรมกำร 
                       ๑๗.๑๒ นำยชัยเวียง  โคตรดก           ครู        กรรมกำร 
       ๑๗.๑๓ นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์ ครู กรรมกำร 

 ๑๗.๑๔ นำงสำวสธุภำ  กลมนุกูล        คร ู     กรรมกำร 
                       ๑๗.๑๕ นำงนวลฉวี  วีรำพันธ์        ครู                            กรรมกำร    
     ๑๗.๑๖ นำงสำวเพ็ญพรรณ  เผียดนอก ครู                                    กรรมกำร 
          ๑๗.๑๗ นำยสุรศักดิ์  วิทย์ศลำพงษ์     คร ู        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๑๗.๑๘ นำยชัยยุทธ  พันธุ์สมบัติ ครู         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     ๑๗.๑๙ นำงรุ่งรัตน์  จ ำปำโพธิ์ ครู         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

           มีหน้าที่ 
    ๑.  ก ำหนดองค์ประกอบคุณภำพกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน 
 ๒.  ก ำหนดมำตรฐำน ตัวบ่งชี้คุณภำพ และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ ที่สำมำรถปฏิบัติ 
ได้ เป็นที่ยอมรับของสมำชิกในหน่วยงำน 
 ๓.  วำงแผนกำรประเมินตนเองให้สอดคล้องกับกระบวนกำรประเมินคุณภำพหน่วยงำน 
ในระดับอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และสอดคล้องกับกระบวนกำรประเมินโรงเรียนในฝัน 

 ๔.  ผู้บริหำรมีบทบำทในกำรประเมินตนเองด้วยกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน และบุคลำกร 
ในหน่วยงำนมีบทบำทในกำรให้ข้อมูล วิเครำะห์ และเสนอแนะ 

 ๕.  จัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ ถูกต้อง ทันสมัย และสอดคล้องกับประเด็นที่ประเมิน 
เพ่ือให้ผลที่ได้รับจำกกำรศึกษำ และวิเครำะห์ตนเองมีควำมถูกต้อง 
 ๖.  น ำผลกำรประเมินตนเองมำเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริงกับมำตรฐำนและ 
เกณฑ์ที่หน่วยงำนและสถำบันก ำหนด โดยแยกตำมองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้คุณภำพ 
   ๗.  จัดระบบโครงสร้ำงองค์กร ให้รองรับกำรจัดระบบกำรประเมินโรงเรียนในฝัน 

๑๗.๑๓ นำงนภัสสร... 



๑๙ 
 
   ๘.  ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
และตัวชี้วัดของกระทรวง เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินของ 
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
    ๙.  วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบกำรประเมินโรงเรียนในฝัน ให้บรรลุผล 
ตำมเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
    ๑๐. ด ำเนินกำรพัฒนำงำนตำมแผนและติดตำม ตรวจสอบ และประเมินโรงเรียนในฝัน 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
    ๑๑. ประสำนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำ และหน่วยงำนอ่ืนในกำรปรับปรุง และพัฒนำ 
ระบบประเมินโรงเรียนในฝัน/งำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล/งำนกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
                     ๑๒. จัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ  และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                  
โดยวำงแผนเก็บข้อมูล ตลอดจนก ำหนดรำยกำรข้อมูลที่จัดเก็บให้ชัดเจน 
                     ๑๓. จัดท ำหลักฐำนข้อมูลกลำงของโรงเรียน  โดยวำงแผนและจัดเก็บข้อมูลทุกประเภทในโปรแกรม         
ระบบข้อมูลพื้นฐำนของส่วนกลำงให้ชัดเจน  เช่น  ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล  ข้อมูลโรงเรียน  ข้อมูลบุคลำกร             
ข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ข้อมลูอำคำรสถำนที่  ข้อมูลชุมชน  ข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ฯลฯ ให้เป็นไป 
ตำมก ำหนดเวลำ  และเงื่อนไข โดยมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน  สะดวกแก่กำรเรียกใช้ข้อมูล 
                     ๑๔. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศท่ีจ ำเป็นต้องใช้วิเครำะห์สภำพแวดล้อม  ที่มีผลกระทบต่อ                   
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 
                     ๑๕. จัดท ำ/พัฒนำเครื่องมือใช้จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศให้ครอบคลุม  รำยกำรข้อมูลสำรสนเทศ           
ที่วำงแผนไว้  ด ำเนินกำรรวบรวม  ตรวจสอบ  และประมวลผล  และจัดท ำเป็นเอกสำร 
                     ๑๖. ออกแบบวิธีกำรน ำเสนอ  เผยแพร่ข้อมูลสำรเทศของสถำนศึกษำและให้บริกำร                      
เป็นเอกสำรหรือบริกำรเครือข่ำย  Website  และอ่ืน ๆ 
                     ๑๗. ปฏิบัตงิำนอ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

             ๑๘. งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 ๑๘. งานติดตามนักเรียน 
  ๑๘.๑ นำงสำวฐิติมำ  ยิ่งยง       ครู ประธำน/ดูแลระดับชั้น ม.๕ 
                      ๑๘.๒ นำยสมพุด  เกตขจร       ครู รองประธำน/ดูแลระดับชั้น ม.๓ 
                      ๑๘.๓ นำงนวลฉวี  วีรำพันธ์          ครู   ดูแลระดับชั้น ม.๒ 
  ๑๘.๔ นำยสุรศักดิ์  วิทย์ศลำพงษ์       คร ู ดูแลระดับชั้น ม.๒ 
                      ๑๘.๕ นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์         ครู                  ดูแลระดับชั้น ม.๓  
                      ๑๘.๖ นำงสำวพัชรำ  เกำรัมย์   ครู         ดูแลระดับชั้น ม.๑ 
  ๑๘.๗  นำยสิทธิกร  ณ รังศรี ครู             ดูแลระดับชั้น ม.๑ 
                      ๑๘.๘ นำงสำวเพ็ญพรรณ  เผียดนอก ครู           ดูแลระดับชั้น ม.๕ 
                      ๑๘.๙ นำงสำวสรำวลี  มำประจวบ      คร ู                                   ดูแลระดับชั้น ม.๖ 

๑๕. จัดท ำ/พัฒนำเครื่องมือ.. 



๒๐ 
 
                      ๑๘.๑๐ นำยชัยยุทธ  พันธ์สมบัติ ครู  ดูแลระดับชั้น ม.๔ 
                      ๑๘.๑๑ นำงปรียำลักษณ์  เฮงวำณิชย์ ครู  ดูแลระดับชั้น ม.๔  
                      ๑๘.๑๒ นำยมนตรี  ชื่นอุรำ ครู             ดูแลระดับชั้น ม.๔ 
                      ๑๘.๑๓ นำยสรำวุธ  ฉิมกูล               ครูอัตรำจ้ำง ดูแลระดับชั้น ม.๑ 
                      ๑๘.๑๔ นำงสำวปวีณำ  โสภำ             คร ู                              ดูแลระดบัช้ัน ม.๓ และเลขำนุกำร 

                      ๑๘.๑๕ นำงรุ่งรัตน์  จ ำปำโพธิ์ ครู   ดูแลระดับช้ัน ม.๖และผู้ช่วยเลขำฯ 

                      ๑๘.๑๖ นำงสำวสุธภำ  กลมนุกูล     ครู  ดูแลระดับช้ัน ม.๒และผู้ช่วยเลขำฯ 

      มีหน้าที่ 
     ๑.  ติดตำมกำรขำดเรียน กำรติด ๐, ร , มส. มผ ของนักเรียน 
     ๒.  ประสำนงำนครูที่ปรึกษำในกำรติดต่อผู้ปกครองนักเรียน  
     ๓.  เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ขำดเรียนเกิน ๓ ครั้ง/สัปดำห์ หรือ ติด ๐, ร , มส. มผ มำประชุม 
                     ๔.  ประสำนงำนติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนของฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
     ๕.  รวบรวมจัดระบบข้อมูลสถิติต่ำงๆ ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลของฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
     ๖.  สรุปรำยงำนผลข้อมูลสำรสนเทศฝ่ำยวิชำกำรและประชำสัมพันธ์ 

  ๗.  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

 ๑๙. งานห้องสมุด 
        ๑๙.๑ นำงสำวพัชรำ  เกำรัมย์   ครู                            ประธำนกรรมกำร 
 ๑๙.๒ นำยพำนุวัฒน์  ป้องเคน   ครู                            กรรมกำร 
     ๑๙.๓ นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์          ครู         กรรมกำร 
                      ๑๙.๔ นำยวิชรุทย์  อนุศิริ                  ครู  กรรมกำร 
 ๑๙.๕ นำยสันติ  อำภรณ์พงษ์  ครู       กรรมกำร 
                      ๑๙.๖ นำงอริยำพร  ข ำวงค์  ครู     กรรมกำร 
        ๑๙.๗ นำยทวี  กมลชิตร                    ครู               กรรมกำร 
        ๑๙.๘ นำยคณยศ  ทองดี         ครู       กรรมกำร 
      ๑๙.๙  นำงพิณภรณ์  วิทย์ศลำพงษ์      ครู                                 กรรมกำร 
                      ๑๙.๑๐  นำยชัยเวียง  โคตรดก   ครู  กรรมกำร 
       ๑๙.๑๑ นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์   ครู กรรมกำร 
                      ๑๙.๑๒ นำยสิทธิกร  ณ รังศรี   ครู        กรรมกำร 
                      ๑๙.๑๓ นำยสรำวุธ  ฉิมกูล   ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร        

    มีหน้าที่ 
 ๑.  บริหำรและพัฒนำงำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

๑๙.๖ นำงอริยำพร …. 

... 



๒๑ 
 
 ๒.  จัดท ำเอกสำรเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่บุคลำกรทั้งภำยในโรงเรียน  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
ชุมชน  และสถำนศึกษำอ่ืน   
 ๓.  จัดกิจกรรมรักกำรอ่ำน และกิจกรรมส่งเสริมรักกำรอ่ำน เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของ 
นักเรียน 
 ๔.  จัดบรรยำกำศภำยในห้องสมุดให้เป็นแหล่งสืบค้นควำมรู้ และค้นคว้ำควำมรู้ของบุคลำกร 
ภำยในโรงเรียน 

 ๕.  ให้บริกำรกำรสืบค้น บริกำรสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นกำรศึกษำค้นคว้ำ ควำมรู้เพ่ิมเติมแก่ 
บุคลำกรภำยในโรงเรียนและชุมชน 

 ๖.  พัฒนำระบบ  ICT  ให้รองรับกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ เพื่อกำรเรียนกำรสอนและ 
ปฏิบัติงำนอื่นตำมควำมเหมำะสม 

 ๗.  จัดท ำเอกสำร /วำรสำร เผยแพร่ควำมรู้ ของกิจกรรมห้องสมุดแก่บุคลำกร และชุมชน 
 ๘.  จัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต เหมำะสมกับควำมต้องกำรของนักเรียนและ  

ให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 ๙.  จัดท ำรำยงำนสรุป เสนอแนะกิจกรรมต่ำงๆ ของห้องสมุด เสนอผู้บริหำร เพื่อพัฒนำกระบวน 

กำรเรียนรู้ของนักเรียน 
          ๑๐.  งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 ๒๐. งานระบบสารสนเทศฝ่ายบริหารวิชาการ 
         ๒๐.๑  นำยสุรศักดิ์  วิทย์ศลำพงษ์ ครู ประธำนกรรมกำร 
                       ๒๐๒  นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์ ครู  กรรมกำร 
 ๒๐.๓  นำยสมพุด  เกตขจร ครู  กรรมกำร 
                       ๒๐.๔  นำงปรียำลักษณ์  เฮงวำณิชย์ ครู  กรรมกำร 
 ๒๐.๕  นำงสำวสรำวลี  มำประจวบ ครู  กรรมกำร  
                       ๒๐.๖  นำยพำนุวัฒน์  ป้องเคน  ครู  กรรมกำร 
                       ๒๐.๗  นำงรุ่งรัตน์  จ ำปำโพธิ์ ครู  กรรมกำร 
                       ๒๐.๘  นำยชัยยุทธ  พันธ์สมบัติ ครู  กรรมกำร 
                       ๒๐.๙  นำงสำวเพ็ญพรรณ  เผียดนอก ครู  กรรมกำร 
                       ๒๐.๑๐  นำงนวลฉวี  วีรำพันธ์ ครู  กรรมกำร 
                       ๒๐.๑๑  นำงสำวพัชรำ  เกำรัมย์ ครู  กรรมกำร 
                       ๒๐.๑๒  นำยมนตรี  ชื่นอุรำ ครู  กรรมกำร 
                       ๒๐.๑๓  นำยสิทธิกร ณ รังศรี ครู  กรรมกำร 
                       ๒๐.๑๔  นำงสำวสุธภำ  กลมนุกูล      ครู                                    กรรมกำรและเลขำนุกำร   
                       ๒๐.๑๔  นำงสำวปวีณำ  โสภำ ครู  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร     
                       ๒๐.๑๕  นำยสรำวุธ  ฉิมกูล ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒๐.๑๑  นำงสำวพัชรำ... 



๒๒ 
 
   มีหน้าที่ 
 ๑.  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศฝ่ำยบริหำรวิชำกำรที่จ ำเป็นต้องใช้วิเครำะห์สภำพแวดล้อม  ที่มีผลกระทบ
ต่อกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 
   ๒. จัดท ำ/พัฒนำเครื่องมือใช้จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศฝ่ำยบริหำรวิชำกำรให้ครอบคลุม  รำยกำรข้อมูล
สำรสนเทศ ที่วำงแผนไว้  ด ำเนินกำรรวบรวม  ตรวจสอบ  และประมวลผล  และจัดท ำเป็นเอกสำรให้เป็นระบบ 
        ๓. ออกแบบวิธีกำรน ำเสนอ  เผยแพร่ข้อมูลสำรเทศของฝ่ำยบริหำรวิชำกำรและให้บริกำร                      
เป็นเอกสำรหรือบริกำรเครือข่ำย  Website  และอ่ืน ๆ 
                 ๔. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 ๒๑. งานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center(DMC) 
         ๒๑.๑  นำงสำวสุธภำ  กลมนกุูล       ครู ประธำนกรรมกำร 
                      ๒๑.๒  นำงวรรณำ  อู๋ไพจิตร ครู  กรรมกำร 
                      ๒๑.๓  นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์ ครู  กรรมกำร 
                      ๒๑.๔  นำงวรินร ำไพ  แถวกระโทก ครู  กรรมกำร 
                      ๒๑.๕  นำงนวลฉวี  วีรำพันธ์ ครู  กรรมกำร 
                      ๒๑.๖  นำงสำวฐิติยำ  ค้ ำชู ครู  กรรมกำร 
                      ๒๑.๗  นำงสำวปวีณำ  โสภำ ครู  กรรมกำร 
                      ๒๑.๘  นำยสิทธิกร ณ รังศรี ครู  กรรมกำร 
                      ๒๑.๙  นำยสุรศักดิ์  วิทย์ศลำพงษ์ ครู                                    กรรมกำรและเลขำนุกำร   

   มีหน้าที่ 
 ๑.  ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลรำยบุคคลผ่ำนระบบจัดเก็บข้อมูลรำยบุคคล Data Management 
Center(DMC) ให้ถูกต้องครบถ้วน ทันก ำหนดเวลำ เพ่ือจัดสรรงบประมำณอุดหนุนรำยหัว 

            ๒.  งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  
 ขอให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ือให้เกิดผลดีกับทำงโรงเรียน                 
และรำชกำรต่อไป 

       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๐  เดือนเมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    สั่ง ณ วันที่  ๑๙  เดือนเมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔    
   
                                               

           (นางสารภี  เลไธสง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม              
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