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คำนำ 

เอกสารประกอบการบริหารงานโรงเรียนรมเกลา ฉบับนี้ไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 

จัดทำขึ้นเพ่ือเปนคูมือในการปฏิบัติงานในหนาที่ของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนรมเกลา ซึ่งไดกำหนดอำนาจหนาที่

ลักษณะงาน และความรับผิดชอบไวใหถือเปนหลักปฏิบัติ จะไดทราบวางานในหนาที่ใดมีขอบขายความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงานเพียงใด หนวยงานนั้น ๆ มีความสัมพันธเก่ียวของกับหนวยงานใด ผูมีหนาที่รับผิดชอบงานจะได

ปฏิบัติไดถูกตองครบถวน นอกจากนั้นก็เปนการกระจายอำนาจในการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบไดทั่วถึง 

บุคลากรทุกคนไดมีบทบาทรวมกันบริหารงาน และรวมกันแกปญหางานโรงเรียนตามกำลังความคิด ความสามารถ

ของตนอยางเต็มท่ีและมีความเปนอิสระในดานการหาวิธีดำเนินงานในหนาที่ของตนใหมีความเจริญกาวหนาตามที่

เห็นสมควร โดยไมตองรอรับคำสั่งอยูทุก ๆ โอกาส ทำใหเกิดความสะดวกและมีความคลองตัวขึ้น  

หวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารฉบับนี้ จะอำนวยประโยชนใหการบริหารงานของโรงเรียนรมเกลาใหเกิดผลดี

ยิ่งขึ้น และหวังวาครูและเจาหนาที่อื่น ๆ ทุกคน จะไดนำเอกสารนี้ไปเปนคูมือในการปฏิบัติ หนาที่ของตนใหเกิด

ผลด ีมีประสิทธิภาพอยางเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือคุณประโยชนของสถาบันและสังคมสวนรวม คือ ชาติ

บานเมืองของเรา 

 

 

       (นายวิชัย ภาวะบุตร) 
                      ผูอำนวยการโรงเรียนรมเกลา 
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บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1. กฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

1) พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545  
2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา)  

มาตรา 39 (อำนาจหนาที่ผูบริหารสถานศกึษา)  
3) กฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

พ.ศ. 2547 (ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บริหารศธ.)  
4) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา  

(ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ. การศึกษาแหงชาติ 2542)  
5) ระเบียบ ศธ.วาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ที่เปนนิติ บุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหารศธ.)  
6) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการสรรหากรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546  
7) ระเบียบกฎหมายอื่น ๆ 

2. บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณของ พรบ.การศึกษาแหงชาติ  
1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศกึษาดานวิชาการ บุคคลงบประมาณ บริหารทั่วไป  
2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใชจายงบประมาณ  
3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน  
4) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ  
5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ  
6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพยสินฯ  
7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
8) สงเสริมความเขมแข็งชุมชน สรางความสัมพันธ  
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บทบาทหนาที่ของผูอำนวยการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1. อำนาจหนาที่ของผูบริหารสถานศกึษาตาม พรบ. การศึกษาแหงชาติ  

1) จัดรูปแบบการศึกษา ม.15  
2) จัดกระบวนการศึกษา ม. 24-30  
3) บริหารจัดการศึกษา 4 ดาน ม. 39  
4) เปนคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40  
5) จัดระบบประกันคุณภาพการศกึษา ม. 48-50  
6) ปกครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยสินฯ ม. 59  
7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนดานเทคโนโลยีฯ ม. 65-66  

2. อำนาจหนาที่ของผูบริหารสถานศกึษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
1) ผอนผันการสงเด็กเขาเรียน ม.6  
2) เปนเจาพนักงานเจาหนาที่  
3) จัดการศึกษาเด็กบกพรอง พิการ ดอยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12  
4) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามกฎหมายกำหนด  

3. อำนาจหนาที่ของผูบริหารสถานศกึษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39)  
1) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา  
2) บริหารกิจการสถานศึกษา  
3) ประสานระดมทรัพยากร  
4) เปนผูแทนสถานศึกษา  
5) จัดทำรายงานประจำปตอ กก.เขตพื้นที่  
6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร  
7) อ่ืน ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย  
8) ตามที่ไดรับการกระจาย มอบอำนาจ(ปฏิบัติราชการแทน) ม.44-45  

- ปลัดศธ. เลขาฯ ถึง ผอ.สถานศึกษา  
- ผอ.สำนักฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา  
- ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถานศกึษา  

4. อำนาจหนาที่ของผูบริหารสถานศกึษาตามกฎ ศธ. แบงสวนราชการในสถานศึกษา 2546  
1) วิเคราะห จัดทำนโยบาย แผนสถานศึกษา  
2) วางระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ  
3) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนทั่วไป 
4) แตงตั้งอนุกรรมการ คณะทำงานตาง ๆ 

5. อำนาจหนาที่ของผูบริหารสถานศกึษาตาม พรบ.รบ.ครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27(1)  
2) พิจารณาความดีความชอบ ม.27(2)  
3) สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.27(3)  
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4) จัดทำมาตรฐานภาระงานครู ม.27(4)  
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.27(5)  
6) ปฏิบัติหนาที่ตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.27(6)  
7) สั่งใหครูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ ม.49  
8) สั่งบรรจุแตงตั้งครูผูชวย ครู บุคลากร ม.53(4)  
9) สั่งครทูี่ทดลองปฏิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง  
10) สั่งใหครูพนทดลองทำงานตอไป ม.56 วรรคสอง  
11) สั่งครูที่ออกไปแลวกลับเขามาตาม มติ อ.ก.ค.ศ ม.64  
12) สั่งใหครูรักษาการในตำแหนง (ตำแหนงวาง) ม.68  
13) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครู ม.73  
14) ยกยองเชิดชูเกียรติครูดีเดน ม.75  
15) แจงภาระงานเกณฑประเมินผลงานมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพระเบียบแบบแผน 

ม.78  
16) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ม.79  
17) สงเสริมสนับสนุนใหไปศึกษาดูงาน ม.81  
18) รักษาวินัยอยางเครงครดั ม.82  
19) เสริมสรางพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ม.95 98  
20) อนุญาต ยับยั้งอนุญาตลาออก ม.108  
21) สั่งแตงตั้งกก.สอบสวนกรณีกลาวหาไมเลื่อมใสปกครองฯ ม.110 (4)  
22) สั่งใหครูออกจากราชการ ในกรณีตาง ๆ เชน เจ็บปวย ยุบตำแหนง ไรประสิทธิภาพ จำคุก  

6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ.2546 กำหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้  

1) ผูอำนวยการฯเปนผูแทนของนิติบุคคลสถานศึกษา  
2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองรอง ใหรายงาน สพท. แจงสพฐ.แตงตั้งผูรับผิดชอบดำเนินคดี  
3) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4) ยุบ รวม เลิกลม รร. สพท. ตรวจสอบบัญชี ทรัพยสิน โอน จำหนายตามหลักเกณฑ สพฐ.

กำหนด  
5) โรงเรียนมีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช จัดหา ผลประโยชนจากทรัพยสินที่มีผูอุทิศให  

แตจำหนาย อสังหาริมทรัพย กรรมการโรงเรียนตองเห็นชอบ รายงาน สพท. 
6) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อำนาจที่เลขา กพฐ. 

มอบ หรือ ผอ.สพท.มอบ ตามหลัก เกณฑที่สพฐ.กำหนดยกเวนเงินเดือน  
7) จัดทำระบบการเงิน บัญชี ตามระบบ สพฐ. กำหนด และทรัพยสินฯ ผูอุทิศทำหลักฐานการรับ  

บัญชีรับ-จายฯ รายงาน ผอ.สพท. ทุกสิ้นปงบประมาณ ผอ.สพท. ตรวจสอบและรายงานเลขา กพฐ. โดยเร็ว 
7. อำนาจหนาที่ของผูบริหารสถานศกึษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น เชน  

- รบ.ศธ.วาดวยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548  
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- กฎกระทรวง วาดวยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา  
- รบ.ศธ.วาดวยการปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548  
- รบ.ศธ.วาดวยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547  
- รบ.ศธ.วาดวยการชักธงชาติในสถานศกึษา พ.ศ.2547  
- รบ.ศธ.วาดวยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547  
- รบ.ศธ. วาดวยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547  
- รบ.ศธ. วาดวยการแกไขวันเดือนปเกิดของนักเรียนนักศึกษา 2547  
- รบ.ศธ. วาดวยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547  
- รบ.ศธ. วาดวยการยกเลิกเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547  
- รบ.ศธ. วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมฯ(ฉ.2) พ.ศ. 2547 
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บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1. อำนาจหนาที่ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

มาตราที่ 38 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดอำนาจ 
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ใหกำกับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ 
มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545  

2. อำนาจหนาที่ตาม พรบ.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มาตราที่ 26 ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดกำหนด 

อำนาจหนาที่จของคณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับขาราชการครู และบุคลากร 
ทางการ ศึกษาในสถานศึกษา ดังตอไปนี้  

1) กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ  
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากำหนด  

2) เสนอความคดิตองการจำนวนและอัตราตำแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 
ในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา  

3) ใหความคดิเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา  

4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 
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บทบาทและหนาที่ของผูอำนวยการโรงเรียนรมเกลา 
นายวิชัย ภาวะบุตร 

ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนรมเกลา 
มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดระบบงาน บทบาทวิธีดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝาย ตลอดจนใหการสนับสนุน สงเสริมใหทุกหนวยงานในสถานศึกษาสามารถ 
ปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแกทางราชการ และนักเรียนผูรับบริการ 

2. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารทั่วไป 
3. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารบุคคลและกิจการ 

นักเรียน 
4. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงบประมาณ 

และสินทรัพย 
5. ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารวิชาการ 
6. มอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากร ติดตามใหคำปรึกษา  

และใหการนิเทศ 
  7. บังคับบัญชาครู นักการภารโรง ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว เจาหนาที่อ่ืน ๆ และนักเรียน 
ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางถูกตองและครบถวน ตามระเบียบของราชการ 
  8. ดูแลสวัสดิภาพและความเปนอยูของนักเรียน ครู นักการภารโรง ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว  
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ 
  9. จัดสวัสดิการตาง ๆ อำนวยความสะดวกแกนักเรียน ครู นักการภารโรง ลูกจางประจำ ลูกจาง 
ชั่วคราวและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ  

10. สรางขวัญ กำลังใจและบรรยากาศท่ีดีใหเกิดขึ้นในโรงเรียน 
  11. ควบคุมดูแลระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน ใหสามารถนำมาใชประโยชนในดานการบริหาร 
จัดการเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และเผยแพรผลงานของโรงเรียนสูชุมชนอยางตอเนื่อง 

12. สรางเสริมความสัมพันธกับผูปกครองนักเรียน และชุมชนในทองถิ่น 
13. สงเสริมการบริหารงานแบบมีสวนรวม และใชขอมูลเปนฐาน 

  14. นำนวัตกรรม เทคนิค วิธีการใหมๆ ทางการศกึษามาใช และเผยแพรเพื่อพัฒนาการบริหาร 
วิชาการของสถานศกึษา 

15. พัฒนาสถานศึกษาไปสูความเปนเลิศ เปนสถานศึกษาที่นาดู นาอยู นาเรียน เปนที่นิยมของ 
ประชาชน ชุมชน และทองถ่ิน 

16. เปนผูนำทางความคิด มีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการ สอดคลองกับนโยบายการบริหารงานของ 
หนวยงานตนสังกัด 
  17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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บทบาทและหนาที่ของรองผูอำนวยการโรงเรียนรมเกลา 
นางสาวสุภารัตน   วีรวัฒนา 

ตำแหนง รองผูอำนวยการโรงเรียน 
ปฏิบัติหนาที่ รองผูอำนวยการกลุมงานบริหารวิชาการ 

มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้  
1. วางแผนงาน/โครงการ/กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานวิชาการ  

 2. ปฏิบัติหนาที ่กำกับดูแล นิเทศ ติดตามและรับผิดชอบการบริหารในขอบขายงานของกลุมบริหารงาน
วิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลรวดเร็ว และถูกตองตามระเบียบทางราชการ 
 3. ตรวจสอบ กลั่นกรองงานของกลุมบริหารงานวิชาการกอนนำเสนอและดำเนินการ 
 4. ประสานงานกับฝายอ่ืนๆที่เก่ียวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานในกลุมบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ 
 5. ติดตามและประเมินผลงานกลุมบริหารงานวิชาการและรายงานตอผูอำนวยการโรงเรียน 
 6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการโรงเรียน 

นางรุงทิพย  เคนพทิักษ        
ตำแหนง ครู 

ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 
มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 
 1. ปฏิบัติหนาที่แทนรองผูอำนวยการกลุมบริหารงานวิชาการ ในกรณีที่รองผูอำนวยการกลุมบริหารงาน
วิชาการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได 
 2. ชวยผูบริหารกำหนดนโยบาย วางแผนจัดระบบงาน และตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ที่เก่ียวของกับ 
งานวิชาการ ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. เปนคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนโดยตำแหนง 
 4. วางแผนปฏิบัติงานในฝายงานวิชาการ 
 5. สนับสนุน สงเสริม การดำเนินงานของกลุมสาระตางๆ ใหดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 6. บริหารงาน ควบคุมดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝายงานวิชาการทุกงาน ใหดำเนิน
ไปดวยความเรียบรอย รวดเร็วและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
 7. กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝายงานวิชาการ ตลอดจนการกำกับ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเขาสอนของครู ทำสถิติขอมูลการสอน การละทิ้งเขาสอนของครู เสนอ
ผูบริหารเพ่ือแกไข 
 8. จัดทำรายงานของบุคลากรฝายงานวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจำป 
 9. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
ขอบขายงานกลุมบริหารงานวิชาการและผูรับผิดชอบมีดังนี้ 
1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 1.1 นายวีระพันธ   จันทะจร  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
 1.2 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู      คณะทำงาน 
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 1.3 นางนาร ี จันทะจร   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน/โครงสราง/แบบฟอรมที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาหลักสูตร  
 2. ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4 ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการของสังคม 
ชุมชน และทองถิ่น  
 3. วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือกำหนดวิสัยทัศนภารกิจ เปาหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย รวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 4. จัดทำโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ ที่กำหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศน 
เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน และ
ระหวางกลุมสาระการเรียนรู ตามความเหมาะสม 
 5. นำหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ การใชหลักสูตรใหเหมาะสม 
 6. นิเทศการใชหลักสูตร 
 7. ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
 8. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
 9. สรุปโครงการประเมินงานที่ไดรับมอบหมาย ประจำปการศึกษา 
 10. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
2. งานการวางแผนงานดานวิชาการ 
 2.1 นางสาวสุภารัตน   วีรวัฒนา      รองผูอำนวยการ  หัวหนางาน 
 2.2 นายวีระพันธ   จันทะจร   ครูชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 

2.3 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู      คณะทำงาน 
2.4 นางผองใสย   บังบัวบาน    ครูชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
2.5 นางรุงทพิย  เคนพิทักษ   ครูชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 

มีหนาที่ 
 1. วางแผนงานดานวิชาการโดยการรวบรวมขอมูลและกำกับดูแล นิเทศและติดตามเก่ียวกับงาน วิชาการ
ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และ การเทยีบโอนผล
การเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช สื่อ และ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูการวิจัยเพ่ือพัฒนา คุณภาพการศกึษา และสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการ 
 2. งานรับนักเรียน/แผนการรับนักเรียน 
 3. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 3.1 นางนาร ี จันทะจร    ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
 3.2 นางสาวรัตนพันธ  คณะเมือง   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 3.3 นางสุภาวดี  เฉลยสุข     ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
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 3.4 นางสมจิตร  อินธิแสง    ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 3.5 นางรุงทพิย  เคนพิทักษ    ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 3.6 นางผองใสย   บังบัวบาน    ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 3.7 นางณปภัช  นันทราช    ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 3.8 นางสุทธินันท บุตรดี    ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน/โครงสราง/แบบฟอรมที่เกี่ยวของกับงานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
หนวยการเรียน แผนการจัดการเรียนรู  
 2. สงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู  ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 3. สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู  โดยดำเนินการดังนี้ 
    3.1 จัดหาเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรูเพ่ือปองกันและแกไขปญหา การเรียนรู
จากประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง  
    3.2 สงเสริมใหรักการอานและใฝรูอยางตอเนื่อง  การผสมผสานความรูตางๆใหสมดุลกัน  ปลูกฝง
คุณธรรม  คานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระ กิจกรรม       
    3.3 จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดกระบวนการเรียนรูและการนำ 
ภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขาย  ผูปกครอง  ชุมชน  ทองถิ่นมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตาม 
ความเหมาะสม 
 4. ใหคำแนะนำ  ปรึกษาการนิเทศแผนการจัดการเรียนรูแกครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนนการนิเทศที่
รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร  เชน  นิเทศแบบเพื่อนชวยเพ่ือน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน   
หรือแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 5. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
 6. กำกับติดตามการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ และใหคำปรึกษาแนะนำเมื่อมีปญหาดานการเรียน            
การสอน 
 7. สรุปโครงการประเมินงานที่ไดรับมอบหมาย ประจำปการศึกษา 
 8. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
4. งานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 นายวีระพันธ   จันทะจร   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
    4.1 งานพัฒนาโรงเรียนตนแบบเรียนรวม 
 4.1.1 นางเบ็ญจวัลย  คำภูษา  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 4.1.2 นางสมจิตร  สนใจยิ่ง  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 4.1.2 นางละมัย   เผามณี   ครูพ่ีเลี้ยง   คณะทำงาน 
    4.2 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 4.2.1. นางนารี   จันทะจร  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 

4.2.2. นายวีระพันธ  จันทะจร  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน  
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    4.3 งานการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  
 4.3.1 นางรุงทิพย  เคนพิทักษ  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 4.3.2 นายพานุทัศ  โคตรสงคราม  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
    4.4 งานการจัดการเรียนการสอน IS 
 4.4.1 นางอัญชลี  นิลทราช  ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
 4.4.2 ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
    4.5 งานเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.5.1 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คณะทำงาน 
           4.5.2 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ    คณะทำงาน 
    4.6 งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O - NET) 
 4.6.1 นางสาวนพรัต   นาลงพรม  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
    4.7 งานหองเรียนพิเศษ (SMEP) 
 4.7.1 นางสาวนภาภัทรี  ไขประภาย ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
 4.7.2 นางสาวธัญญารัตน  จูมแพง  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน  
 4.7.3 นางสาวจุฑามาศ  คำเพชรดี ครู    คณะทำงาน 
    4.8 งานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู/ชุมนุม 
 4.8.1 นายพานุทัศ  โคตรสงคราม  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 4.8.2 นายทรงเกียรติ  ศรีจันทร   ครูผูชวย    คณะทำงาน 
    4.9 งานการจัดตารางสอน/ตารางเรียน 
 4.9.1 นายวีระพันธ  จันทะจร  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 ๔.๙.๒ นางนารี   จันทะจร  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 4.9.3 นางสาวนพรัต   นาลงพรม  ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
 4.9.4 นางอัญชลี  นิลทราช  ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
 4.9.5 นายรณชัย  ชัยบุบผา  ครู    คณะทำงาน 
    4.10 งานจัดการสอนแทน 
 4.10.1 นายรณชัย  ชัยบุบผา  ครู    คณะทำงาน 

4.10.2 นางอัญชลี  นิลทราช  ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
    4.11 งานการจัดสอนชดเชยในสถานการณการแพรระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 4.11.1 นางอัญชลี  นิลทราช  ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
    4.12 งานจัดชั้นเรียน 
 4.12.1 นายพานุทัศ  โคตรสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 4.12.2 ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1 และม.2 
    4.13 งานการจัดการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติม (ม.ตน) 
 4.13.1 นายพานุทัศ  โคตรสงคราม ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 

4.13.2 นางสาวธัญญารัตน  จูมแพง ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
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 4.13.2 นางสาวนพรัต   นาลงพรม ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน/โครงสราง/แบบฟอรมที่เกี่ยวของกับงานการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ตามงานที่ไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ  
 2. ตรวจสอบขอมูลการจัดตารางสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 3. พิจารณาดำเนินการเก่ียวกับการกำหนดหนังสือเรียนรวมกับกลุมสาระการเรียนรูฯ 
 4. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของกลุมสาระฯ 
 5. ดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำสถิติขอมูลการเรียนการสอนและติดตามการจัดการเรียนรู 
ตามตารางสอน 
 6. สงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 7. จัดทำขอมูลแหลงเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูใหเปนปจจุบันใชเปนหลักฐานอางอิง 
 8. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
 9. เสนอแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การแกไขปญหา อุปสรรค หรือขอเสนอแนะในการ
ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
 10. เสนองาน/โครงการในความรับผิดชอบเพ่ือบรรจุลงในแผนปฏิบัติการ  
 11. สรุปโครงการประเมินงานที่ไดรับมอบหมาย ประจำปการศึกษา 
 12. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
5. งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 5.1 นางผองใสย  บังบัวบาน  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
 5.2 นางสาวธัญญารัตน  จูมแพง  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 5.3 นางสาวสมพร   ถานพรม  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 5.4 นายพานุทัศ  โคตรสงคราม  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 

5.5 นางสาวจุฑามาศ  คำเพชรดี  ครู    คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. กำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผล และประเมินผลของสถานศกึษา 
 2. สงเสริมใหครูจัดการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาสาระการ
เรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู 
 3. สงเสริมใหครูดำเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง
จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน 
 4. จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถาน
ประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 5. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐานเก็บไวในคลังขอสอบ 
 6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 6.1 นางสาวเปรมศรี  ศรีพลราช  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
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 6.2 นางสมจิตร  สนใจย่ิง   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
6.3 นางบรรดล  บุญพาเกิด  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 

มีหนาที่ 
 1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริการการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา  
 2. สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจัย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู  
 3. ประสานความรวมมือในการศกึษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยหรือพัฒนาคณุภาพ
การเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล องคกรหนวยงานและ สถาบันอื่น  
 4. สรุปโครงการประเมินงานที่ไดรับมอบหมาย ประจำปการศึกษา 
 5. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
7. งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
    7.1 นางณปภัช  นันทราช   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
 7.2 นายพิเชษฐ  หาญมนตรี  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 7.3 นางบรรดล  บุญพาเกิด  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. สำรวจและจัดทำบัญชีรายละเอียดแหลงการเรียนรูที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกลเคียง 
 2. จัดทำเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรูแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ
สถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง 
 3. จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู และประสานความรวมมือ
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา ในการจัดตั้ง สงเสริม 
พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน 
 4. สงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรูโดย
ครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่น 
 5. สรุปโครงการประเมินงานที่ไดรับมอบหมาย ประจำปการศึกษา 
 6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
8. งานนิเทศภายใน 
 8.1 นางสาวสุภารัตน  วีรวัฒนา    รองผูอำนวยการโรงเรียน   หัวหนางาน   
 8.2 นางสาวปรียาภัทร  เครอืคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 8.3 นางสุภาวดี  เฉลยสุข   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 8.4 นางเบ็ญจวัลย  คำภูษา  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศกึษา 
 2. ดำเนินการนิเทศวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา 
 3. ประเมนิผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
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 4. ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น 
หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. สรุปโครงการประเมินงานที่ไดรับมอบหมาย ประจำปการศึกษา 
 7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
9. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา/โรงเรียนมาตรฐานสากล และ OBEC QA 
 9.1 นางสาวสุภารัตน  วีรวัฒนา    รองผูอำนวยการโรงเรียน   หัวหนางาน  

9.2 นางรุงทพิย  เคนพิทักษ  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
9.3 นายวีระพันธ  จันทะจร  ครชูำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 

 9.4 นางสาวธัญญารัตน  จูมแพง  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 9.5 นางสาวรัตนพันธ  คณะเมือง  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 9.6 นางสาวทวีศิลป  ฮมปา  ครชูำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 9.7 นายพิชชัยยุทธ  ขาวประภา  ครู    คณะทำงาน 
 9.8 นางสาวจุฑามาศ  คำเพชรดี  ครู    คณะทำงาน 

9.9 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 
มีหนาที่ 
 1. จัดระบบโครงสรางองคกร ใหสอดคลองการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2. กำหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสำเร็จ ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัด
ของกระทรวงศึกษาธิการ เปาหมายความสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมินของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
 3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหบรรลุผลตาม
เปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
 4. ดำเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
อยางอื่นตอเนื่อง 
 5. ดําเนินการประกนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหเปนไปตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเปนการบริหารงานปกติของสถานศึกษา  
 6. รวบรวมผลการดําเนินงานและประเมินแตละมาตรฐาน สรุปรายงาน  
 7. จัดทาํรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) รายงานผูท่ีเก่ียวของ 
 8. นําผลการประเมนิตนเองมาประชุมเพ่ือหาขอควรปรับปรุงและวางแผนการพัฒนา 
 9. ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 10. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
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 11. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
สถานศึกษาเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง 
 12. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
10. งานทะเบียน 
 10.1 นายพานุทัศ  โคตรสงคราม  ครชูำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
 10.2 นางผองใสย   บังบัวบาน  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 10.3 นางสาวธัญญารัตน  จูมแพง  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 10.4 นางสาวสมพร   ถานพรม  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 

10.5 นางสาวจุฑามาศ  คำเพชรดี  คร ู    คณะทำงาน 
มีหนาที่ 

1. จัดทำทะเบียนประวัตินักเรียน 
 2. จัดทำสถิติพื้นฐานของนักเรียนและจำนวนนักเรียน 
 3. จัดเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมด 
 4. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
 5. จัดทำแบบรายงานผูสำเร็จการศกึษา 
 6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
11. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 11.1 นางเบ็ญจวัลย  คำภูษา  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
 11.2 นายระวี   ศรีคำมุล   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 11.3 นางนันทนา   มิตรสุภาพ  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 11.4 นายพูลศักดิ์  ศิลป   ครู    คณะทำงาน 

11.5 นายทรงเกียรติ  ศรีจันทร   ครูผูชวย    คณะทำงาน  
มีหนาที่ 
 1. วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหครอบคลุม ครบตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. ประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู 
 3. เปนกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามนโยบาย เรียนดี เรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ 
 4. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เสนอฝายบริหารใหรับทราบทุกกิจกรรม 
 5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
12. งานแนะแนวการศึกษาเพื่อการศึกษาและระดมทุน 
 12.1 นายพิชัยยุทธ  ขาวประภา  ครู    หัวหนางาน 
 12.2 นางสุภาวดี  เฉลยสุข  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 12.3 นางสาวกิตติวัฒนา  ผาใต  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 12.4 นางสุทธินันท  บุตรดี  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 

12.5 นายทรงเกียรติ  ศรีจันทร   ครูผูชวย    คณะทำงาน  
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มีหนาที่ 
 1. จัดระบบการแนะแนวทางการศึกษา และวิชาการภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 
 2. ดำเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
 3. ติดตาม และประเมินผลการจัดการระบบ และกระบวนการแนะแนวการศกึษาในสถานศึกษา หรือ
เครือขายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ดำเนินการเก่ียวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษาอื่นๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 
 5. ประเมนิผล และรายงานผลการรับเด็กเขาเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
 6. จัดระบบฐานขอมูลทะเบียนรายชื่อนักเรียนกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ใหเปนระบบ 
สามารถสืบคนได  
 7. ใหคำแนะนำการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.) แกผูกูรายเกาและรายใหม  
 8. ติดตามและประเมินผลการกูยืมเงินกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
 9. ดำเนินการแกไขปญหาที่เก่ียวของกับการกูยืมเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
 10. สรุปรายงานผลการดำเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุกปการศึกษา  
 11. ครูท่ีปรึกษาทุกระดับชั้น ปฏิบัติหนาที่ครูแนะแนวในชั้นเรียน ตามตารางเรียนท่ีกลุมบริหารวิชาการ
กำหนด และนอกเวลาเรียนตามความเหมาะสม 
 12. คัดเลือกนักเรียนและดำเนินงานมูลนิธิติลสูลานนท 
 13. คัดเลือกนักเรียนและดำเนินงานมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย/ทุนวัดดอยธรรมเจดีย 
 14. คัดเลือกนักเรียนทุนตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 15. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตางๆ ทุกปการศึกษา 
 16. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
13. งานหองสมุด 
 13.1 นางสุภาวดี เฉลยสุข   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 

13.2 นางรุงทิพย  เคนพิทักษ  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 13.3 นางสาวสมจิตร  สนใจยิ่ง  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 13.4 นางสาวทวีศิลป  ฮมปา  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 13.5 นางสุทธินันท  บุตรดี  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. จัดสถานที่ใหเหมาะสม สำหรับเปนแหลงรวมของตำรา เอกสาร สิ่งพิมพ ที่เปนประโยชน ทั้งทาง
วิชาการ และบันเทงิคดี 
 2. จัดใหมีเอกสาร หนังสือและสิ่งพิมพอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษาคนควา 
 3. จัดระบบการยืม – สงคืน ใหเหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักวิชา และความสะดวกของผูใชเปนหลัก โดยมี
การนำเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 4. จัดบรรยากาศของสถานที่ สภาพแวดลอมและการบริหารใหสามารถชักจูงบุคลากรในสถานศึกษาให
เปนประโยชน และเขามาใชประโยชนใหมากที่สุด 
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 5. รวบรวมขอมูล สถิติ การยืม – คืน หนังสือ การใชงานระบบสืบคนอินเตอรเน็ต การเขาใชงานหองสมุด  
6. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเสนอผูบริหารใหรับทราบ 

 7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถานประกอบการและ
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

14.1 นางสมจิตร   อินธิแสง  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
 14.2 กลุมสาระการเรียนรู       คณะทำงาน 
 14.3 นางสาวรัตนพันธ  คณะเมือง  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 14.4 นางอัญชลี  นิลทราช  ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัดการศึกษาของ บุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศกึษา  
 2. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ สถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา  
 3. รับนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนจากสถาบันตางๆ  
 4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
 15.1 นางรุงทิพย เคนพิทักษ           ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
 15.2 นางอัญชลี  นิลทราช  ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
 15.3 นางสาวนพรัต   นาลงพรม  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. ศึกษาและวิเคราะหระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา เพ่ือให ผูที่
เก่ียวของรับรู และถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 
 2. จัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศกึษา เพ่ือใหผูที่เก่ียวของ รับรู และ 
ถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 
 3. ตรวจสอบรางระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาและแกไข ปรับปรุง 
 4. นำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ 
 5. ตรวจสอบ และประเมินผล การใชระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษาและ
นำไปแกไขปรับปรุง ใหเหมาะสมตอไป 
 6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
16. การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 

16.1 นางสมจิตร   อินธิแสง  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
 16.2 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู   คณะทำงาน      
 16.3 นางสาวปรียาภัทร  เครือคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
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มีหนาที่     
 1. สํารวจและศึกษารายการหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัด เพ่ือใชในการจัดการเรียนรู  
 2. ประสานหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเพ่ือคัดเลือกหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัด  
 3. พิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัดใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตร
สถานศึกษา  
 4. ประสานกับหนวยงานตนสังกัดเพ่ือดําเนินการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัด  
 5. ประสานหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในการตรวจรับหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัด และตรวจนับจํานวน  
 6. กลุมสาระการเรียนรูรับหนังสือเรียนเพ่ือไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 7. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
17. งานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 
 17.1 นายพิเชษฐ  หาญมนตรี  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
 17.2 นางณปภัช  นันทราช  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 17.3 นางบรรดล  บุญพาเกิด  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. ประสานงานจัดทำแผนพัฒนางาน แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานฝายงานวิชาการ  
 2. พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุมบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนและ
เกณฑประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา  
 3. กำกับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ ใหเกิดการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน  
 4. ประเมนิ สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
 5. ประสานงานการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ 
 6. ประสานงานดานความรวมมือเก่ียวกับขอมูลกับงานตาง ๆ ในฝายงานวิชาการเพ่ือรวบรวมและ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองเหมาะสมและทันสมัยที่จะบงบอกถึงสภาพปญหาความตองการ 
 7. จัดทำเอกสารเผยแพรขอมูลใหงานในกลุมงานไดใชประโยชนในการวางแผนแกปญหาหรือพัฒนางาน
ในฝายงานวิชาการ 
 8. รวมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน เผยแพรงานของฝายงานวิชาการ 
 9. ประเมนิ สรุป รายงานผลการดำเนินงานประจำปการศึกษาแกผูเกี่ยวของ 
 10. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
18. สารสนเทศกลุมบริหารงานวิชาการ (DMC, EMIS, โครงการพานองกลับหองเรียน)  
 18.1 นางณปภัช  นันทราช  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
 18.2 นางบรรดล  บุญพาเกิด  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. จัดทำระบบสารสนเทศ DMC, EMIS โครงการพานองกลับหองเรียนและระบบอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 2. รวมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน เผยแพรงานของฝายงานวิชาการ 
 3. ประเมนิ สรุป รายงานผลการดำเนินงานประจำปการศึกษาแกผูเกี่ยวของ 
 4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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19. งานธุรการกลุมบริหารวิชาการ 
19.1 นางสาวรัตนพันธ  คณะเมือง  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 

 19.2 นางทิพยวิมล  นันตสุข  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 19.3 นางสาวนพรัต   นาลงพรม  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. ดำเนินงานดานสารบรรณฝายงานวิชาการ 
 2. จัดพิมพเอกสารที่เก่ียวของกับงานในฝายงานวิชาการ 
 3. บันทึกการประชุมบุคลากรในฝายงานวิชาการ 
 4. ทำหนาที่พัสดุฝายงานวิชาการ 
 5. ทำหนาที่ปฏิคมฝายงานวิชาการ 
 6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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นายณัฐพงษ  ไชยวงศคต     
ตำแหนง รองผูอำนวยการโรงเรียน 

ปฏิบัติหนาที่ รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้  

1. วางแผนงาน/โครงการ/กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
ปฏิบัติหนาที่ กำกับดูแล นิเทศ ติดตามและรับผิดชอบการบริหารในขอบขายงานของกลุมบริหารงาน 
แผนงานและงบประมาณใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลรวดเร็ว และถูกตองตาม
ระเบียบทางราชการ 
 2. ตรวจสอบ กลั่นกรองงานของกลุมบริหารงานแผนงานและงบประมาณกอนนำเสนอและดำเนินการ 
 3. ประสานงานกับฝายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานในกลุมบริหารงานแผนงานและ
งบประมาณมปีระสิทธิภาพ 
ติดตามและประเมินผลงานกลุมบริหารงานแผนงานและงบประมาณและรายงานตอผูอำนวยการโรงเรียน 
 4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการโรงเรียน 

นายพูลศักดิ์  ศิลป 
ตำแหนง ครู 

ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 
 1. กำกับ ติดตาม ดูแล การใชจายเงินทั้งเงนิงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ใหเกิดผลดี 
มีประสิทธิภาพ 

2. พิจารณาวางแผน และดำเนินการเพ่ือพัฒนางานกลุมงานบริหารงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. ประสานงาน กำกับ ตรวจสอบ และชวยเหลือเจาหนาที่ในสายงานเพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวย

ความถูกตอง 
           4. จัดประชุม วางแผน และพัฒนางานกลุมงานบริหารงบประมาณ   
           5. กำกับ ควบคุม ดูแล งานการเงนิและพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ
ฉบับปจจุบัน 
           6. งานสารบรรณฝายบริหารงบประมาณ 
           7. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
ขอบขายงานกลุมบริหารงานแผนงานและงบประมาณและผูรับผิดชอบมีดังนี้ 
1. งานพัสดุ 
 1.1 นายศุภชัย  ตุตเวช   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ   
มีหนาที่ 

1. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน 
2. จัดทำระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 
3. ลงนามในใบสั่งซื้อ/จาง ใบสั่งจาย 
4. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำป 
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5. การควบคุม ดูแล บำรุงรักษาและจำหนายพัสดุ 
6. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำป 
7. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย        

   1.2  นายศราวุธ  ขอกรดสำโรง    เจาหนาที่พัสดุ  
 1.3  นายเอกพร  เสริฐสาย    เจาหนาที่พัสดุ  
มีหนาที่   

1. จัดหาพัสดุ 
   2. จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียน 
 3. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบพัสดุ ที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง ใหถูกตองและเรียบรอย 
 4. การลงบัญชีเบิกจายวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ 
 5. จัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/จาง 
  6. งานที่ราชพัสดุ 
 7. จัดทำระบบ  EGP 
         8. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย        
2. งานแผนงาน 

2.1 นางสาวศันสนีย  ก่ำเสริฐ     
มีหนาที่              

1. จัดทำและเสนอของบประมาณ 
         2. วิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
         3. จัดทำแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา 
        4. วิเคราะหความเหมาะสมการเสนอขอประมาณ 
      5. จัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา แบงจายและเสนออนุมัติงบประมาณ 
        6. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการใชเงินและผลการดำเนินงาน 
       7. ประเมินผลการใชเงินและผลการดำเนินงาน 
        8. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
3. งานการเงิน-บัญชี 
    3.1  นางสาวปณิศฬา  ไฮนซ   เจาหนาที่การเงิน   
มีหนาที่               
 1. การรับ - จายเงินทุกประเภทของโรงเรียน 
      2. การเบิกจายเงินจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 3. การรับจายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และเงินรายไดแผนดิน 
 4. จัดทำเอกสารประกอบการรับ – จายเงินทกุประเภทของโรงเรียน 

5. โอนเงินงบประมาณและเงินอ่ืน ๆ  
6. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบมอบหมาย 
3.2  นายธีระเดช  กุลสาร  เจาหนาที่การเงนิ   
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มีหนาที่  
1. จัดทำเรื่องขอเบิกเงนิสวัสดิการ  (คารักษาพยาบาล,คาการศึกษาบุตร) 

 2. จัดทำรายงานรายรับ-รายจาย และรายงานเงนิคงเหลือ ในระบบ e-budget 
 3. จัดทำรายงานการย่ืนภาษี ในระบบ E-filing 
 4. จัดทำรายงานการย่ืนประกันสังคม  ในระบบอิเล็กทรอนิกส 
  5. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
    3.3  นางสาวพัชนี  หลาชาญ  เจาหนาที่บัญชี   
มหีนาที่  
     1. จัดทำบัญชีการเงิน 

2. จัดทำทะเบียนคุมเงินทกุประเภทของโรงเรียน 
 3. จัดทำรายงานทางการเงนิและงบการเงิน 
 4. การจัดทำและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
  5. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
6. คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานการรับ - จายเงิน 
 6.1 นายณัฐพงษ  ไชยวงศคต           ประธานกรรมการ 
 6.2 นางสุดารัตน  สารวัน    คณะทำงาน 
 6.3 นายพูลศักดิ์   ศิลป    คณะทำงาน 
มีหนาที่    

1. ตรวจสอบหลักฐานการรับ - จายเงิน  
2. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

7. คณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน 
 7.1 นายณัฐพงษ  ไชยวงศคต   ประธานกรรมการ 
 7.2 นายพูลศักดิ์   ศิลป    คณะทำงาน 
 7.3 นางสาวปณิศฬา   ไฮนซ   คณะทำงาน 
มีหนาที่    

1. เก็บรักษาเงินของโรงเรียนใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับที่เก่ียวของตาง ๆ 
2. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

8. คณะกรรมการงานระดมทรัพยากร 
 8.1 นายณัฐพงษ  ไชยวงศคต   ประธานกรรมการ 
 8.2 นายพูลศักดิ์   ศิลป    รองประธานกรรมการ 
        8.3 นายศุภชัย  ตุตเวช       กรรมการ 

8.4 นายศราวุธ  ขอกรดสำโรง     กรรมการ 
8.5 นายธีระเดช  กุลสาร     กรรมการ 
8.6 นายเอกพร  เสริฐสาย    กรรมการ 
8.7 นางสาวศันสนีย  ก่ำเสริฐ       กรรมการ 
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8.8 นางสาวปณิศฬา  ไฮนซ      กรรมการเลขานุการ 
 8.9 นางสาวพัชนี  หลาชาญ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที่     

1. การระดมและจัดการทรัพยากร  
       2. การลงทนุเพ่ือการศึกษา 
         3. การจัดหารายไดและผลประโยชน 
         4. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  
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นางสาวสุภารัตน   วีรวัฒนา     
ตำแหนง รองผูอำนวยการโรงเรียน 

ปฏิบัติหนาที่ รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
มหีนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 
 1. วางแผนงาน/โครงการ/กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล 
 2. ปฏิบัติหนาที่ กำกับดูแล นิเทศ ติดตามและรับผิดชอบการบริหารในขอบขายงานของกลุมบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลรวดเร็ว และถูกตองตามระเบียบทางราชการ 
 3. ตรวจสอบ กลั่นกรองงานของกลุมบริหารงานบุคคลกอนนำเสนอและดำเนินการ 
 4. ประสานงานกับฝายอ่ืนๆที่เก่ียวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานในกลุมบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพ 
 5. ติดตามและประเมินผลงานกลุมบริหารงานบุคคลและรายงานตอผูอำนวยการโรงเรียน 
 7. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการโรงเรียน 

นางพรสินี   ศรีคำมุล 
ตำแหนง ครู 

ปฏิบัติหนาที ่หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 
มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 
 1. ปฏิบัติหนาที่แทนรองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล ในกรณีที่รองผูอำนวยการกลุมบริหารงาน
บุคคลไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได 
 2. ชวยผูบริหารกำหนดนโยบาย วางแผนจัดระบบงาน และตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ที่เก่ียวของกับงาน
บุคคล ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. วางแผนพัฒนางานดานบุคลากร 
 4. เสนอโครงการเพ่ือพัฒนาและดำเนินงานดานบุคลากร 
 5. กำกับติดตามงานดานบริหารบุคคลใหเปนไปตามระเบียบ ขอปฏิบัติของทางราชการ ระเบียบวินัยของ
โรงเรียน 
 6. สนับสนุนและประสานงานฝายงานบุคคล ใหดำเนินงานบุคคล ใหดำเนินงานลุลวงสำเร็จตามเปาหมาย 

7. ดำเนินงานดานอื่น ๆ ตามที่ผูบริหารมอบหมาย 
 8. สรุปผลการปฏิบัติงานฝายงานบุคคลเปนรายเดือน/รายภาค และรายงานผูบริหาร 
 9. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
ขอบขายงานกลุมบริหารงานบุคคลและผูรับผิดชอบมีดังนี้ 
1. งานวางแผนอัตรากำลัง/กำหนดตำแหนง/งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง   
  1.1 นางกนกพร  อุทัยวัฒน                 ครูชำนาญการ       หัวหนางาน                   
  1.2 นางสาวยุวดี  คำเงนิ                     ครูชำนาญการ                         คณะทำงาน 
  1.3 นางสาวสุนิสา  ศรีภา                 ครู ค.ศ 1                              คณะทำงาน 
มีหนาที่   
 1. วิเคราะหและวางแผนอัตรากำลังคน 
 2. การกำหนดตำแหนง 
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 3. ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเขารบัราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ศึกษากรณีไดรบัมอบอำนาจจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. การประเมนิผลการปฏิบัติงานครผููชวย 
 5. การแตงตั้งโยกยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6. การบรรจุกลับเขารับราชการ 
 7. การรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหนง 
 8. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
2. งานขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ 

2.1 นางสาวยุวดี  คำเงนิ                     ครูชำนาญการ                         หัวหนางาน 
 2.2 นางสาวสุนิสา  ศรีภา                 ครู ค.ศ 1                              คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. การขอเลื่อนตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนวิทยฐานะ ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
     2. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
3. งานเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
 3.1 นางพรสนิี   ศรีคำมุล   ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหนางาน 
 3.2 นางสาวยุวดี  คำเงนิ                     ครูชำนาญการ                        คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. สงเสริมและพัฒนาใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาดานวิชาชีพ/วิทยฐานะ 
     2. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 3.3 นางพรสิน ี  ศรีคำมุล   ครูชำนาญการพิเศษ   คณะทำงาน 
 3.4 นางสาวสมฤทัย  อิ้มพัฒน            ครู ค.ศ     คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. ดำเนินการดานธุรการในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     2. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 3.5 นางกนกพร  อุทัยวัฒน                 ครูชำนาญการ       คณะทำงาน          
มีหนาที่ 
 1. การขอมีบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 2. การขอและตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
     3. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 3.6 นางพรสิน ี  ศรีคำมุล   ครูชำนาญการพิเศษ   คณะทำงาน 
 3.7 นางสาวยุวดี  คำเงนิ                     ครูชำนาญการ                        คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. งานจัดทำผลการปฏิบัติงานในหนาที่ครู (SAR) 

2. จัดทำ ID PLAN ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3. การจัดทำขอตกลงในการปฏิบัติหนาที่ วPA 
4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 3.8 นางจิราภรณ  แวววงค  คร ูค.ศ 1                            คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. สงเสริมการศึกษาอบรม ดูงานและเก็บขอมูลจัดทำสถิติ  
 2. จัดทำคำสั่งการไปราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. สรุปรายงานการไปราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรวบรวมเกียรติบัตร 
เอกสารการอบรม การพัฒนาตอหัวหนาสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 
     4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
4. งานทะเบียนประวัติ (กพ.7) ฐานขอมูลบุคลากร 
 4.1 นางกนกพร  อุทัยวัฒน                 ครูชำนาญการ       หัวหนางาน    

4.2 นางสาวสุนิสา  ศรีภา                 ครู ค.ศ 1                              คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. บันทึกทะเบียนประวัติใหเปนปจจุบัน 
  2. สำรวจและดำเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ 
     3. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
5. งานวินัยและจรรยาบรรณ   
 5.1 นางสาวสุภารัตน   วีรวัฒนา  รองผูอำนวยการ   หัวหนางาน 
 5.2 นางพรสิน ี  ศรีคำมุล   ครูชำนาญการพิเศษ   คณะทำงาน 
 5.3 นางสาวยุวดี  คำเงนิ                     ครูชำนาญการ                         คณะทำงาน 

5.4 นางจิราภรณ  แวววงค  คร ูค.ศ 1                            คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. ใหความรูเก่ียวกับวินัยและจรรยาบรรณครู 
 2. สงเสริมใหครูรักษาวินัยและจรรยาบรรณครู 
 3. เสริมสรางขวัญและกำลังใจแกครูที่ปฏิบัติตามวินัย 
 4. ดำเนินการตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่เก่ียวกับการรักษาวินัยในสถานศึกษา 
 5. รายงานตอหัวหนาสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 
 6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
6. งานพัสดุฝาย/สัญญาจาง/ประกันสังคม 
 6.1 นางจิราภรณ  แวววงค  คร ูค.ศ 1                            คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. จัดทำทะเบียน เอกสารสัญญาการจาง การเบิกจาย ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว จากโรงเรียนหรือ
หนวยงานตนสังกัด 
     2. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 6.2 นางสาวสุนิสา  ศรีภา                 ครู ค.ศ 1                              คณะทำงาน 
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มีหนาที่ 
 1. ดูแล จัดหา จัดซื้อวัสดุที่จำเปนในสำนักงานกลุมงานบริหารงานบุคคล จัดทำทะเบียนคุมพัสดุสำนักงาน 
 2. จัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำป  
    3. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
7. งานการออกจากราชการ   
 7.1 นางสาวสุนิสา  ศรีภา                 ครู ค.ศ 1                              คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. ดำเนินงานดานธุรการ ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการลาออกจากราชการ รายงานตอหัวหนาสถานศึกษา
และหนวยงานตนสังกัด 
     2. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
8. งานปฏิบัติราชการของบุคลากร  
 8.1 นางพรสิน ี  ศรีคำมุล   ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหนางาน 
 8.2 นางสาวณัฐนิสา  ศรีสุข  ครูอัตราจาง   คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. จัดทำเอกสารลงเวลาปฏิบัติราชการ 
 2. สำรวจเวลาการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
    3. การลาของบุคลากร 
 4. ดำเนินการอ่ืนๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย 
 5. สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบและรายงานหัวหนากลุมบริหารงานเปนรายเดือน 
9. งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมครู 
 9.1 นางพรสิน ี  ศรีคำมุล   ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหนางาน 
 9.2 นางจิราภรณ  แวววงค  คร ูค.ศ 1                            คณะทำงาน 
 9.3 นางสาวเรไร   ผางทัยสง  ครูผูชวย    คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. ประสานงานและจัดใหมีการรวมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาของไทย 
 2. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกครูอยางหลากหลาย 
 3. การจัดสงครูเขารวมอบรมกับหนวยงานตาง ๆ 
 4. สรุปผลการปฏิบัติงานราชการและรายงานหัวหนาฝายงานบุคคลทราบภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 5. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
10. งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศโรงเรียน 
 10.1 นางสาวสุนิสา  ศรีภา                 ครู ค.ศ 1                              หัวหนางาน 
มีหนาที่ 
 1. ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
 2. จัดทำขอมูลบุคลากรและจัดทำทำเนียบบุคลากร 
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 3. ปรับปรุงพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศประชาสัมพันธของกลุมงานใหมีความกาวหนา
ทันสมัยอยูเสมอ 
 4. ติดตาม/รายงานผล การดำเนินงานดานระบบสารสนเทศของกลุมงานทุกปการศกึษา 
 5. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
11. งานสงเสริมสรางขวัญและกำลังใจ 
 11.1 นางสาวยุวดี  คำเงนิ                    ครูชำนาญการ                         หัวหนางาน 
     11.2 นางพรสินี  ศรีคำมุล                    ครูชำนาญการพิเศษ                  คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. ดำเนนิงานดานการตรวจสุขภาพประจำปของบุคลากร 
 2. สงเสริมขวัญและกำลังใจบุคลากรในโรงเรียน 
 3. การเกษียณอายุราชการของบุคลากร 
     4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
12. งานธุรการกลุมบริหารงานบุคคล 
 12.1 นางเรไร   ลอนตรง    ครู              หัวหนางาน 
          12.2 นางสาวณัฐนิสา  ศรีสุข                  ครูอัตราจาง                           คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. ดำเนินงานดานสารบรรณกลุมบริหารงานบุคคล 
จัดพิมพเอกสารที่เก่ียวของกับงานในกลุมบริหารงานบุคคล 
 3. บันทึกการประชุมบุคลากรในกลุมบริหารงานบุคคล 
 4. ทำหนาที่ปฏิคมกลุมบริหารงานบุคคล 
 5. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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นางสาวลลิดา งิ้วสุภา 
ตำแหนง  รองผูอำนวยการโรงเรียน 

ปฏิบัติหนาที่ รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานทั่วไป 
มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 

1. วางแผนงาน/โครงการ/กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานทั่วไป 
 2. ปฏิบัติหนาที่ กำกับดูแล นิเทศ ติดตาม และรับผิดชอบการบริหารในขอบขายงานของกลุมบริหารงาน
ทั่วไป ใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลรวดเร็ว และถูกตองตามระเบียบทางราชการ  

3. ตรวจสอบ กลั่นกรองงานของกลุมบริหารงานทั่วไปกอนนำเสนอและดำเนินการ 
4. ประสานงานกับฝายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานในกลุมบริหารงานทั่วไป                            

มีประสิทธิภาพ 
5. ติดตามและประเมินผลงานกลุมบริหารงานทั่วไปและรายงานตอผูอำนวยการโรงเรียน 
6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการโรงเรียน 

นางสุดารัตน สารวัน  
ตำแหนง  ครู 

ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมบริหารงานทั่วไป 
มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 
 1. ปฏิบัติหนาที่แทนรองผูอำนวยการกลุมบริหารงานทั่วไป ในกรณีที่รองผูอำนวยการกลุมบริหารงาน
ทัว่ไปไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได  
 2. ชวยงานรองผูอำนวยการกลุมบริหารงานทั่วไป และกำกับดูแลงานในกลุมบริหารงานทั่วไปใหเปนไป 
ดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 
 3. รายงานการปฏิบัติหนาที่ตอรองผูอำนวยการกลุมบริหารงานทั่วไป 
 4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากรองผูอำนวยการกลุมบริหารงานทั่วไป 
ขอบขายงานกลุมบริหารงานทั่วไป และผูรับผิดชอบมีดังนี้ 
1. งานเลขานุการกลุมบริหารงานทั่วไป 

1.1 นางสุดารัตน  สารวัน   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
1.2 นางนันทนา มิตรสุภาพ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองหัวหนางาน 
1.3 นางพรสิน ีศรีคำมุล   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
1.4 นางสาวรมิดา พลราชม  ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
1.5 นางสาวสมฤทัย อิ้มพัฒน  ครู คศ.1    คณะทำงาน 
1.6 นางเรไร ลอนตรง   ครูผูชวย    คณะทำงาน 
1.7 นางสาวพรสุดา เมษา   ครูอัตราจาง   คณะทำงาน 
1.8 นางสาวนันธิดา  แดนรักษ  เจาหนาที่ธุรการ   คณะทำงาน 
1.9 นางสาวณัฐนิสา ศรีสุข  ครูอัตราจาง   คณะทำงาน 

มีหนาที่ 
1. ดำเนินงานดานสารบรรณกลุมบริหารงานทั่วไป 
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2. จัดพิมพเอกสารที่เก่ียวของกับกลุมบริหารงานทั่วไป 
3. จัดทำวาระการประชุม บันทึกการประชุม รายงานการประชุม ครูและบุคลากรในโรงเรียน                      

และของกลุมบริหารงานทั่วไป 
4. จัดทำคำสั่ง และตารางเวรรักษาการณวันหยุด  
5. ทำหนาที่พัสดุกลุมบริหารงานทั่วไป 

 6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
2. งานปฏิคมและตอนรับ 

2.1 นางสุดารัตน  สารวัน   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
2.2 นางนันทนา มิตรสุภาพ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองหัวหนางาน 
2.3 นางพรสิน ีศรีคำมุล   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
2.4 นางกนกพร  อุทัยวัฒน                 ครูชำนาญการ                คณะทำงาน 
2.5 นางสาวรมิดา พลราชม  ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
2.6 นางสาวยุวดี  คำเงนิ                     ครูชำนาญการ                        คณะทำงาน 
2.7 นางจิราภรณ  แวววงค  คร ูค.ศ 1                            คณะทำงาน 
2.8 นางสาวสุนิสา  ศรีภา                 ครู ค.ศ 1                              คณะทำงาน 
2.9 นางสาวสมฤทัย อิ้มพัฒน  ครู คศ.1    คณะทำงาน 
2.10 นางเรไร ลอนตรง   ครู คศ.1    คณะทำงาน 
2.11 นางสาวปณิศฬา ไฮน  ครูผูชวย    คณะทำงาน 
2.12 นางสาวนันธิดา  แดนรักษ  เจาหนาที่ธุรการ   คณะทำงาน 
2.13 นางสาวณัฐนิสา ศรีสุข  ครูอัตราจาง   คณะทำงาน 
2.14 นางสาวพรสุดา เมษา  ครูอัตราจาง   คณะทำงาน 
2.15 นางสาวพัชนี หลาชาญ  ครูอัตราจาง   คณะทำงาน 
2.16 นางสาวอัญชริญา คำปาน  ครูอัตราจาง   คณะทำงาน 

มีหนาที่   
1. วางแผนและดำเนินการตอนรับ รับรองบุคลากรและผูมาเยี่ยมโรงเรียนในกิจกรรมสำคัญตาง ๆ                  

ที่โรงเรียนจัดข้ึน 
2. จัดเตรียม จัดหา และประสานงานเพ่ือเตรียมวัสดุ อุปกรณ อาหาร เครื่องดื่มในการรับรองบุคลากร 

ตาง ๆ ที่จะมาจัดกิจกรรมในโรงเรียนตามวาระอยางเหมาะสมแกโอกาส 
3. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

3. งานอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน  
 3.1 นายวีระชัย บุตรดี   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน  

3.2 นางทิพยวิมล นันตสุข   ครูชำนาญการพิเศษ  รองหัวหนางาน 
3.3 นายอัธยา ใจมั่น   ครูชำนาญการ   รองหัวหนางาน 
3.4 นายบรรลุพร นามโนรินทร  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
3.5 นายระวี ศรีคำมุล   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
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3.6 นางสาวรมิดา พลราชม  ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
3.7 นายพณัชกร โคตรบรม  ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
3.8 นายพูลศักดิ์ ศิลป   ครู คศ.1    คณะทำงาน 
3.9 นายสมาน  ศรีสุข   นักการภารโรง   คณะทำงาน 
3.10 นายศรัณย  นันทตา   นักการภารโรง   คณะทำงาน 
3.11 นายศุภกร แกวก่ิง   นักการภารโรง   คณะทำงาน 
3.12 นายอนุวัฒน ลาดบาศรี  นักการภารโรง   คณะทำงาน 
3.13 นายสมควร เทาบุรี   นักการภารโรง   คณะทำงาน 
3.14 นางวิไลศักดิ์  คำตั้งหนา  แมบาน    คณะทำงาน 
3.15 นางสาน  โยมเงิน   แมบาน    คณะทำงาน 

มีหนาที่  
 1. จัดทำแผนงานโครงการและปฏิทินปฏิบัติงานประจำป สำหรับงานอาคารเรียนอาคารประกอบ 

2. จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติการใชอาคารสถานที่ ไฟฟา น้ำประปา ครุภัณฑ  
3. จัดบริการควบคุมดูแลรักษา ซอมแซม สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค 
4. กำหนดแนวทางวางแผนบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
5. บำรุงดูแลพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศกึษาใหอยูในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง 

ปลอดภัย เหมาะสม พรอมที่จะใชประโยชน 
6. ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดความคุมคา

และเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู 
7. สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานตอผูบริหารทราบภาคเรียนละ ๑ ครั้ง   
8. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. งานอนามัยโรงเรียน 
 4.1 นางสุวคนธ  บุตรชาติ   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
 4.2 นายพณัชกร  โคตรบรม  ครูชำนาญการ   รองหัวหนางาน 
 4.3 นายเชี่ยวชาญชำนาญชนม จังธนชัยตระกูล ครชูำนาญการ  คณะทำงาน 
 4.4 นางสาวพรสุดา เมษา   ครูอัตราจาง   คณะทำงาน 
 4.5 นักศึกษาฝกประสบการณสอนทุกคน     คณะทำงาน 
มีหนาที่ 

1. จัดทำแผนงาน โครงการงานอนามัยโรงเรียน 
2. จัดทำสถิติและขอมลูดานสุขภาพอนามัยนักเรียนใหเปนปจจุบัน 
3. จัดเครื่องมือเครื่องใช อุปกรณรักษาพยาบาลใหพรอม ดูแลหองพยาบาลใหสะอาดถูกสุขอนามัย 
4. จัดหาเวชภัณฑยา เพ่ือการรักษาพยาบาลเบื้องตน 
5. ติดตอประสานงานกับผูปกครอง สถานีอนามัย โรงพยาบาลในชุมชนกรณีจำเปนเรงดวน 
6. ใหความรูเก่ียวกับสุขภาพอนามัยแกนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
7. ดำเนินการอ่ืน ๆ ที่หัวหนาฝายงานบริหารทั่วไป หรือโรงเรียนมอบหมาย 

30 



 
   

8. สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานหัวหนาฝายงานบริหารทั่วไปทราบ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
9. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

5. งานโภชนาการและคุมครองผูบริโภค 
5.1 นางสาวสมฤทัย อิ้มพัฒน  ครู คศ.1    หัวหนางาน 

 5.2 นายวีระชัย  บุตรดี   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 5.3 นายระวี ศรีคำมุล   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 5.4 นายอัธยา ใจมั่น   ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 

5.5 นางสาวณัฐนิสา  ศรีสุข  ครูอัตราจาง   คณะทำงาน 
มีหนาที่ 

1. รับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเขามาจำหนายอาหาร ใหเปนไปตามกฎขอบังคับวาดวยการจำหนาย
อาหารในโรงเรียน 

2. ออกกฎระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนแนวทางที่ควรปฏิบัติแกผูมาจำหนายอาหารใหทราบและปฏิบัติ
อยางเครงครัด 

3. ใหความรู มารยาท สุขนิสัย ขอแนะนำ ใหถูกตองตามหลักอนามัย 
4. ดูแลและควบคุมการประกอบอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการคุณภาพ และความสะอาด กำหนด

ราคาอาหาร น้ำดื่มใหเหมาะสม 
5. จัดทำบัญชีควบคุมพัสดุที่ใช เก็บรักษา บำรุง ซอมแซมใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา 
6. ดำเนินการอ่ืน ๆ ที่หัวหนาฝายงานบริหารทั่วไป หรือโรงเรียนมอบหมาย 
7. สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานหัวหนาฝายบริหารทั่วไปทราบ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
8. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

6. งานโรงเรียนและชุมชน 
 6.1 นายระวี  ศรีคำมุล   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 

6.2 นางนันทนา  มิตรสุภาพ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองหัวหนางาน 
6.3 นางพรสิน ี ศรีคำมุล   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
6.4 นายอัธยา ใจมั่น   ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
6.5 นางสาวรมิดา  พลราชม  ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
6.6 นางเรไร  ลอนตรง   ครู คศ.1    คณะทำงาน 
6.7 นายสันติภาพ  แสงศรีจันทร  ครูอัตราจาง   คณะทำงาน 

มีหนาที่ 
 1. การวิเคราะหขอมูลของชุมชน กำหนดบทบาทหนาที่ของครูงานสรางความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชน 
 2. การวางแผนสรางและเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรียน 
 3. การวางแผนการใหบริการชุมชน เชน การบริการขาวสาร การสงเสริมอาชีพ การบริการอาคารสถานที่
และวัสดุครภุัณฑ การสงเสริมอาชีพ การบริการวิชาการ รวมกิจกรรมของชุมชน ฯลฯ 
 4. การวางแผนการเปนผูนำและใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน เชน การใหความรวมมือกับชุมชน                    
ในการพัฒนาทองถ่ิน การจัดกิจกรรมเพ่ือชุมชน 
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 5. การวางแผนขอความรวมมือจากชุมชน และการไดรับการสนับสนุนจากชุมชน เชนการชวยเหลือ 
ดานทุนทรัพย การชวยเหลือดานการบริการ การชวยเหลือดานวิชาการ 
 6. การวางแผนการสรางสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน การจัดตั้งองคกรความรวมมือ 
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 7. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
7. งานประชาสัมพันธโรงเรียน 
 7.1 นายพิเชษฐ  หาญมนตรี  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
 7.2 นายอัธยา  ใจมั่น   ครูชำนาญการ   รองหัวหนางาน  
 7.3 นางพรสิน ีศรีคำมุล   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 7.4 นางสาวรมิดา พลราชม  ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
 7.5 นางสาวสุนิสา ศรีภา   ครู คศ.๑   คณะทำงาน 
 7.6 นางสาวพรรณพิลาศ สมมาตย  ครู คศ.๑   คณะทำงาน 

7.7 หัวหนากลุมงานทุกกลุมงาน      คณะทำงาน 
 7.8 หัวหนากลุมสาระฯ ทุกกลุมสาระฯ     คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. ติดตาม รวบรวม และเผยแพรความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียนหรือ
ภายนอกโรงเรียนที่เก่ียวของกับการศึกษา 

2. ใหขาวสาร ขอมูลตาง ๆ ของโรงเรียนแกสื่อมวลชน เพ่ือประชาสัมพันธ เผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณและ
รวมงานท่ีไดรับเชิญจากหนวยงานอื่น เพื่อสรางความเขาใจอันดีใหเกิดข้ึนระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

3. เผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ของโรงเรียนทางอินเตอรเน็ต 
4. ใหการตอนรับ ตอบขอซักถาม การใหขาวสารและอำนวยความสะดวกตาง ๆ แกบุคคล หนวยงานอื่น 

ๆ ที่มาติดตอ หรือมาเยี่ยมชมโรงเรียน 
5. จัดทำวารสาร จุลสาร ขาวสาร แผนพับ เพื่อเผยแพรขาวความเคลื่อนไหว ตลอดทั้งความรูและ

วิทยาการใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษาแกบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 
6. จัดทำปายประชาสัมพันธ เสนอขอมูล ขาวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมของโรงเรียน บุคลากร                   

และนักเรียนที่ไดรับรางวัล ทำความดี 
7. บันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน และจัดเก็บภาพใหเปนระบบ 
8. ปฏิบัติหนาที่เปนพิธีกร พิธีการ ในงานกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนเมื่อมีกิจกรรม พิธีกรตอนรับ                      

ผูมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโรงเรียน 
9. เผยแพรขอมูล ขาวสารโดยผานเสียงตามสาย 
10. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

8. งานโสตทัศนศึกษา 
 8.1 นายอัธยา  ใจมั่น   ครูชำนาญการ   หัวหนางาน 
 8.2 นายวีระชัย  บุตรดี   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 

8.3 นายระวี  ศรีคำมุล   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
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8.4 นายพิเชษฐ  หาญมนตรี  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
8.5 นางสาวรมิดา  พลราชม  ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
8.6 นายพูลศักดิ์  ศิลป   ครู คศ.๑   คณะทำงาน 
8.7 นายสันติภาพ  แสงศรีจันทร  ครูอัตราจาง   คณะทำงาน 

มีหนาที่ 
 1. บริการเครื่องเสียง กิจกรรมในหองโสตทัศนศึกษา เสียงตามสาย ใหทันตามกำหนดเวลา 
 2. ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณโสตทัศนศึกษาทุกประเภทใหอยูในสภาพดี และเพียงพอตอการปฏิบัติกิจกรรม 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตอผูบังคบับัญชาตามลำดับ 
 4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
9. งานควบคุมกลองวงจรปด 
 9.1 นายพิเชษฐ  หาญมนตรี  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
 9.2 นายอัธยา  ใจมั่น   ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
 9.3 นายวีระชัย  บุตรดี   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 

9.4 นายระวี  ศรีคำมุล   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
9.5 นางสาวรมิดา  พลราชม  ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
9.6 นายพูลศักดิ์  ศิลป   ครู คศ.๑   คณะทำงาน 

มีหนาที่  
1. ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของระบบและอุปกรณกลองวงจรปด ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

ตลอดเวลา 
2. หากตรวจสอบพบกลองมีปญหา หรือชำรุด ใหประสานงานแจงเจาหนาที่ที่ดูแลใหดำเนินการแกไข  

และซอมบำรุง 
3. ควบคุมการทำงานของระบบและอุปกรณกลองวงจรปด ใหใหทำงานอยางเต็มประสิทธิภาพ  

สามารถเขาถึงทุกซอกมุมของอาคาร 
3. ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตำรวจ ในการคนหาตัวผูกระทำผิด กรณีเกิดปญหาอันเก่ียวกับ                   

ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ 
4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

10. งานควบคุมยานพาหนะ 
 10.1 นายวีระชัย  บุตรดี   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 

10.2 นายพูลศักดิ์  ศิลป   ครูคศ.1     รองหัวหนางาน 
10.3 นายสาโรช  มวงนาครอง  ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
10.4 นางเรไร  ลอนตรง   ครู คศ.๑   คณะทำงาน 
10.5 นางสาวนันธิดา  แดนรักษ  เจาหนาที่ธุรการ   คณะทำงาน 
10.6 นางสาวณัฐนิสา  ศรีสุข  ครูอัตราจาง   คณะทำงาน 

 10.7 นายสมศกัดิ์   สุภาทอง  พนักงานขับรถ   คณะทำงาน 
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มีหนาที่ 
ผูควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 

1. วางแผนในการบริหารงานของพนักงานขับรถใหเปนไปตามคำสั่ง 
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถใหเปนไปตามคำสั่ง  
3. จัดระบบและดูแลควบคุมการใชรถ และบันทึกหลักฐานการใชน้ำมัน  
4. ประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบ 
6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ผูปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถ 
1. เตรียมความพรอม ดูแล เช็คสภาพรถ แกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ของรถยนต 

ใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา กอนนำรถออกปฏิบัติงาน 
2. บำรุง ดูแล รักษาความสะอาดในหนาที่และความรับผิดชอบทั้งกอนออกปฏิบัติงาน 

และหลังปฏิบัติงาน 
3. ดูแลความปลอดภัยของรถยนต และผูโดยสารในขณะที่ปฏิบัติงาน 
4. การไปนอกสถานศึกษาทุกครั้งใหปฏิบัติตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการ 

สถานศึกษารองผูอำนวยการสถานศกึษา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
5. ใหปฏิบัติหนาที่พิเศษนอกเวลาราชการ วันเสาร- อาทิตย และวันหยุดราชการตามภารกิจ 

ที่ไดรับมอบหมาย หรือกรณเีหตุฉุกเฉินเรงดวนดานการรับ-สงหนังสือราชการท้ังภายในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน  

6. ใหพนักงานขับรถทุกคนที่วางจากการขับรถใหปฏิบัติหนาที่ดูแลความสะอาดในพ้ืนที่ที่กำหนด  
รวมถึงงานระดมพลที่ผูบริหารโรงเรียนหรือครูในโรงเรียนมอบหมาย และใหอยูประจำที่หองธุรการ และคอยชวย
อำนวยความสะดวกในภารกิจตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

7. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
11. งานควบคุมตรวจสอบภายใน 

11.1 นางสาวสมฤทัย  อิ้มพัฒน  คร ูคศ.1    หัวหนางาน 
11.2 นางเรไร  ลอนตรง   ครู คศ.๑   คณะทำงาน 
11.๓ นางสาวณัฐนิสา  ศรีสุข  ครูอัตราจาง   คณะทำงาน 

มีหนาที่ 
 1. ดูแลงานระบบควบคุมภายใน จัดทำเอกสาร รายงานเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน 
 2. ประสานงานและรวบรวมขอมูลการควบคุมภายใน 
 3. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
12. งานแมบาน/นักการภารโรง 

12.1 นางสุดารัตน สารวัน   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
12.2 นายวีระชัย  บุตรดี   ครูชำนาญการพิเศษ  รองหัวหนางาน 
12.3 นายอัธยา ใจมั่น   ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 
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12.4 นายสมาน  ศรีสุข   นักการภารโรง   คณะทำงาน 
12.5 นายศรัณย  นันทตา   นักการภารโรง   คณะทำงาน 
12.6 นายศุภกร แกวก่ิง   นักการภารโรง   คณะทำงาน 
12.7 นายประพล ลออ   นักการภารโรง   คณะทำงาน 
12.8 นายสมควร เทาบุรี   นักการภารโรง   คณะทำงาน 
12.9 นางวิไลศักดิ์  คำตั้งหนา  แมบาน    คณะทำงาน 
12.10 นางสาน  โยมเงิน   แมบาน    คณะทำงาน 

มีหนาที่ 
ผูควบคุมการปฏิบัติงานของแมบาน/นักการภารโรง 

1. วางแผนในการบริหารงานนักการภารโรง/แมบาน ใหเปนไปตามคำสั่งการจัดแบงหนาที่ 
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักการภารโรง/แมบาน ใหเปนไปตามคำสั่งการจัดแบงหนาที่ 
3. จัดระบบและดูแลควบคุมการใชเครื่องมือชาง วัสดุ และอุปกรณตาง ๆ  
4. ประเมนิผลการปฏิบัติงานของนักการภารโรง/แมบาน 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบ 
6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ผูปฏิบัติหนาที่นักการภารโรง 
 1. งานประจำ ไดแก  
         1.1 เปด ปด หองเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ หองพิเศษ หองปฏิบัติการ และประตู
โรงเรียน 

     1.2 ปด กวาด เช็ด ถู ทำความสะอาดในบริเวณทั่วไป และพื้นที่ที่กำหนด 
          1.3 นำถังขยะตามอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณทั่วไป ไปทิ้งและกำจัด 
               1.4 ดูแลน้ำดื่มสำหรับนักเรียน และน้ำใชตามหองน้ำหองสวมของครู และนักเรียนอยางทั่วถึง 
และเพียงพอ 
                1.5 ดูแล ปรับปรุง ตกแตงสวนหยอม รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ตกแตงตนไม ตัดหญา  
ตามบริเวณตาง ๆ ใหสดชื่น สวยงาม อยูเสมอ 
          1.6 ดูแล รักษา ปรับปรุง ซอมแซมอาคารสถานท่ี และพัสด ุครุภัณฑของโรงเรียนใหใชงานได 
ตามสมควรแกสภาพ 
          1.7 ดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และใหสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยูเวรยามรักษา
ทรัพยสินของทางราชการในชวงเวลากลางคนืทุกคนื และชวงเวลากลางวันในวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ 
               1.8  ในชวงวันทำการปกติใหสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยูเวรยามหนาประตูโรงเรียน คอยเปด-ปด 
แผงก้ันรถเขาออกภายในบริเวณโรงเรียน รับ-สงสิ่งของหรือเอกสารทางราชการตาง ๆ ที่หนาประตูโรงเรียน 
               1.9 ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

2. งานในลักษณะมอบหมาย เปนงานที่ผูบริหารโรงเรียนหรือครูในโรงเรียนมอบหมายใหนักการภารโรง
ปฏิบัติเปนครั้งคราว 
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3. งานพิเศษ เปนงานที่ปฏิบัตินอกเหนืองานประจำ และงานที่ไดรับมอบหมาย เชน งานสวนรวม                  
ในชุมชนหรืองานระดมพลท่ีผูบริหารโรงเรียนหรือครูในโรงเรียนสั่งการมา 

 
ผูปฏิบัติหนาที่แมบาน 

1. งานประจำ ไดแก 
       1.1 ดูแลความสะอาดเรียบรอยภายในอาคาร หองพักครู หองประชุม และ บริเวณทางเดิน 
                1.2 ปด กวาด เช็ด ถู ทำความสะอาดในบริเวณทั่วไป และพื้นที่ที่กำหนด 
              1.3 ทำความสะอาดหองน้ำภายในอาคาร และหองน้ำนักเรียนทุกจุด 
         1.4 นำถังขยะตามอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณทั่วไป ไปทิ้งและกำจัด 
      1.5 เปด-ปด อาคารตามเวลาที่กำหนด 
      1.6 ดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และอยูเวรยามรักษาทรัพยสินของทางราช 
ในชวงเวลากลางวันในวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ 
      1.7 ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

2. งานในลักษณะมอบหมาย เปนงานที่ผูบริหารโรงเรียนหรือครูในโรงเรียนมอบหมายใหแมบานปฏิบัติ
เปนครั้งคราว 

3. งานพิเศษ เปนงานที่ปฏิบัตินอกเหนืองานประจำ และงานที่ไดรับมอบหมาย เชน งานสวนรวม                  
ในชุมชนหรืองานระดมพลท่ีผูบริหารโรงเรียนหรือครูในโรงเรียนสั่งการมา 
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นางสาวลลิดา งิ้วสุภา  
ตำแหนง รองผูอำนวยการโรงเรียน 

ปฏิบัติหนาที่ รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 
 1. เปนที่ปรึกษาของผูอำนวยการเก่ียวกับการบริหารงานกลุมงานกิจการนักเรียน 
 2. รวมจัดทำแผนงาน/โครงงาน  และกำหนดปฏิทินกลุมงานกิจการนักเรียน 
 3. กำกับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานในกลุมงานกิจการนักเรียนใหดำเนินงานอยางเปนระบบตามระเบียบ
ของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ 
 4. กำกับ  ดูแล  กลั่นกรองเอกสาร  ในสำนักงานกลุมงานกิจการนักเรียน  เสนอความคิดเห็นเพ่ือปฏิบัติ
หนาที่หรือสั่งการอนุญาตหรืออนุมัติแลวแตกรณี 
 5. เปนกรรมการพิจารณานักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับคณะกรรมการกลุมงาน
กิจการนักเรียน  หรือพิจารณาสอบสวน  ตัดสินกรณีพิพาทหรือผิดกฎ  ระเบียบ  ของโรงเรียน 
 6. กำกับ  ติดตาม  ดูแล  การปฏิบัติหนาที่ของเวรรักษาความปลอดภัยของสถานที่การศึกษา 
 7. วางแผนปองกัน  ควบคุม  และแกไขปญหา  การมาโรงเรียนของนักเรียน  และพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน 
 8. วางแผนปฏิบัติงานเก่ียวกับกฎ ระเบียบวินัยของนักเรียน 
 9. วางแผนและจัดใหมีการรวบรวมขอมูล  สถิติเกี่ยวกับงานสงเสริมกิจการนักเรียนใหเปนปจจุบัน 
 10. ปฏิบัติหนาที่แทนผูอำนวยการในการติดตอประสานงานกับผูปกครอง  เพ่ือแกไขพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของนักเรียน 
 11. ออกเยี่ยมบานนักเรียนที่มีปญหาตามโอกาสอันสมควร 
 12. ชวยเหลือและใหบริการนักเรียนที่มีปญหาตามโอกาสอันสมควร 
 13. ติดตามและประเมินผลงานกลุมงานกิจการนักเรียนและรายงานตอผูอำนวยการโรงเรียน 
 14. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการโรงเรียน 

นายอภิชาติ พิมพิสาร 
ตำแหนง ครู 

ปฏิบัติหนาที่  หัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
มีหนาที่รับผิดชอบในขอบขายตอไปนี้ 
 1. ปฏิบัติหนาที่แทนรองผูอำนวยการกลุมงานกิจการนักเรียน  ในกรณทีี่รองผูอำนวยการกลุมงานกิจการ
นักเรียน ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได  
 2. ชวยรองผูอำนวยการกลุมงานกิจการนักเรียน ในการกำกับ ดูแล วางแผน ควบคุม นิเทศ ติดตาม  
ประเมินผล 
 3. ตรวจสอบ กลั่นกรอง ของกลุมงานกิจการนักเรียน กอนนำเสนอรองผูอำนวยการกลุมงานกิจการ
นักเรียน   
 4. รายงานการปฏิบัติหนาที่ตอรองผูอำนวยการกลุมงานกิจการนักเรียน   
 5. ปฏิบัติหนาที่ตามที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากรองผูอำนวยการกลุมงานกิจการนักเรียน  
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ขอบขายงานกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน และผูรับผิดชอบมีดังนี้ 
1. งานเลขานุการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 1.1 นางสาวพรรณพิลาศ สมมาตย  ครู คศ.๑   หัวหนางาน 

1.2 นางหงษา คนหมั่น   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 1.3 นางสาวละมัย เผามณี   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  คณะทำงาน 
 1.4 นางสาวอัญชริญา คำปาน  ครูอัตราจาง   คณะทำงาน  
มีหนาที่ 
 1. ดำเนินการลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการจากภายนอกและภายในโรงเรียน จัดทำตาราง 
การนัดหมายและปฏิทินนัดหมายเตือนงาน จัดทำระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม จัดทำ รวบรวม 
และจัดเก็บรักษาแบบบันทึกและเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของกับกลุมงานกิจการนักเรียน 
 2. ดำเนินการออกใบรับรองความประพฤติ/จิตอาสาใหกับนักเรียนเมื่อนักเรียนหรือผูปกครองติดตอขอรับ
ใบรับรอง โดยพิจารณาจากคะแนนความดีและคะแนนความประพฤติของนักเรียน 
 3. ดำเนินการจัดทำบัญชีพัสดุและครุภัณฑ จัดหาพัสดุ จำหนายพัสดุ สำรวจ-รายงานพัสดุประจำป               
ที่เก่ียวของกับกลุมงานกิจการนักเรียนใหถูกตองตามระเบียบวาดวยการตรวจสอบพัสดุ 
 4. ดำเนินการตอนรับแขกและผูปกครองที่มาติดตอราชการกลุมงานกิจการนักเรียน 
 5. ประเมนิสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของทราบเมื่อสิ้นภาคเรียน
และสิ้นปการศึกษาและปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
2. งานครูเวรประจำวัน 
 2.1 นางสาวประจิม มนตอินทร  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
 2.2 นางฉลาด วงศเครือศร  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 2.3 นางหงษา คนหมั่น   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 2.4 นางเพ็ญสุภา ผาใต   ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 2.5 นางสาวอัญชิสา  ผิวเดช  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 2.6 นายศักดิ์สิทธิ์ ปุงคำนอย  ครูชำนาญการ   คณะทำงาน 

2.7 นายยชญธเนศ อัปทัง   ครู คศ.๑   คณะทำงาน 
 2.8 นางสาวพรรณพิลาศ สมมาตย  ครู คศ.๑   คณะทำงาน 
 2.9 นางสาวอัญชริญา คำปาน  ครูอัตราจาง   คณะทำงาน 
 2.10 นางสาวละมัย เผามณี  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. ประสานงานการออกคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหนาที่เวรประจำวัน 
 2. ติดตามการปฏิบัติหนาที่เวรประจำวันของครู 
 3. นำเสนอผลการปฏิบัติหนาที่เวรวันประจำวันใหผูบริหารทราบตามลำดับสายงานและปฏิบัติหนาที่ 
อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
3. งานแผนและงบประมาณกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 3.1 นายอภิชาติ พิมพิสาร  ครู คศ.๑  หัวหนางาน  
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 3.2 นางสาวพรรณพิลาศ สมมาตย  ครู คศ.๑  รองหัวหนางาน 
 3.3 นายยชญธเนศ  อัปทัง  ครู คศ.๑  คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานของกลุมงานกิจการนักเรียนจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประสานงาน 
วางแผนการปฏิบัติเพื่อใหงานกิจการนักเรียนดำเนินการไปดวยความเรียบรอยและเปนปจจุบัน 
 2. ติดตามการดำเนินงานกิจการนักเรียนใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำปของโรงเรียนรายงาน 
ใหผูบริหารทราบเปนระยะและภาพรวมเม่ือสิ้นปการศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
4. งานจราจร งานทะเบียนพาหนะรับ-สง 
 4.1 นายศักดิ์สิทธิ์ ปุงคำนอย  ครูชำนาญการ  หัวหนางาน 
 4.2 นายยชญธเนศ  อัปทัง  ครู คศ.๑  รองหัวหนางาน 
 4.3 นางสาวอัญชริญา คำปาน  ครูอัตราจาง  คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. วางแผนการจัดระบบจราจรในโรงเรียนและถนนหนาโรงเรียน 
 2. จัดนักเรียนแกนนำหรืออาสาสมัครจราจรปฏิบัติหนาที่อำนวยความสะดวกในตอนเชาและตอนเย็นที่
ถนนหนาโรงเรียน 
 3. จัดอบรมหรือใหความรูแกบุคลากรในดานการปฏิบัติตามกฎจราจร 
 4. จัดนักเรียนแกนนำหรืออาสาสมัครจราจรปฏิบัติหนาที่อำนวยความสะดวกดานการจราจรเมื่อโรงเรียน
มีการจัดงานหรือประชุมที่ชุมชนหรือผูปกครองนักเรียนตองนำพาหนะมาจอดในโรงเรียนเปนจำนวนมาก 
 5. จัดทำทะเบียนรถจักรยานยนตที่นักเรียนนำมาใชและจอดในโรงจอดรถจัดทำทะเบียนรายชื่อพนักงาน
ขับรถรับ-สงนักเรียนโรงเรียนรมเกลาประจำหมูบานตาง ๆ 
 6. จัดประสานงานตำรวจจราจรในการเดินรณรงคตาง ๆ ของโรงเรียน 
 7. ประเมนิสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เม่ือสิ้น                
ภาคเรียนและสิ้นปการศึกษาและปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
5. งานระเบียบวินัยและความประพฤติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 5.1 นายอภิชาติ  พิมพิสาร  หัวหนากลุมงานกิจการนักเรียน หัวหนางาน  
 5.2 นายยชญธเนศ  อัปทัง  เจาหนาที่ฯ ระดับชั้น ม.๑  คณะทำงาน 
 5.3 นายศักดิ์สิทธิ์ ปุงคำนอย  เจาหนาที่ฯ ระดับชั้น ม.๒  คณะทำงาน 

5.4 นางเพ็ญสุภา ผาใต   เจาหนาที่ฯ ระดับชั้น ม.๓  คณะทำงาน  
5.5 นางสาวพรรณพิลาศ สมมาตย  เจาหนาที่ฯ ระดับชั้น ม.๔  คณะทำงาน  
5.6 นางฉลาด วงศเครือศร  เจาหนาที่ฯ ระดับชั้น ม.๕  คณะทำงาน 

 5.7 นางเบญจลักษณ ลีนาราช  เจาหนาที่ฯ ระดับชั้น ม.๖  คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. รวบรวมขอมูลและจัดทำระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนเพื่อสรางระเบียบวินัยใหกับ
นักเรียน 

39 



 
   

 2. วางแผนการปฏิบัติงานสงเสริมความประพฤติระเบียบวินัยเชนการตรงตอเวลาความสะอาดการแตง
กายการเขาแถวการแสดงความเคารพการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน 
 3. ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมสงเสริมความประพฤติระเบียบวินัยเฝาระวังเรื่องความประพฤติและการ
ทำผิดระเบียบของนักเรียน 
 4. ประเมนิผลการจัดกิจกรรมและรายงานผลการจัดกิจกรรมสงเสริมความประพฤติระเบียบวินัยรายงาน
ใหผูบริหารทราบเปนระยะและภาพรวมเม่ือสิ้นปการศึกษา 
 5. ดำเนินการสอบสวนความผิดของนักเรียนและลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดตามระเบียบวาดวยการ
ลงโทษนักเรียนนักศึกษาพ.ศ.๒๕๔๘ 
 6. ประสานงานเครือขายตำรวจและผูปกครองในการเฝาระวังการทำผิดระเบียบของนักเรียน 
 7. ประเมนิสรุป และรายงานผลการดำเนินงานสงเสริมปองกันแกไขปญหาความประพฤติระเบียบวินัย
นักเรียนเม่ือสิ้นภาคเรียนและสิ้นปการศึกษาและปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
6. งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม/งานสงเสริมความสะอาด/งานสาธารณประโยชน (จิตอาสา) 
 6.1 นายยชญธเนศ อัปทัง   ครู คศ.๑   หัวหนางาน 
 6.2 นายศักดิ์สิทธิ์ ปุงคำนอย  ครูชำนาญการ   รองหัวหนางาน 

6.3 นางสาววชิราภรณ พออามาตย พนักงานราชการ   คณะทำงาน 
 6.4 ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกคน คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 1. วางแผนการดำเนินงานโดยการจัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
และสงเสริมใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 2. ดำเนินการสงเสริมคุณธรรมนักเรียนตามแผนที่วางไว 
 3. ดำเนินการสงเสริมใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนใหการดูแลสนับสนุนสงเสริมงาน
คณะกรรมการนักเรียนงานคณะสีเพ่ือใหนักเรียนเปนผูนำมีความเปนประชาธิปไตย 
 4. วางแผนและดำเนินงานจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนเกิดคณุลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
 5. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตใหแกนักเรียนเพื่อใหนักเรียนมีวินัยในตนเองมี
จิตสำนึกที่ดีงามรูจักการคดิเปนทำเปนแกปญหาเปนสามารถทำงานรวมกันเปนกลุมได 
 6. จัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมพ้ืนฐาน ๑๒ ประการ 
 7. ประเมนิสรุปและรายงานผลการดำเนินงานใหผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของทราบเม่ือสิ้นภาคเรียน
และสิ้นปการศึกษาและปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
งานสงเสริมความสะอาด 
 1. วางแผนการมอบหมายพื้นที่ในการรับผิดชอบใหกับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 
 2. จัดซื้อจัดหาอุปกรณในการทำความสะอาดใหกับนักเรียนและบุคลากร 
 3. รณรงคใหนักเรียนและบุคลากรชวยกันดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ท่ีมอบหมายใหรับผิดชอบ 
 4. ตรวจติดตามกำกับการทำความสะอาดพ้ืนที่ที่มอบหมายใหนักเรียนและบุคลากรทำความสะอาด 
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 5. ประเมนิสรุป และรายงานผลการดำเนินงานดานการสงเสริมความสะอาดใหผูบริหารและหนวยงานที่
เก่ียวของทราบเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปการศึกษาและปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 งานสาธารณประโยชน(จิตอาสา) 
 1. วางแผนและประสานงานการดำเนินงานกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนสำหรับนักเรียน 
 2. นำนักเรียนเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนตามที่วางแผนไวตลอดปการศกึษา 
 3. ติดตามสรุปผลการเขารวมและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนของ
นักเรียนรายงานผลการผานหรือไมผานซอมเสริมปรับปรุงแกไขใหผานและเปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.๒๕๕๑ 
7. งานสภานักเรียน และงานสงเสริมประชาธิปไตย 
 7.1 นางฉลาด วงศเครือศร  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
 7.2 นางเพ็ญสุภา ผาใต   ครูชำนาญการพิเศษ  รองหัวหนางาน  
 7.3 นางเบญจลักษณ ลีนาราช  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 7.4 นางสาววชิราภรณ พออามาตย พนักงานราชการ   คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. เผยแพรหลักการประชาธิปไตยใหนักเรียนทราบโดยทั่วไป 
 2. จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนโดยจำลองใหสอดคลองกับการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรปละ 1 ครั้ง 
 3. สภานักเรียนริเริ่มและจัดทำโครงการกิจกรรมอันประโยชนตอโรงเรียนนักเรียนและชุมชนตามความ
เห็นชอบของผูบริหารโรงเรียน 
 4. รวมกับกลุมงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในการเสนอปรับปรุงระเบียบขอบังคบัที่ไมขัดตอระเบียบ
ขอบังคับของทางโรงเรียน 
 5. สภานักเรียนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดทีั้งในดานการแตงกายการเสียสละการเขารวมกิจกรรม 
ของทางโรงเรียนการเคารพกฎระเบียบขอบังคับฯลฯ 
 6. สภานักเรียนดำเนินการเก่ียวกับการควบคุมการเขาแถวกิจกรรมหนาเสาธงการสอดสองนักเรียนที่มี
ความประพฤติไมเหมาะสมรวมกับสารวัตรนักเรียน 
 7. สภานักเรียนจัดเวรยามตรวจตามอาคารเรียนหองน้ำหรือบริเวณอ่ืน ๆ ของโรงเรียนใหมีความเรียบรอย
ปลอดภัยปลอดสิ่งเสพติด 
 8. สภานักเรียนประสานงานระหวางนักเรียนกับครูในโรงเรียนในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
 9. ติดตามประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหาร และปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย 
8. งานโรงเรียนสีขาว/งานปองกันสารเสพติด/งานปองกันโรคเอดส/งานเพศศึกษา 
 8.1 นายศักดิ์สิทธิ์ ปุงคำนอย  ครูชำนาญการ  หัวหนางาน  
 8.2 นายยชญธเนศ อัปทัง   ครู คศ.๑  รองหัวหนางาน  

8.3 นางสาววชิราภรณ พออามาตย พนักงานราชการ  คณะทำงาน 
 8.4 ครูอนามัยโรงเรียนทุกคน     คณะทำงาน 
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มีหนาที่ 
 1. วางแผนการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสีขาว/กิจกรรมปองกันสารเสพติด/กิจกรรมปองกันโรคเอดส/
กิจกรรมเพศศึกษา 
 2. รวบรวมขอมูลกิจกรรมโรงเรียนสีขาว/กิจกรรมปองกันสารเสพติด/กิจกรรมปองกันโรคเอดส/กิจกรรม
เพศศึกษา 
 3. จัดประชุมอบรมรณรงค ใหความรูแกนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกับกิจกรรมโรงเรียนสี
ขาว/กิจกรรมปองกันสารเสพติด/กิจกรรมปองกันโรคเอดส/กิจกรรมเพศศึกษา 
 4. จัดหานักเรียนแกนนำกิจกรรมโรงเรียนสีขาว/กิจกรรมปองกันสารเสพติด/กิจกรรมปองกันโรคเอดส/
กิจกรรมเพศศึกษาเพ่ือรณรงค และใหความรูแกนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมโรงเรียนสี
ขาว/กิจกรรมปองกันสารเสพติด/กิจกรรมปองกันโรคเอดส/กิจกรรมเพศศึกษา 
 5. กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนสีขาว/กิจกรรมปองกันสารเสพติด/
กิจกรรมปองกันโรคเอดส/กิจกรรมเพศศึกษาตอผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของทราบเม่ือสิ้นภาคเรียนและสิ้นป
การศึกษาและปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
9. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน/งานที่ปรึกษา/งานหัวหนาระดับ/งานทะเบียนคัดกรองนักเรียนยากจน 
 9.1 นางสาวอัญชิสา  ผิวเดช  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
 9.2 นางสาวประจิม มนตอินทร  ครูชำนาญการพิเศษ  รองหัวหนางาน 
 9.3 นางบรรดล บุญพาเกิด  หัวหนาระดับชั้น ม.๑  คณะทำงาน 
 9.4 นางสุภาวดี  เฉลยสุข   หัวหนาระดับชั้น ม.๒  คณะทำงาน 
 9.5 นายอภิชาติ  พิมพิสาร  หัวหนาระดับชั้น ม.๓  คณะทำงาน 
 9.6 นายพานุทัศ โคตรสงคราม  หัวหนาระดับชั้น ม.๔  คณะทำงาน 
 9.7 นางสมจิตร  อินธิแสง   หัวหนาระดับชั้น ม.๕  คณะทำงาน 
 9.8 นางสาวสุนิสา ศรีภา   หัวหนาระดับชั้น ม.๖/  คณะทำงาน 
      เจาหนาที่งานทะเบียนคัดกรองนักเรียนยากจน 
 9.9 นางสาวพรรณพิลาศ สมมาตย   ครู คศ.๑   คณะทำงาน 

9.10 นางสาวอัญชริญา คำปาน  ครูอัตราจาง   คณะทำงาน 
 9.11 ครูที่ปรึกษาทุกคน       คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 1. วางแผนการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเชนการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล                        
การคัดกรองนักเรียนการจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนเชนการประชุมผูปกครองชั้นเรียนการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
การปองกันแกไขปญหานักเรียนการเยี่ยมบานนักเรียนการประสานงานระหวางบานกับโรงเรียนการสงตอนักเรียน 
 2. ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 3. ประเมนิผลการจัดกิจกรรมและรายงานผลการจัดกิจกรรมสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน               
ใหผูบริหารทราบเปนระยะและรายงานภาพรวมเมื่อสิ้นปการศึกษา และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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งานครูที่ปรึกษาและหัวหนาระดับชั้นเรียน 
 1. ดำเนินการประสานงานกับกลุมงานวิชาการเกี่ยวกับระดับชั้นที่สอนของครูแลวดำเนินการแตงตั้ง 
ครูที่ปรึกษาหัวหนาระดับชั้นเรียน รองหัวหนาระดับชั้นเรียน และเลขานุการระดับชั้นเรียน 
 2. ติดตามการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา/หัวหนาระดับชั้นเรียนในการใหการอบรมพัฒนานักเรียน 
ดานคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตามแนวการดูแลชวยเหลือนักเรียน และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
งานทะเบียนคัดกรองนักเรียนยากจน 
 1. วางแผนการดำเนินงานการทำทะเบียนคัดกรองนักเรียนยากจน 
 2. ประสานงานขอมูลจากงานทะเบียนนักเรียนในการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ขอมูลประวัติ 
รายไดของผูปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พรอมรูปถายการเย่ียมบานของครูที่ปรึกษา 
 3. กรอกขอมูลนักเรียนเขาไปในระบบการคัดกรองของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือใหระบบคัดกรองนักเรียนยากจนเพ่ือการขอรับสิทธิ์เงินปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 4. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลใหผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของทราบเมื่อสิ้นภาคเรียนและ
สิ้นปการศกึษา และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
10. งาน To be Number One 
 10.1 นางเรไร ลอนตรง   ครู คศ.๑   หัวหนางาน 
 10.2 นางสาวพรรณพิลาส สมมาตย ครู คศ.๑   รองหัวหนางาน  

10.3 นางสาวละมัย  เผามณี  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานศูนยเพื่อนใจวัยรุน ( To Be Number One ) ในโรงเรียน 
 2. รับสมัครนักเรียนเปนสมาชิกTo Be Number One ในโรงเรียนและใหความรูแกบุคลากร                       
ในการทำหนาที่บทบาทสมาชิกTo Be Number One โดยใชหลัก ๓ ก คือ กรรมการ กองทุน กิจกรรม                  
และมีเปาหมายเพ่ือปรับทุกขสรางสุขแกปญหาพัฒนา E.Q. 
 3. ติดตามการดำเนินงานศนูยเพ่ือนใจวัยรุน (To Be Number One) ในโรงเรียนรายงานใหผูบริหาร
ทราบเปนระยะและภาพรวมเมื่อสิ้นปการศึกษา 
 4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
11. งานเครือขายผูปกครองนักเรียน 
 11.1 นางเพ็ญสุภา ผาใต   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนางาน 
 11.2 นางฉลาด วงศเครือศร  ครูชำนาญการพิเศษ  รองหัวหนางาน 
 11.3 นางเบญจลักษณ ลีนาราช  ครูชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
 11.4 นางสาววชิราภรณ พออามาตย พนักงานราชการ   คณะทำงาน 
มีหนาที่ 
 1. วางแผนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนผูปกครองและชุมชน 
 2. ดำเนินการประสานงานการใหความรวมมือกันระหวางโรงเรียนผูปกครองและชุมชน 
 3. ดำเนินการคดัเลือกผูปกครองเครือขายเพื่อการประสานงานกับชุมชน 
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 4. ประชุมผูปกครองและเครือขายผูปกครองเพื่อนิเทศบทบาทหนาที่และการประสานงาน           
ความรวมมือซึ่งกันและกัน 
 5. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 

44 




