คําสั่งโรงเรียนสตรีอางทอง
ที่ 217 / 2559
เรื่อง แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน
----------------------------------ดวยโรงเรียนสตรีอางทอง ไดแบงโครงสรางการบริหารงานภายในโรงเรียน ตามมาตรา 34
ของพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
พ 2546 เพื่อใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ดังนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กษา จึงขอแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ดังนี้

กลุมบริหารงบประมาณและบุคลากร
นายสุเทพ กรอบเพ็ชร รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงบประมาณและบุคลากร
นางจตุพร ตระกูลศรี ผูชว ยรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงบประมาณและบุคลากร
มีขอบขายหนาที่
ปฏิบัติงานในฐานะรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณและบุคลากร ปฏิบัติหนาที่และ
รับผิดชอบงานกลุมงานบริหารงบประมาณ อํานวยการ ควบคุม ติดตามดูแลกลุมบริหารงบประมาณและ
บุคลากร และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1. คณะกรรมการบริ
รรมการบริหารกลุมบริหารงบประมาณและบุคลากร
1. นายสุเทพ
กรอบเพ็ชร
ประธานกรรมการ
2. นางจตุพร
ตระกูลศรี
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
3. นางญาดา
ไชยรักษ
กรรมการ
4. นางสงวน
เถกิงผล
กรรมการ
5. นางอรุณี
ธรรมโสภณ
กรรมการ
6. นางสาวชุ
สาวชุติมา
พวงทอง
กรรมการ
7. นางประจวบ
แสงตระการ
กรรมการ
8. นางสาวไพบูลย
ภูพวง
กรรมการ
9. นางถาวร
สุภาพจน
กรรมการ
10. นางณิ
ณิชกานต
ชิตารักษ
กรรมการและเลขานุ
เลขานุการ
2. งานสํานักงานบริหารงบประมาณและบุคลากรและแผนงาน
ลากร
1. นางจตุพร
ตระกูลศรี
หัวหนา
2. นางสงวน
เถกิงผล
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3. นางสุมณฑา
บุญกอง
4. นางอรุณี
ธรรมโสภณ
5. นางสาวชวัญธร
แสงมณี
6. นางถาวร
สุภาพจน
7. นางณิชกานต
ชิตารักษ
8. นางสาวชุติมา
พวงทอง
9. นางสาวชลธี
มุรพันธ
10. นายชาญวิทย
แยมเทศ
11. นางประจวบ
แสงตระการ
เลขานุการ
มีขอบขายหนาที่
1. ศึกษาวิเคราะหสภาพงานธุรการของโรงเรียน และระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติหนาที่
ที่เกี่ยวของ
2. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โดยอาจนํา
ระบบเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานใหเหมาะสม
3. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดานธุรการไดตาม
ระบบที่กําหนดไว
4. จัดหา Hardware และ Software ใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานดานธุรการไดตามระบบที่
กําหนดไว
5. ดําเนินงานธุรการตามระบบที่กําหนดไว โดยยึดหลักความถูกตอง รวดเร็ว ประหยัดและคุมคา
6. ติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุงงานธุรการใหมีประสิทธิภาพ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
3. งานสารบรรณ
1. นางประจวบ
แสงตระการ
หัวหนา
2. นางสาวสุรีรัตน
แกวประดับ
3. นางสาวสุนันทา
สุขมนต
4. นางสาวนิตยา
ใจกวาง
5. นายชาญวิทย
แยมเทศ
6. นางสาวชลธี
มุรพันธ
เลขานุการ
มีขอบขายหนาที่
1. โตตอบหนังสือโรงเรียนกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
2. รับ-สงหนังสือ ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือราชการ
3. จัดเก็บรักษาหนังสือ เอกสารทางราชการทุกประเภทเปนหมวดหมู และทําลาย
4. พิมพหนังสือและเอกสารทางราชการทุกประเภท
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5. ใหบริการโทรศัพททั้งภายนอก-ภายใน ประสานงานผูเกี่ยวของ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
4. งานพัฒนาบุคลากร
1. นางญาดา
ไชยรักษ
หัวหนา
2. นางพาขวัญ
อังกีรัตน
3. นายชนาธิป
กลากฤษ
4. นางสาวอาลิษา
จันทรแกว
5. นายชาญวิทย
แยมเทศ
6. นางประจวบ
แสงตระการ เลขานุการ
มีขอบขายหนาที่
1. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การขอเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จัดทําเอกสารการจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว
4. จัดทําเอกสารการแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. จัดทําเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครู
6. จัดทําเอกสารงานทะเบียนประวัติขาราชการครูและลูกจางประจํา
7. จัดทําเอกสารงานเครื่องราชอิสริยาภรณ
8. การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
9. จัดทําบัญชีลงเวลา การลาของขาราชการครูและลูกจางประจํา
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
5. งานการเงินและบัญชี
1. นางณิชกานต
ชิตารักษ
หัวหนา
2. นางสุมณฑา
บุญกอง
3. นางสงวน
เถกิงผล
4. นางถาวร
สุภาพจน
5. นางสาวชวัญธร
แสงมณี
6. นางสาวอรนุช
มะโนนอย
7. นางสาวชุติมา
พวงทอง
เลขานุการ
มีขอบขายหนาที่
1. รวบรวมระเบียบ แนวปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวของกับการเงิน-บัญชี พรอมทั้งเผยแพร
และเก็บรวบรวมใหเปนระเบียบ
2. ดําเนินการรับ-จายเงินใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ ตามขั้นตอนและการใหการ
บริการอยางรวดเร็ว ถูกตองตามระเบียบพรอมหลักฐาน
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3. เก็บเอกสารไวในที่ปลอดภัย เปนสัดสวนพรอมที่จะใหทําการตรวจ
4. ทําบัญชีเงินสด เงินคงเหลือประจําวัน ลงทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ใหเปนไป
ตามระเบียบ ถูกตองเปนปจจุบัน
5. รวบรวมหลักฐานการรับ-จาย ใหฝายผูตรวจการเงินภายในโรงเรียนมาทําการตรวจ
เพื่อชวยตรวจทานการรับ-จายเงินใหถูกตองตามระเบียบและหลักฐาน พรอมทั้งสง
รายการตรวจใหผูอํานวยการรับทราบ
6. แจงรายละเอียดการชําระเงินใหนักเรียนทราบ โดยการติดประกาศตามบอรดตางๆ
ทั่วโรงเรียน และประกาศหนาเสาธงตอนเชา
7. เตรียมเบิกใบเสร็จรับเงินจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเตรียม
รายละเอียดการรับเงินใหเสร็จทันวันลงทะเบียนเรียน
8. รวบรวมเงินแตละประเภทสงฝากธนาคารใหแลวเสร็จภายในเวลาทําการและถูกตอง
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
6. งานพัสดุและสินทรัพย
1. นางอรุณี
ธรรมโสภณ
หัวหนา
2. นางธรรชนก
พุมทับทิม
3. นายเอกชลิต
ภูงามโชติสิน
4. นายชาญวิทย
แยมเทศ
5. นางสาวชลธี
มุรพันธ
6. ครูที่ทําหนาที่พัสดุกลุมสาระทุกกลุมสาระ
7. นางสาวอัจฉราลักษณ ทับทิม
เลขานุการ
มีขอบขายหนาที่
1. รวบรวมระเบียบ แนวปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวของกับงานพัสดุ พรอมทั้งเผยแพร
และเก็บรวบรวมใหเปนระเบียบ
2. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง จัดทําวัสดุ-ครุภัณฑ ใหเรียบรอยเปนไปตามขั้นตอน รวดเร็ว
ทันเวลา พรอมทั้งตรวจรับ ลงทะเบียน เก็บรักษาควบคุมการจายใหเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2551
3. จัดทําบัญชีพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การเบิก-จายพัสดุ
การยืม ใหถูกตองตามระเบียบและเปนปจจุบัน
4. ทําการซอม บํารุงพัสดุ หากมีพัสดุชํารุด ผูควบคุมแจงใหเจาหนาที่พัสดุทราบ
เพื่อดําเนินการตอไป
5. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป(ตุลาคม) รายงานการตรวจสอบวัสดุถาวร(มีนาคม)
ใหทันตามกําหนดเวลา และเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535
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6. ทําทะเบียนประวัติการซอมครุภัณฑ
7. อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอขอรับบริการดานวัสดุ ครุภัณฑ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7. งานธนาคารโรงเรียน
1. นางสาวไพบูลย
ภูพวง
หัวหนา
2. นางวีนัส
สุจริตวิบูลย
3. นางสาวทิพยวรรณ เกิดมงคล
4. นางสาวสุรภา
สารประดิษฐ
5. นางรัชดาภรณ
เขียวมณี
6. นางวรินทรพร
เอี่ยมวราฤทธิ์
7. นางสาวกรรณิการ ชางตอ
เลขานุการ
8. งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
1. นางสาวกานตสินี พูลพิพัฒน
หัวหนา
2. นางสาวไพลิน
อิงคนินันท
3. นางสาวอวัตถา
กลิ่นเทียน
มีขอบขายหนาที่
1. รวบรวมประมวลวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่จะใชในการประชุมคณะกรรมการ
การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
2. สนับสนุนขอมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. ดําเนินงานดานธุรการในการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. จัดทํารายงานการประชุมและมติที่ประชุมใหผูเกี่ยวของรับทราบดําเนินการหรือถือ
ปฏิบัติแลวแตกรณี
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
9. งานจัดสรรและบริหารงบประมาณ
1. นางจตุพร
ตระกูลศรี
หัวหนา
2. นางณิชกานต
ชิตารักษ
3. นางสุมณฑา
บุญกอง
4. นางสาวชุติมา
พวงทอง
5. นางสาวชลธี
มุรพันธ
6. นางสาวชวัญธร
แสงมณี
เลขานุการ
มีขอบขายหนาที่
1. จัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน โครงการ ใหมีความเชื่อมโยงกับผลผลิต
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และผลลัพธตามตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษา พรอมกับวิเคราะหและจัดลําดับ
ความสําคัญของแผนงาน งานโครงการ
2. จัดทําขอตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อไดรับงบประมาณ
3. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับจากหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่
การศึกษาแจง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ไดจากแผนการระดม
ทรัพยากร
4. แจงจัดสรรวงเงินและจัดทําขอตกลงผลผลิตใหหนวยงานภายในสถานศึกษารับไป
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
10. งานสํานักงานผูอํานวยการ
1. นางสาวกานตสินี พูลพิพัฒน
หัวหนา
2. นางสาวไพลิน
อิงคนินันท
3. นางสาวจุฬาลักษณ รอดเจริญ
4. นางสาวอวัตถา
กลิ่นเทียน
10.1 งานจัดเลี้ยง
1. นางสาวไพลิน
อิงคนินันท
หัวหนา
2. นางจุฑามาศ
เมฆเจริญ
3. นายธิติ
พันธุศุภผล
4. นางสาวศศิกาญจน ทองประจวบ
5. นางสาวพลอยไพลิน ฮวบเจริญ
6. นางปทิตตา
ศิริมากร
7. นางสาวกานตสินี พูลพิพัฒน
8. นายวีรวัฒน
ยอดมั่น
9. นางสาวจิรายุ
ฉลาดทํา
10. นางสาวชวัญธร
แสงมณี
11. นางสาวอลิษา
จันทรแกว
12. นางบุญสนอง
ชูวิไล
13. นางสาวปาจารีย เทียนดี
14. นางสาววรรณา
ทองประเสริฐ
15. แมบาน แมครัว ทุกคน
16. นางสาวจุฬาลักษณ รอตเจริญ
เลขานุการ
มีขอบขายหนาที่ เมื่อมีงานประชุมอบรมสัมมนา งานสังสรรค ใหพิจารณาจัดทําอาหาร
เครื่องดื่มบริการ
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10.2 งานนิทรรศการ
1. นางสาวไพลิน
อิงคนินันท
หัวหนา
2. นายชัยชาญ
สีงาม
3. นางปทิตตา
ศิริมากร
4. นายการัณย
เอี่ยมบุญฤทธิ์
5. นางสาวกานตสินี พูลพิพัฒน
6. นางสาวจุฬาลักษณ รอตเจริญ
7. นายสมชาย
สุจรัสเศรษฐเมธา
8. นายพิษณุ
ทรัพยอนันต
9. นายอนุพงศ
เจริญผล
10. นายวีรวัฒน
ยอดมั่น
เลขานุการ
มีขอบขายหนาที่ การจัดนิทรรศการในนามโรงเรียนสตรีอางทองจากหนวยราชการภายนอก
ที่ขอความรวมมือหรือรองขอใหดําเนินการ
11. งานควบคุมตรวจสอบภายในโรงเรียน
1. นายชัยวัฒน
จันทรหงอม
หัวหนา
2 นายอนันต
ชางตอ
3. นางจตุพร
ตระกูลศรี
4. นางจุฑามาศ
จันทนเสวี
5. นายชัยชาญ
สีงาม
6. นายพงษกรณ
พลเยี่ยม
7. นายอนุวัฒน
ทองสีมะดัน
8. นางอารมย
มวงอําพล
เลขานุการ
9. นางนันทนา
จิตตกระจาง
ผูชวยเลขานุการ
มีขอบขายหนาที่
ควบคุมตรวจสอบการบริหารงานภายในของโรงเรียนเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล วา
ดวยการดําเนินงานของโรงเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร
12. งานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอางทอง
1. นางสาวอวัตถา
กลิ่นเทียน
หัวหนา
2. นางดารา
จันทรเพ็ง
3. นางสาวกานตสินี พูลพิพัฒน
3. นายสิทธิชัย
จํานงทรง
เลขานุการ
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มีขอบขายหนาที่
1. ควบคุมดูแลและดําเนินงานการออกอากาศของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอางทอง
ใหเปนไปตามผังรายการและตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถานีวิทยุกับ กสทช.
อยางเครงครัด
2. ปฏิบัติงานสถานีวิทยุในกรณีที่เจาหนาที่ประจําไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประจําสถานีได
3. ทําแผนซอมบํารุงและการตออายุใบอนุญาตและดําเนินการตามแผน
4. ทําเอกสาร/เว็บไซด เสนอผลงาน/สรุปงานประจําป
5. ประสานงาน/อํานวยความสะดวกในการใหบริการแกชุมชน ผูปกครองนักเรียน
หนวยงานภาครัฐและเอกชน
6. ฝกฝน/ใหความรู ความเขาใจ แกนักเรียนและผูสนใจในการจัดรายการ และดําเนินงาน
ดานสื่อสารมวลชน (ดานวิทยุกระจายเสียง)
13. งานควบคุมตรวจสอบภายในกลุมบริหารงบประมาณและบุคลากร
1. นางจตุพร
ตระกูลศรี
หัวหนา
2. นางสุมณฑา
บุญกอง
3. นางญาดา
ไชยรักษ
มีขอบขายหนาที่
1. กําหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยงในการดําเนินงานของงานกลุมบริหาร
งบประมาณ และบุคลากร ในสถานศึกษา
2. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในของกลุมบริหารงบประมาณและบุคลากร
3. ใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายนํามาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการควบคุมการ
ดําเนินงาน
กลุมบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
4. ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กําหนดและปรับปรุง
5. รายงานการประเมินการควบคุมภายในตอตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

9

กลุมบริหารวิชาการ
1. นายกษิดิ์เดช
พุมสาขา
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
2. นางสาวจรสพร
สิริอัคคะโชติ
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
3. นางสาวกฤตยาพร ชางปน
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
4. นางสาววิจิตรา
นพรัตน
เลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
1. เปนผูที่อํานวยการ/นิเทศ/ประสานงานระดับฝายใหเปนไปตามนโยบายแผนงานและหลักสูตรสถานศึกษา
2. บริหารงานวิชาการตามนโยบายของโรงเรียน ใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนชุมชน และทองถิ่น
3. บริหารและจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประเมิน
คุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาตนเอง และการประเมินจากหนวยงานภายนอก
4. บริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู โดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. ประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ครอบครัว องคกรหนวยงาน และสถาบัน
อื่น ๆ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งการประสานการดําเนินงานกับกลุมสาระ
- ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
1. ปฏิบัติหนาที่แทนรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ ในกรณีที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการไมอยู
2. ควบคุมดูแล นิเทศ กํากับ ติดตามงานตามแผนผังการบริหารงานกลุมบริหารวิชาการที่กําหนด
3. รวมประชุมวางแผนปฏิบัติงานรวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ โดยปฏิบัติหนาที่เปน
กรรมการและเลขานุการ
4. ติดตาม รวบรวม การจัดทํางบประมาณประจําปของหนวยงานตาง ๆ ในกลุมบริหารวิชาการที่รับผิดชอบ
เสนอรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
5. ชวยควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานในกลุมบริหารวิชาการใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรนโยบายของ
โรงเรียนและแผนงานที่กําหนด
6. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1. คณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ
1. นายกษิดิ์เดช
พุมสาขา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรสพร
สิริอัคคะโชติ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤตยาพร ชางปน
กรรมการ
4. นายเอกภพ
มลิวรรณางกูร
กรรมการ
5. นางสาววรรณรัตน ยิงยอม
กรรมการ
6. นางจุฑามาศ
จันทนเสวี
กรรมการ
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7. นางวิสาขา
8. นางสาวพจนา
9. นายเอกพงษ
10. นางสาวพีรพรรณ
11. นายกิตติศักดิ์
12. นางสาวศิริพร
13. นางสาวสุกัญญา
14. นางสาวพัดชา
15. นางสุชีรา
16. นางสาววิจิตรา
2. งานกลุมสาระการเรียนรู
1. นางสาวกฤตยาพร
2. นายชัยชาญ
3. นางดวงใจ
4. นางสาวกรรณิการ
5. นายนิพนธ
6. นายประเสริฐ
7. นายวุฒิ
8. นายวีรวัฒน
9. นายธิติ
10. นางสุภาพ
11. นางสาวสุกัญญา
12. นายกิตติศักดิ์
13. นายเอกภพ

แกวสารถี
โชชัย
โตชัยศรี
ศรินทรัตน
กลีบขยาย
ฤทธิ์มาก
วรรณโส
ณ พัทลุง
ตั้งติรวัฒน
นพรัตน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ชางปน
สีงาม
พรมชาติ
ชางตอ
ทุงทอง
สุขขุม
แกวสารถี
ยอดมั่น
พันธุศุภผล
เกิดดี
วรรณโส
กลีบขยาย
มลิวรรณางกูร

หัวหนา

เลขานุการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทํางบประมาณประจําปของกลุมสาระฯ
2. รับผิดชอบ ดําเนินงาน/โครงการประจําปที่ไดรับอนุมัติ และรายงานผลการดําเนินการเสนอตอ
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และหลักสูตรทองถิ่นของกลุมสาระฯ
4. สรรหา คัดเลือก จัดวางตัวบุคลากรเขาสอนในกลุมสาระฯ เสนอหัวหนางานการเรียนการสอน
5. รับผิดชอบจัดหาครูเขาสอนแทน ในกรณีที่ครูในกลุมสาระฯไมมาปฏิบัติหนาที่สอนตามปกติ
6. จัดทําปฏิทินนิเทศการสอนรวมกับรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ และดําเนินการนิเทศการสอน
ครูในกลุมสาระฯ
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7. จัดประชุมบุคลากรในกลุมสาระ เพื่อใหคําแนะนํา แกไข ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนอยางนอย
เดือนละ 2 ครั้ง รวมทั้งนําเสนอรายงานการประชุมตอรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ และผูอํานวยการ
8. ดูแลรับผิดชอบ การเรียนการสอน การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในกลุมสาระฯ
9. ประเมิน คัดเลือก ตําราเรียนและหนังสืออานประกอบในแตละปการศึกษา และสรุปรายชื่อตําราเรียน
10. ตรวจทานการทําเอกสารประกอบการเรียนของครูในกลุมสาระฯ
11. จัดหาหนังสือคูมือ หนังอางอิง/คนควา สื่อการสอน รวมทั้งวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับครูในกลุมสาระฯ
12. เผยแพรผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครูในกลุมสาระฯ
13. จัดกิจกรรมทางวิชาการ ภายในโรงเรียนและสงนักเรียนเขารวมแขงขันกับหนวยงานภายนอก
14. รับผิดชอบการจัดทําและตรวจสอบเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนของกลุมสาระฯ รวมกับหัวหนา
งานวัดผลและประเมินผล
15. ตรวจสอบความถูกตองในการทําเอกสารตางๆ เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลรวมกับหัวหนางานวัดผล
ประเมินผล
16. รวบรวมสถิติ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของแตละรายวิชาในกลุมสาระฯ และนํามาใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุมสาระฯ
17. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ในการดําเนินงานของกลุมสาระฯทั้งในและนอกโรงเรียน
18. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นางสาววรรณรัตน ยิงยอม
หัวหนา
2. นายอรรฏพจน
แสงสนิท
3. นางปทิตตา
ศิริมากร
4. นางสุดารัตน
ชลิศราพงศ
5. นางสาวจุฬาลักษณ รอตเจริญ
6. นางสาววิรมณ
ปนงาม
7. นายจิตพันธ
พลสุจริต
8. นายมานะ
ประสาทศิลป
9. นางสุชีรา
รักคํา
10. นายการัณย
เอี่ยมบุญฤทธิ์
11. นางถาวร
สุภาพจน
12. นายพงษกรณ
พลเยี่ยม
13. นายกิตติศักดิ์
กลีบขยาย
14. นางปยาภรณ
แสงนาค
15. นางสาวจริยา
วงษมาลัย
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16. นางสาวณภัทรพร
17. นายสุริยา

ขุนวงษ
อินวิเชียร

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. สํารวจ รวบรวม วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานของโรงเรียน
2. สํารวจ รวบรวม วิเคราะห ออกแบบ และจัดทําฐานขอมูลกลางภายในโรงเรียน
3. สํารวจ รวบรวม วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส
4. สํารวจ รวบรวม วิเคราะห ออกแบบ และจัดทําเว็บไซตภายในโรงเรียน
5. สํารวจ รวบรวม วิเคราะห ออกแบบ และ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
6. ใหบริการปรับปรุงขอมูลขาวสารและสารสนเทศภายในองคกรเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
7. ใหบริการแกไขปญหาการใชงานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นแกผูใชงานตามที่ไดรับมอบหมาย
8. ใหบริการจัดหาระบบสารสนเทศที่เปนประโยชนตอโรงเรียน
9. ดูแลรับผิดชอบระบบจัดการฐานขอมูล การสํารองขอมูล และจํากัดสิทธิ์ในการใชงาน ตรวจสอบสิทธิการใช
งานและการบํารุงรักษา
10. ประสานงานติดตามและใหบริการเกี่ยวกับระบบงานที่พัฒนาขึ้น
11. บริการจัดอบรม ใหคําปรึกษา และบริการทางวิชาการ งานดานการพัฒนาระบบและสารสนเทศ
12. ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งแตงตั้งและงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4. งานสํานักงานวิชาการ
1. นางจุฑามาศ
จันทนเสวี
หัวหนา
2. นายเอกภพ
มลิวรรณางกูร
3. นางสาวมณฑนา
เพ็งกลาง
4. นางสาวประภาศรี เอี่ยมสม
5. นายอนุพงศ
เจริญผล
6. นางสาวนิตยา
ใจกวาง
7. นางสาวกรวีร
ขลังธรรมเนียม
8. นางสาวณภัทรพร ขุนวงษ
เลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทํางบประมาณประจําปของงานการเรียนการสอน
2. จัดทําปฏิทินวิชาการรวมกับงานวัดผล
3. ติดตาม รวบรวม การจัดบุคลากรเขาสอนในกลุมสาระการเรียนรูฯตางๆ จากหัวหนากลุมสาระการเรียนรูฯ
เสนอหัวหนาฝายพิจารณาอนุมัติ
4. ประสานงาน การสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหมรวมกับกลุมสาระการเรียนรูฯ
5. ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูฯ ในการสรรหาคัดเลือกและประเมินผลครูจางพิเศษ
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6. ประสานงาน ติดตาม รวบรวม การจัดทําตารางเรียน ตารางสอน
7. สงเสริม สนับสนุนการทํากําหนดการสอน แผนการสอน และบันทึกการสอนของครูผูสอน
8. ติดตาม การจัดบุคลากรเขาสอนแทนครูผูสอน ที่ลา ขาดการสอน
9. จัดทําสถิติการลา ขาด การแลกคาบ การสอนของครูผูสอน
10. พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการเรียนการสอน
11. จัดหาขอมูล ขาวสารเสริมความรูเชิงวิชาการใหครูผูสอน
12. รวมพิจารณา กับหัวหนากลุมสาระการเรียนรูฯ ในการคัดเลือกตําราเรียน
13. จัดหา หนังสือคูมือครู แบบเรียนตาง ๆ หนังสือคนควา สําหรับครูผูสอน
14. สนับสนุน สงเสริม ใหครูผลิตสื่อการเรียนการสอน การผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนของทุกกลุม
สาระการเรียนรูฯ
15. สนับสนุน สงเสริม ใหครูผูสอนทําวิจัยชั้นเรียนในทุกระดับชั้น
16. ประสานงานกับหัวหนากลุมสาระการเรียนรูฯ ในการตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียนการสอน
17. เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแกหัวหนาหมวดวิชา และครูผูสอน
18. วางแผน ดําเนินการ และสรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนของหมวดวิชาตาง ๆ เสนอหัวหนาฝาย
วิชาการ
19. ประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานการเรียนการสอนใหหัวหนาหนวยงานอื่น ๆ และบุคคลภายนอกทราบ
20. จัดนักเรียนเขาชั้นเรียน และจัดทํารายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น
21. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5. งานพัฒนาหลักสูตร
1. นายเอกภพ
2. นางสาวเพชรขจี
3. นางสาววัชรีภรณ
4. นางสาวสุวพิชญ
5. นางนุชรี
6. นางสาวกฤตยาพร
7. นายพจนา
8. นางสุชีรา
9. นางสาวนัทธมน
10. นางสาวนภัทรพร
11. นายอนุวัฒน
12. นางพรรณี
13. นางเบ็ญจวรรณ

มลิวรรณางกูร
ธีฆัมพร
แพรหลาย
เกษมสุข
ออนละมาย
ชางปน
สุจริตวิบูลย
รักคํา
แกวหนองยาง
ขุนวงษ
ทองสีมะดัน
สังขทอง
สีงาม

หัวหนา
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14. นางสาววิลาวัลย
15. นายเศรษฐพงษ
16. นางสาววิรมณ
17. นายชนาธิป

ยุติธรรม
เลิศปรีชา
ปนงาม
กลากฤษ

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทํางบประมาณประจําปของงานหลักสูตร
2. วางแผนดําเนินงาน จัดทําโครงสรางหลักสูตรของโรงเรียน
3. สงเสริมสนับสนุนดําเนินการวิเคราะหหลักสูตรของครูผูสอน
4. เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแกหัวหนากลุมสาระการเรียนรูฯและครูผูสอน
5. ใหคําแนะนําแกหัวหนากลุมสาระการเรียนรูฯและครูผูสอนเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช
6. ใหคําแนะนําแกหัวหนากลุมสาระการเรียนรูฯและครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
7. ติดตาม ประเมินผลในการใชหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
8. นําผลการประเมินหลักสูตรมาใชในการพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
6. งานทะเบียนนักเรียน
1. นางวิสาขา
แกวสารถี
หัวหนา
2. นางดุษฎี
สังขวิเศษ
3. นางสาวจรสพร
สิริอัคคะโชติ
4. นางรัชดาภรณ
เขียวมณี
5. นางสาวภริตา
จิตชื่น
6. นายสมยศ
จํานงคสุทธิ์
7. นางสาวสุนันทา
บุญมา
8. นายอนุพงศ
เจริญผล
9. นายนพวิชญ
พุมสาขา
10. นางสาววรรณรัตน ยิงยอม
เลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. รับมอบตัวนักเรียนเขาใหมอยางเปนระบบ
2. เสนอโครงการตาง ๆ ของงานทะเบียน
3. จัดทําสถิติตาง ๆ ของ นักเรียน
4. จัดทํารายชื่อนักเรียนทั้งระบบ
5. ดําเนินการเรื่องงานพัสดุ
6. ติดตาม ประเมินและ รายงานผลตามภาระ งานของงานทะเบียน
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7. รับหนังสือเขา - ออก
8. งาน Transcript
9. งานนักเรียนลาออก
10. รับ/จัดทํา ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ภาคภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
11. รับ/จัดทํา เอกสารหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1)
12. งานนักเรียนไปศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนฯ
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย
7. งานวัดผลการศึกษา
1. นางสาวจรสพร
2. นายนิพนธ
3. นางดุษฎี
4. นางวิสาขา
5. นางนุชรี
6. นางสาวศิริพร
7. นางสาวกฤตยาพร
8. นางสาวนัทธมน
9. นางสาวมณฑนา
10. นางสาวนิศารัตน
11. นางสาวสุนันทา
12. นางสาวชัญญาพัชร
13. นายนพรัตน
14. นายอนุพงศ
15. นางสาววิรมณ

สิริอัคคะโชติ
ทุงทอง
สังขวิเศษ
แกวสารถี
ออนละมาย
ฤทธิ์มาก
ชางปน
แกวหนองยาง
เพ็งกลาง
ขัดแพร
บุญมา
รมโพธิ์ชี
คันทรง
เจริญผล
ปนงาม

หัวหนา

เลขานุการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษาวิเคราะหงาน จัดทําแผนและงบประมาณประจําป
2. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานรวมกับฝายที่เกี่ยวของ
3. ทบทวนระเบียบ แนวปฏิบัติ กําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานดานการวัดผลประเมินผล พรอมทั้ง
พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล
4. ติดตามและควบคุมการดําเนินการตาง ๆ ในดานการวัดและประเมินผลใหเปนไปตามระเบียบการวัดผล
และประเมินผล
5. สราง/ปรับปรุง/รวบรวม/จัดหา เครื่องมือในการประเมินผลการเรียน
6. สั่งซื้อ/ทํา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ใชในงานวัดผลและประเมินผล
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7. สงเสริมความรูเกี่ยวกับการวัดผล และแจงขาวสารการวัดผลใหม ๆ ใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ
8. ดําเนินการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
9. ติดตาม/ดําเนินการซอมเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
10. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน พรอมทั้ง
จัดเก็บใหเปนระบบ
11. รายงานผลการเรียนใหกับนักเรียนและจัดทําสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอรองผูอํานวยการกลุม
บริหารวิชาการเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน
12. ประสานงานกับฝายธุรการ เกี่ยวกับการจบหลักสูตรของนักเรียนในแตละปการศึกษา
13. ดําเนินการวิเคราะหขอสอบ เพื่อจัดทําคลังขอสอบ
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
8. งานหองสมุด
1. นางสาวพจนา
2. นางสาวจินตนา
3. นางดวงใจ
4. นางนิฤมล
5. นางอารมย
6. นางเยาวนาถ
7. นางพิมประไพ
8. นางปทิตตา
9. นางดวงเนตร
10. นายนพวิชญ
11. นางกิตติยา
12. นางเรณู
13. นางสาววรรณิภา
14. นางสุรียพร

โชชัย
กัลปพฤกษ
พรมชาติ
พุมสาขา
มวงอําพล
ตรัยที่พึ่ง
พานทอง
ศิริมากร
แยมสรวล
พุมสาขา
พุมสาขา
ขวัญจิตร
พงษชางอยู
รุงเรือง

หัวหนา

เลขานุการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ประชาสัมพันธใหกับนักเรียนเกี่ยวกับการใชหองสมุด
2. สํารวจความตองการหนังสือของผูใชบริการเพื่อจัดซื้อเขาหองสมุด
3. จัดทํางบประมาณประจําปของงานหองสมุด
4. จัดทําระเบียนหนังสือแนะนําหองสมุดใหมในหองสมุด
5. จัดทําหมวดหมูหนังสือ และบัตรรายการ บัตรดัชนีวารสาร
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6. ใหบริการยืม-คืน สารสนเทศ สิ่งพิมพ เพื่อการศึกษาพรอมทั้งบริการตอบคําถามเกี่ยวกับขาวสาร หรือ
แนะแนวการอาน
7. ประสานกับครูประจําวิชาในการนํานักเรียนใชหองสมุดเปนกลุมหรือเปนชั้น
8. ประชุมครูในหนวยงานหองสมุดเดือนละ 1 ครั้ง
9. จัดหาและรวบรวมสิ่งพิมพทางวิชาการ สิ่งพิมพรัฐบาลจากหนวยงานอื่นๆ เพื่อใชเปนเอกสารอางอิง
สําหรับผูเขาใชบริการ
10. ควบคุมดูแลการใชวัสดุอุปกรณในหองสมุดและการใชบริการอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
11. จัดทํา-สรุป สถิติการใชบริการเมื่อสิ้นปการศึกษา
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
9. งานพัฒนาแหลงเรียนรู/สื่อนวัตกรรม
1. นายเอกพงษ
โตชัยศรี
หัวหนา
2. นายชัยชาญ
สีงาม
3. นางพาขวัญ
อังกีรัตน
4. นางสาววิจิตรา
นพรัตน
5. นายชูชาติ
มงคลไวย
6. นายวีรวัฒน
ยอดมั่น
7. นางสาวพจนา
โชชัย
8. นายชัยวัฒน
จันทรหงอม
9. นายกวินวิชญ
พุมสาขา
10. นางปยาภรณ
แสงนาค
เลขานุการ
11. นางสุมารินทร
สงวนวงษ
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ใหบริการแหลงเรียนรู/สื่อนวัตกรรมและอุปกรณโสตทัศนูปกรณ แกกลุมสาระการเรียนรูฯ ครู
นักเรียนอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
2. รับผิดชอบดูแลแหลงเรียนรู/สื่อนวัตกรรมและอุปกรณโสตทัศนูปกรณทั้งหมดใหอยูในสภาพใชงานได
ตลอดเวลา
3. จัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู/สื่อนวัตกรรมและอุปกรณโสตทัศนูปกรณเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบได
4. ใหคําปรึกษาแนะนําการใชแหลงเรียนรู/สื่อนวัตกรรมและอุปกรณโสตทัศนูปกรณอยางถูกวิธี
5. ใหความรวมมือสนับสนุนครูในการผลิตอุปกรณการเรียนการสอน/สื่อนวัตกรรม
6. จัดทํางบประมาณประจําปในการจัดหาวัสดุอุปกรณโสตทัศนูปกรณและแหลงเรียนรู/สื่อนวัตกรรม
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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10. งานนิเทศภายใน
1. นายกษิดิ์เดช
2. นางสาวศศิกาญจน
3. นางศรินยา
4. นางสาวรัตนา
5. นายกิตติศักดิ์
6. นางสงวน
7. นางโสภาพรรณ
8. นางสาวเพชรขจี
9. นางดารา
10. นางดุษฎี
11. นายพงษกรณ
12. นางสุรียพร
13. นางพรรณี
14. Ms. Zhou Na
15. นางสาววิจิตรา
16.นางสาวปยะรัตน

พุมสาขา
ทองประจวบ
แสงสวาง
แกวสวาง
สุขสังขาร
เถกิงผล
เขตรสาลี
ธีฆัมพร
จันทรเพ็ง
สังขวิเศษ
พลเยี่ยม
รุงเรือง
สังขทอง

หัวหนา

นพรัตน
กึงฮะกิจ

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการนิเทศภายใน
2. การวางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศ ตามลักษณะงานนิเทศภายในโรงเรียน
3. การดําเนินงานนิเทศเปนการนําแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติเพื่อใหไดตามความตองการหรือ
เปาหมายที่วางไว
4. สรุปผลการนิเทศภายในและประเมินผลการนิเทศเพื่อนําไปปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน
11. งานแนะแนว
1. นางสาวพีรพรรณ
ศรินทรัตน
หัวหนา
2. นางพัชรา
สุขสังขาร
3. นางเบญจมาศ
วรภูมิ
4. นางดุษฎี
สังขวิเศษ
5. นางนุตาวรรณ
พลสุจริต
6. นางสุมารินทร
สงวนวงษ
7. นางสาวนิตยา
วงษกันยา
8. นางสาวธนารีย
จันทรผอง
เลขานุการ
9. นางสาวอุรชา
จันทรานภาภรณ
ผูชวยเลขานุการ
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หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ดําเนินการรวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ของนักเรียน
2. สรางและจัดหาเครื่องมือเพื่อใชในการรวบรวมขอมูลและนําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากเครื่องมือ
ตาง ๆ มาพิจารณาใหคําปรึกษา
3. วิเคราะหและวินิจฉัยเพื่อชวยใหครูรูจักนักเรียนรายบุคคลและนักเรียนรูจักตนเอง
4. สงเสริมใหครูประจําชั้น/ครูผูชวยฯ ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกนักเรียนในชั้น
5. นําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากเครื่องมือตาง ๆ มาพิจารณาใหคําปรึกษา
6. ใหคําปรึกษาเด็กทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุมและติดตามผลงานนักเรียนหลังใหคําปรึกษา
7. จัดสงนักเรียนที่ควรใหความชวยเหลือเปนพิเศษ ไปรับบริการจากหนวยงานอื่นและประสานงานกับ
หนวยงานนั้น ๆ
8. การใหบริการแกผูปกครองที่มาปรึกษาเกี่ยวกับปญหาของนักเรียน
9. ติดตอขอขอมูลจากแหลงตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพที่นักเรียนควรทราบ
10. จัดทําและจัดหาอุปกรณตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพที่นักเรียนควรทราบ
11. ติดตามผลและประเมินผลการใหบริการสนเทศ
12. ประสานงานกับฝายตาง ๆ เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาเกี่ยวกับการเรียน
13. ชวยแนะนํานักเรียนเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน
14. จัดโครงการพิเศษเพื่อสนองความตองการของนักเรียนในดานตาง ๆ เชนการจัด สวัสดิการแกนักเรียน
การจัดกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพ ฯลฯ
15. รวมกับงานพยาบาลของโรงเรียน เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาสุขภาพ
16. ติดตามผลและประเมินผลการใหบริการจัดวางตัวบุคคล
17. วางแผนพัฒนากิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของสภาพสังคมปจจุบัน
18. ติดตามนักเรียนที่กําลังเรียน นักเรียนที่จบการศึกษาและที่ออกกลางคัน
19. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
12. งานศูนยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1. นายกิตติศักดิ์
กลีบขยาย
2. นางพรรณี
สังขทอง
3. นางสาวปยะรัตน
กึงฮะกิจ
4. นางปยาภรณ
แสงนาค
5. นายกวินวิชญ
พุมสาขา
6. นางนันทนา
จิตตกระจาง
7. นางสาวอัจฉราลักษณ ทับทิม
8. นายอรรฏพจน
แสงสนิท

หัวหนา
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9. นางสาววรรณรัตน ยิงยอม
10. นายวศิน
วงษดิษฐ
11. นางสาวสุนันทา
บุญมา
12. นายเจษฎา
เขียวฉะออน
13. นางอุมาวรรณ
แสงสนิท
เลขานุการ
13. งานโครงการหองเรียนพิเศษ
13.1 โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
1. นางสาวศิริพร
ฤทธิ์มาก
หัวหนา
2. นายเอกพงษ
โตชัยศรี
3. นางสาวกรรณิการ ชางตอ
4. นายนิพนธ
ทุงทอง
5. นายกิตติศักดิ์
กลีบขยาย
6. นางพาขวัญ
อังกีรัตน
7. นางสงวน
เถกิงผล
8. นายเอกภพ
มลิวรรณางกูร
9. นายเอกชลิต
ภูงามโชติสิน
10. นางสาววิจิตรา
ศรีรานุรักษ
11. นางสาวนิศารัตน ขัดแพร
12. นางสาวสุวพิชญ
เกษมสุข
13. นางโสภาพรรณ
เขตรสาลี
14. นางนุชรี
ออนละมาย
15. นางสาวนฤมล
ชักนํา
16. นางสาววิรมณ
ปนงาม
17. นายชาญณรงค
เผือกเพี้ยน
18. นายสุริยา
อินวิเชียร
19. นางสาววัชรีภรณ แพรหลาย
20. นายกวินวิชญ
พุมสาขา
21. นางสาวปยะรัตน กึงฮะกิจ
22. นางสาวปยาภรณ แสงนาค
23. นางอุมาวรรณ
แสงสนิท
24. นายจํารุญ
อังกีรัตน
25. นายวรุตม
พุตฉาย
เลขานุการ
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13.2 โครงการหองเรียนพิเศษ MEP
1. นางอุไรลักษมณ สิงหรัญ
2. นางสาวสุกัญญา วรรณโส
3. นางสาวเกศสุดา จูมจันทร
4. นางสาวศิริลักษณ ชางพงษ
5. นางสาววรวรรณ ทรงชาติ
6. นางสาวกนิษฐา รุงเรือง
7. นางสาวศุภกานต เถกิงผล
8. Mr. Elmer de Luna
8. นางสาวสิดี เปยมศิริมงคล
1.3.3 โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP)
1. นางเบญจลักษณ บุญชู
2. นางพุทธิมน พรมจิ๋ว
3. นางสาวสุธาศิน กลิ่นโท
4. นางสาวนฤมล สุขชื่น
5. นางสาวภาริตา จิตชื่น
6. นางสาวสิริกานต ทิพยภักดี
7. นายอนุวัฒน ทองสีมะดัน
13.4 โครงการหองเรียนพิเศษภาษาจีน
1. นายพงษกรณ พลเยี่ยม
2. นางสาวเนตรนภา พะเดช
3. นางสุชีรา ตั้งติรวัฒน
4. Ms. Zhou Na
5. นางสาวธิราภรณ คําชนะ
6. นางสาวนฤมล สุขชื่น
13.5 โครงการหองเรียนพิเศษภาษาญี่ปุน
1. นางดารา จันทรเพ็ง
2. นางสาวพัดชา ณ พัทลุง
3. นางสาวปุณยาพร จันทวงษ
4. นางสาวงามเนตร ชินะตังกูร
5. Mr. Yoshihiro Turiumi
5. นางสาวมณฑนา เพ็งกลาง

ที่ปรึกษา
หัวหนา

เลขานุการ
ที่ปรึกษา
หัวหนา

เลขานุการ
ที่ปรึกษา
หัวหนา

เลขานุการ
ที่ปรึกษา
หัวหนา

เลขานุการ
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หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ดําเนินจัดทําแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจําป ดานโครงการพิเศษที่โรงเรียนเขารวมหรือ
ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ
2. มีสวนรวมในการจัดทําและ/หรือดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนที่สอดคลองกับ
นโยบายหลักของโรงเรียน
3. เขียนคูมือการปฏิบัติงานในหนาที่นี้ โดยแสดงเปนลําดับขั้นการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
4. ประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับการเขารวมกิจกรรมตามโครงการพิเศษ
5. รวบรวมขอมูลสารสนเทศและจัดทําสรุปและ/หรือรายงานผลการดําเนินงานดานการเขารวม
กิจกรรมตามโครงการพิเศษ เพื่อเปนหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
6. จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่และขอบขายของโครงการพิเศษพรอมเสนอแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนา
7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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กลุมบริหารกิจการนักเรียน
นางวิภา
สางสาร
รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารกิจการนักเรียน
นายมนตรี
ผลแยม
ผูชวยรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารกิจการนักเรียน
มีขอบขายหนาที่
ปฏิบัติงานในฐานะรองผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียน ติดตามดูแลกลุมบริหาร
กิจการนักเรียน และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1. คณะกรรมการบริหารกลุมบริหารกิจการนักเรียน
1. นางวิภา
สางสาร
ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี
ผลแยม
รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิ
แกวสารถี
กรรมการ
4. นางวีนัส
สุจริตวิบูลย
กรรมการ
5. นางสงวน
เถกิงผล
กรรมการ
6. นายชูชาติ
มงคลไวย
กรรมการ
7. นายมารุณ
ตะดี
กรรมการ
8. นางกฤษณา
เหลืองธรรมชาติ
กรรมการ
9. นายพจนา
สุจริตวิบูลย
กรรมการ
10.นายประเสริฐ
สุขขุม
กรรมการ
11.นางสาวธนารีย
จันทรผอ ง
กรรมการ
12.นางสุชีรา
รักคํา
กรรมการ
13.นายอนุวัฒน
ทองสีมะดัน
กรรมการ
14.นายยุทธภูมิ
ไชยสิทธิ์
กรรมการ
15.นางสาวกฤตยาพร ชางปน
กรรมการ
16.นางทิพยวรรณ
เกิดมงคล
กรรมการ
17.นางสุภาพ
เกิดดี
กรรมการ
18.นางสาวรัตนา
แกวสวาง
กรรมการและเลขานุการ
19.นางอุมาวรรณ
แสงสนิท
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีขอบขายหนาที่
1. ประชุมกําหนดนโยบายในการพัฒนาความประพฤติของนักเรียน
2. วางแผน และจัดทําแผนปฏิบัติงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน
3. รวมกับฝายบริหารจัดทําคูมือครู คูมือนักเรียนและผูปกครองถือเปนแนวปฏิบัติ
4. วางแผนการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมดานตาง ๆ ของนักเรียน
5. วางแผนอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
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6. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวมแกไข
ปญหานักเรียน
7. พิจารณาความประพฤติของนักเรียน ในกรณีเปนความผิดรายแรง
2. งานสํานักงานแผนงาน ติดตามรายงาน
1. นางสาวรัตนา
แกวสวาง
หัวหนา
2. นางสุภาพ
เกิดดี
3. นางสาวกฤตยาพร ชางปน
4. นางสาวปยะรัตน กึงฮะกิจ
5. นางสาวภริตา
จิตชื่น
6. นายชาญณรงค
เผือกเพี้ยน
7. นางสาวปุณยาพร จันทวงษ
8. นางสาวสุวพิชญ
เกษมสุข
9. นางสาววรรณรัตน ยิ่งยอม
10. นางสาวฉวีวรรณ อูอรุณ
11. นางสาวจิรายุ
ฉลาดคิด
12. นางสาวสุรภา
สารประดิษฐ
13. นางสาววรรณา
ทองประเสริฐ
14. นางสาวศุภลักษณ มูลนอก
15. นางสาวสุนันทา สุขมนต
16. นางสาวธนาภรณ พิมพวงศ
17. นางอุมาวรรณ
แสงสนิท
เลขานุการ
18. นางสาวศิริลักษณ ชางพงษ
ผูชวยเลขานุการ
มีขอบขายหนาที่
1. ลงทะเบียนรับ – สงเอกสารและหนังสือราชการการโตตอบหนังสือราชการ
2. การเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการและจัดบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ
3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางวัสดุครุภัณฑของกลุมบริหารตามระเบียบฯ
4. เบิก-จายเก็บรักษาพัสดุครุภัณฑกลุมบริหารกิจการนักเรียน
5. จัดทําทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑของกลุมบริหารกิจการนักเรียนตามระเบียบฯ
6. ประสานงานบุคลากรในกลุมงานฯจัดทําแผนปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณคาใชจายประจําป
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
3. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
1. นายมนตรี
ผลแยม
หัวหนา
2. นางสาวพีรพรรณ ศรินทรัตน
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3. นายวุฒิ
4. นางสาวจินตนา
5. นางวีนัส
6. นางสงวน
7. นายชูชาติ
8. นายมารุณ
9. นางกฤษณา
10. นายพจนา
11. นางดุษฏี
12. นางสาวปยะรัตน
13. นายชาญณรงค
14. นายอรรฎพจน
15. นางสาวศศิกาญจน
16 .นางสาวสุวพิชญ
17. นางสุภาพ
18. นางสาวรัตนา
19. ครูที่ปรึกษาทุกคน
20. นางสาวธนารีย
21.นางอุมาวรรณ
22.นางสาวศิริลักษณ

แกวสารถี
กัลปพฤกษ
สุจริตวิบูลย
เถกิงผล
มงคลไวย
ตะดี
เหลืองธรรมชาติ
สุจริตวิบูลย
สังขวิเศษ
กึงฮะกิจ
เผือกเพี้ยน
แสงสนิท
ทองประจวบ
เกษมสุข
เกิดดี
แกวสวาง
จันทรผอง
แสงสนิท
ชางพงษ

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

มีขอบขายหนาที่
1. เตรียมการและวางแผนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. วิเคราะหสภาพความพรอมของสถานศึกษาและการจัดทําแผนปฏิบัติการ
3. สรางความตระหนักและความเขาใจแกบุคลากร
4. ดําเนินตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามนโยบายและขั้นตอนที่ถูกตอง
5. กํากับติดตามประเมินผลและรายงานการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ
6. ดูแลนักเรียนในระดับชั้นใหอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียนและประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสม
7. ดูแลแนะนําประสานงานกับครูในระดับชั้นเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย
8. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอรองผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียนเกี่ยวกับการวาง
ระเบียบกฎเกณฑตางๆเพื่อเปนการปรับปรุงงานดานการปกครองนักเรียนใหดียิ่งขึ้น
9. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
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4. งานปองกันแกไขปญหายาเสพติด
1. นายวุฒิ
แกวสารถี
หัวหนา
2. นายพจนา
สุจริตวิบูลย
3. นางวีนัส
สุจริตวิบูลย
4. นางสงวน
เถกิงผล
5. นายชูชาติ
มงคลไวย
6. นายมารุณ
ตะดี
7. นางกฤษณา
เหลืองธรรมชาติ
8. นางสาวศศิกาญจน ทองประจวบ
9 .นายชาญณรงค
เผือกเพี้ยน
10.นายเอกชลิต
ภูงามโชติสิน
11.นายวรุฒ
พุตฉาย
12. นายชัชชน
คําชู
13. นายกอบเกียรติ
แกวสวาท
14. นายณรงคศักดิ์
ผองคณะ
15. นางสุชีรา
รักคํา
เลขานุการ
มีขอบขายหนาที่
1. ประชุมวางแผนกําหนดนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดสรางเสริมสุขภาพนักเรียน
2. การสงเสริมสุขภาพจิตและเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
3. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันแกไขปญหายาเสพติดพัฒนาสุขภาพนักเรียน
4. ปองกันดูแลนักเรียนไมใหมีการใชสารเสพติดทุกชนิด
5. จัดกิจกรรมรณรงคปองกันแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน
6. รวบรวมขอมูลของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเพื่อหาทางชวยเหลือ
แกไขตอไป
7. ประสานงานผูปกครองชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของใหความชวยเหลือในการจัดกิจกรรมและ
การปองกันและบําบัดรักษา
8. นํานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเขารับการตรวจหาสารเสพติดในรางกายกรณีที่พบใหดําเนินการ
บําบัดรักษาที่โรงพยาบาลและหนวยงานตางๆอยางเต็มความสามารถ
9. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน
10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
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5. งาน To Be Number One
1. นายอนุวัฒน
ทองสีมะดัน หัวหนา
2. นางศรินยา
แสงสวาง
3. นางเยาวนาถ
ตรัยที่พึ่ง
4. นายพงษกรณ
พลเยี่ยม
5. นางสาวนัทธมน
แกวหนองยาง
6. นายกิตติศักดิ์
กลีบขยาย
7. นางสาวกานตสินี
พูลพิพัฒน
8. นายวีรวัฒน
ยอดมั่น
9. นางสุชีรา
รักคํา
10.นายการัณย
เอี่ยมบุญฤทธิ์
11.นายกัมปนาท
โนนศรี
12.นายสมชาย
สุจรัสเศรษฐเมธา
13.นางสาวชัญญาพัชร รมโพธิ์ชี
14.นายกอบเกียรติ
แกวสวาท
15.นายชัชชน
คําชู
16.นายนพรัตน
คันทรง
17.นางสาวไพลิน
อิงคนินันท
เลขานุการ
18.นางสาวจุฬาลักษณ รอดเจริญ
ผูชวยเลขานุการ
มีขอบขายหนาที่
1. ประชุมวางแผนกําหนดนโยบายการดําเนินงาน To Be Number One ในสถานศึกษา
2. สงเสริมความรวมมือกับชุมชนในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
3. สนับสนุนใหเยาวชนและชุมชุมไดจัดกิจกรรมสรางสรรค
4. เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันสารเสพติดในกลุมเยาวชนและประชาชนทั่วไป
6. งานสงเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
1. นายประเสริฐ
สุขขุม
หัวหนา
2. นางสาววิจิตรา
นพรัตน
3. นายสัญจร
วราหะ
4. นางพรัชโฉม
ศรีสวาง
5. นางอัมพร
คลายแกว
6. นายจิตพันธ
พลสุจริต
7. นางนุตาวรรณ
พลสุจริต
8. นางพิมประไพ
พานทอง
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9. นางทิพยวรรณ
10. นางสุรียพร
11. นายเสารหา
12. นางสาวนัฐพร
13. นางสาวสุภาวิตา
14. นางอุมาวรรณ
15. นางสาววิมลวรรณ
16. นายณัฐวุฒิ
17. นางสาวเสาวรส
18. นางสาวกฤตยาพร
19 .นางสาวกัลยารัตน

เกิดมงคล
รุงเรือง
พุทธบาล
ทัพไทย
ทับบุรี
แสงสนิท
บุญเจริญ
เพ็งสุข
พุทธพงษ
ชางปน
สุขอารมย

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

มีขอบขายหนาที่
1. วางแผนจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
2. ประสานงานกับหัวหนางานตางๆในการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย
3. กํากับติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสรุปรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ
4. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียนสรางวินัยในการรักษาความ
สะอาดของการแตงกายสรางวินัยในการรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ปลูกฝงคานิยมในการแสดงความ
เคารพตรงตอเวลาสรางนิสัยความสุภาพเรียบรอยมีสัมมาวาจาจัดใหมีการเขาแถวรับบริการตางๆ
5. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนจัดใหมีการอบรมสวดมนตไหวพระทุกสัปดาห
และในโอกาสที่เหมาะสมเชิญวิทยากรมาใหการอบรมนักเรียนตามความเหมาะสมปลูกฝงความยึดมั่นในหลักคํา
สอนของศาสนาและจัดใหมีการเขาคายปฏิบัติธรรมสงเสริมใหมีความขยันหมั่นเพียรพึ่งพาตนเองปลูกฝงใหมี
การประหยัดและออมมีความเมตตากรุณาและความสามัคคีสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดีมีความเสียสละอดทน
และอดกลั้น
6. จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนสงเสริมใหนักเรียนทําตน
ใหเปนประโยชนตอบานโรงเรียนชุมชนโดยปฏิบัติกิจกรรมพัฒนารณรงคและเสียสละเพื่อสวนรวมสงเสริมให
นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของโรงเรียนสังคมและกฎหมายบานเมือง
7. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชนจัดกิจกรรมสะสมแสตมป
เหรียญตราปลูกตนไมอานหนังสือจัดกิจกรรมนันทนาการดนตรีและกีฬาจัดกิจกรรมสงเสริมการหารายได
ในทางสุจริต
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8. จัดกิจกรรมยกยองใหกําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดีประกาศยกยองนักเรียนที่ไดรับรางวัล
การแขงขันการประกวดที่หนาเสาธงนําผลงานรางวัลของนักเรียนที่ชนะการแขงขันการประกวดพรอมประวัติ
แสดงที่ปายนักเรียนดีเดนอยางนอย 1 สัปดาหจัดกิจกรรม “คนดีสตรีอางทอง” จัดกิจกรรมยกยองใหกําลังใจ
นักเรียนผูประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรม
7. งานสงเสริมความรวมมือบานโรงเรียนและชุมชน
1. นายมารุณ
ตะดี
หัวหนา
2. นายวศิน
เกิดดี
3. นายจิตพันธ
พลสุจริต
4. นางสาวเนตรนภา พะเดช
5. นายการันย
เอี่ยมบุญฤทธิ์
6. นางทิพยวรรณ
เกิดมงคล
เลขานุการ
7. นางสาวสุรภา
สารประดิษฐ ผูชวยเลขานุการ
มีขอบขายหนาที่
1. ดําเนินการเรื่องเครือขายผูปกครองนักเรียน
2. นํานักเรียนรวมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนและชุมชน
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาปองกันแกไขพฤติกรรมนักเรียน
4. รายงานผลการปฏิบัติงานแกผูเกี่ยวของ
5. ติดตามประเมินผลและสรุปผล
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
8. งานควบคุมตรวจสอบภายใน
1. นางสุภาพ
เกิดดี
หัวหนา
2. นางสาวศศิกาญจน ทองประจวบ
3. นางสาวกฤตยาพร ชางปน
4. นายพจนา
สุจริตวิบูลย
5. นางสาวภริตา
จิตชื่น
6. นางวีนัส
สุจริตวิบูลย
เลขานุการ
มีขอบขายหนาที่
1. กําหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยงในการดําเนินงานของงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน
2. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในของกลุมบริหารกิจการนักเรียน
3. ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กําหนดและปรับปรุง
4. รายงานการประเมินการควบคุมภายในตอตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
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9. งานรักษาความปลอดภัย
1. นายยุทธภูมิ
ไชยสิทธิ์
หัวหนา
2. นายเอกภพ
มลิวรรณากูร
3. นายเริงฤทธิ์
วงษาวดี
4. นายสมเกียรติ
สงวนวงษ
5. นายสัญจร
วราหะ
6. นายชัยวัฒน
จันทรหงอม
7. นายวศิน
เกิดดี
เลขานุการ
มีขอบขายหนาที่
1. จัดใหครู– อาจารยภารโรงอยูเวรเพื่อรักษาความปลอดภัยแกนักเรียนทรัพยสินของทางราชการ
อาคารเรียนของโรงเรียน
2. จัดทําสมุดบันทึกการอยูเวรยามของครู– อาจารยนักการภารโรง
3. กําหนดจุดการปฏิบัติหนาที่ของเวรประจําวัน
4. ติดตามประเมินผลและสรุปผล
5. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
10. งานระดับชั้น
1. นายมนตรี
2. นายวุฒิ
3. นางสาวจินตนา
4. นางวีนัส
5. นายพจนา
6. นางสงวน
7. นางดุษฎี
8. นายชูชาติ
9. นางสาวปยะรัตน
10. นายชาญณรงค
11. นายมารุณ
12. นางสาวสุวพิชญ
13. นางกฤษณา
14. นายอรรฎพจน
15. นางสาวศศิกาญจน
16. นางสุภาพ

ผลแยม
หัวหนา
แกวสารถี
กัลปพฤกษ
สุจริตวิบูลย
สุจริตวิบูลย
เถกิงผล
สังขวิเศษ
มงคลไวย
กึงฮะกิจ
เผือกเพี้ยน
ตะดี
เกษมสุข
เหลืองธรรมชาติ
แสงสนิท
ทองประจวบ
เกิดดี
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17. นายจิตพันธ
18. นางสาวธนาภรณ
19. นางสาวสุนันทา
20. นางสาวรัตนา
21. นางสาวศิริลักษณ

พลสุจริต
พิมพวงศ
สุขมนต
แกวสวาง
ชางพงษ

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

มีขอบขายหนาที่
1. รับนโยบายจากกลุมบริหารกิจการนักเรียนเพื่อนํามาประสานงานกับครูที่ปรึกษา
2. จัดเก็บขอมูล รายงานขอมูลและบริการขอมูลพฤติกรรมนักเรียนดวยโปรแกรมปกครอง 52
3. ชวยแกปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
4. ทําบันทึกเสนอคณะกรรมการกลุมบริหารกิจการนักเรียนเกี่ยวกับผลการตัดคะแนนการลงโทษ
หรือปญหาที่สามารถดําเนินการไดหรือปญหาที่ไมสามารถดําเนินการได
5. นิเทศติดตามงานครูที่ปรึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
11. งานสงเสริมประชาธิปไตย
1. นายมารุณ
ตะดี
หัวหนา
2. นายชูชาติ
มงคลไวย
3. นางนุตาวรรณ
พลสุจริต
4. นายวรุตม
พุตฉาย
5. นางพิมประไพ
พานทอง
6. นางสาววรรณรัตน ยิ่งยอม
7. นายเอกชลิต
ภูงามโชติสิน
8. นางปทิตตา
ศิริมากร
9. นางสาวสุวพิชญ
เกษมสุข
10.นางสาวภริตา
จิตชื่น
11.นางสาวจุฬาลักษณ รอตเจริญ
12.นายองอาจ
อินทรักษา
13.นางสาววรรณณา ทองประเสริฐ
14.นางสาวปาจรีย
เทียนดี
15.นางสุรียพร
รุงเรีอง
เลขานุการ
16.นายเสารหา
พุทธบาล
ผูชวยและเลขานุการ
มีขอบขายหนาที่
1. ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนและจัดตั้งสภาองคกรนักเรียน
2. จัดประชุมคณะกรรมการและสภาองคกรนักเรียนอยางสม่ําเสมอ
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3. จัดโครงการกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยเชิงสรางสรรค
4. กํากับดูแลการทํางานของคณะกรรมการนักเรียนและสภาองคกรนักเรียน
5. รายงานผลการดําเนินงานแกผูเกี่ยวของ
12. งาน ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน
1. นายวุฒิ
แกวสารถี
หัวหนา
2. นายพจนา
สุจริตวิบูลย
3. นายมารุณ
ตะดี
4. นายชูชาติ
มงคลไวย
5. นายมานะ
ประสาทศิลป
6. นางวีนัส
สุจริตวิบูลย
7. นายกอบเกียรติ
แกวสวาท
8. นายชัชชน
คําชู
9. นางสุชีรา
รักคํา
เลขานุการ
10.นางสาวกานตสินี พูลพิพัฒน
ผูชวยเลขานุการ
มีขอบขายหนาที่
1. ประชุมวางแผนกําหนดนโยบายการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน
2. ประสานงานรวมกับหนวยงานตางๆในการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3. ประสานงานรวมกับหนวยงานตางๆในการดูแลการขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจร
4. รวมมือกับผูปกครองชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของใหชวยเหลือนักเรียนในการจัดกิจกรรม
การปองกันยาเสพติดและการบําบัด
5. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
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กลุมบริหารงานทั่วไป
นายสุธีรพันธุ ดิษพงษ
รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงานทั่วไป
นายนิพนธ ทุงทอง
ผูชวยรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงานทั่วไป
1. คณะกรรมการบริหารกลุมงานบริหารทั่วไป
1.1 นายสุธีรพันธุ
ดิษพงษ
ประธานกรรมการ
1.2 นายนิพนธ
ทุงทอง
รองประธานกรรมการ
1.3 นางระพีร
ปยจันทร
กรรมการ
1.4 นายประเสริฐ
สุขขุม
กรรมการ
1.5 นายวศิน
เกิดดี
กรรมการ
1.6 นายยุทธภูมิ
ไชยสิทธิ์
กรรมการ
1.7 นายชัยวัฒน
จันทรหงอม
กรรมการ
1.8 นายธิติ
พันธุศุภผล
กรรมการ
1.9 นายบูรฉัตร
เรงเทียน
กรรมการ
1.10 นายเอกชลิต
ภูงามโชติสิน
กรรมการและเลขานุการ
1.11 นางสาวสุรีรัตน
แกวประดับ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ 1. การจัดระบบบริหารงานบริหารทั่วไป มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.1) ศึกษา วิเคราะหโครงสราง ภารกิจ การดําเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพ
กําหนดนโยบายของกลุมงานบริหารทั่วไป
1.2) วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสรางการแบงงาน ภายในกลุมงาน ระบบการ
ทํางานและการบริหารงานของกลุมงานบริหารทั่วไป
1.3) นําเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบในการแบงงาน
ภายในกลุมงานบริหารทั่วไป
1.4) ประกาศและประชาสัมพันธใหนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนทราบ
1.5) ดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงสรางการแบงงานที่กําหนด
1.6) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาองคกรงานบริหารทั่วไป มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
2.1) ศึกษา วิเคราะหขอมูล สภาพปจจุบันปญหาและความตองการจําเปนในการพัฒนา
องคกรของสถานศึกษาดานงานบริหารทั่วไป
2.2) กําหนดแนวทางการพัฒนาองคกรใหครอบคลุมโครงสราง ภารกิจ บุคลากร
เทคโนโลยี และกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจําเปนของ
สถานศึกษาดานงานบริหารทั่วไป
2.3) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับ
โครงสรางภารกิจ เทคโนโลยีและกลยุทธของสถานศึกษาดานงานบริหารทั่วไป
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2.4) กําหนดเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากรดานงาน
บริหารทั่วไป
2.5) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองคกรดานงานบริหาร
ทั่วไปเปนระยะๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
2.6) นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรดานงานบริหารทั่วไปและ
กระบวนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.7) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. คณะกรรมการงานสํานักงานงานบริหารทั่วไป
2.1 นางสาวพัดชา
ณ พัทลุง
หัวหนา
2.2 นางสาวสุรภา
สารประดิษฐ
2.3 นางสาวปยะรัตน
กึงฮะกิจ
2.4 นางสาววิจิตรา
นพรัตน
2.5 นายจิรานุวัฒน
บุญยะคงรัตน
2.6 นางอุมาวรรณ
แสงสนิท
2.7 นางสาวนัทธมน
แกวหนองยาง
2.8 นายชัชชน
คําชู
2.9 นางณิภาวัลย
เนตรเนรมิตรดี เลขานุการ
2.10 นางสาวสุรีรัตน
แกวประดับ
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่ 1. การดําเนินงานธุรการ งานสํานักงาน และงานสารบรรณ มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.1) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการและงานสํานักงาน เพื่อใหงานของกลุมบริหารทั่วไป
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยเปนระบบ
1.2) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ งานสารบรรณ เพื่อลดขั้นตอนการดําเนินงาน
1.3) นําระบบเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานใหเหมาะสม
1.4) จัดบุคลากรรับผิดชอบ และพัฒนาใหความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
1.5) รวบรวมแผนหรือโครงการตางๆ ของกลุมงานบริหารทั่วไป
1.6) จัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผนประสานงาน ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของทุกงานในกลุมงานบริหารทั่วไป
1.7) รวบรวมขอมูล สถิติตางๆ ของกลุมงานและจัดเก็บอยางเปนระบบ
1.8) จัดทําแบบสอบถามและดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรตอการ
ดําเนินงานของกลุมงาน
1.9) วิเคราะหขอมูล ประเมินผล สรุปรายงานและเผยแพรขอมูล
1.10) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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หนาที่ 2. ดูแลงานยานพาหนะ มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
2.1) การใหบริการยานพาหนะแกคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
2.2) จัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติการใชยานพาหนะของราชการ
2.3) จัดตารางการใชยานพาหนะโดยคํานึงถึงความจําเปนเรงดวน หรือการขอใช
ยานพาหนะในเสนทางเดียวกัน เพื่อความประหยัด
2.4) กํากับ ติดตาม จัดทําขอมูล สถิติ การใช และใหบริการยานพาหนะของโรงเรียน
2.5 กําหนดแผนตรวจสอบ ซอมบํารุง เพื่อใหยานพาหนะใชการได และปลอดภัย
ตลอดเวลา ใหคําแนะนํา เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
2.6) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. คณะกรรมการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
3.1 นายนิพนธ
ทุงทอง
หัวหนา
3.2 นายชัยชาญ
สีงาม
3.3 นายวศิน
เกิดดี
3.4 นายอนันต
ชางตอ
3.5 นายพจนา
สุจริตวิบูลย
3.6 นางเบ็ญจวรรณ
สีงาม
3.7 นายยุทธภูมิ
ไชยสิทธิ์
3.8 นายชัยวัฒน
จันทรหงอม
3.9 นายบูรฉัตร
เรงเทียน
3.10 นายจิรานุวัฒน
บุญยะคงรัตน
3.11 นายวรุตม
พุฒฉาย
3.12 นายองอาจ
อินทรักษา
3.13 นายเศรษฐพงษ
เลิศปรีชา
3.13 นายกีรติ
ลาภหงษทอง
3.14 นายอนุพงศ
เจริญผล
3.15 นายณัฐวุฒิ
เพ็งสุข
3.16 นายเอกชลิต
ภูงามโชติสิน
เลขานุการ
3.17 นายชาญณรงค
เผือกเพี้ยน
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่ 1. งานอาคารสถานที่ ปรับซอม ควบคุม และบํารุงรักษา งานสาธารณูปโภค มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้
1.1) กําหนดแนวทางจัดทําแผนโครงการ การบริหารจัดการอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค
บํารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคเพื่อใหเกิดความคุมคาและเอื้อประโยชนตอการเรียนรู
1.2) ติดตามและตรวจสอบควบคุมการใชอาคารเรียน อาคารประกอบใหสอดคลองกับ
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นโยบายของโรงเรียนใหไดประโยชนสูงสุด
1.3) ดําเนินการซอมบํารุง และปรับปรุงอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคใหอยูในสภาพ
ปลอดภัย สวยงาม เหมาะสมกับการใชงาน และเนนขั้นตอนตามระเบียบพัสดุ
1.4) จัดใหมีสาธารณูปโภคอยางเพียงพอ
1.5) ใหบริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน
1.6) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. งานจัดทําพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมและงานนักการภารโรง มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้
2.1) กําหนดแนวทาง จัดทําแผนโครงการ การบริหารจัดการสภาพแวดลอม / ภูมิทัศน
2.2) จัดทําและจัดหาแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน
2.3) บํารุง ดูแลและพัฒนาสิ่งแวดลอม / ภูมิทัศนใหสะอาด ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
สุขาภิบาล สิ่งแวดลอมเอื้อตอการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2.4) ติดตามและตรวจสอบควบคุมการใชสิ่งแวดลอมในโรงเรียนเพื่อใหเกิดความคุมคา
และเอื้อประโยชนตอการเรียนรู
2.5) ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชหรือทรัพยากรอื่น ๆ ของโรงเรียนใหอยู
ในสภาพดี ใชการไดและไมกอใหเกิดอันตรายตอผูเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน
2.6) ดําเนินการปรับปรุงสิ่งแวดลอม / ภูมิทัศน ใหอยูในสภาพสะอาดปลอดภัย สวยงาม
เหมาะกับการใชเปนที่นารื่นรมยแกผูที่อยูในโรงเรียนและผูเขามาพบเห็น รวมทั้งมี
บรรยากาศที่ดี เอื้อตอการเรียนการสอนและทํากิจกรรมตาง ๆ
2.7) มอบหมายงานประจําและงานอื่นๆ แกนักการภารโรงและควบคุม สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จ
2.8) จัดทําขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติของนักการภารโรงประสานงานกับกลุมงานตางๆ
เพือ่ การปฏิบัติงานของนักการภารโรง
2.9) เสนอและสนับสนุนการใหสวัสดิการและชวยเหลือนักการภารโรงดวยความยุติธรรม
2.10) ประเมินการทํางานของนักการภารโรง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. คณะกรรมการงานสาธารณูปโภคและอนุรักษพลังงาน
4.1 นายสมเกียรติ
สงวนวงษ
หัวหนา
4.2 นายชัยชาญ
สีงาม
4.3 นายนิพนธ
ทุงทอง
4.4 นายนววัฒน
ถนอมเกษ
4.5 นายมานะ
ประสาทศิลป
4.6 นายเยี่ยม
คุมมงคล
4.7 นายบูรฉัตร
เรงเทียน
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4.8 นายจิรานุวัฒน
บุญยะคงรัตน
4.9 นายการัณย
เอี่ยมบุญฤทธิ์
4.10 นางสาวพลอยไพลิน ฮวบเจริญ
4.11 นางสาวฉวีวรรณ
อูอรุณ
4.12 นายวศิน
วงษดิษฐ
4.13 นางสาวศิริพร
ฤทธิ์มาก
เลขานุการ
4.14 นางสงวน
เถกิงผล
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่ 1) ศึกษาขอมูล วิเคราะหความตองการจําเปนดาน ปริมาณ คุณภาพการใชสาธารณูปโภค
และนโยบายของสถานศึกษา
2) จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณสนับสนุนงานสาธารณูปโภคไฟฟา-ประปา
ใหเพียงพอ
3) จัดบุคลากรดูแลรับผิดชอบสาธารณูปโภคไฟฟา-ประปา ใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา
4) กําหนดแนวปฏิบัติ มาตรการในการรณรงคการใชพลังงานอยางประหยัด
5) จัดทําปาย แนะนําวิธีการใชเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ประหยัด การรักษาความสะอาด
การบันทึกสถิติการใชสาธารณูปโภค
6) ติดตามรวบรวมขอมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําป
7) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5. คณะกรรมการงานโสตทัศนูปกรณ
5.1 นายบูรฉัตร
เรงเทียน
หัวหนา
5.2 นายจิตพันธ
พลสุจริต
5.3 นายสมศักดิ์
สนใจ
5.4 นายเริงฤทธิ์
วงษาวดี
5.5 นายเยี่ยม
คุมมงคล
5.6 นางเยาวนาถ
ตรัยที่พึ่ง
5.7 นางดารา
จันทรเพ็ง
5.8 นางสุชีรา
รักคํา
5.9 นายเอกชลิต
ภูงามโชติสิน
5.10 นายกวินวิชญ
พุมสาขา
5.11 นายสุริยา
อินวิเชียร
5.12 นายนพรัตน
คันทรง
5.13 นายนภภู
ณิลังโส
5.14 นายนครินทร
พุมสาขา
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5.13 นายจิรานุวัฒน
บุญยะคงรัตน เลขานุการ
5.14 นายพิษณุ
ทรัพยอนันต
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่ 1) จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับงานโสตทัศนศึกษา
2) จัดระบบใหบริการโสตทัศนูปกรณ แกครู กลุมสาระฯ กลุมงาน งานตาง ๆ
3) ดูแล รับผิดชอบ โสตทัศนูปกรณ
4) จัดหาและซอมแซมโสตทัศนูปกรณใหอยูในสภาพที่สมบูรณ ใชงานได
5) สนับสนุนสงเสริม ครู เพื่อใหใชโสตทัศนูปกรณอยางมีประสิทธิภาพ
6) ประสานงานและใหบริการโสตทัศนูปกรณ รวมกับหนวยงานอื่นๆ ในกิจกรรม
ของโรงเรียน
7) รวบรวมสถิติ ขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการโสตทัศนูปกรณ
8) บันทึกภาพกิจกรรมตางๆของโรงเรียน และจัดเก็บภาพใหเปนระบบ
9) ซอมแซมบํารุง รักษาอุปกรณ เครื่องเสียงและระบบเสียงตามสาย
10) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
6. คณะกรรมการงานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.1 นายชัยวัฒน
จันทรหงอม
หัวหนา
6.2 นางสาวไพบูลย
ภูพวง
6.3 นางระพีร
ปยจันทร
6.4 นายโกวิทย
บุญกระจาง
6.5 นายนววัฒน
ถนอมเกษ
6.6 นายสัญจร
วราหะ
6.7 นายชูชาติ
มงคลไวย
6.8 นายมานะ
ประสาทศิลป
6.9 นายเยี่ยม
คุมมงคล
6.10 นายยุทธภูมิ
ไชยสิทธิ์
6.11 นายจิรานุวัฒน
บุญยะคงรัตน
6.12 นางสาวพัดชา
ณ พัทลุง
6.13 นางสาวปยะรัตน
กึงฮะกิจ
6.14 นายพงษกรณ
พลเยี่ยม
6.15 นางนัทธมน
แกวหนองยาง
6.16 นางดวงเนตร
แยมสรวล
6.17 นางสุชาดา
มณีโชติ
เลขานุการ
6.18 นางสาวสุวพิชญ
เกษมสุข
ผูชวยเลขานุการ
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หนาที่ 1) จัดบริการเยี่ยมไขแกครูและบุคลากรในโรงเรียน นักปฏิบัติการ และผูมีอุปการคุณแก
โรงเรียนที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมีหัวหนากลุมสาระ /
งาน / ฝาย เปนผูรับดําเนินการ
2) ประสานงานกับเจาภาพและแจงใหบุคลากรในโรงเรียนทราบ ในการวางพวงหรีดเปน
เจาภาพในงานสวดอภิธรรมศพของครู บิดา มารดาของครู บิดามารดาของคูสมรสครู นักเรียน นัก
ปฏิบัติการและบุลากรตามที่ระเบียบกําหนด
3) จัดบริการยานพาหนะไปเยี่ยมไขหรือรวมงานศพ
4) จัดกิจกรรมตาง ๆ เนื่องในวาระครบเกษียณอายุราชการประจําป การยาย การลาออกของ
บุคลากรในโรงเรียน
5) จัดทํารางระเบียบสวัสดิการโรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อประกาศใช
และเปนหลักปฏิบัติ
6) ประเมิน สรุป รายงานผลการดําเนินงานตอผูเกี่ยวของ
7. คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ
7.1 นางระพีร
ปยจันทร
หัวหนา
7.2 นายโกวิทย
บุญกระจาง
7.3 นางเบ็ญจวรรณ
สีงาม
7.4 นางสาววัชรีภรณ
แพรหลาย
7.5 นางสาวนิตยา
วงษกันยา
7.6 นางสาวทิพยสุดา
ญาณโกมุท
7.7 นายสัญจร
วราหะ
7.8 นายมานะ
ประสาทศิลป
7.9 นายจิรานุวัฒน
บุญยะคงรัตน
7.10 นางสาวปยะรัตน
กึงฮะกิจ
7.11 นางสาวปยาภรณ
แสงนาค
7.12 นางสาวนัทธมน
แกวหนองยาง
7.13 นายพงษกรณ
พลเยี่ยม
7.14 นางสาวสุกัญญา
วรรณโส
7.15 นางสาวนฤมล
ชักนํา
เลขานุการ
7.16 นางสาววันวิสา
เทียมทิพาบุญกร ผูชวยเลขานุการ
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หนาที่ 1) ศึกษาวิเคราะหสภาพงานประชาสัมพันธของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ
2) วางแผน จัดทําแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอฝาย
บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ
3) ติดตามรวบรวมและเผยแพรความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายใน
โรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการศึกษา
4) ใหขาวสาร ขอมูลตาง ๆ ของโรงเรียนแกสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรชื่อเสียง
เกียรติคุณและรวมงานที่ไดรับเชิญจากหนวยงานอื่น เพื่อสรางความเขาใจอันดีใหเกิดขึ้นระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน
5) เผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ของโรงเรียนทางอินเตอรเน็ต
6) ใหการตอนรับ ตอบขอซักถาม การใหขาวสารและอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกบุคคล
หนวยงานอื่น ๆ ที่มาติดตอ หรือมาเยี่ยมชมโรงเรียน
7) จัดทําวารสาร จุลสาร ขาวสาร แผนพับ เพื่อเผยแพรขาวความเคลื่อนไหว ตลอดทั้งความรู
และวิทยาการใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษาแกบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
8) ใหบริการการสื่อสารโทรคมนาคมในโรงเรียน และการติดตอภายในเปนระบบ สะดวกตอ
การใชบริการ
9) จัดทําปายประชาสัมพันธ เสนอขอมูล ขาวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมของโรงเรียน
บุคลากร และนักเรียนที่ไดรับรางวัล ทําความดี ตามที่ไดรับขอมูล
10) ปฏิบัติหนาที่เปนพิธีกร พิธีการ ในงานกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนเมื่อมีกิจกรรม พิธีกร
หนาเสาธงในวันที่มีการเขาแถวที่สนาม พิธีกรตอนรับผูมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโรงเรียน ตลอดจนพิธีกร งาน
สัมพันธกับชุมชนที่มาขอใชบริการ
11) เผยแพรขอมูล ขาวสารโดยผานเสียงตามสาย ใหคําปรึกษา และดูแลการจัดรายการของ
คณะกรรมการนักเรียนประชาสัมพันธ
12) ประเมินสรุปและรายงาน ผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธตามแผนงาน/โครงการ
13) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
8. คณะกรรมการงานสัมพันธชุมชน
8.1 นายยุทธภูมิ
ไชยสิทธิ์
หัวหนา
8.2 นางระพีร
ปยจันทร
8.3 นางสาวไพบูลย
ภูพวง
8.4 นายนววัฒน
ถนอมเกษ
8.5 นายสมเกียรติ
สงวนวงษ
8.6 นายชูชาติ
มงคลไวย
8.7 นายเยี่ยม
คุมมงคล

41

8.8 นางดรุณี
สุภาวิมล
8.9 นางทิพยธารา
วงษสด
8.10 นางผองศรี
วุฒิจักร
8.11 นายองอาจ
อินทรักษา
8.12 นางประจวบ
แสงตระการ
8.13 นายนครินทร
พุมสาขา
8.14 นายโกวิทย
บุญกระจาง
เลขานุการ
8.15 นางดวงเนตร
แยมสรวล
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่ 1. งานชุมชนสัมพันธและสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.1) จัดทําแผนงานโครงการปฏิบัติงาน
1.2) ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ บริการเสียงตามสาย
1.3) จัดทําระบบชุมชนสัมพันธตามองคประกอบและขอกําหนดของการประกันคุณภาพ
1.4) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคลากรและ
นักเรียน
1.5) ประสานงานใหการตอนรับผูมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและจัดเลี้ยงรับรอง
1.6) ประชาสัมพันธเกีย่ วกับกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต
และระดับประเทศ
2. งานการสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร
หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
2.1) จัดทําโครงการ / แผนปฏิบัติงาน
2.2) ประสานงานชุมชน องคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
2.3) ติดตอประสานงานกับสมาคมศิษยเกาฯ สมาคมผูปกครองและครูฯ และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4) จัดทําของที่ระลึกของบุคลากรในวันสําคัญตางๆ
3. งานการกุศลในชุมชน มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
3.1) รวมรวมเงินที่จัดเก็บจากบุคลากรในโรงเรียนจากเจาหนาที่การเงินของโรงเรียน
จัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย โดยคณะกรรมการรับผิดชอบ กําหนดระเบียบและวิธีการใชเงิน
3.2) พิจารณา จายเงินตามระเบียบ ที่คณะกรรมการฯ ซึ่งคัดเลือกมาจากกลุมสาระการ
เรียนรู/ กลุมงาน เปนผูกําหนด
3.3) จัดทําบัญชีรับ – จายใหเปนปจจุบัน
3.4) ประเมิน สรุปผล รายงานการดําเนินงานประจําป
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9. คณะกรรมการงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน
9.1 นางพรัชโฉม
ศรีสวาง
หัวหนา
9.2 นายลัญชกร
เนตรเนรมิตดี
9.3 นางเยาวนาถ
ตรัยที่พึ่ง
9.4 นายนววัฒน
ถนอมเกษ
9.5 นางสาวนฤมล
ชักนํา
9.6 นางโสภาพรรณ
เขตรสาลี
9.7 นางสุดารัตน
ชลิศราพงศ
9.8 นางพิมประไพ
พานทอง
9.9 นายจิตพันธ
พลสุจริต
9.10 นางสุรียพร
รุงเรือง
9.11 นางกฤษณา
เหลืองธรรมชาติ
9.12 นางดรุณี
สุภาวิมล
9.13 นางอุษณีย
สุวรรณชื่น
9.13 นางสาววิจิตรา
ศรีรานุรักษ
9.14 นางสาวชุติมา
พวงทอง
9.15 นางสาวสุนันทา
บุญมา
9.16 นางสาวชัญญาพัชร รมโพธิ์ชี
9.17 นางประดับ
สิงหทอง
9.18 นางนุตาวรรณ
พลสุจริต
เลขานุการ
9.19 นางจันทนา
กลิ่นเทียน
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่ 1. งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.1) จัดทําแผนหรือโครงการกิจกรรมสงเสริมงานอนามัยโรงเรียน
1.2) ตรวจสุขภาพนักเรียนเขาใหม ม.1 และ ม.4ชั่งน้ําหนัก, วัดสวนสูง จัดทําบัตร
สุขภาพนักเรียน
1.3) โครงการตรวจสุขภาพครู – บุคลากรประจําป
1.4) การปฐมพยาบาลเบื้องตนนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ เจ็บปวยและนําสงโรงพยาบาล
จัดหายา – เวชภัณฑ เครื่องใชและดูแลความเรียบรอยของหองพยาบาลและ
จัดบริการใหกับฝายตางๆ ที่จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน
1.5) ทําโครงการสวัสดิการนักเรียนดานอุบัติเหตุ
1.6) งานเผยแพร ความรูดานสุขศึกษา, ปายนิเทศ, เสียงตามสาย
1.7) โครงการรณรงคโรคเอดส และโรคติดตออื่น ๆ
1.8) กิจกรรมโครงการ "ฟนสะอาด เหงือกแข็งแรง"
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1.9) งานติดตอประสานงานกับผูปกครอง กรณีนักเรียนเจ็บปวย
1.10) โครงการแกปญหานักเรียนน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ
1.11) โครงการเสริมสรางสมรรถภาพ กรณีน้ําหนักเกินเกณฑ
1.12) งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2. งานประกันอุบัติเหตุ มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
2.1) ประชาสัมพันธการประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ที่ใหความคุมครองและ
สิทธิประโยชนสูงสุดแกโรงเรียนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
2.2) ประสานงานกับบริษัทประกันภัยจัดทําแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับการรับคาสินไหม
ทดแทนของนักเรียนตลอดจนบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเปนหลักฐานในการใหบริการ
และการรายงานผล
2.3) ประชาสัมพันธใหผูปกครอง นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขและ
แนวปฏิบัติในการบริการทั้งที่โรงพยาบาล/โรงเรียน รวมทั้งการรับเงินคาสินไหมกรณี
มีอุบัติเหตุ
2.4) ประสานงานกับผูปกครองและบริษัทประกันภัยเปนกรณีพิเศษ เพื่อรับเงินคาสินไหม
ทดแทนในกรณีเสียชีวิต
2.5) ประสานงานกับบริษัทประกันภัยหรือวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ
แกนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
2.6) ประเมินผลและสรุปรายงานผลประจําป
10. คณะกรรมการงานโภชนาการ การจัดการโรงอาหาร รานคาสวัสดิการ และโครงการ
อาหารกลางวัน ม.1
10.1 นายธิติ
พันธุศุภผล
หัวหนา
10.2 นายจิรานุวัฒน
บุญยะคงรัตน
10.3 นางสาวศศิกาญจน ทองประจวบ
10.4 นางจุฑามาศ
เมฆเจริญ
10.5 นางสุมณฑา
บุญกอง
10.6 นางพจนา
โชชัย
10.7 นางถาวร
สุภาพจน
10.8 นายยุทธภูมิ
ไชยสิทธิ์
10.9 นางณิชกานต
ชิตารักษ
10.10 นางสาวสุกัญญา
วรรณโส
10.11 นางธรรชนก
พุมทับทิม
10.12 นายองอาจ
อินทรักษา
10.13 นายบูรฉัตร
เรงเทียน
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10.14 นางสาวณภัทรพร
ขุนวงษ
10.15 นางสาวนฤมล
ชักนํา
10.16 นางสาววิรมณ
ปนงาม
10.17 นางสุรีย
บํารุงญาติ
10.18 นางสาวปุณยาพร
จันทวงษ
10.19 นางสาวธิราภรณ
คําชนะ
10.20 นายอรรฏพจน
แสงสนิท
10.21 นางอุมาวรรณ
แสงสนิท
10.22 นางสาวณัฐพร
ทัพไทย
10.23 นางสาวเนตรนภา
พะเดช
10.24 นายกิตติศักดิ์
กลีบขยาย
10.25 นางปทิตา
ศิริมากร
10.26 นางสาวไพลิน
อิงคนินันท
10.27 นางดวงเนตร
แยมสรวล
10.28 นางบุญสนอง
ชูวิไล
10.29 นายอนุพงศ
เจริญผล
10.30 นายนพรัตน
คันทรง
10.31 นายกัมปนาท
โนนศรี
10.32 นายกอบเกียรติ
แกวสวาท
10.33 นายเจษฎา
เขียวฉะออน
10.34 นางสาวพลอยไพลิน ฮวบเจริญ
เลขานุการ
10.35 นางสาวชุติมา
พวงทอง
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่ 1) จัดทําแผนและโครงการงานโภชนาการ
2) แกปญหาอุปสรรค ขอขัดของในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนางาน
โภชนาการของโรงเรียน
3) ตรวจตราดูแลผูประกอบการรานคาขายอาหารใหปฏิบัติตามระเบียบ หรือขอตกลงของ
โรงเรียนวาดวยการจําหนายอาหารในโรงเรียน ตลอดจนเปนกรรมการพิจารณาดําเนินการกับผูประกอบการ
รานคาที่ไมปฏิบัติตามระเบียบ หรือขอตกลงกับทางโรงเรียน
4) ดูแลคุณภาพอาหาร น้ําดื่มใหถูกตองตามหลักโภชนาการและควบคุมราคาใหอยูในอัตราที่
เหมาะสม
5) เปนกรรมการพิจารณาขอขึ้นราคาเพื่อเสนอโรงเรียนพิจารณาสั่งการ
6) จัดทําทะเบียนประวัติผูที่เขามาจําหนายอาหารในโรงเรียน
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7) ควบคุมดูแลพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงอาหารในเรื่องการดูแลความสะอาด ความเปน
ระเบียบเรียบรอยของโตะอาหาร โตะครู ภาชนะในการบริการอยางถูกสุขลักษณะ
8) จัดระบบการระบายน้ําที่ทิ้งเศษขยะ เศษอาหาร
9) จัดน้ําดื่มที่สะอาดบริการนักเรียนใหเพียงพอ
10) ติดตาม ดูแล ปองกันพาหะนําโรคใหพอคาแมคาจัดใหมีที่ครอบอาหาร
11) จัดใหมีการตรวจสุขภาพของผูประกอบการอาหาร และผูจําหนายอาหาร
12) จัดทําปายนิเทศใหความรูเรื่องโภชนาการแกนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนใหบริโภค
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ
13) จัดใหมีการตรวจสารปนเปอนในอาหารโดยกิจกรรมชุมชน อย. นอย
14) ประเมินผล การดําเนินงานและนําผลการประเมินมาปรับปรุง แกไขและพัฒนางาน
15) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
16) จัดทําโครงการกิจกรรมสงเสริมงานโภชนาการในโรงเรียน
17) จัดระบบโภชนาการในโรงเรียนใหเปนไปตามนโยบายที่โรงเรียนกําหนด
18) ควบคุมการดําเนินงานในระบบโภชนาการของโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะ
19) สนับสนุนและรณรงคใหนักเรียนมีนิสัยการบริโภคที่ดี
20) ตรวจสอบคุณคา คุณภาพและความสะอาดของอาหาร
21) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
11. คณะกรรมการงานปฏิคม
11.1 นางปทิตตา
ศิริมากร
หัวหนา
11.2 นายสุริยา
อินวิเชียร
11.3 นางสาวพรรณิภา
กลิ่นจันทร
11.4 นางสาวชุติมา
พวงทอง
11.5 นางสาววรรณรัตน ยิ่งยอม
11.6 นางสาวจิรายุ
ฉลาดทํา
11.7 นางสาวภริตา
จิตชื่น
11.8 นางสาววิลาวรรณ
จุยแกว
11.9 นางสาวปาจรีย
เทียนดี
11.10 นางสาวเสาวรส
พุทธพงษ
11.11 นางสาวกัลยารัตน
สุขอารมย
11.12 นางสาววิมลวรรณ
บุญเจริญ
11.13 นางสาววรรณา
ทองประเสริฐ
11.14 นางขวัญกมล
พูลประเสริฐ
11.15 นางสาวกานตดา
โพธิ์ศรี
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11.16 นายเอกพงษ
โตชัยศรี
เลขานุการ
11.17 นางสาวสุรภา
สารประดิษฐ
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่ 1) จัดทําแผนงาน/โครงการ สนับสนุนงานปฏิคมโรงเรียนใหเพียงพอ
2) ดําเนินการจัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณที่ใชในงานปฏิคมใหเพียงพอ และพรอมใชงาน
ไดตลอดเวลา
3) จัดเจาหนาที่ ดูแล ใหการตอนรับ ผูมาใชบริการใหเกิดความประทับใจ
4) จัดทําทะเบียนคุมวัสดุ อุปกรณงานปฏิคมใหถูกตองเปนปจจุบัน
5) ดูแลงานปฏิคมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
6) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
12. คณะกรรมการงานควบคุมตรวจสอบภายในงานบริหารทั่วไป
13.1 นางสาวพัดชา
ณ พัทลุง
หัวหนา
13.2 นางพรรณี
สังขทอง
13.3 นางศรินยา
แสงสวาง
13.4 นางสุมารินทร
สงวนวงษ
13.5 นายเสารหา
พุทธบาล
13.6 นายพงษกรณ
พลเยี่ยม
13.7 นางสาวนัทธมน
แกวหนองยาง
13.8 นางสาวจิรายุ
ฉลาดทํา
13.9 นางสาวชุติมา
พวงทอง
เลขานุการ
13.10 นางสาวนฤมล
ชักนํา
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่ 1) วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาตามโครงสรางและภารกิจของโรงเรียนดานงานบริหารทั่วไป
2) วิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินงาน กําหนดปจจัยเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงดาน
งานบริหารทั่วไป
3) กําหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยงในการดําเนินงานของงานบริหารทั่วไป
4) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในงานบริหารทั่วไปในสถานศึกษา
5) ประสานบุคลากรงานบริหารทั่วไปและที่เกี่ยวของนํามาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชใน
การควบคุมการดําเนินงานตามภารกิจ
6) ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑมาตรการและวิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
กําหนด
7) ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กําหนดและปรับปรุงให
เหมาะสม
8) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
9) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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กลุมบริหารนโยบายและแผน
นายสุเทพ
กรอบเพ็ชร
รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารนโยบายและแผน
นางสาวนฤมล
ชักนํา
ผูชวยรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารนโยบายและแผน
นางสาวสุนันทา
บุญมา
เลขานุการกลุมบริหารนโยบายและแผน
นางสาวพีรดา
บุญกอง
ผูชวยเลขานุการกลุมบริหารนโยบายและแผน
งานแผนงานโรงเรียน
1. นางสาวนฤมล
ชักนํา
หัวหนา
2. นางจตุพร
ตระกูลศรึ
3. นางจุฑามาศ
จันทนเสวี
4. นายประเสริฐ
สุขขุม
5. นายวุฒิ
แกวสารถี
6. นางสาวกรรณิการ ชางตอ
7. นางดวงใจ
พรมชาติ
8. นายนิพนธ
ทุงทอง
9. นางวีนัส
สุจริตวิบูลย
10. นางสาวกฤตยาพร ชางปน
11. นางนันทนา
จิตตกระจาง
12. นายธิติ
พันธศุภผล
13. นางโสภาพรรณ
เขตรสาลี
14. นางนุตาวรรณ
พลสุจริต
15. นางดุษฎี
สังขวิเศษ
16. นางสาวรัตนา
แกวสวาง
17. นายวีรวัฒน
ยอดมั่น
18. นางสาวสุชีรา
รักคํา
19. นายกิตติศักดิ์
กลีบขยาย
20. นายอนุวัฒน
ทองสีมะดัน
21. นางสาววิจิตรา
ศรีรานุรักษ
22. นางพัชรา
สุขสังขาร
23. นางสาวปุณยาพร จันทวงษ
24. นางสาวจินตนา
กัลปพฤกษ
25. นางปทิตตา
ศิริมากร
26. นางสาวกานตสีนี พูลพิพัฒน
27. นางสาวงามเนตร ชินะตังกูร
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28. นางสาวพัดชา
ณ พัทลุง
29 .นางสาวสุธาศิน
กลิ่นโท
30. นางสาวอัจฉราลักษณ ทับทิม
31. นางพุทธิมน
พรมจิ๋ว
32. นางสาวพรรณิภา กลิ่นจันทร
33. นางสาวกัลยารัตน สุขอารมย
34 นางเรณู
ขวัญจิตร
35. นางสาวธนาภรณ พิมพวงศ
36. นางสาวสิดี
เปยมศิริมงคล
37. นางสาววรรณิภา พงษชางอยู
38. นางสาววันวิสา
เทียมทิพาบุญกร
39. นางสาวสุรภา
สารประดิษฐ
เลขานุการ
มีขอบขายหนาที่
1. รวบรวมนโยบายจากหนวยงานตนสังกัดและนโยบายของโรงเรียนเพื่อใชในการดําเนินงานแผนงาน
ของสถานศึกษา
2. ดําเนินงานและประสานกลุมงานงานฯ/กลุมสาระการเรียนรู/งานในการจัดทําแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
3. รวบรวมผลการวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ
4. รวบรวมกิจกรรมจากลุมงานฯ/กลุมสาระการเรียนรู/งานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
5. นิเทศ กํากับ ติดตาม การใชงบประมาณรายจายของหนวยงานตางๆในโรงเรียนใหเปนไปอยางเปน
ระบบและสอดคลองกับการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
6. จัดทําแบบรายงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
7. ประสานงาน ติดตาม และรวบรวมผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมกลุมงานฯ/กลุมสาระการ
เรียนรู/ งาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
8. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําภาคเรียน ประจําปการศึกษา และประจําปงบประมาณ
9. จัดทํารายงานขอมูลตามนโยบายใหแกหนวยงานตางๆตามที่ไดรับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1. นางนุชรี
ออนละมาย
หัวหนา
2. นางจุฑามาศ
จันทนเสวี
3. นางจตุพร
ตระกูลศรี
4. นายประเสริฐ
สุขขุม
5. นายวุฒิ
แกวสารถี
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6. นางดวงใจ
พรมชาติ
7. นางกรรณิการ
ชางตอ
8. นางดุษฎี
สังขวิเศษ
9. นายวศิน
เกิดดี
10. นายธิติ
พันธุศุภผล
11. นางวีนัส
สุจริตวิบูลย
12. นางพัชรา
สุขสังขาร
13. นายกิตติศักดิ์
กลีบขยาย
14. นางนันทนา
จิตตกระจาง
15. นางโสภาพรรณ
เขตรสาลี
16. นางสาวจินตนา
กัลปพฤกษ
17. นางสาวกฤตยาพร ชางปน
18. นางสาวสุธาศิน
กลิ่นโท
19. นายวีรวัฒน
ยอดมั่น
20.. นางสาวศิริพร
ฤทธิ์มาก
21. นางสาวสุกัญญา วรรณโส
22. นางพาขวัญ
อังกีรัตน
เลขานุการ
23. นางจันทิมา
จอยศรีเกตุ
ผูชวยเลขานุการ
มีขอบขายหนาที่
1. จัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันสุขภาพการศึกษา
3. นิเทศใหความรูในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4. ประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรในโรงเรียนในการดําเนินงานและเก็บรวบรวมขอมูลตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ประสานงานกับคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อสรุปรวบรวม รายงานผล
การดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
เตรียมความพรอมในการรับการประเมินภายนอก
6. ประสานงาน รวบรวมแฟมขอมูลเพื่อเตรียมความพรอมในการรับการประเมิน
7. ประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรในการดําเนินงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR)
ของโรงเรียนและรายงานประจําป ตอหนวยงานตนสังกัด
8. ปฏิบัตงิ านอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
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ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง ประชุมปรึกษาหารือ กําหนดแนวทางการทํางาน
วางแผนการดําเนินงาน ใหบังเกิดผลดีแกทางราชการตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

26 ธันวาคม

พ.ศ. 2559

(นายวินัย ปานแดง)
ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีอางทอง

