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ค ำน ำ 

  เอกสารการแต่งตั้งและก าหนดหน้าที่บุคลากร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖4 นี้ เป็นเอกสารค าสั่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
ปฏิบัติหน้าที่งานประจ าและงานพิเศษภายในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร            
ทุกฝ่าย งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เป็นคู่มือในการมอบหมายงานหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
และเป็นผลดีต่อทางราชการ 
  ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานจนท าให้การจัดท าเอกสาร
เล่มนี้ส าเร็จด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นคู่มือในการพัฒนางานให้เกิดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป 
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        ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
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     ค ำสั่งโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 
                                                  ที ่179/2564 
    เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายงานในหน้าที ่
   ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545                    
และ (ฉบับที3่) 2553 มาตรา 39 ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
และสถานศึกษา และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มบริหาร   
งานต่าง ๆ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อทางราชการ   

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาจึงแต่งตั้ง และมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการครู              
และบุคลากรทางการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 

ผู้บริหารโรงเรียน 

 1. นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2. นายเอกธนัช  เหลาสิงห ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 3. นายอาคม  วงศ์บา   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 4. นายอนุศิษฏ์  โกศล   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล/กิจการนักเรียน 
 5. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 

มีหน้าที่ 
บริหารกิจการของโรงเรียนในฝ่ายต่างๆ  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ต่อทางราชการ   

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 ๑. นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเอกธนัช  เหลาสิงห์   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายอาคม  วงศบ์า  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๔. นายอนุศิษฏ์  โกศล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๕. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๖. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
 ๗. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการโรงเรียน กรรมการ 
 ๘. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  ส าลี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
 

 

๙. นางชญาพร.../หน้า 2   
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 ๙. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กรรมการ 
 ๑๐. นางจันทนีย์  โกมลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 11. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานในโรงเรียน เพ่ือให้ด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
         2. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการและหน่วยงานต้นสังกัด 
        3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานกลุ่มบริหารต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
        4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. งานจัดการเรียนการสอน 
3. งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. งานวัดผลประเมินผลการศกึษา 
5. งานทะเบียนนกัเรียน 
6. งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศกึษา 
7. งานนเิทศภายใน 
8. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
    และแหล่งเรียนรู ้
9. งานตารางเรียนตารางสอน 
10. งานส่งเสริมวิชาการ 
11. งานพัฒนาคณุภาพการศึกษาทางไกล    
      ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑2. งานพัฒนาอัจฉริยภาพนกัเรียน 
๑3. งานจัดการศกึษารูปแบบพิเศษ 
๑4. งานโครงการพิเศษ 
15. งานรับนกัเรียน 
16. งานส านกังานฝา่ยบริหารวิชาการ 
17. งานประเมินผลการด าเนินงาน 
      ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล/กิจกำรนกัเรียน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 

หัวหน้ำฝำ่ยบรหิำรวิชำกำร หัวหน้ำฝำ่ยบรหิำรงบประมำณ 
 

๑. งำนแผนและนโยบำย 
๒. งำนสำรสนเทศ 
๓. งำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
๔. งำนควบคุมภำยใน 
๕. งำนบริหำรพัสดุและสนิทรัพย์ 
๖. งำนบริหำรกำรเงินและบัญช ี
๗. งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทนุ  

 เพื่อกำรศกึษำ 
๘. งำนส ำนกังำนฝ่ำยบริหำร 
    งบประมำณ 
๙. งำนประเมนิผลกำรด ำเนินงำน 
    ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
 

 

๑. งานวางแผนอัตราก าลัง 
2. งานพัฒนาครูและบุคลากรทาง     
    การศกึษา 
3. งานประเมนิผลการปฏิบัติงานและการ   
    เลือ่นเงินเดือนของข้าราชการครแูละ 
    บุคลากรทางการศึกษา 
4. งานบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจ 
5. งานการจัดท าทะเบียนประวัติ

ข้าราชการครู และบุคลากร             
ทางการศึกษา 

6. งานจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ 
7. งานปฏิบัติหน้าทีเ่วรของข้าราชการคร ู
    และบุคลากรทางการศกึษา 
8. งานส านกังานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
9. งานประเมนิผลการด าเนินงาน 
    ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

หัวหน้ำฝำ่ยบรหิำรงำนบุคคล 

๑. งานส านกังานฝ่ายกิจการนกัเรียน 
๒. งานปกครองระดับชัน้ 
๓. งานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 
4. งานคณะส ี
5. งานเครือขา่ยผู้ปกครอง 
6. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
7. งานระเบียบวินัย และคณุลักษณะ 
    อนัพึงประสงค ์
8. งานสารวัตรนักเรียน และจราจร 
9. งานสภานกัเรียนและส่งเสริม  
    ประชาธิปไตย 
10. ชมรม TO BE NUMBER ONE 
11. โครงการโรงเรียนสุจริต 
๑2. งานประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 
 

หัวหน้ำฝำ่ยกิจกำรนักเรียน 
 

 

หัวหน้ำฝำ่ยบรหิำรทั่วไป 

๑. งานบริหารธุรการ   
๒. งานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอ้ม  
๓. งานยานพาหนะ     
๔. งานประชาสัมพันธ์และเกียรติประวัติ   
    ของโรงเรียน  
๕. งานโสตทัศนศกึษา 
๖. งานอนามัยโรงเรียน   
๗. งานชุมชนและภาคีเครือขา่ย  
๘. งานรกัษาความปลอดภัยลูกจ้างประจ า    
    และลูกจ้างชั่วคราว 
๙. งานโครงการพิเศษ  
    (Zero Waste School) 
๑๐. งานนกัการภารโรง 
๑๑. งานแหล่งเรียนรูแ้ละภมูิปัญญาท้องถ
๑๒. งานส านกังานฝา่ยบริหารทัว่ไป  
๑๓. งำนพัสดุฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
14. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่าย 
      บริหารทัว่ไป 
  
 
 
 

รองหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร รองหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
 

รองหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล รองหัวหน้ำฝ่ำยกจิกำรนกัเรียน 
 

 

รองหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนกันทรลักษว์ิทยำ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 

นักเรียน 

1. งานสหกรณ์รา้นค้า 
2. งานจ าหน่ายน้ าดื่ม 
3. งานร้านค้าสวัสดกิาร 
4. งานร้านค้าโรงอาหาร 
5. งานการเช่าหอประชุมและสถานที่  
    ส าหรับบุคคลภายนอก 
6. งานบัญชีสวสัดิการรายรับ – รายจ่าย 
7. งานตรวจสอบการด าเนินการและ 
    รายงานผล 
8. งานสวัสดกิารและปฏิคม 
9. พัสดุฝ่ายสวัสดิการ 
10. เลขานกุารฝ่ายสวัสดิการ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสวัสดิกำร 
  
 

หัวหน้ำฝำ่ยสวัสดิกำร 
 

รองหัวหน้ำฝ่ำยสวัสดกิำร 
 



 ๔  
 

 

แผนภูมิโครงสร้างฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

 
 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

 
 1. งานแผนและนโยบาย 
 2. งานสารสนเทศ 
3. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
4. งานควบคุมภายใน 
5. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6. งานบริหารการเงินและบัญชี 
7. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
8. งานส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
9. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 
 

 

๒๙ 



      ๕ 
 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ    นายเอกธนัช  เหลาสิงห์ 

มีหน้าที ่  
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยผู้อ านวยการบริหารโรงเรียน 
 ๒. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนไม่สามารถ มาปฏิบัติราชการ               
ได้ล าดับที่ 1 
 ๓. ดูแล ก ากับงานแผนและนโยบาย 
 ๔. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณของโรงเรียน 
 ๕. ดูแลการจัดท างบประมาณเบิกจ่าย ควบคุมการท าบัญชี และท าทะเบียนเกี่ยวกับงาน 
ทุกประเภทตามระเบียบราชการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 ๖. ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุ การเบิกพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกพัสดุและครุภัณฑ์              
การส ารวจตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าปี ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ                     
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ๗. ควบคุมและปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงบประมาณ ในหน้าที่ที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
 ๘. นิเทศและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 ๙. ดูแลติดตามและประสานงานกับครูประจ าวิชาและครูที่ปรึกษาเรื่องเงินรายได้สถานศึกษา 
 ๑๐. ควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและการออกเอกสารใบส าคัญต่างๆ 
 ๑๑. จัดวางระบบวางแผนในการเบิกจ่ายเงินตามสิทธิของข้าราชการครูให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
และรวดเร็ว 
 ๑๒. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดการหารายได้              
และผลประโยชน์ กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา รวมทั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาให้ด าเนินไปได้ด้วย             
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ๑๓. ก ากับ ติดตาม ควบคุมดูแลงานประเมินผลและสารสนเทศในงานของฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 ๑๔. วินิจฉัยและสั่งการตามอ านาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑๕. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ              นางชญาพร จรรยาวัฒนากุล 
มีหน้าที ่  
 ๑. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ เพื่อดูแล ก ากับ ติดตามกลั่นกรอง 
อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงบประมาณ               
ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารงบประมาณ 
 ๒. ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุ งานการเงิน บัญชี แผนงาน งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 ๓. ตรวจสอบงานด้านเอกสาร ควบคุมเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ของฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 ๔. จัดท าแฟ้มสะสมงาน เอกสาร บันทึกการมอบหมายและบันทึกผลงานเพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 ๕. ร่วมวางแผนด าเนินงานโครงการต่างๆ ของฝ่ายบริหารงบประมาณ และกรรมการฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
 ๖. วางแผนการจัดท า จัดเก็บรักษาเอกสาร หนังสือค าสั่งต่างๆ ของฝ่ายบริหารงบประมาณ 
อย่างเป็นระบบ และถูกต้อง 
 ๗. จัดระบบบริหาร…/หน้า...6 
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๗. จัดระบบบริหารองค์กรการประสานงานและให้บริการสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรในฝ่าย             
และฝ่ายอื่นๆ  ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการและด าเนินการตามบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่ด้วย                     
ความเรียบร้อย 

๘. สนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ใน      
การจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงานเพ่ือให้ฝ่ายงานบริหารจัดการได้อย่างสะดวกคล่องตัวมีคุณภาพ             
และเกิดประสิทธิผล 

๙. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ    นางค ารวม  ทรัพย์ศิริ 
มีหน้าที ่  
 ๑. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 

๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณเม่ือหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 ๓. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารงบประมาณ 

                    ๑. นายเอกธนัช  เหลาสิงห์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 
   ๒. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล   คร ู   รองหัวหน้างาน 
   ๓. นางค ารวม  ทรัพย์ศิริ  คร ู   คณะท างาน 
   4. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง คร ู   คณะท างาน 

5. นางสุรัชนา  โพธินาแค  คร ู   คณะท างาน 
 6. นายธนวัฒน์  โคตรมิตร คร ู          คณะท างาน 
7. นางกัญจนา ฝักแต้         คร ู           คณะท างาน 
8. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร คร ู   คณะท างาน 
9. นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์ คร ู   คณะท างาน 
๑0. นางพิศมัย  บุดดี  คร ู   คณะท างาน 
๑1. นางสาวรักษมล  รักพรม คร ู   คณะท างาน 
๑2. นางสาวปุณยนุช  ประเสริฐสิทธิ์ คร ู   คณะท างาน 
๑3. นางสุรภา  สมสะอาด  คร ู   คณะท างาน 
๑4. นายชาญณรงค์ แผนพุทธา คร ู   คณะท างาน 
 ๑5. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์ คร ู   คณะท างาน 
๑6. นางอรทัย  จันทา  คร ู   คณะท างาน 
17. นางธิดา  เคนวัน  คร ู   คณะท างาน 
18. นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน คร ู   คณะท างาน 
19. นายชาร์ลีห์  สมภูงา  คร ู   คณะท างาน 
20. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง คร ู   คณะท างาน 
21. นางสาวศศิธร ประดิษฐ์นอก คร ู   คณะท างาน 
22. นางสาวมัณฑนา  องอาจ คร ู   คณะท างาน 
๒3. นางสาวกฤษณา ไชยโคตร คร ู   คณะท างาน 
๒4. นางสาวแคทลียา โมทะจิตร คร ู   คณะท างาน 
๒5. นางสาวพิชญ์นรี    มงคลธนกิตต์ คร ู   คณะท างาน 
 ๒6. นางสาวสุดารัตน…์/หน้า...7 
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๒6. นางสาวสุดารัตน์ ชูค า  คร ู   คณะท างาน 
27. นางสาวฐิติรัตน์ หลักบุญ ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
28. นางจารุวรรณ  แสงส่อง พนักงานราชการ  คณะท างาน 
29. นางสาวสริญญา เหลาสิงห์  ลูกจ้างชั่วคราว          คณะท างาน     
๓0. นางสาวรัฐญาภรณ์  ศิริภี ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๓1. นางสาววิภาดา แก้วพิกุล ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๓2. นางสาวอ าภรณ์  ค าแดง ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๓3. นางสาวลินดา  แก้วพิกุล ครูวิกฤต   คณะท างาน 
๓4. นางสุวคนธ์  พลลพ  ครู                  เลขานุการ  
๓5. นางสาวทิพย์ติกานต์   บัวทุม คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าทื่  
 ๑. ร่วมวางแผนบริหารงบประมาณในการด าเนินงานของฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 ๒. ร่วมพิจารณางาน โครงการ งบประมาณของงานต่างๆ ในฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 ๓. ติดตาม ดูแลการด าเนินงานต่างๆ ของฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 ๔. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. งานแผนและนโยบาย 
๑. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง คร ู             หัวหน้างาน 
๒. นางสุรัชนา  โพธินาแค           ครู   รองหัวหน้างาน 
๓. นางสุรภา  สมสะอาด  คร ู                  คณะท างาน 
๔. นางสุวคนธ์  พลลพ        คร ู                 คณะท างาน 
๕. นายชาญณรงค์ แผนพุทธา ครู                   คณะท างาน 
๖. นายชาร์ลีห์  สมภูงา  คร ู   คณะท างาน 
7. นางสาวมัณฑนา  องอาจ คร ู   คณะท างาน 
8. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง คร ู   เลขานุการ 

                    9. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์ ครู                  ผู้ช่วยเลขานุการ  

๑.1  งานจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

๑. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง คร ู             หัวหน้างาน 
๒. นายชาญณรงค์ แผนพุทธา ครู                   คณะท างาน 
๓. นายชาร์ลีห์  สมภูงา  คร ู   คณะท างาน 
๔. นางสาวมัณฑนา  องอาจ คร ู   เลขานุการ 
๕. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 
 ๑. จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนชั้นเรียน ข้อมูลครูนักเรียน                 
และสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า  และแผนงบประมาณ 
๓. เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๔. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒. งานจัดท าแผนปฏิบัติการ…/หน้า...8 



      ๘ 
 

1.2 งานจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยตรง 

๑. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง คร ู             หัวหน้างาน 
๒. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์ คร ู   คณะท างาน 
๓. นางสาวมัณฑนา  องอาจ คร ู   คณะท างาน 
๔. นางสุวคนธ์  พลลพ        คร ู                 คณะท างาน 
๕. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง คร ู   เลขานุการ 
๖. นายชาร์ลีห์  สมภูงา           ครู                  ผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที ่ 
 ๑. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ความร่วมมือของส านักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน 

๓. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.3 งานอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
๑. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง คร ู             หัวหน้างาน 
๒. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง คร ู   คณะท างาน 
๓. นางสาวมัณฑนา  องอาจ คร ู   คณะท างาน 

                     ๔. นายชาร์ลีห์  สมภูงา  คร ู   เลขานุการ 
มีหน้าที ่ 
 ๑. เสนอโครงการให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการที่ก าหนดไว้           
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนการใช้จ่ายเงิน 

 ๒. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
๑. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง คร ู             หัวหน้างาน 
๒. นายชาร์ลีห์  สมภูงา  คร ู   คณะท างาน 
3. นางสาวมัณฑนา  องอาจ คร ู   คณะท างาน 
4. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง คร ู   เลขานุการ 

มีหน้าที่  
 ๑. ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จ าเป็นต้องขอโอนหรือเปลี่ยนแปลง เสนอ                 
ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล้วเสนอขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ           
ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 ๒. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๑. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง คร ู             หัวหน้างาน 
๒. นางสุรัชนา  โพธินาแค           ครู   รองหัวหน้างาน 
๓. นางสุรภา  สมสะอาด  คร ู                  คณะท างาน 
๔. นางสุวคนธ์  พลลพ        คร ู                 คณะท างาน 
๕. นายชาญณรงค์ แผนพุทธา ครู                   คณะท างาน 
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      ๙ 
 

๖. นายชาร์ลีห์  สมภูงา  คร ู   คณะท างาน 
๗. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง คร ู   คณะท างาน 
๘. นางสาวมัณฑนา  องอาจ คร ู   เลขานุการ 

                    9. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์ ครู                  ผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้าที่  
 ๑. รายงานผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ไปยังส านักการคลังและสินทรัพย์ 
ส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน 

 ๒. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.๖ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
๑. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง คร ู             หัวหน้างาน 
๒. นางสุรัชนา  โพธินาแค           ครู   รองหัวหน้างาน 
๓. นางสุรภา  สมสะอาด  คร ู                  คณะท างาน 
๔. นางสุวคนธ์  พลลพ        คร ู                 คณะท างาน 
๕. นายชาญณรงค์ แผนพุทธา ครู                   คณะท างาน 
๖. นายชาร์ลีห์  สมภูงา  คร ู   คณะท างาน 
๗. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง คร ู   คณะท างาน 
๘. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์ คร ู   เลขานุการ 
๙. นางสาวมัณฑนา  องอาจ ครู                  ผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่  
 ๑. จัดการให้มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่ม ฝ่ายงาน ในสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน             
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบ               
ที่ส านักงบประมาณก าหนด และจัดส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาที่ส านักงาน                
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาก าหนด 

๒. จัดท ารายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และจัดส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

๓. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.๗ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
๑. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง คร ู             หัวหน้างาน 
๒. นางสุรัชนา  โพธินาแค           ครู   รองหัวหน้างาน 
๓. นางสุรภา  สมสะอาด  คร ู                  คณะท างาน 
๔. นางสุวคนธ์  พลลพ        คร ู                 คณะท างาน 
๕. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์ ครู                   คณะท างาน 
๖. นายชาร์ลีห์  สมภูงา  คร ู   คณะท างาน 
๗. นางสาวมัณฑนา  องอาจ คร ู   คณะท างาน 
๘. นายชาญณรงค์ แผนพุทธา คร ู   เลขานุการ 
๙. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง ครู                  ผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่  
 ๑. ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
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๓. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
ในสถานศึกษา 

๔. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานสารสนเทศ 
๑. นายชาญณรงค์ แผนพุทธา คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นายธัชกร สุริยวงศ์  คร ู   รองหัวหน้างาน 
๓. นายพันธ์ศักดิ์ งอนสวัน  คร ู   คณะท างาน 
๔. นางสาวมัณฑนา  องอาจ คร ู             คณะท างาน 
๕. นางจารุวรรณ แสงส่อง  พนักงานราชการ  คณะท างาน 
๖. นายนันทิชชา แสนส าอาง ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๗. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง คร ู   เลขานุการ 

เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นางสาวเสาวลักษณ์  หล้าสิงห์ คร ู   ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๒. นายชาญณรงค์ แผนพุทธา คร ู   ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๓. นายพิชญาพงศ์   พันธ์จันทร์ คร ู   ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

  ๔. นางสาวณภาย์ ทนงค์  คร ู   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
      ๕. นายธัชกร สุริยวงศ์  คร ู   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   ๖. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม คร ู   กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
                     ๗. นางพิศมัย บุดดี  คร ู     กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
  ๘. นางสาวทิพย์ติกานต ์ บัวทุม คร ู     กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

 ๙. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน  คร ู   กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
๑๐. นางอรนุช  นามเขียว  คร ู   กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
๑๑. นายพชรพล  ทินบุตร  คร ู     กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
๑๒. สิบเอกสมศักดิ์ โกศล  คร ู   กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
๑๓. นายบรรหยัด  สุริพล  คร ู   กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

มีหน้าที่    
 ๑. วางแผน และด าเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
 ๒. จัดท าระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นรูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ และรายงาน 
 ๓. จัดแสดงข้อมูลทางสถิติที่ส าคัญของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน   
 ๔. กรอกแบบรายงานข้อมูล สถิติต่างๆ ของโรงเรียนรายงานให้ทันตามก าหนดเวลา 
 ๕. ก ากับดูแลการแสดงข้อมูล สถิติต่างๆ บนป้ายนิเทศของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน  
 ๖. จัดเตรียม และน าเสนอข้อมูลของโรงเรียน เมื่อมีหน่วยงานต่างๆ  มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 
 ๗. รวบรวมผลงานดีเด่นทุกๆ ด้าน ของโรงเรียนเพ่ือจัดท าทะเบียน และเผยแพร่ผลงาน 
 ๘. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานประกันคุณภาพการศกึษา 
๑. นางสุรัชนา  โพธินาแค  คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง คร ู   รองหัวหน้างาน 
๓. นายชาญณรงค์ แผนพุทธา คร ู   คณะท างาน 
๔. นางสุรภา  สมสะอาด  คร ู   คณะท างาน  
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๕. นางสุวคนธ์  พลลพ  ครู                     คณะท างาน 
๖. นายชาร์ลีห์  สมภูงา  คร ู   คณะท างาน 
๗. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง คร ู   คณะท างาน 
๘. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์ ครู                   เลขานุการ 
๙. นางสาวมัณฑนา  องอาจ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
 ๑. จัดระบบ โครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๒. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา                 
และตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการเป้าหมายความส าเร็จของพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน              
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

๓. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๔. ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

๕. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๖. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ             
การประกันคุณภาพเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๗. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๘. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
สถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๙. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. งานควบคุมภายใน 
๑. นางสุรภา  สมสะอาด  คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวพวงผกา แก้วยงค์ คร ู   รองหัวหน้างาน 
๓. นางสาวมัณฑนา องอาจ คร ู   คณะท างาน 
๔. นายชาร์ลีห์  สมภูงา  คร ู   คณะท างาน 
๕. นางสุวคนธ์ พลลพ  คร ู   เลขานุการ 
๖. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
 ๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
 ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
 ๓. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ๔. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
 ๕. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน                 
ตามภารกิจ 
 ๖. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 ๗. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
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 ๘. รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน 
 ๙. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงานฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา คร ู                           ฝ่ายบริหารวิชาการ 
2. นางสาวเสาวลักษณ์ หล้าสงิห์ คร ู                           ฝ่ายบริหารวิชาการ 
3. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง คร ู   ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
4. นางสาวเมธาวี สกุลวรวิทย์ คร ู   ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

  5. นางสาวสุภาวดี สิงห์คูณ คร ู   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
      6. นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ คร ู   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
      7. นางสาวจันทร์จิรา หวังชื่น ครผูู้ช่วย   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   8. นางวรรณกร  ค าอุดม  คร ู   กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
                     9. นางสาวอลิชา  สมบูรณ์ คร ู     กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
  10. นางสุภาพร  งาสุ้ย  คร ู     กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

11. นางกัญจนา  ฝักแต้   คร ู   กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
๑2. นางขวัญชีวา  ศิริมา       คร ู   กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
๑3. นายวิเชียร สืบวงศ์  คร ู   กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
๑4. นายธนวัฒน ์โคตรมิตร คร ู   กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
๑5. นางสาวปาริตา ดวงงาม คร ู   กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
๑6. นางจิราภรณ์  พวงจ าปา คร ู   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มีหน้าที ่  
 ๑. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

๒. จัดระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือฝ่าย                  
ให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน 
 ๓. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับฝ่ายหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ในโรงเรียน 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
 ๔. ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆ 

 ๕. ร่วมวิเคราะห์งาน โครงการ กิจกรรม ตามข้อเสนอของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  
เพ่ือรวบรวมเป็นโครงการหลักของโรงเรียน 
 ๖. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมให้ด าเนินงานเป็นไปตามแผน รวมทั้งเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุง พัฒนาโครงการ
กิจกรรม และงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

  ๗. ร่วมพิจารณาการก าหนดงบประมาณระยะปานกลาง และประจ าปี 
  ๘. ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท าสรุปรายงานประจ าปี 

 ๙. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

5.๑. การวางแผนพัสดุและสินทรัพย์ 
 ๑. นางค ารวม  ทรัพย์ศิริ  คร ู   หัวหน้า 
 ๒. นายธนวัฒน์  โคตรมิตร คร ู   เจ้าหน้าที่ 
 ๓. นางกัญจนา ฝักแต้  คร ู            เจ้าหน้าที ่
 ๔. นางอรทัย  จันทา  คร ู   เจ้าหน้าที่ 
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 ๕. นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร คร ู   เจ้าหน้าที่ 
๖. นางสาวฐิติรัตน์ หลักบุญ ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวลินดา  แก้วพิกุล ครูวิกฤต   เจ้าหน้าที่ 
๘. นางสาวรัฐญาภรณ์  ศิริภี ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่  
๙. นางสาวอ าภรณ์  ค าแดง ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่ 

มีหน้าที ่ 
 ๑. วางแผนการบริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
แก้ไข ปรับปรุงทุกฉบับ ระเบียบส าานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.๒๕๔๙ และ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย           
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. ด าเนินการเบิก จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ และจัดเอกสารให้เป็นระบบ  
๔. ควบคุม ประสานงาน ดูแลพัสดุให้มีการใช้ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ

บ ารุงรักษาและการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด  
๕. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.๒. งานก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ        
เพื่อสนองต่อเลขาธิการคณะคณะท างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑. นางค ารวม  ทรัพย์ศิริ  คร ู   หัวหน้างาน 
 ๒. นางอรทัย  จันทา  คร ู   คณะท างาน 
 ๓. นางสาวลินดา  แก้วพิกุล ครูวิกฤต   คณะท างาน 
๔. นางสาวรัฐญาภรณ์  ศิริภี ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๕. นางสาวอ าภรณ์  ค าแดง ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๖. นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร คร ู   เลขานุการ 
๗. นางสาวฐิติรัตน์ หลักบุญ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
 ๑. ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพ่ือประกอบการขอตั้งงบประมาณ ส่งให้ส านักงาน                
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. กรณีที่เป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะได้โดย            
ให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อนหากไม่เหมาะสมก็ให้ก าหนดตามความต้องการโดยยึดหลักความโปร่งใส                   
เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับทางราชการ 

๓. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.๓. งานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ 
๑. นายธนวัฒน์  โคตรมิตร คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางกัญจนา ฝักแต้  คร ู             คณะท างาน   
๓. นางสาวลินดา  แก้วพิกุล ครูวิกฤต   คณะท างาน 
๔. นางสาวรัฐญาภรณ์  ศิริภี ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๕. นางสาวอ าภรณ์  ค าแดง ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

                     ๖. นางอรทัย  จันทา  คร ู   เลขานุการ 
๙. นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางสาวฐิติรัตน์ หลักบุญ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยเลขานุการ   
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มีหน้าที่   
 ๑. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบทุกข้ันตอน รวดเร็วและทันเวลาและเป็นไปตามเกณฑ ์             
ที่ก าหนดตามมาตรฐานกลาง 
 ๒. จัดระบบการเก็บรักษาหลักฐานการจัดซื้อให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
 ๓. จัดซื้อ โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศจ่าย/ขายแบบ                   
รูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการจัดท าสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่อง               
แก่เจ้าหน้าที่การเงินฏีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย 

 ๔. จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณี 
ที่เป็นแบบมาตรฐาน 

 ๕. ตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐาน               
โดยด าเนินการตามระเบียบ 

 ๖. จัดจ้างโดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศจ่าย/ขายแบบรูป
รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะคณะท างาน จัดท าสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่อง    
แก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฏีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้จ้าง 
 ๗. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.๔. งานจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ 
๑. นางอรทัย  จันทา  ครู                         หัวหน้างาน 
๒. นายธนวัฒน์  โคตรมิตร คร ู   คณะท างาน 
๓. นางกัญจนา ฝักแต้  คร ู   คณะท างาน 
๔. นางสาวลินดา  แก้วพิกุล ครูวิกฤต   คณะท างาน 
๕. นางสาวรัฐญาภรณ์  ศิริภี ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๖. นางสาวอ าภรณ์  ค าแดง ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๗. นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร คร ู   เลขานุการ 
๘. นางสาวฐิติรัตน์ หลักบุญ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยเลขานุการ   

มีหน้าที ่  
 ๑. ส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 
            ๒. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณ 
และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุมราคาวันเวลา            
ที่ได้รับสินทรัพย์ 

๓. จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ด าเนินการ  
และท่ียังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพ่ือด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน                 
และให้จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

๔. จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา  จัดระบบการเก็บรักษาบัญชีพัสดุ  
และทะเบียนครุภัณฑ์อย่างครบถ้วนและปลอดภัย  
    ๕. จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

๖. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.๕. งานควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
๑. นายธนวัฒน์  โคตรมิตร  ครู                  หัวหน้างาน 

                     ๒. นางกัญจนา ฝักแต้  คร ู   คณะท างาน 

๓. นางสาวลินดา …/หน้า...15 



      ๑๕ 
 

๓. นางสาวลินดา  แก้วพิกุล ครูวิกฤต   คณะท างาน 
๔. นางสาวรัฐญาภรณ์  ศิริภี ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๕. นางสาวอ าภรณ์  ค าแดง ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๖. นางอรทัย  จันทา  คร ู   เลขานุการ           

มีหน้าที ่  
 ๑. ควบคุม บ ารุงรักษาและปรับซ่อมพัสดุเป็นประจ าให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งานและทันเหตุการณ์ 
            ๒. ชี้แจงและแนะน าวิธีการใช้และบ ารุงรักษาพัสดุแก่ผู้ใช้ 
            ๓. จัดท าโครงการเสนอการจัดสรรเงินไว้เป็นค่าบ ารุงรักษาพัสดุและค่าปรับซ่อม 
            ๔. ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง                   
และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
            ๕. ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ๖. รายงานการจ าหน่ายพัสดุประจ าปีให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
๗. จัดระบบและเก็บรักษาหลักฐานการขออนุมัติจ าหน่าย 
๘. จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ 

ใช้ประโยชน์ 
๙. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.๖. งานระบบ GFMIS 
๑. นายเอกธนัช  เหลาสิงห ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 
๒. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล คร ู   รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง คร ู   คณะท างาน  
4. เจ้าหน้าที่การเงินทุกคน    คณะท างาน 
5. เจ้าหน้าที่พัสดุทุกคน     คณะท างาน 
6. นางค ารวม  ทรัพย์ศิริ  ครู            เลขานุการ 
7. นางสาวปณุยนชุ  ประเสริฐสิทธิ์ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวรักษมล  รักพรม คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางธิดา  เคนวัน  คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
 ๑. ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบข้อมูลทั้งในระบบ  e-GP และระบบ  GFMIS ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 ๒. ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับแจ้งจัดสรรในระบบ GFMIS 
 ๓. ตัดงบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 ๔. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมผ่าน
ระบบ e-GP 
 ๕. บันทึกรายการผ่านระบบ GFMIS เพ่ือสร้างใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (Purchasing  Order หรือ PO) ทุกประเภท             
และการแก้ไข หรือยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า 
 ๖. บันทึกข้อมูลผ่านระบบ GFMIS ในส่วนระบบเบิกจ่าย ระบบปรับและน าส่ง บันทึกและตรวจสอบ              
ความถูกต้องในระบบบัญชีแยกประเภท ตรวจสอบ รายงานในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 7. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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      ๑๖ 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่าย กลุ่มสาระฯ และงาน 
๑. นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร คร ู   ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๒. นางสาวฐาปนี  ฤกษ์ด ี  คร ู   ฝ่ายบริหารวิชาการ 
๓. นางสาวมาลา  วันทว ี  คร ู   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
๔. นางธนพร ส าล ี  คร ู   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
5. นางอรทัย  จันทา  คร ู   ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๖. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส คร ู   ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๗. นางสาวณภาย์  ทนงค์  คร ู   ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
๘. นายพิชญาพงษ์  พันธ์จันทร์ คร ู   กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
๙. นายชาร์ลีห์ ภูสมงา  คร ู   กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
๑๐. นายปกรณ์พล พวงพันธ์ คร ู   กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
๑๑. นางสวภัทร  หอมหวล คร ู   กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
๑๒. นายพันกร  มนทอง  คร ู   กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
๑๓. นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ ครผูู้ช่วย   กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
๑๔. นางสาววลรีัตน์  จันทร์เลาะ คร ู   กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  
๑๕. นายทวีพงษ์  ประพันธ์ คร ู   กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  
๑๖. นางสุวคนธ์ พลลพ  คร ู   กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  
๑๗. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา คร ู   กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
๑๘. นางสาวสุพรรษา  ค าหล้า  คร ู   กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
๑๙. นายธนวัฒน ์ โคตรมิตร คร ู   กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
20. นายภูวิน  ชูกลิ่น  คร ู   กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
21. นางสาวณภาย์  ทนงค์ คร ู   กลุ่มงานเทคโนโลยี 
22. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ คร ู   กลุ่มงานเทคโนโลยี 
23. นางจิราภรณ์  พวงจ าปา คร ู   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มีหน้าที ่  
 ๑. เสนอเรื่องขอจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับงานพัสดุฝ่าย กลุ่มสาระฯ และงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบ 
 ๒. จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และลงทะเบียนรับจ่ายครุภัณฑ์ในฝ่าย กลุ่มสาระฯ งานให้เป็นปัจจุบัน                
และถูกต้อง 

๓. จัดท าบัญชีวัสดุและลงทะเบียนรับจ่ายวัสดุในฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
ร่วมเป็นคณะท างานตรวจรับ ตรวจสอบพัสดุประจ าปีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. งานบริหารการเงินและบัญชี 
6.๑. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

๑. นางสาวปุณยนุช  ประเสรฐิสิทธิ์ คร ู    หัวหน้างาน 
๒. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร คร ู    รองหัวหน้างาน 
๓. นางพิศมัย  บุดดี  คร ู    คณะท างาน 
๔. นางสาวกลัย์กมล  โรจนนัครวงศ์ คร ู    คณะท างาน 
๕. นางสาวรักษมล  รักพรม คร ู    คณะท างาน 
๖. นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน คร ู    คณะท างาน 
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      ๑๗ 
 

๗. นางสาวสุดารัตน์  ชูค า  คร ู    คณะท างาน 
๘. นางสาวศศิธร ประดิษฐ์นอก คร ู    คณะท างาน 
๙. นางสาวกฤษณา ไชยโคตร ครู             คณะท างาน 
๑๐. นางสาวทิพย์ติกานต ์ บัวทุม ครู             คณะท างาน 
๑๑. นางจารุวรรณ  แสงส่อง   พนักงานราชการ   คณะท างาน 
๑๒. นางสาวสริญญา  เหลาสงิห์    ลูกจ้างชั่วคราว     คณะท างาน 
๑๓. นางสาววภิาดา แก้วพิกุล ลูกจ้างชั่วคราว   คณะท างาน 
๑๔. นางธิดา  เคนวัน            คร ู        เลขานุการ 

มีหน้าที ่ รับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. เงินนอกงบประมาณ  

๑) จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  
๒) ออกใบเสร็จรับเงินนอกงบประมาณ  
๓) บันทึกสมุดเงินสด  
๔) จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  
๕) จัดท าทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา  
๖) จัดท าทะเบียนคุมรายรับเงินรายได้สถานศึกษา หลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละ

ประเภท  
๗) จัดท าทะเบียนคุมรายรับเงินบ ารุงการศึกษา  
๘) จัดท าสัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน  
๙) เก็บรักษาเอกสารหลักฐานการรับเงิน การจ่ายเงินนอกงบประมาณ  

                     ๑๐) เบิกจ่ายเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี ท างบเบิกจ่าย รวบรวมเอกสารหลักฐาน  
๑๑) เบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  
๑๒) รับเงินทุกประเภท  
๑๓) รับเงินบ ำรุงกำรศึกษำและเงินรำยได้สถำนศึกษำ เงินบริจำค และเงินอ่ืนๆ  
๑๔) ตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักฐำนขอเบิกเงินนอกงบประมำณทุกระเภท  
๑๕) ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร หลักฐำนกำรเงินทุกประเภท  
๑๖) ลงทะเบียนใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
๑๗) เบิกจ่ำยเงินอุดหนุน  
๑๘) จ่ายเงินนอกงบประมาณตามระเบียบและข้ันตอนของระเบียบการเงิน  
๑๙) เบิกเงินค่าจ้าง ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว  
๒๐) เขียนเช็คจ่ายเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS  
๒๑) จัดท าทะเบียนคุมการรับ- จ่ายเช็คเงินทุกประเภท  
๒๒) ฝากเงินทุกประเภทกับธนาคาร  
๒๓) จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้จ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย  
๒๔) ปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายเงินและจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS  
๒๕) จัดท าบัญชีในระบบ GFMIS  
๒๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๒. เงินงบประมาณ  
๑) จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก  
๒) จัดท าใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ  
๓) จัดท าสมุดคู่มือเบิกเงินเพ่ือจ่ายเงินงบประมาณ  

4) จัดท าสมุดเงินสด…/หน้า...18 



      ๑๘ 
 

๔) จัดท าสมุดเงินสด  
๕) จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  
๖) จัดท าทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน  
๗) เขียนเช็คจ่ายเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS  
๘) ปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายเงินและจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS  
๙) จัดท าบัญชีในระบบ GFMIS  
๑๐) เบิกเงินค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรร  
๑๑) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการเงินทุกประเภท  
๑๒) ตรวจหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณทุกระเภท  
๑๓) จัดท าทะเบียนคุมการรับ- จ่ายเช็คเงินทุกประเภท  
๑๔) น าส่งเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจ าทุกเดือน  
๑๕) ฝากเงินทุกประเภทกับธนาคาร  
๑๖) รับ-น าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายลูกจ้างชั่วคราวประจ าเดือน  
๑๗) รับ-น าส่งเงินสมทบประกันสังคมครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว  
๑๘) เบิก – น าส่ง เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี  
๑๙) เบิกเงินค่าจ้าง ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว  
๒๐) เบิกเงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ  
๒๑) จัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานราชการ ข้าราชการบ านาญ และน าส่ง

สรรพากรอ าเภอ  
๒๒) จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้จ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย  
๒๓) อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.๒. งานเบิกเงินจากคลังและน าเงินส่งคลัง 
  ๑. นางสาวปุณยนุช  ประเสรฐิสิทธิ์ คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร คร ู   รองหัวหน้างาน 
  ๓. นางพิศมัย  บุดดี  คร ู   คณะท างาน 
  ๔. นางสาวสุดารัตน์ ชูค า     คร ู   คณะท างาน 
  ๕. นางสาวรักษมล  รักพรม คร ู   คณะท างาน 
  ๖. นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน คร ู   คณะท างาน 

  ๗. นางสาวกฤษณา ไชยโคตร ครู            คณะท างาน 
  ๘. นางธิดา  เคนวัน  คร ู      เลขานุการ 
มีหน้าที ่๑. ส่งข้อมูลค าขอเบิกเงินในระบบ โดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอเบิกเงินไปยัง 
กรมบัญชีกลาง หรือส านักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี  

๒. ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางตามคาขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ 
๓. น าส่งหรือน าฝากเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ                           

ที่กระทรวงการคลังก าหนด ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง หาก
น าส่งเป็นเงินสดให้ตั้งคณะคณะท างานน าส่งเงินด้วย 

๔. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.3. การจัดท าบัญชีการเงิน 
๑. นางสาวปุณยนุช ประเสริฐสิทธิ์ คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางสาววิภาดา แก้วพิกุล  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

๔. นางสาวสุดารัตน์ …/หน้า...19 



      ๑๙ 
 

๓. นางสาวสริญญา  เหลาสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๔. นางสาวสุดารัตน์  ชูค า  คร ู   คณะท างาน 
๕. นางธิดา  เคนวัน  คร ู   เลขานุการ 
๖. นางสาวรักษมล  รักพรม คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
 ๑. จดัท าเอกสารเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS  จัดท าบัญชีในระบบ GFMIS   

๒. จัดท าบัญชีเงินสด รายงานประเภทเงินคงเหลือประจ าวัน รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวันทุกเดือน  

๓. ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการเปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 
และการตั้งยอดก่อนการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 

๔. ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝาก                
และเงินประกัน บัญชีวัสดุ พร้อมทั้งจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใช้จ านวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 

๕. บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยก
ประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้)จ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงิน การรับเงินความผิด                
ทางละเมิด 

๖. บันทึกบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ 
การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย 
เงินมัดจ า และ ค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน 
การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุม
การเงิน การรับเงินความผิดทางละเมิด 

๗. สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยกประเภท เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอื่น และรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท 
ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 
          ๘. ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ 
ค่าใช้จ่าย/รับ ที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้า ที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี  
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
           ๙. ปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเพ่ือบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีและ               
ปิดรายการได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง
เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้ แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
          ๑๐. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.๔. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
๑. นางสาวปุณยนุช ประเสริฐสิทธิ์ คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางสาววิภาดา แก้วพิกุล ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๓. นางสาวสริญญา  เหลาสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๔. นางสาวสุดารัตน์  ชูค า  คร ู   คณะท างาน 
๕. นางธิดา  เคนวัน  คร ู   เลขานุการ 
๖. นางสาวรักษมล  รักพรม คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
 ๑. จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง                    
ในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายงานเงินประจ างวด 
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      ๒๐ 
 

 ๒. จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน                
งบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดส่งรายงานประจ าปี ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง
ตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 

 ๓. รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันทุกเดือน  
 ๔. จัดท าและรวบรวมงบเดือนเงินบ ารุงการศึกษา และรายงานการรับ-จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาตามระเบียบ 

ของทางราชการ  
๕. จัดท า สรจ๖ ส่งกรมบัญชีกลางทุกวันที่ ๕ ของเดือน  
๖. จัดท างบเดือน รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกวันที่ ๕ ของเดือน  
๗. รายงานเงินงบประมาณทุกประเภทต่อกรมบัญชีกลางด้วยระบบ GFMIS  
๘. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปีงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ของทุกปี  
๙. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.๕. การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน 
๑. นางสาวปุณยนุช  ประเสรฐิสิทธิ์ คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวกัลย์กมล  โรจนนคัรวงศ์ครู   คณะท างาน 
๓. นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน คร ู   คณะท างาน 
๔. นางสาวกฤษณา ไชยโคตร ครู            คณะท างาน 
๕. นางสาวสุดารัตน์  ชูค า  คร ู   คณะท างาน 
๖. นางจารุวรรณ  แสงส่อง   พนักงานราชการ  คณะท างาน 
๗. นางสาววิภาดา แก้วพิกุล ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๘. นางสาวสริญญา  เหลาสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๙. นางธิดา  เคนวัน               คร ู   เลขานุการ 

มีหน้าที่   
 ๑. จัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและแบบรายงานให้จัดขึ้นใช้เอง ตามแบบที่ก าหนดในคู่มือ              
การบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องจัดท าขึ้นเพ่ือจ าหน่ายจ่ายแจก 
 ๒. ออกใบเสร็จรับเงินรายได้สถานศึกษา  

๓. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
๑. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวปณุยนุช  ประเสริฐสิทธิ์ คร ู   รองหัวหน้างาน 
๓. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร คร ู   คณะท างาน 
๔. นางพิศมัย  บุดดี  คร ู   คณะท างาน 
๕. นางสาวกลัย์กมล  โรจนนัครวงศ์ คร ู   คณะท างาน 
๖. นางสาวรักษมล  รักพรม คร ู   คณะท างาน 
๗. นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน คร ู   คณะท างาน 
๘. นางสาวศศิธร ประดิษฐ์นอก คร ู   คณะท างาน 
๙. นางสาวสุดารัตน์  ชูค า  คร ู   คณะท างาน 
๑๐. นางสาววภิาดา แก้วพิกุล ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
 

๑๑. นางสาวสริญญา …/หน้า...21 



      ๒๑ 
 

๑๑. นางสาวสริญญา เหลาสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑๒. นางธิดา  เคนวัน  คร ู         เลขานุการ 

มีหน้าที ่  
 ๑. จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา แหล่งสนับสนุน เป้าหมาย เวลา
ด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. จัดการทรัพยากรและวางระบบการใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. จัดหารายได้และผลประโยชน์ จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายตามระเบียบ 
 ๔. จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษา และวางระเบียบการใช้เงินสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๕. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 
 ๖. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๗.1. งานสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร 
   ๑. นางพิศมัย  บุดดี  คร ู   หัวหน้างาน 

๒. นางสาววิภาดา แก้วพิกุล ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๓. นางสาวสริญญา เหลาสิงห ์ ลูกจ้างชั่วคราว     คณะท างาน 
๔. นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน ครู       เลขานุการ 
5. นางธิดา  เคนวัน  ครู          ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
 ๑. ของบประมาณค่าเช่าบ้านตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านในแต่ละปีงบประมาณ  
 ๒. จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านและเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน  
 ๓. จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล  
 ๔. จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร และเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร  
 ๕. จัดท าข้อมูลภาครัฐค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร  
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่การเบิกจ่ายเงินและจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS   
 ๗. จัดท าข้อมูลในระบบ KTB Corporate  
 ๘. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.2. งานนายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญ 
๑. นางสาวศศิธร ประดิษฐ์นอก คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางสาววิภาดา แก้วพิกุล ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๓. นางสาวสริญญา  เหลาสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๔. นางจารุวรรณ  แสงส ่อง พนักงานราชการ   คณะท างาน 
๕. นางสาวพชิญ์นรี  มงคลธนกติติ์  คร ู   เลขานุการ 
๖. นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร คร ู                   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
 ๑. งานนายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญ  
 ๒. เบิกจ่ายเงินบ าเหน็จ-บ านาญข้าราชการในสังกัดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
 ๓. จัดท าทะเบียนบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการในสังกัดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

๔. รายงานข้าราชการเกษียณอายุทุกปี  
๕. จัดท า สจร. 6 ส่งกรมบัญชีกลางทุกวันที่ 5 ของเดือน  
๖. จัดท ารายละเอียดการจ่ายเงินบ านาญของทุกเดือน  
๗. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๙. งานเบิกจ่ายเงินเดือน…/หน้า...22 



      ๒๒ 
 

7.3. งานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 
๑. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวกฤษณา ไชยโคตร คร ู   คณะท างาน 
๓. นางสาวพิชญ์นรี มงคลธนกิตติ์ ครู            คณะท างาน 
๔. นางจารุวรรณ  แสงส่อง   พนักงานราชการ  คณะท างาน 
๕. นางสาววิภาดา แก้วพิกุล ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๖. นางสาวสริญญา  เหลาสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๗. นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน คร ู   เลขานุการ 

มีหน้าที่   
  ๑. เบิกจ่ายเงินเดือนประจ าเดือน  

 ๒. เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะครู  
 ๓. จัดท ารายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจ าเดือนและสิ้นปีภาษี  
 ๔. รับรองเงินเดือนครั้งสุดท้ายกรณีครูย้ายต่างหน่วยงาน  
 ๕. จัดท ารายละเอียดการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าทุกเดือน  
 ๖. เบิกจ่ายและจัดท ารายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างประจ า (๑ ต.ค.และ ๑ เม.ย. ของทุกปี)              
 ๗. เบิกจ่ายเงินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา(กรณีโอนมายังหน่วยเบิก)  
 ๘. จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณที่ได้รับ  
 ๙. จัดท า ภงด.๑ก ส่งสรรพกรอ าเภอ และ ภงด.๑ก พิเศษส าหรับผู้มีเงินหัก ณ ที่จ่าย  
๑๐. ด าเนินเบิกจ่ายเงินตกเบิกในหมวดรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง  
๑๑. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้จ่ายเงินให้เรียบร้อยและปลอดภัย  
๑๒. ตรวจหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ ทุกประเภท  
๑๓. ประสานงานเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  
๑๔. ฝากเงินทุกประเภทกับธนาคาร  
๑๕. เบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า  
๑๖. เบิกจ่ายเงินและน าส่งเงิน กสจ.  
๑๗. จัดท าบัตรเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง  
๑๘. ด าาเนินการเกี่ยวกับกองทุนบ าาเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)  
๑๙. เบิกจ่ายเงินเดือนกรณีเงินตกเบิกและย้ายมา  
๒๐. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนครู  
๒๑. น าส่งเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจ าทุกเดือน  
๒๒. จัดท าาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างครูชาวต่างชาติทุกประเภท  
๒๓. จัดท ารายละเอียดการจ่ายเงินค่าจ้างครูชาวต่างชาติทุกสิ้นเดือน  
๒๔. เก็บค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา จากบ้านพักครู ผู้จ าหน่ายอาหารของโรงอาหารโรงเรียนร้านถ่ายเอกสาร 
ร้านค้าต่างๆ ภายในโรงเรียน ทุกวันสิ้นเดือน 
๒๕. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 8. งานส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๑. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล คร ู   หัวหน้างาน 

        ๒. นางค ารวม  ทรัพย์ศิริ  คร ู   รองหัวหน้างาน 
        ๓. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง คร ู   คณะท างาน 
 

๔. นางสุวคนธ…์/หน้า...23 



      ๒๓ 
 

        ๔. นางสวุคนธ์  พลลพ  คร ู   เลขานุการ 
        ๕. นางสาวทิพย์ติกานต ์ บัวทุม คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
 ๑. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ และจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ 

๒. ร่าง พิมพ์ ท าส าเนาหนังสือโต้ตอบให้ถูกต้องตามระเบียบ และทันเวลา 
๓. จดรายงานการประชุมฝ่ายและเสนอผู้บริหารโรงเรียนทราบ 
๔. ก ากับดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบของส านักงานฝ่าย 
๕. ให้การต้อนรับผู้มาติดต่องานและให้ความช่วยเหลือตามเหมาะสม 
๖. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  9. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๑. นายชาญณรงค์ แผนพุทธา คร ู   หัวหน้างาน  
๒. นายชาร์ลี สมภูงา  คร ู   รองหัวหน้างาน 

 ๓. นางสาวสุรีรัตน์ อ่อนมิ่ง คร ู   คณะท างาน 
 ๔. นางสาวสุดารัตน์  ชูค า  คร ู   คณะท างาน 
 ๕. นางอรทัย  จันทา  คร ู   คณะท างาน 
 ๖. นางจารุวรรณ  แสงส่อง   พนักงานราชการ  คณะท างาน 
 ๗. นางสาวลินดา  แก้วพิกุล ครูวิกฤต   คณะท างาน 
  ๘. นางสุวคนธ์  พลลพ  คร ู   เลขานุการ 
 ๙. นางสาวทิพย์ติกานต์  บัวทุม คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
  ๑. ประเมินผลการด าเนินงานการเงินและพัสดุและแผนงาน 

 ๒. วิเคราะห์ผลการประเมินผลการด าเนินงานการเงินและพัสดุและแผนงาน 
 ๓. น าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการด าเนินงานไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานการเงิน 

และพัสดุและแผนงาน 
 ๔. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 แผนภูมิโครงสร้างฝ่ายบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

๑. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. งานจัดการเรียนการสอน 
๓. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔. งานวัดผลประเมินผลการศึกษา 
๕. งานทะเบียนนักเรียน 
๖. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๗. งานนิเทศภายใน 
๘. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ 
๙. งานตารางเรียนตารางสอน 
๑๐. งานส่งเสริมวิชาการ 
๑๑. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๒. งานพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน 
๑๓. งานจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ 
14. งานโครงการพิเศษ 
15. งานรับนักเรียน 
16. งานส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ                                  
17. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 

 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 

รองหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 

 



      ๒๕ 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ           นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์ 

มีหน้าที่   
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยผู้อ านวยการบริหารโรงเรียน 
 ๒. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนไม่สามารถ มาปฏิบัติราชการ                    
ได้ล าดับที่ ๑ 
  ๓. ศึกษาโครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา 
 ๔. วางแผนออกแบบจัดระบบโครงสร้างการบริหารงาน และระบบการท างานของสถานศึกษา 
 ๕. น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบในการแบ่งหน่วยราชการในสถานศึกษา 
 ๖. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการจัดระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ๗. น าผลการประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาองค์กร และกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม                   
และมีประสิทธิภาพ 
 ๘. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ           นางมลิวัลย์  เลาหสูต 
มีหน้าที่   
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยรองผู้อ านวยการบริหารงานในฝ่ายบริหารวิชาการ 
           ๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการ เมื่อรองผู้อ านวยการไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 
          ๓. วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับรองผู้อ านวยการ 
          ๔. อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 รองหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ           นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์ 
มีหน้าที่   
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยรองผู้อ านวยการและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานในฝ่ายบริหารวิชาการ 
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการ/หัวหน้าฝ่าย เมื่อรองผู้อ านวยการและหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ                     
ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 
          ๓. วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับรองผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
          ๔. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ 
๑. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน    หัวหน้างาน  
๒. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ   รองหัวหน้างาน 
๓. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง ครู       รองหัวหน้างาน 
๔. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณะท างาน 
๕. นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  คณะท างาน 
๖. นายสมาน  เรืองศรีตระกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์  คณะท างาน 
๗. นางกชพร  สมสะอาด  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะท างาน 
๘. นายเกษมสันต์  แพงมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     คณะท างาน 
๙. นายกัมพล  เส้นสุข  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  คณะท างาน 
๑๐.  นางราตรี  ชาติดร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   คณะท างาน 
๑๑.  นายบุญหลาย  มะเค็ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  คณะท างาน 
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๑๒.  นางสาธิดา  ดวงศรี  หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยี             คณะท างาน 
๑๓.  นางสุภาพร  งาสุ้ย  หัวหน้างานแนะแนว    คณะท างาน 
๑๔.  นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   คณะท างาน 
๑๕.  นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์ รองหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ   เลขานุการ 

มีหน้าที่  
 ๑. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  
         2. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานวิชาการตามนโยบายของโรงเรียนและทางราชการ 
        3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานวิชาการ 

๔. รายงานผลการด าเนินการงานวิชาการของโรงเรียนต่อผู้บริหาร 
        5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการงานวิชาการ 
๑. นายพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 
๒. นางมลิวัลย์  เลาหสูต   ครู    รองหัวหน้างาน 
3. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง  ครู    รองหัวหน้างาน 
4. นายธัชกร  สุริยวงศ์   ครู    คณะท างาน 
5. นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ   ครู    คณะท างาน 
6. นายสมาน  เรืองศรีตระกูล  คร ู   คณะท างาน 
7. นายเกษมสันต์  แพงมา  ครู    คณะท างาน 
8. นางราตรี  ชาติดร   ครู    คณะท างาน 
9. นางกชพร  สมสะอาด   ครู    คณะท างาน 
10. นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์  ครู    คณะท างาน 
๑1. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์  ครู    คณะท างาน 
๑2. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช  ครู    คณะท างาน 
๑3. นางสุภาพร  งาสุ้ย   ครู    คณะท างาน 
๑4. นางสาวรัตนาภรณ์  ก าลงัดี  ครู    คณะท างาน 
๑5. นายกิตติ  กาสา   ครู    คณะท างาน 
16. นางศรีสุข  แย้มสง่า   ครู    คณะท างาน 
17. นางกุนทินี  อรจันทร์   ครู    คณะท างาน 
18. นางสิรินุช  สุขกาย   ครู    คณะท างาน 
19. นางสาวนภามาศ  ธานี  ครู    คณะท างาน 
20. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา ครู    คณะท างาน 
21. นายสืบพงษ์  ยุพา   ครู    คณะท างาน 
22. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์  ครู    คณะท างาน 
23. นางธนพร  ส าลี   ครู    คณะท างาน 
24. นางวรรณกร  ค าอุดม  ครู    คณะท างาน 
25. นางสาวพเยาว์  แก้วตา  ครู    คณะท างาน 
26. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข   ครู    คณะท างาน 
27. นายบุญเลิศ  บุญมา   ครู    คณะท างาน 
28. นายกัมพล  เส้นสุข   ครู    คณะท างาน 
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29. นายบรรหยัด  สุริพล   ครู    คณะท างาน 
30. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา  ครู    คณะท างาน 
31. นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์  ครู    คณะท างาน 
32. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ  ครู    คณะท างาน 
๓3. นางสาวลดาวัลย ์ สัตยาพันธุ์  ครู    คณะท างาน 
34. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง  ครู    คณะท างาน 
35. นายบุญหลาย  มะเค็ง  ครู    คณะท างาน 
๓6. นางสาวนัยนา  วงศ์สาค า  ครู    คณะท างาน 
๓7. นายธีรว์รารัศมิ์  ธรรมวัตร  ครู    คณะท างาน 

 ๓8. นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช  ครู             คณะท างาน 
39. นางสาธิดา  ดวงศร ี   ครู    คณะท างาน 
40. นางสาวฐาปนี  ฤกษ์ดี  ครู    คณะท างาน 
41. นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์  ครู    คณะท างาน 
42. นางสาวเมษา  เพ็งชัย  ครู    คณะท างาน 
43. นายชลิตา  จูมสีมา   ครู    คณะท างาน    
๔4. นางสาวจินตนา  กุจพันธ์  ครู    คณะท างาน 
๔5. นางสาวภัทราวรรณ  ศุภเลิศ  ครผูู้ช่วย   คณะท างาน 
๔6. นางณญาตา  โสพัฒน์  ครูวิกฤต   คณะท างาน 
๔7. นางสาวปรียานุช  ค ามงคล  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คณะท างาน 
๔8. นายรังษฤทธิ์  เครือบุดดา  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๔9. นายฐิรภัช  สีด า   ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
50. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์  ครู    เลขานุการ 
51. นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
52. นางสาวเสาวลักษณ์  หล้าสิงห์   ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
53. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา  พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
  ๑. ร่วมวางแผนและด าเนินงานด้านวิชาการ 
  2. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 
  3. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนประสานงานควบคุมคุณภาพงานทุกงานในฝ่ายบริหารวิชาการ 
 5. ร่วมวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และปัญหาของโรงเรียน เพ่ือก าหนดทิศทาง แนวนโยบายจัดท าแผน         
ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

6. ก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานการเข้าสอนของครู  
7. ก ากับดูแลการส าเนาเอกสารทางวิชาการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/ฝ่าย 
8. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพม.ศกยส และนโยบายของโรงเรียน 
9. ก ากับ ดูแล การด าเนินงานต่างๆ ภายในส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ 

          10. วางแผน  ก ากับติดตามงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ ตามขอบข่าย ภารกิจ ดังนี้ 
 10.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 10.๒ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                       

        และการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 
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 10.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 10.๔ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 10.๕ การนิเทศภายใน  
 10.๖ การแนะแนวการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อ อาชีพ และการมีงานท า 
 10.๗ การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานแก่ชุมชน 
 10.๘ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาบันอื่น 

        ที่จัดการศึกษา 
 10.๙ การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและจุดมุ่งหมายของโครงการโรงเรียนสีเขียว 
 10.๑๐ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

   11. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 1. นายธัชกร  สรุิยวงศ์   ครู    หัวหน้างาน 

2. นางธนพร  ส าลี   ครู    รองหัวหน้างาน 
3. นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ   ครู    คณะท างาน 
4. นางสาวดวงเดือน  ดวงดี  ครู    คณะท างาน 
5. นายสมาน  เรืองศรีตระกูล  ครู    คณะท างาน 
6. นางจิตติมา  ใจเครือ   ครู    คณะท างาน 
7. นายเกษมสันต์  แพงมา  ครู    คณะท างาน 
8. นางสิรินุช  สุขกาย   ครู    คณะท างาน 
9. นางราตรี  ชาติดร   ครู    คณะท างาน 
10. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส  ครู    คณะท างาน 
11. นางสาธิดา  ดวงศร ี   ครู    คณะท างาน 

 12. นางกชพร  สมสะอาด  ครู    คณะท างาน 
13. นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ  ครู    คณะท างาน 
14. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์  ครู    คณะท างาน 
15. นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์  ครู    คณะท างาน 
16. นางสุภาพร งาสุ้ย   ครู    คณะท างาน 
17. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์  ครู    คณะท างาน 
18. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช  ครู    คณะท างาน 
19. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง  ครู    คณะท างาน 
20. นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสมิมา  ครู    คณะท างาน 
21. นายบุญหลาย  มะเค็ง  ครู    คณะท างาน 
22. นางสาวอัมพรรัตน์  กุค าทอน  ครู    คณะท างาน 
23. นายกัมพล  เส้นสุข   ครู    คณะท างาน 
24. นางสาวจันทร์จิรา  หวังชื่น  ครผูู้ช่วย   คณะท างาน 
25. นายสืบพงษ์  ยุพา   ครู    เลขานุการ 
26. นางสาวลดาวัลย ์ สัตยาพันธุ์  ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางสาวนัยนา  วงศ์สาค า  ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่   
 1. ศึกษา วิเคราะห์ เอกสารหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับสภาพปัญหา  
และความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. จัดโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และระหว่าง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม   
  4. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
  5. นิเทศการใช้หลักสูตร 
 6. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 7. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
 8. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานจัดการเรียนการสอน 
 ๑. นางมลิวัลย์  เลาหสูต   ครู   หัวหน้างาน 

๒. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง  ครู   รองหัวหน้างาน 
3. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์   ครู   รองหัวหน้างาน 
4. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระฯ   คณะท างาน 
5. หัวหน้างานแนะแนว     คณะท างาน 

 6. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    คณะท างาน 
7. เลขานุการโครงการห้องเรียน SMTE   คณะท างาน 
8. เลขานุการโครงการห้องเรียน Education Hub  คณะท างาน 
9. เลขานุการโครงการห้องเรียนสีเขียว   คณะท างาน 
10. เลขานุการโครงการห้องเรียน SMART Program คณะท างาน 
11. เลขานุการโครงการห้องเรียนกีฬา   คณะท างาน 
12. เลขานุการโครงการห้องเรียน MST   คณะท างาน  

  13  เลขานุการโครงการห้องเรียนสังคมศาสตร์  คณะท างาน  
14. นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร ครู   เลขานุการ 
๑5. นางสาวเสาวลักษณ์  หลา้สิงห์  ครู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง ครู    หัวหน้างาน 
๒. นางปาจรีย์  ทินบุตร  ครู    รองหัวหน้างาน 
๓. นางสาวเนตรนภา  ไชยสิทธิ์ ครู    รองหัวหน้างาน 
4. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา ครู    คณะท างาน 
5. นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น ครู    คณะท างาน 
6. นางเนติมน  มีศิริ  ครู    คณะท างาน 
7. นางขวัญชีวา  ศิริมา  ครู    คณะท างาน 
8. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์ ครู    คณะท างาน 
9. นางอรนุช  นามเขียว  ครู    คณะท างาน 
๑0. นางสุรัชนา  โพธินาแค ครู    คณะท างาน 
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๑1. นางสาวกลัย์กมล  โรจนนคัรวงศ์ ครู    คณะท างาน 
๑2. นายวิทยา  บุญเพ็ง  ครู    คณะท างาน 
๑3. นางสุวคนธ์  พลลพ  ครู    คณะท างาน 
๑4. นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสมิมา ครู    คณะท างาน 
15. นายเชิดศักดิ์  บุญยัง  ครู    คณะท างาน 
16. นางสาวล าไพ  ยางงาม ครู    คณะท างาน 
17. นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก ครู    คณะท างาน 
18. นางสาวนัยนา  วงศ์สาค า ครู    คณะท างาน 
19. นายธีร์วรารัศม์ิ  ธรรมวัตร ครู    เลขานุการ 
20. นายวิทยา  ค าพันธ์  ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑. นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ  ครู    หัวหน้างาน 
๒. นายอัทธ์  ค าอุดม  ครู    รองหัวหน้างาน 
๓. นางสาวพเยาว์  แก้วตา  คร ู   รองหัวหน้างาน 
๔. นางธนพร  ส าลี  คร ู   คณะท างาน 
๕. นางประนอมนิศญ์  เย็นใจ คร ู   คณะท างาน 
6. นางกุนทินี  อรจันทร์  คร ู   คณะท างาน 
7. นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ คร ู   คณะท างาน 
8. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง คร ู   คณะท างาน 
9. นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว คร ู   คณะท างาน 
๑0. นางสาวอลิชา  สมบูรณ ์ คร ู   คณะท างาน 
๑1. นางศรีสุข  แย้มสง่า  คร ู   คณะท างาน 
๑2. นางสาวรักษมล  รักพรม คร ู   คณะท างาน 
13  นางพิศมัย  บุดดี  คร ู     คณะท างาน  
๑4. นางสาวมาลา  วันทว ี คร ู   คณะท างาน 
๑5. นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์ คร ู   คณะท างาน 
๑6. นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี คร ู   คณะท างาน 
๑7. นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร คร ู   คณะท างาน 
๑8. นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวนั คร ู   คณะท างาน 
19. นายทวีพงษ์  ประพันธ์ คร ู   คณะท างาน 
20. นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว คร ู   คณะท างาน 
21. นางสาวสุดารัตน์  ชูค า คร ู   คณะท างาน 
22. นางสาวมัณฑนา  องอาจ คร ู   คณะท างาน 
๒3. นางสาวดวงเดือน  ดวงดี คร ู   เลขานุการ 
๒4. นางสาวจินตนา  กุจพันธ์ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ   

2.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๑. นายสมาน  เรืองศรีตระกูล คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางจิตติมา  ใจเครือ  คร ู   รองหัวหน้างาน 
๓. นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ  คร ู   รองหัวหน้างาน 
๔. นายธัชกร  สรุิยวงศ์  คร ู   คณะท างาน 
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๕. นางมลิวัลย์   เลาหสูต  คร ู   คณะท างาน 
๖. นายบุญเลิศ  บุญมา  คร ู   คณะท างาน 
๗. นางสาวรัตนาภรณ์  ก าลังดี คร ู   คณะท างาน 
๘. นางญาตา  เรืองศรีตระกูล คร ู   คณะท างาน 
๙. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์  คร ู   คณะท างาน 
๑๐. นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล คร ู   คณะท างาน 
๑๑. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง คร ู   คณะท างาน 
๑๒. นางวรรณกร  ค าอุดม คร ู   คณะท างาน 
๑๓. นางสุรภา  สมสะอาด            คร ู   คณะท างาน 
๑๔. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร คร ู   คณะท างาน 
๑๕. นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์ คร ู   คณะท างาน 
๑6. นางสุทธาอร  โคตรมิตร คร ู   คณะท างาน 
๑7. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล คร ู   คณะท างาน 
๑8. นางสาวณิชามล  ทองลือ คร ู   คณะท างาน 
19. นายค าพี  อินทร์พงษ์  คร ู   คณะท างาน 
๒0 นายสืบพงษ์  ยุพา  คร ู   คณะท างาน 
๒1. นายกิตติ  กาสา  คร ู   คณะท างาน 
๒2. นางนิภาพร  ยุพา  คร ู   คณะท างาน 
๒3. นายพันกร  มนทอง  คร ู   คณะท างาน 
๒4. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม คร ู   คณะท างาน 
๒5. นายไชยา  แหนงวงษ์  คร ู   คณะท างาน 
๒6. นางสาวเสาวลักษณ์  หล้าสิงห์ คร ู   คณะท างาน 
๒7. นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร คร ู   คณะท างาน 
28. นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ ครผูู้ช่วย   คณะท างาน 
29. นางสาวภัทราวรรณ  ศุภเลิศ ครผูู้ช่วย   คณะท างาน 
๓0. นางสาวปรียานุช  ค ามงคล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คณะท างาน 
๓1. นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์ คร ู   เลขานุการ 
32. นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.3.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
๑. นางสาธิดา  ดวงศร ี  คร ู   หัวหน้างาน 
2. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ คร ู   รองหัวหน้างาน 
3. นายบรรหยัด  สุริพล   คร ู   คณะท างาน 
4. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง คร ู   คณะท างาน 
5. นางค ารวม  ทรัพย์ศิริ  คร ู   คณะท างาน 
6. นางมณีกานต์  บุญเสริม คร ู   คณะท างาน 
7. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา คร ู   คณะท างาน 
8. นางสาวปาริตา  ดวงงาม คร ู   คณะท างาน 
9. นางสาวณภาย์  ทนงค์  คร ู   คณะท างาน 
10. นายชลิตา  จูมสีมา  คร ู   คณะท างาน 
11. นางสาวลินดา  แก้วพิกล ครูวิกฤต   คณะท างาน 
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12. นางจารุวรรณ  แสงส่อง พนักงานราชการ  เลขานุการ 
13. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. นายเกษมสันต์  แพงมา คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางสิรินุช  สุขกาย  คร ู   รองหัวหน้างาน 
๓. นางกัญจนา  ฝักแต้  คร ู   รองหัวหน้างาน 
๔. นายค าภา  ด าพะธิก  คร ู   คณะท างาน 
5. นางชลัญธร  ด าพะธิก  คร ู   คณะท างาน 
6. นางอรวรรณ  หลอมทอง คร ู   คณะท างาน 
7. นางทัศนี  ศิลบุตร  คร ู   คณะท างาน 
8. นางพัทธยา  ชุมสงคราม คร ู   คณะท างาน 
9. นายสมศิลป  ทองดา  คร ู   คณะท างาน 
๑0. นางสวภัทร  หอมหวล คร ู   คณะท างาน 
๑1. นางสาวปนัดดา ทองวิลัย คร ู   คณะท างาน 
๑2. นางสาวอัณศา  เขียวดี คร ู   คณะท างาน 
๑3. นางสาวนภามาศ  ธาน ี คร ู   คณะท างาน 
๑4. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์ คร ู   คณะท างาน 
๑5. นายทองพูล  ทุมโยมา คร ู   คณะท างาน 
๑6. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน คร ู   คณะท างาน 
๑7. นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตติ์    คร ู   คณะท างาน 
18. นางสาวภาวิณี  แก้วค ารอด คร ู   คณะท างาน 
19. นางสาวไอรดา  วงวาน คร ู   คณะท างาน 
20. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง คร ู   คณะท างาน 
๒1. นางสาวลลิดา  โสดามุข คร ู   เลขานุการ 
๒2. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑. นายกัมพล  เส้นสุข  คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นายภูวิน  ชูกลิ่น  คร ู   รองหัวหน้างาน 
๓. นางสุวภัทร ศรีนวล  คร ู   คณะท างาน 
๔. นายยุทธนา  ตาลาคุณ  คร ู   คณะท างาน 
๕. สิบเอกสมศักดิ์  โกศล  คร ู   คณะท างาน 
๖. นางสาวสาคร  คุมมินทร์ คร ู   คณะท างาน 
๗. ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  องอาจ คร ู   คณะท างาน 
๘. นายธนวัฒน์  โคตรมิตร คร ู   คณะท างาน 
๙. นายศรัล  จ าเริญสุข  คร ู   คณะท างาน 
๑๐. นายมานิต  ขยันชม  คร ู   คณะท างาน 
๑1. นางสาวจันทร์จิรา  หวังชื่น ครูผู้ช่วย   เลขานุการ 
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2.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑. นางราตรี  ชาติดร  คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นายณัฐพล  ธรรมสัตย ์ คร ู   รองหัวหน้างาน 
๓. นางสุดารัตน์ พรรษาวนัส คร ู   คณะท างาน 
๔. นายสมเกียรติ  ประสมศรี คร ู   คณะท างาน 
๕. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก คร ู   คณะท างาน 
6. นายวิเชียร   สืบวงศ ์  คร ู   คณะท างาน 
7. นายวัชรินทร์  หอมค า  คร ู   คณะท างาน 
8. นายพชรพล  ทินบุตร  คร ู   คณะท างาน 
9. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา คร ู   คณะท างาน 
๑1. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ   คร ู   เลขานุการ 

2.๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๑. นายบุญหลาย  มะเค็ง   คร ู   หัวหน้างาน 
2. นางธิดา  เคนวัน  คร ู   รองหัวหน้างาน  
3. นางวิลาวัลย ์ เพ็งชัย   คร ู   คณะท างาน 
4. นางปณิชา  ศรีมาธรณ์  คร ู   คณะท างาน 
5. นางสาวอัมพรรัตน์  กุค าทอน คร ู   คณะท างาน 
6. นางสาวปุญยนุช  ประเสรฐิสิทธิ์ คร ู   คณะท างาน 
7. ว่าทีร่้อยโทเฉลิมศักดิ์  ส าลี คร ู   คณะท างาน 
8. นายจรูญศักดิ์  สมสุข            คร ู   คณะท างาน 
9. นางรวงทอง  คุณสวัสดิ์  คร ู   คณะท างาน 
10. นางสาวสุพรรษา  ค าหล้า คร ู   คณะท างาน 
11. นางณญาตา  โสพัฒน์ ครูวิกฤต   คณะท างาน 
12. นางรัชนี  ต้นโพธิ์  คร ู   เลขานุการ 
13. นางรัชกร  ชะนะนิล   พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑. นางกชพร  สมสะอาด  คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข  คร ู   รองหัวหน้างาน 
๓. นายธวชัชัย  พานแก้ว  คร ู   รองหัวหน้างาน 
4. นางพรรณาภา  สุภรณพงษ์ คร ู   คณะท างาน 
5. นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร คร ู   คณะท างาน 
6. นางมณฑา สถิตพิพัฒน์  คร ู   คณะท างาน 
7. นางสุภาพร  งาสุ้ย  คร ู   คณะท างาน 
8. นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร คร ู   คณะท างาน 
9. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช คร ู   คณะท างาน 
๑0. นางจันทนีย์  โกมลศรี คร ู   คณะท างาน 
๑1. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย  คร ู   คณะท างาน 
๑2. นางสาวลดาวัลย ์ สัตยาพันธุ์ คร ู   คณะท างาน 
๑3. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา คร ู   คณะท างาน 
๑4. นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร์ คร ู   คณะท างาน 
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๑5. นางสาวทิพย์ติกานต ์ บัวทุม คร ู   คณะท างาน 
16. นายชาร์ลีห์  สมภูงา  คร ู   คณะท างาน 
17. นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ คร ู   คณะท างาน 
18. นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์ คร ู   คณะท างาน 
19. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวทิย์ คร ู   คณะท างาน 
๒0. นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก คร ู   คณะท างาน 

          21. นางสาวสุภาพร  แถบทอง คร ู   คณะท างาน 
22. นางสาวกัญญาภัทร  พิมูลชาต ิ คร ู   คณะท างาน 
23. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ ์ คร ู   คณะท างาน 
24. นางสาวฐาปนี  ฤกษ์ดี คร ู   คณะท างาน 
25. นางจิราภรณ์  พวงจ าปา คร ู   เลขานุการ 
26. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒7. นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นางสาวศิรยา  เอกวารีย์ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 29. นางอรทัย  จันทา  คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ    
30. นางสาวเมษา  เพ็งชัย คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่   
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง                       
 พ.ศ.๒๕๖๐) 
            ๒. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
            3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึง
 ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
            4. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้     
 เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา 
            5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น                
 รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
            6. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
 ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
            7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน                  
 อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
 ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน             
 และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 
             8. จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา                        
 และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ       
              9. วัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
              10. ก าหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ของกลุ่มวิชาและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุ่มวิชา 
 ในสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน และสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             11. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สอนสามารถน าไปปรับใช้ตามความเหมาะสม 
 และท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด 
               12. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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    13. วิเคราะห์การพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
   14. ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และประสิทธิภาพ                 

 ในการปฏิบัติงาน 
   15. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือ              
 ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
  16. รวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน
 ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารหลักสูตรรายวิชาและกลุ่มวิชาในปีที่ผ่านมาและวางแผนพัฒนาการ
 บริหารหลักสูตรในปีการศึกษานี้ 

   ๑7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์ คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์ คร ู   รองหัวหน้างาน 
3. นางทัศนี  ศิลบุตร  คร ู   รองหัวหน้างาน 
4. นายเชิดศักดิ์  บุญยัง  คร ู   คณะท างาน 
5. นางสุภาพร  งาสุ้ย  คร ู   คณะท างาน 
6. ว่าที่ ร.ต.หญิงนัยนา  บุญกัณฑ์ คร ู   คณะท างาน 
7. นางสาวณิชามล  ทองลือ คร ู   คณะท างาน 
8. นายธวชัชัย  พานแก้ว  คร ู   คณะท างาน 
9. นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ คร ู   คณะท างาน 
๑0. นางกชพร  สมสะอาด คร ู   คณะท างาน 
๑1. นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร  คร ู   คณะท างาน 
๑2. นายค าภา  ด าพะธิก  คร ู   คณะท างาน 
๑3. นางกัญจนา  ฝักแต้  คร ู   คณะท างาน 
๑4. นางจิราภรณ์  พวงจ าปา คร ู   คณะท างาน 
15. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง คร ู   คณะท างาน 
16. นางสาวชัญญาภัค  สินศริิ คร ู   คณะท างาน 
17. นายพชรพล  ทินบุตร  คร ู   คณะท างาน 
18. นางจริยา  วงศ์ภักดี  พนักงานราชการ  คณะท างาน 
19. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย คร ู   เลขานุการ 
20. นายพิชญาพงศ์  พันธุ์จันทร์ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.1 ชุมนุมลูกเสือ-เนตรนาร ี
๑. นายเชิดศักดิ์  บุญยัง  คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางสุภาพร  งาสุ้ย  ครู    รองหัวหน้างาน 
3. นายธวัชชัย  พานแก้ว  ครู    รองหัวหน้างาน 
4. นายทองพูล  ทุมโยมา  คร ู   รองหัวหน้างาน 

  5. นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ  ครู    คณะท างาน 
6. นางปณิชา  ศรีมาธรณ์  ครู    คณะท างาน 
7. นายบรรหยัด  สุริพล  ครู    คณะท างาน 
8. นายวัชรินทร์  หอมค า  ครู    คณะท างาน 
9. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์  คร ู   คณะท างาน 
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10. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน คร ู   คณะท างาน 
๑1. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา คร ู   เลขานุการ 
๑2. นายบุญเลิศ  บุญมา  ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑3. นายสืบพงษ์  ยุพา            ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑4. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์ ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.1.1  ชุมนุมลูกเสือ ม. ๑ 
๑. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นายบรรหยัด  สุริพล  ครู    รองหัวหน้างาน 
๓. นายวัชรินทร์  หอมค า  ครู    คณะท างาน 
๔. นายศรัล  จ าเริญสุข            ครู    คณะท างาน 
5. นายธนวัฒน์  โคตรมิตร ครู    คณะท างาน 
6. นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ  ครู    คณะท างาน 
7. นายธัชกร  สรุิยวงศ์  คร ู   คณะท างาน 
8. นายวิเชียร  สืบวงศ์  ครู    คณะท างาน 
9. ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  องอาจ ครู    คณะท างาน 
๑0. นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น ครู    คณะท างาน 
๑1. นางรวงทอง  คุณสวัสดิ์ ครู    คณะท างาน 
๑2. นางเนติมน  มีศิริ  ครู    คณะท างาน 
๑3. นางสาวอลิชา  สมบูรณ์ ครู    คณะท างาน 
๑4. นางวรรณกร  ค าอุดม ครู    คณะท างาน 
๑5. นางสาวรัตนาภรณ์  ก าลงัดี    ครู    คณะท างาน 
๑6. นางสาวกลัย์กมล  โรจนนคัรวงศ์ ครู    คณะท างาน 
17. นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี คร ู   คณะท างาน 
18. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์ คร ู   คณะท างาน 
19. นายทวีพงษ์  ประพันธ์ คร ู   คณะท างาน 
๒0. นางปาจรีย์  ทินบุตร  คร ู   คณะท างาน 
๒1. นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวนั คร ู   คณะท างาน 
22. นายบุญหลาย  มะเค็ง คร ู   คณะท างาน 
23. นางสาวลลิดา  โสดามุข คร ู   คณะท างาน 
24. นางสาวสุดารัตน์  ชูค า คร ู   คณะท างาน 
25. นางณญาตา  โสพัฒน์ ครูวิกฤต   คณะท างาน 
26. นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกติติ์  คร ู       เลขานุการ 
๒7. นางสาวปาริตา  ดวงงาม คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.1.2  ชุมนุมลูกเสือ ม. ๒ 
๑. นายธวชัชัย  พานแก้ว  ครู    หัวหน้า 
๒. นายบุญเลิศ  บุญมา  ครู    รองหัวหน้า 
๓. สิบเอกสมศักดิ์  โกศล  ครู    คณะท างาน 
๔. นายยุทธนา  ตาลาคุณ  ครู    คณะท างาน 
๕. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู    คณะท างาน 
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๖. นางพรรณาภา  สุภรณพงษ์ ครู    คณะท างาน 
๗. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์  ครู    คณะท างาน 
๘. นางนิภาพร  ยุพา           ครู    คณะท างาน 
๙. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช ครู    คณะท างาน 
๑๐. นายอัทธ์  ค าอุดม  ครู    คณะท างาน 
๑๑. นายสมศิลป  ทองดา  ครู    คณะท างาน 
๑๒. นายลิน  ยิ่งด ี  ครู    คณะท างาน 
๑๓. นางสาวรัตติยา  สนิท  ครู    คณะท างาน 
๑๔. นางกัญจนา  ฝักแต้  ครู    คณะท างาน 
๑๕. นายค าพี  อินทร์พงษ์  ครู    คณะท างาน 
๑๖. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา ครู    คณะท างาน 
๑๗. นายสมเกียรติ  ประสมศรี ครู    คณะท างาน 
๑๘. นายพันกร  มนทอง  คร ู   คณะท างาน 
19. นายภูวิน  ชูกลิ่น   คร ู   คณะท างาน 
๒0. นายกัมพล  เส้นสุข  คร ู   คณะท างาน 
21. นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว คร ู   คณะท างาน 
๒2. นายไชยา  แหนงวงษ์  คร ู   คณะท างาน 
๒3. นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ คร ู   คณะท างาน 
๒4. นายชาร์ลีห์  สมภูงา  คร ู   คณะท างาน 
๒5. นายเชิดศักดิ์  บุญยัง  คร ู   คณะท างาน 
26. นายพชรพล  ทินบุตร  คร ู   คณะท างาน 
๒7. นางสาวศิรยา  เอกวารีย์ คร ู   คณะท างาน 
28. นางสาวจันทร์จิรา  หวังชื่น ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
29. นางสาวศศิมา  เมินธนู ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
30. นางสาวลินดา  แก้วพิกุล ครูวิกฤต   คณะท างาน 
31. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง คร ู   เลขานุการ 
32. นางสาวไอรดา  วงวาน คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นายวิทยา  ค าพันธ์  คร ู       ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.1.3  ชุมนุมลูกเสือ ม. ๓ 
๑. นายทองพูล  ทุมโยมา คร ู   หัวหน้า 
๒. นายสืบพงษ์  ยุพา  ครู    รองหัวหน้า 
3. นางพัทธยา  ชุมสงคราม ครู    คณะท างาน 
4. นางสาวอัณศา เขียวดี ครู    คณะท างาน 
5. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์ ครู    คณะท างาน 
6. นางมณีกานต์  บุญเสริม ครู    คณะท างาน 
7. นายเกษมสันต์  แพงมา ครู    คณะท างาน 
8. นางพิสุทธา อินทร์พงษ์ ครู    คณะท างาน 
9. นางสิรินุช  สุขกาย  ครู    คณะท างาน 
๑0. นางสาวพเยาว์  แก้วตา ครู    คณะท างาน 
๑1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  ส าลี ครู    คณะท างาน 

๑2. นางสุทธาอร.../หน้า 38 



      ๓๘ 
 

๑2. นางสุทธาอร  โคตรมิตร ครู    คณะท างาน 
๑3. นางสาวมาลา  วันทวี ครู    คณะท างาน 
๑4. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ คร ู   คณะท างาน 
15. นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์ คร ู   คณะท างาน 
16. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์ คร ู   คณะท างาน 
17. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์ คร ู   คณะท างาน 
18. นางสาวสุภาพร  แถบทอง คร ู   คณะท างาน 
19. นางสาวภาวิณี  แก้วค ารอด คร ู   คณะท างาน 
20. นางสาวเสาวลักษณ์  หล้าสิงห์ คร ู   คณะท างาน 
21. นางรัชนี  ต้นโพธิ์   คร ู    คณะท างาน 
๒2. นางสาวฐาปนี  ฤกษ์ดี คร ู   คณะท างาน 
๒3. นางรัชกร  ชะนะนิล พนักงานราชการ  คณะท างาน 
24. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา พนักงานราชการ  คณะท างาน 
25. นางสวภัทร  หอมหวล ครู    เลขานุการ 
26. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.1.4  ลูกเสือ กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 
๑. นายอัทธ์  ค าอุดม  ครู    หัวหน้า 
๒. นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี คร ู   คณะท างาน 
3. นางสาวจินตนา  กุจพันธ์ คร ู   คณะท างาน 
4. นายวิทยา  ค าพันธ์  คร ู   เลขานุการ 

3.1.5 ลูกเสืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   ๑. นายบุญเลิศ  บุญมา  ครู    หัวหน้า 
  ๒. นายธชักร  สุริยวงศ ์  คร ู   คณะท างาน 
  ๓. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู    คณะท างาน 
  ๔. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ ์ ครู    คณะท างาน 
  ๕. นายสืบพงษ์  ยุพา  ครู    เลขานุการ 

3.1.6 ลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด 
  ๑. นายธวัชชัย  พานแก้ว ครู    หัวหน้า 
  2. นายพันกร  มนทอง             คร ู   คณะท างาน 
  3. นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว คร ู   คณะท างาน 
  4. นางสาวสภุาพร  แถบทอง คร ู   คณะท างาน 
  5. นายพชรพล  ทินบุตร  คร ู   คณะท างาน 

    6. นายไชยา  แหนงวงษ์  คร ู   เลขานุการ 

3.1.7 ชุมนุมเนตรนาร ี
   ๑. นางสุภาพร  งาสุ้ย  ครู    หัวหน้า 
  ๒. นางปณิชา  ศรีมาธรณ์ ครู    รองหัวหน้า 
  3. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย  ครู    คณะท างาน 
  4. นางสาวณภาย์  ทนงค์ ครู    คณะท างาน 
  5. นางค ารวม  ทรัพย์ศิริ  ครู    คณะท างาน 

6. นางอรวรรณ.../หน้า 39 



      ๓๙ 
 

  6. นางอรวรรณ  หลอมทอง ครู    คณะท างาน 
  7. นางกชพร  สมสะอาด ครู    คณะท างาน 
  8. นางสุรภา  สมสะอาด  ครู    คณะท างาน 
  9. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก ครู    คณะท างาน 
  ๑0. นางสาวเนตรนภา  ไชยสิทธิ์ ครู    คณะท างาน 
  ๑1. นางราตรี ชาติดร  ครู    คณะท างาน 
  ๑2. นายวิทยา  บุญเพ็ง  คร ู   คณะท างาน 
  ๑3. นางสาวสุพรรษา  ค าหล้า คร ู   คณะท างาน 
  ๑4. นางสุวคนธ์  พลลพ  คร ู   คณะท างาน 
  ๑5. นางสาวกัญญาภัทร  พิมลูชาติ คร ู   คณะท างาน 
  ๑6. นางจันทนีย์  โกมลศรี ครู    เลขานุการ 
  ๑7. นางกุนทินี  อรจันทร์ ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.2 ชุมนุมยุวกาชาด 
 ๑. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย ครู    หัวหน้า 
 ๒. นางประนอมนิศญ์  เย็นใจ ครู    รองหัวหน้า 
 ๓. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์ ครู    รองหัวหน้า 
 4. นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร ครู    คณะท างาน 
 5. นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว ครู    คณะท างาน 
 6. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข  ครู    คณะท างาน 
 7. นางสาธิดา  ดวงศร ี  คร ู   คณะท างาน 
 8. นางลัดดาวัลย์  บวัเพ็ญ คร ู   เลขานุการ 
 9. นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.2.1 ชุมนุมยุวกาชาดระดับชั้น ม. ๑ 
 ๑. นางประนอมนิศญ์  เย็นใจ ครู    หัวหน้า 
 ๒. นางสาวทิพย์ติกานต์  บัวทุม คร ู   รองหัวหน้า 
 ๓. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา ครู    คณะท างาน 
 4. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์ ครู    คณะท างาน 
 5. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย ครู    คณะท างาน 
 6. นางศรีสุข  แย้มสง่า  ครู    คณะท างาน 
 7. นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร ครู    คณะท างาน 
 8. นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ คร ู   คณะท างาน 
 9. นางจิราภรณ์  พวงจ าปา คร ู   คณะท างาน 
 10. นายมานิต  ขยันชม  คร ู   คณะท างาน 
 11. นางสาวนัยนา  วงศ์สาค า คร ู   คณะท างาน 
 ๑2. นางอรทัย  จันทา  คร ู   เลขานุการ 
 ๑3. นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.2.2 ชุมนุมยุวกาชาดระดับชั้น ม. ๒ 
๑. นางสาวมัณฑนา  องอาจ ครู    หัวหน้า 
2. นางสาธิดา  ดวงศรี  คร ู   รองคณะท างาน 
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3. นางขวัญชีวา  ศิริมา  ครู    คณะท างาน    
4. นางธนพร  ส าล ี  ครู    คณะท างาน 
5. นายจรูญศักดิ์  สมสุข  ครู    คณะท างาน 
6. นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล ครู    คณะท างาน 
7. นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร์ คร ู   คณะท างาน 
8. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม คร ู   คณะท างาน 
9. นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก คร ู   คณะท างาน 
10. นางพิศมัย  บุดดี  คร ู   คณะท างาน 
๑1. นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร คร ู   เลขานุการ 
๑2. นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวกัญญาภัทร  พิมูลชาติ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.2.3 ชุมนุมยุวกาชาดระดับชั้น ม. ๓ 
๑. นางสาวนภามาศ  ธาน ี ครู    หัวหน้า 
2. นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว ครู    คณะท างาน 
3. นางสาวสาคร  คุมมินทร์ ครู    คณะท างาน 
4. นางสุวภัทร  ศรีนวล  ครู    คณะท างาน 
5. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย ครู    คณะท างาน 
6. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข  ครู    คณะท างาน 
7. นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ  ครู    คณะท างาน 
8. นางสาวกฤษณา  ไชยโคตร คร ู   คณะท างาน 
9. นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ คร ู   คณะท างาน 
10. นายธีร์วรารัศมิ์  ธรรมวัตร คร ู   เลขานุการ 
11. นางสาวภัทราวรรณ  ศุภเลิศ ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.๓ ชุมนุมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
๑. นางสาวณิชามล  ทองลือ ครู    หัวหน้า 
๒. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร ครู    รองหัวหน้า 
๓. นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย ครู    คณะท างาน 
๔. นางสาวดวงเดือน  ดวงดี ครู    คณะท างาน 
๕. นางจิตติมา  ใจเครือ  ครู    คณะท างาน 
๖. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส ครู    คณะท างาน 
๗. นางสาวอัมพรรัตน์  กุค าทอน ครู    คณะท างาน 
8. นางชลัญธร  ด าพะธิก  ครู    คณะท างาน 
9. นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร ครู    คณะท างาน 
๑0. นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสมิมา คร ู   คณะท างาน 
๑1. นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก คร ู   เลขานุการ 
๑2. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวทิย์ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑3. นางจารุวรรณ  แสงส่อง พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.3.1 ชุมนุมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ระดับชั้น ม. ๑ 
๑. นางสาวอัมพรรัตน์  กุค าทอน ครู    หัวหน้า 
๒. นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย ครู    รองหัวหน้า 
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๓. นางชลัญธร  ด าพะธิก  ครู    คณะท างาน 
๔. ว่าทีร่้อยตรีเหรียญ  ดาทอง ครู    คณะท างาน 
๕. นางสาวรักษมล  รักพรม ครู    คณะท างาน 
6. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง ครู    คณะท างาน 
7. นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์ คร ู   คณะท างาน 
8. นายชลิตา  จูมสีมา  คร ู   คณะท างาน 
9. นางสาวเมษา  เพ็งชัย  คร ู   คณะท างาน 
10. นางสาววภิาดา  แก้วพิกุล ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
11. นางทัศนี  ศิลบุตร  ครู    เลขานุการ 
๑2. นางจริยา  วงศ์ภักดี  พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.3.2 ชุมนุมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ระดับชั้น ม. ๒ 
๑. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร ครู    หัวหน้า 
๒. นางจิตติมา  ใจเครือ  ครู    รองหัวหน้า 
3. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล ครู    คณะท างาน 
4. นายกิตติ  กาสา  ครู    คณะท างาน 
5. นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ  ครู    คณะท างาน 
6. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง คร ู   คณะท างาน 
7. นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา คร ู   คณะท างาน 
8. นางสาวล าไพ  ยางงาม  คร ู   คณะท างาน 
9. นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์ คร ู   คณะท างาน 
๑0. นางธิดา  เคนวัน  คร ู   คณะท างาน 
๑1. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวทิย์ คร ู   คณะท างาน 
๑2. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา คร ู   คณะท างาน 
๑3. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ ์ คร ู   คณะท างาน 
๑4. นางสาวปรียานุช  ค ามงคล  เจ้าหน้าที่ฯ  คณะท างาน 
๑5. นางสาวณิชามล  ทองลือ ครู    เลขานุการ 
16. นางสาวพรพิมล  เพ่ือบุญมาก คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.๓.3 ชุมนุมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ระดับชั้น ม. ๓ 
๑. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส ครู    หัวหน้า 
๒. นางสาวดวงเดือน  ดวงดี ครู    รองหัวหน้า 
๓. นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร ครู    คณะท างาน 
4. นายค าภา  ด าพะธิก  ครู    คณะท างาน 
5. นายสมาน  เรืองศรีตระกูล ครู    คณะท างาน 
6. นายพศิน  มีศิริ  ครู    คณะท างาน 
7. นางญาตา  เรืองศรีตระกูล ครู    คณะท างาน 
8. นางสุรัชนา  โพธินาแค  ครู    คณะท างาน 
๙. นางอรนุช  นามเขียว  ครู    คณะท างาน 
๑๐. นางสาวปณุยนุช  ประเสริฐสิทธ์ิ ครู    คณะท างาน 
๑๑. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง ครู    คณะท างาน 
๑๒. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา คร ู   คณะท างาน 
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๑๓. นางจารุวรรณ  แสงส่อง  พนักงานราชการ  เลขานุการ 
๑๔. นางสาวชัญญาภัค  สินศริิ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร 
๑. นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร ครู    หัวหน้างาน 
๒. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน คร ู   รองหัวหน้างาน 
3. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง ครู    คณะท างาน 
4. ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  องอาจ ครู    คณะท างาน 
5. นางจิตติมา  ใจเครือ  ครู    คณะท างาน 
6. นายค าพี  อินทร์พงษ์  ครู    คณะท างาน 
7. นางอรวรรณ  หลอมทอง ครู    คณะท างาน 
8. นายจรูญศักดิ์  สมสุข  ครู    คณะท างาน 
9. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกณัฑ ์ คร ู   คณะท างาน 
๑0. นางสาวอัณศา  เขียวดี ครู    เลขานุการ 

มีหน้าที ่  
  1. รวบรวมระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปฏิทินปฏิบัติงาน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมชุมนุม 
ตามความสนใจ ชุมนุมระเบียบวินัย และกิจกรรมแนะแนว    
  3. ประสานกับครูประจ าชั้นในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน์ 
  4. ก าหนดกลุ่มผู้เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา และระบบบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ ชุมนุมระเบียบวินัย 
  6. จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
  7. ปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ข้ันต่ าของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  8. ประสานการด าเนินงานกับกลุ่มสาระ 
  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.5 งานแนะแนว 
๑. นางสุภาพร  งาสุ้ย  ครู    หัวหน้างาน 
๒. นายบุญเลิศ  บุญมา  ครู    รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวรัตติยา สนิท  ครู    คณะท างาน 
4. นายพศิน  มีศิริ  คร ู   คณะท างาน 
5. นายลิน ยิ่งดี   คร ู   คณะท างาน 
6. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน คร ู   คณะท างาน 
7. นางอรทัย  จันทา  คร ู         คณะท างาน 
8. นางสาวศิรยา  เอกวารีย์ คร ู         คณะท างาน 
9. นางสาวกัญญาภัทร  พิมูลชาติ คร ู         คณะท างาน  
10. นางจริยา  วงศ์ภักดี  พนักงานราชการ  คณะท างาน 
11. หัวหน้าระดับชั้น ม.๑-๖    คณะท างาน 
12. รองหัวหน้าระดับชั้น ม.๑-๖    คณะท างาน 
13. คุณครูที่ประจ าชั้นทุกคน คร ู   คณะท างาน 
14. นางสาวศศิมา  เมินธนู ครผูู้ช่วย   เลขานุการ 
15. นางสาวสุภาพร  แถบทอง คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ  
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มีหน้าที่   
  ๑. บริหารงานแนะแนว และก าหนดบทบาทหน้าที่ของงานแนะแนว 
  ๒. วางแผน จัดระบบการจัดกิจกรรมแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน 
  3. จัดกิจกรรมแนะแนวตามโครงสร้างของหลักสูตร ทั้งการจัดการเรียนรู้ และการจัดบริการต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วน 
  4. ด าเนินการแนะแนว ทางวิชาการ และวิชาชีพ ภายในโรงเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 
           5. ด าเนินการแนะแนวและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยประสานขอความร่วมมือกับฝ่ายกิจการนักเรียน               
ครูประจ าชั้นและครูทุกคน  เพ่ือท าความเข้าใจและขอความร่วมมือจัดกิจกรรมตามแผน 
           6. ด าเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษา 
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จัดท าเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และกิจกรรมแนะแนว 

 7. ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษา 
กับสถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ  

 8. บริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนทุกคนให้นักเรียนสามารถอยู่ในโรงเรียนและสังคมได้อย่างมีความสุข 
 9. วางแผน ด าเนินการในการจัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน ทุนปัจจัยพื้นฐาน รวมทั้งเงินทุนกู้ยืม                     
เพ่ือการศึกษา 
 10. ก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานแนะแนว พร้อมทั้งสรุปรายงาน 
 ๑1. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ผลการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ของนักเรียนที่จบชั้น ม.๓ และ ม.๖              
ในแต่ละปีการศึกษาเสนอฝ่ายบริหารรับทราบ 
 ๑2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. งานวัดผลประเมินผลการศึกษา 
๑. นางสาวรัตนาภรณ์  ก าลังดี ครู/วัดผล ม.ปลาย  หัวหน้างาน 
๒. นางสิรินุช  สุขกาย  ครู/วัดผล ม.๕   รองหัวหน้างาน 
๓. นายธีร์วรารัศมิ์  ธรรมวัตร ครู/วัดผล ม.2   คณะท างาน 
๔. นางสาวนภามาศ  ธาน ี ครู/วัดผล ม.๓   คณะท างาน 
๕. นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์ ครู/วัดผล ม.๓/วัดผล ม.ต้น/คณิต คณะท างาน 
๖. นางศรีสุข  แย้มสง่า  ครู/วัดผล ม.๔   คณะท างาน 
๗. นางสาวมาลา  วันทว ี  ครู/วัดผล ม.4   คณะท างาน 
8. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา ครู/วัดผล ม.๖/   คณะท างาน 
9. นางสาวล าไพ  ยางงาม  ครู/วัดผล กลุ่มสาระฯภาษาไทย คณะท างาน 
10. นางสาวนัยนา  วงศ์สาค า ครู/วัดผล กลุ่มสาระฯภาษาไทย คณะท างาน 
๑1. นางสาวจินตนา กุจพันธ์ ครู/วัดผล ม.6 / คณิตศาสตร์ คณะท างาน 
๑2. นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวนั ครู/วัดผลกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ คณะท างาน 
๑3. นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์ ครู/วัดผลกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
     /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   คณะท างาน 
๑4. นางสาวณิชามล  ทองลือ ครู/วัดผลกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์คณะท างาน 
๑5. นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ ครู/วัดผลกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ คณะท างาน 
๑6. นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ ครู/วัดผลกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ คณะท างาน 
17. นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย ครู/วัดผลกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ คณะท างาน 
18. นางสาวไอรดา  วงวาน ครู/วัดผลกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ คณะท างาน 
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19. นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกติติ ์ ครู/วัดผลกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯคณะท างาน 
๒0. นางสาวจันทร์จิรา  หวังชื่น ครูผู้ช่วย/วัดผลกลุม่สาระฯสุขศึกษาฯ คณะท างาน 
๒1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส ครู/วัดผลกลุ่มสาระฯศิลปะ คณะท างาน 
๒2. นายพชรพล  ทินบุตร ครู/วัดผลกลุ่มสาระฯศิลปะ คณะท างาน 
23. นางธิดา  เคนวัน  ครู/วัดผลกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ   คณะท างาน 
๒4. นางมณีกานต์  บุญเสริม ครู/วัดผลกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คณะท างาน 
25. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา พนักงานราชการ/วัดผลกลุ่มวิชาคอมพวิเตอร์ คณะท างาน 
26. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์ ครู/วัดผลกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ คณะท างาน 
27. นางสาวสุณัฐชา มหาคามินทร์ครู/วัดผลกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ คณะท างาน 
28. นางสาวทิพย์ติกานต์  บัวทุม ครู/วัดผลกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ คณะท างาน 
29. นางจิราภรณ์  พวงจ าปา ครู/วัดผลกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ คณะท างาน 
30. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย ครู/วัดผลกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ คณะท างาน 
31. นางสาวศศิมา  เมินธนู คร/ูวัดผลแนะแนว  คณะท างาน 
32. นายรังษฤทธิ์  เครือบุดดา ลูกจ้างชั่วคราว   คณะท างาน 
33. นางกุนทินี  อรจันทร์  ครู/วัดผล ม.ต้น/คณิต  เลขานุการ 
34. นางสาวเมษา  เพ็งชัย คร ู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
35. นางสาวฐาปนี  ฤกษ์ดี ครู/วัดผล ม.๑/ภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
  ๑. ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม             
ของทุกฝ่าย และผ่านความเห็นชอบของคณะคณะท างานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   2. ก าหนดภารกิจ และจัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียน 
  3. จัดหา/จัดท า เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลให้เพียงพอ 
  4. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง 
ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 5. จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
 6. วางแผนการด าเนินงาน การวัดและประเมินผล ประจ าภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 
 7. พัฒนาระบบงานวัดผลให้ได้มาตรฐานสากล  ประเมินผลให้ทันสมัยและสะดวกในการน าไปใช้ 
 8. ด าเนินการเกี่ยวกับนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การเรียน้้ า และการตรวจสอบ 

ผลการเรียนของนักเรียน 
   9. ด าเนินการจัดท าผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ให้ถูกต้องทันก าหนดเวลา 

 10. วางแผนและด าเนินการ พัฒนาครูเกี่ยวกับภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้ 
 10.๑ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 
         กิจกรรมแนะแนว 
 10.๒ การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 10.๓ การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
 10.๔ การประเมินสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน 
 10.๕ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

  ๑1. สรุปและรายงานการประเมินผลผู้เรียน และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
  ๑2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  
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          ๑3. ประเมินผลการด าเนินงาน งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน พร้อมทั้งสรุปงาน                  
และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางาน 
            ๑4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. งานทะเบียนนักเรียน 
๑. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา คร ู    หัวหน้างาน 
๒. นางสาวนัยนา  วงศ์สาค า ครู/ทะเบียน ม.๓   รองหัวหน้างาน 
3. นายกิตติ  กาสา  ครู/ทะเบียน ม.๔   คณะท างาน 
4. นายบุญเลิศ  บุญมา  คร ู    คณะท างาน 
5. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ ครู/ทะเบียน ม.5   คณะท างาน  
6. นางสาธิดา  ดวงศร ี  ครู/ทะเบียน ม.1   คณะท างาน 
7. นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช ครู/ทะเบียน ม.๒   คณะท างาน 
8. นายชลิตา  จูมสีมา  คร ู    คณะท างาน 
9. นางณญาตา  โสพัฒน์  ครูวิกฤต/ทะเบียน ม.5  คณะท างาน 
10. นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์ ครู/ทะเบียน ม.4   คณะท างาน 
11. นางสาวปรียานุช  ค ามงคล เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ/ทะเบียน ม.2 คณะท างาน 
12. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา พนักงานราชการ/ทะเบียน ม.3    คณะท างาน 
13. นางสาวลดาวัลย ์ สัตยาพันธุ์ ครู/ทะเบียน ม.6   คณะท างาน 
14. นางสาวเสาวลักษณ์  หลา้สิงห์ ครู/ทะเบียน ม.๖   เลขานุการ 
15. นางสาวภัทราวรรณ  ศุภเลิศ ครผูู้ช่วย/ทะเบียน ม.6  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
           1. วางแผนการบริหารงาน และจัดท าแผนปฏิบัติงาน/ปฏิทินงาน 

          2. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน   
          3. ด าเนินการตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารมอบตัว 

           4. ด าเนินการจัดท าทะเบียนประวัตินักเรียน และจ าหน่ายนักเรียน 
           5. จัดท าสถิติข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน และจ านวนนักเรียน 
            6. ให้บริการเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกระเบียนแสดงผลการเรียน 

ใบรับรองผลการเรียน และอ่ืน ๆ 
           7. ด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่หน่วยงานอื่นประสานมา 
            8. รับและด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องต่าง ๆ ของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การขอเปลี่ยน              

ชื่อตัว ชื่อ – สกุล วันเดือนปีเกิด 
            9. จัดระเบียบและระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน การลงทะเบียนและเอกสารอ่ืน ๆ                      

ตามความจ าเป็นที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการด าเนินงานและไม่สูญหาย 
            10. จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน 
            11. พัฒนาระบบงานทะเบียน ให้ทันสมัยและสะดวกในการน าไปใช้ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ 

ในการด าเนินงานอย่างทั่วถึง 
            12. ด าเนินการด้านการย้าย  ลาออก  การเปลี่ยนแปลงทะเบียนนักเรียน  
            13. ด าเนินการเก่ียวกับการเทียบโอนผลการเรียน ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
            14. ด าเนินการเก่ียวกับการออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา 
            15. ประเมินผลการด าเนินงาน งานทะเบียน และเทียบโอนผลการเรียน พร้อมทั้งสรุปงานและน าผล             

การประเมินมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางาน 
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            16. จัดท าเอกสารลงทะเบียนนักเรียน สรุปจ านวนนักเรียนที่เรียนในแต่ละรายวิชาทั้งพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ใน
แต่ละระดับ ให้เป็นปัจจุบัน และประสานกับครูประจ าชั้นให้รับทราบ 

            17. ตรวจสมุด ปพ.6/ปพ.8 ที่ครูประจ าชั้นส่งให้เรียบร้อยก่อนน าส่งผู้บริหาร และผู้ปกครองทราบ  
            18. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑. นางธนพร  ส าล ี  ครู/วิจัยกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ หัวหน้างาน 
๒. นางสาวอัณศา  เขียวดี  ครู/วิจัยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ รองหัวหน้างาน 
๓. นางสุรัชนา  โพธินาแค  ครู/วิจัยกลุ่มสาระภาษาไทย คณะท างาน 
๔. นางจิตติมา  ใจเครือ  ครู/วิจัยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณะท างาน 
5. นายภูวิน  ชูกลิ่น  ครู/วิจัยกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ คณะท างาน 
6. นางสาวอัมพรรัตน์  กุค าทอน ครู/วิจัยกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ คณะท างาน 
7. นางมณีกานต์  บุญเสริม ครู/วิจัยกลุ่มงานเทคโนโลยี คณะท างาน 
8. นางสาวศิรยา  เอกวารีย์ ครู/วิจัยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คณะท างาน 
9. นางสุภาพร  งาสุ้ย  ครู/วิจัยงานแนะแนว  คณะท างาน 
๑0. นางพัทธยา  ชุมสงคราม ครู/วิจัยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เลขานุการ 
๑1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส ครู/วิจัยกลุ่มศิลปะ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
   ๑. วางแผนการบริหารงาน  จัดท าแผนงาน/โครงการ/งาน  เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียน 

๒. วางแผนในการพัฒนาและส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ                                 
จัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๓. ด าเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔. จัดท าสารสนเทศและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนและทางการศึกษา 
๖. ประสานความร่วมมือในเรื่อง การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย                   

หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และผลงานวิชาการ กับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน                 
และสถาบันอ่ืน 

๗. ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามที่วางแผนไว้ 
๘. ด าเนินการประเมินผล พร้อมทั้งสรุปรายงานผล และเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และน าผลมาใช้ 

ในการปรับปรุง และพัฒนางาน 
๙. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. งานนเิทศภายใน 
๑. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู     หัวหน้างาน 
๒. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์  ครู     รองหัวหน้างาน 
๓. นางอรนุช  นามเขียว  ครู/นิเทศกลุ่มสาระฯภาษาไทย คณะท างาน 
๔. นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว ครู/นิเทศกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ คณะท างาน 
๕. นางนิภาพร  ยุพา  ครู/นิเทศกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ คณะท างาน 
๖. นายค าภา  ด าพะธิก  ครู/นิเทศกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ คณะท างาน 
๘. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ ครู/นิเทศกลุ่มสาระฯศิลปะ คณะท างาน 
๙. นางรัชนี  ต้นโพธิ์  ครู/นิเทศสาระฯการงานอาชีพฯ คณะท างาน 
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๑๐. นางจารุวรรณ  แสงส่อง พนักงานราชการ/นิเทศสาระฯคอมพิวเตอร์ คณะท างาน 
๑๑. นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์ ครู/นิเทศกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ คณะท างาน 
12. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวทิย์ คร/ูนิเทศกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ คณะท างาน 
๑3. นางสาวรัตติยา  สนิท  ครู/นิเทศแนะแนว  คณะท างาน 
๑4. นางจริยา  วงศ์ภักดี  ครู/นิเทศแนะแนว  คณะท างาน 
15. นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์ ครู/นิเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะท างาน 
15. นางสาวสาคร  คุมมินทร์ คร/ูนิเทศกลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา คณะท างาน 
๑6. นางสาวปรียานุช  ค ามงคล เจ้าหน้าห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์  คณะท างาน 
๑7. นางสาวรัตนาภรณ์  ก าลังดี ครู     คณะท างาน 
๑8. นางสุรัชนา  โพธินาแค ครู     เลขานุการ 
19. นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร ครู     ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
   ๑. ศึกษาระบบ และวางแผน การนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 

๒. ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
๓. วางแผน เพ่ือด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน ในรูปแบบหลากหลาย             

และเหมาะสมกับโรงเรียน 
๔. จัดท าเครื่องมือนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน 
๕. ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน ตามที่ได้รับมอบหมาย/ตามท่ีวางแผนไว้ 
๖. ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบ 

และกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของโรงเรียน 
๗. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ การจัดระบบนิเทศการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๘. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการจัดนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 
๙. สรุปและรายงานผลการประเมิน และเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้อง ให้น าผลการประเมิน 

มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
๑๐. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

8. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ 
1. นายบรรหยัด  สุริพล  ครู     หัวหน้างาน 
2. นางสาวณภาย์  ทนงค์  ครู     รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวสาคร  คุมมินทร์ ครู    คณะท างาน 
4. นางสาวพเยาว์  แก้วตา  ครู    คณะท างาน 
5. นางจิราภรณ์  พวงจ าปา ครู    คณะท างาน 
6. นางปาจรีย์  ทินบุตร  คร ู   คณะท างาน 
7. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน คร ู   คณะท างาน 
8. นางธิดา  เคนวัน  คร ู   คณะท างาน 
9. นายพชรพล  ทินบุตร  คร ู   คณะท างาน 
10. นายนางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์ คร ู   คณะท างาน 
11. นางสาวศศิมา  เมินธนู คร ู   คณะท างาน 
12. นายชลิตา  จูมสีมา  คร ู   คณะท างาน  
13. นายวิทยา  ค าพันธ์  คร ู   คณะท างาน  

14. นางสาวจิตร์สิร.ิ../หน้า 48 
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14. นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์ คร ู   คณะท างาน   
15. นางสาวจินตนา  กุจพันธ์ คร ู   คณะท างาน  
16. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง คร ู   คณะท างาน  
17. นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์ คร ู   คณะท างาน  
18. นางสาวเมษา  เพ็งชัย คร ู   คณะท างาน  
19. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส คร ู   คณะท างาน  
20. นายภูวิน  ชูกลิ่น  คร ู   คณะท างาน  
21. นายจรูญศักดิ์  สมสุข  คร ู   คณะท างาน  
22. นางรัชนี  ต้นโพธิ์  คร ู   คณะท างาน   
23. นางสาวภัทราวรรณ  ศุภเลิศ ครผูู้ช่วย   คณะท างาน   
24. หัวหน้ากลุ่มสาระฯทุกกลุ่ม    คณะท างาน 
25. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา คร ู    เลขานุการ 
26. นางสาวปาริตา  ดวงงาม คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร 
งานวิชาการ 
  2. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
  3. จัดหาสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานด้านวิชาการ 
  4. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน                  
การสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัวและองค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน 
  5. ประเมินผลและพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  6. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น  
  7. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน                             
และสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
  8. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือ          
สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 
 9. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้                   
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 10. อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9. งานตารางเรียนตารางสอน 
1. นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์ ครู     หัวหน้างาน 
2. นางสาธิดา  ดวงศร ี  ครู    รองหัวหน้างาน 
3. นายเชิดศักดิ์  บุญยัง  ครู    คณะท างาน 
4. นางสาวล าไพ  ยางงาม  ครู     คณะท างาน 
5. นายอัทธ์  ค าอุดม  ครู    คณะท างาน 
6. นางสาวมาลา  วันทวี  ครู    คณะท างาน 
7. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม คร ู   คณะท างาน 
8. นายชลิตา  จูมสีมา  ครู     คณะท างาน 
9. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน ครู    คณะท างาน 
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10. นางสาวภาวิณี  แก้วค ารอด ครู    คณะท างาน 
11. ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  องอาจ ครู    คณะท างาน 
12. นายมานิต  ขยันชม  ครู    คณะท างาน 
13. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ ครู    คณะท างาน 
14. นายพชรพล  ทินบุตร  ครู    คณะท างาน 
15. นางรัชนี  ต้นโพธ์  ครู    คณะท างาน 
16. นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร์ ครู    คณะท างาน 
17. นางอรทัย  จันทา  ครู    คณะท างาน 
18. นางกุนทินี  อรจันทร์  ครู    คณะท างาน 
19. นางสาวฐาปนี  ฤกษ์ดี ครู    คณะท างาน 
20. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง ครู    คณะท างาน 
21. นางรัชกร  ชะนะนิล  พนักงานราชการ  คณะท างาน 
22. นางจารุวรรณ  แสงส่อง พนักงานราชการ  คณะท างาน 
23. นางณญาตา  โสพัฒน์ ครูวิกฤต    คณะท างาน 
24. นายรังษฤทธิ์  เครือบุดดา ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
25. นายฐิรภัช  สีด า  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
26. นางสาวปรียานุช  ค ามงคล ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
27. นางสาวภัทราวรรณ  ศุภเลิศ ครูผู้ช่วย   เลขานุการ 
28. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
 1. รวบรวมข้อมูลการจัดการครูเข้าสอนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มวิชา 

2. จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์ม ส าหรับจัดตารางเรียน ตารางสอน  
3. ด าเนินการจัดท าตารางเรียน ตารางสอน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 

          4. จัดท าประกาศตารางเรียน ตารางสอน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 5. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนเข้าสอนตามตาราง 
 6. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

10. งานส่งเสริมวิชาการ 
1. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู     หัวหน้างาน 
2. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์ ครู    รองหัวหน้างาน 
3. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์  ครู    คณะท างาน 
4. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช ครู     คณะท างาน 
5. นายสืบพงษ์  ยุพา  ครู    คณะท างาน 
6. นางกุนทินี  อรจันทร์  ครู    คณะท างาน 
7. นางสาวนัยนา  วงศ์สาค า คร ู   คณะท างาน 
8. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง  ครู     เลขานุการ 
9. นางสาวพรทิพย์ ตันติประภาคาร ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
  1. ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน 

 2. ประสานงานและพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบต่างๆ ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
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 3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา  
           4. อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

11. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information Technology : DLIT) 

๑. นายธัชกร สุริยวงศ์   คร ู   หัวหน้างาน 
๒. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ ดาทอง  ครู     รองหัวหน้างาน 
3. นางสาวรัตนาภรณ์ ก าลังดี  ครู    คณะท างาน 
4. นางสาวณภาย์  ทนงค์  ครู     คณะท างาน 
๕. นางศิลารัตน์ สุริยวงศ์   ครู     คณะท างาน 
๖. นางสาวปาริตา  ดวงงาม ครู     คณะท างาน 
7. นายบรรหยัด สุริพล   ครู     เลขานุการ 
8. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา ครู     ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
 ๑. วางแผนการด าเนินงานขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
(DLIT) และน ามาสู่การปฏิบัติ  

๒. ให้การนิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษา แนะน าและประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ภายในโรงเรียน ตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล              
ตามท่ี สพฐ. ก าหนด  

๓. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานทั้งหมดมาวิเคราะห์ ประมวลผล และสรุปเป็นภาพรวมของ โรงเรียน
และรายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

12. งานพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน 
 1. นางวรรณกร  ค าอุดม  คร ู   หัวหน้างาน 
 2. นายบุญเลิศ  บุญมา  คร ู   รองหัวหน้างาน 
 3. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช คร ู   คณะท างาน 
 4. นางสาวภาวิณี  แก้วค ารอด คร ู   คณะท างาน 
 5. นายพันกร มนทอง  คร ู   คณะท างาน 
 5. นายชลิตา  จูมสีมา  คร ู   คณะท างาน 
 6. นายธีร์วรารัศมิ์  ธรรมวัตร คร ู   คณะท างาน 
 7. นางสาวจินตนา กุจพันธ์ คร ู   คณะท างาน 
 8. นางสาวเสาวลักษณ์  หล้าสิงห์ คร ู   คณะท างาน 
 9. นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์ คร ู   คณะท างาน 
 10. นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร คร ู   เลขานุการ 
 11. นางสาวภัทราวรรณ ศุภเลิศ ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

  ๑. ร่วมกัน ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามโครงการ สร้างอัจฉริยภาพนักเรียน และการพัฒนาคุณภาพงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
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   ๒. ร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับการด าเนินงานและด าเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามโครงการสร้างอัจฉริยภาพนักเรียน 

๓. ร่วมกันด าเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. ร่วมกันวิเคราะห์นักเรียน และใช้ข้อมูลในการวางแผนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
5.ร่วมกันออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนา               

ทางสติปัญญา 
6. ร่วมกันผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
7. ร่วมกันวางแผนการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
8. ร่วมกันจัดท าเอกสารหลักสูตร คู่มือการด าเนินงานหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

9. ร่วมกันประสานความร่วมมือในเรื่องการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน               
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และผลงานวิชาการกับสถานศึกษาบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน                
และสถาบันอ่ืน 

13. งานจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ 
๑3.๑ คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นายเอกธนัช  เหลาสิงห์          รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นายอาคม  วงศ์บา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
4. นายอนุศิษฏ์  โกศล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
5. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  ส าลี ครู    กรรมการ 
6. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง ครู    กรรมการ 
7. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล ครู    กรรมการ 
8. นางจันทนีย์  โกมลศรี  ครู    กรรมการ 
9. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์ ครู    กรรมการ 
10. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
11. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
   ๑. อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานตามโครงการ การจัดการศึกษารูปแบบพิเศษทุกโครงการ 

๒. นิเทศ ก ากับ ติดตาม สร้างขวัญและก าลังใจ  ตลอดจนรับทราบผลการด าเนินงาน  
๓. หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ตามล าดับ 
๔. อ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร 

๑3.๒ โครงการ Education Hub 
๑. นายอาคม  วงศ์บา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 
๒. นางกชพร  สมสะอาด  ครู    รองหัวหน้างาน 
๓. นายจิระวัฒน์  ศรีสุช  ครู    คณะท างาน 
4. นายธวัชชัย  พานแก้ว  ครู    คณะท างาน 
5. นางจันทนีย์  โกมลศรี  ครู    คณะท างาน 
6. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย ครู    คณะท างาน 
7.  นางค ารวม  ทรัพย์ศิริ  ครู    คณะท างาน 
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      ๕๒ 
 

8. นางสาวสาคร  คุมมินทร์ ครู    คณะท างาน 
 9. นางสาวอัณศา  เขียวดี  ครู    คณะท างาน 
10. นางธนพร  ส าลี   ครู    คณะท างาน 
 11. นางสาวรัตนาภรณ์ ก าลังดี ครู    คณะท างาน  
 12. นางสาวพรพิมล เพ่ือบุญมาก  ครู    คณะท างาน 
 13. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส ครู    คณะท างาน    
14. นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์  คร ู   คณะท างาน 
15. นางสาวสุภาพร  แถบทอง  คร ู   คณะท างาน 
16. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวทิย์  คร ู   คณะท างาน 
17.  นางสาวสุภาวดี  สิงห์คณู  คร ู   คณะท างาน 
18. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  คณะท างาน 
19. ครูผู้สอนนักเรียนห้องเรียน  Education  Hub ทุกคน  คณะท างาน 
20. นางอรทัย  จันทา  คร ู   คณะท างาน 
21. นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช คร ู   คณะท างาน 
22. นายชาร์ลีห์  สมภูงา  คร ู   คณะท างาน 
23. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช คร ู   เลขานุการ 
24. นางสาวศิรยา  เอกวารีย์ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นางสาวเมษา  เพ็งชัย คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางสาววิตรา  หาญมาก ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
   ๑. ร่วมกัน ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการ การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ตามโครงการ Education Hub และการพัฒนาคุณภาพงาน ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

๒. ร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับการด าเนินงานและด าเนินการตามแผน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา                   
ตามโครงการ Education Hub 

๓. ร่วมกันด าเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. ร่วมกันจัดท าเอกสารหลักสูตร คู่มือการด าเนินงาน หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  ๕. รว่มกันประสานความร่วมมือในเรื่องการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และผลงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน                 
และสถาบันอ่ืน 

๖. ก ากับ นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน โครงการ Education Hub ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 
ของ สพฐ. 

  ๗. ด าเนินการประเมินผล พร้อมทั้งสรุปรายงานผล และเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และน าผลมาใช้  
ในการปรับปรุง และพัฒนางาน 

๘. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑3.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ห้องเรียน วคทส/SMTE) 

๑. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 
 ๒. นางมลิวัลย์  เลาหสูต    คร ู    รองหัวหน้างาน 
 ๓. นายสมาน  เรืองศรีตระกูล   คร ู    คณะท างาน 
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      ๕๓ 
 

 ๔. นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ      คร ู    คณะท างาน 
 ๕. นางสาธิดา  ดวงศร ี    คร ู    คณะท างาน 
 ๖. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ   คณะท างาน 
 ๗. ครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯทุกคน   คณะท างาน 
 ๘. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร   ครู ประจ าชั้น ม.๑/๑๕  คณะท างาน 
 ๙. นายทวีพงษ์  ประพันธ์      ครู ประจ าชั้น ม.๒/๑๕  คณะท างาน 
 ๑๐. นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์   ครู ประจ าชั้น ม.๓/๑๕  คณะท างาน 
 ๑๑. นางสาวดวงเดือน  ดวงดี   ครู ประจ าชั้น ม.๔/๑๕  คณะท างาน 
 ๑๒. นางวรรณกร  ค าอุดม   ครู ประจ าชั้น ม.๕/๑๕  คณะท างาน 
 ๑๓. นายสืบพงษ์  ยุพา    ครู ประจ าชั้น ม.๕/๑๕  คณะท างาน  
 ๑๔. นายพันกร  มนทอง    ครู ดูแลโครงการฟิสิกส์สปัระยุทธิ์ คณะท างาน 
 ๑๕. นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร   ครู ดูแลโครงการอบรมฝึกทักษะต่างๆ คณะท างาน 
 ๑๖. นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์   ครู ดูแลโครงการสอนเสริม คณะท างาน 
 ๑๗. นางสาวภัทราวรรณ  ศุภเลิศ    ครูผู้ช่วย ดูแลโครงการคา่ยพัฒนาฯ คณะท างาน  
 ๑๘. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์   ครู ประจ าชั้น ม.๒/๑๕/ผู้ประสานงาน เลขานุการ  

  ๑๙. นายธัชกร  สุริยวงศ์    ครู ประจ าชั้น ม.๖/๑๕ /พสัดุงานฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๐. นางสาวเสาวลักษณ์  หลา้สิงห์  ครู ประจ าชั้น ม.๖/๑๕   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
   ๑. ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริม                
ศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) 

๒. วางแผนเกี่ยวกับการด าเนินงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๓. วางแผน ในการพัฒนาและส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้                        

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. ด าเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕. จัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๖. ประสานความร่วมมือในเรื่อง การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

กับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน 
๗. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามที่วางแผนไว้ 
๘. ด าเนินการประเมินผล พร้อมทั้งสรุปรายงานผล และเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และน าผลมาใช้ 

ในการปรับปรุง และพัฒนางาน 
๙. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑4.งานโครงการพิเศษ 
 คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นายเอกธนัช  เหลาสิงห์          รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นายอาคม  วงศ์บา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
4. นายอนุศิษฏ์  โกศล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
5. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  ส าลี ครู    กรรมการ 
6. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง ครู    กรรมการ 
7. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล ครู    กรรมการ 
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      ๕๔ 
 

8. นางจันทนีย์  โกมลศรี  ครู    กรรมการ 
9. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์ ครู    กรรมการ 
10. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
11. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์ ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
   ๑. อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานตามโครงการ การจัดการศึกษารูปแบบพิเศษทุกโครงการ 

๒. นิเทศ ก ากับ ติดตาม สร้างขวัญและก าลังใจ  ตลอดจนรับทราบผลการด าเนินงาน  
๓. หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ตามล าดับ 

    ๔. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑4.๑ โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 
๑. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 
๒. นางกชพร  สมสะอาด  ครู    รองหัวหน้างาน 
๓. นายธวชัชัย  พานแก้ว  ครู    คณะท างาน 
๔. นางมณฑา  สถิติพิพัฒน์ ครู    คณะท างาน 
๕. ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศทุกคน   คณะท างาน 
๖. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข  ครู    เลขานุการ 
๗. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
   ๑. พัฒนาการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษ 
            ๒. เป็นวิทยากรด าเนินการอบรม 

  ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
  ๔. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   14.2 โครงการห้องเรียนพิเศษตามจุดเน้นของโรงเรียน  
   14.2.1 โครงการ SP (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐาน : Smart Program) 

1. นายเอกธนัช  เหลาสิงห ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 
2. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู    รองหัวหน้างาน 
3. นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ  ครู    รองหัวหน้างาน 
4. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข  ครู    คณะท างาน 
5. นางกชพร สมสะอาด  ครู    คณะท างาน 
6. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์ ครู    คณะท างาน 
7. นางจิราภรณ์  พวงจ าปา ครู    คณะท างาน 
8. นางสาวพเยาว์  แก้วตา ครู    คณะท างาน 
9.  นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว ครู    คณะท างาน 
10.  นางสาวอลิชา  สมบูรณ์ ครู    คณะท างาน 
11. นางสาวแก้วตา พรมบุตร ครู    คณะท างาน 
12. นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล ครู    คณะท างาน 
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13. นางจิตติมา  ใจเครือ  ครู    คณะท างาน 
14. นางสุทธาอร  โคตรมิตร ครู    คณะท างาน 
15. นางสาวรัตนาภรณ์  ก าลังดี ครู    คณะท างาน 
 16. นายวิสันต์  หงษว์ิเศษ คร ู   คณะท างาน 
17. นายกิตติ  กาสา  คร ู   คณะท างาน 
18. นายทวีพงษ์  ประพันธ์ คร ู   คณะท างาน 
19. นางสาวลัดดาวัลย์ นวลแย้ม คร ู   คณะท างาน 
20. นางสาวกัญญาภัทร  พิมูลชาติ คร ู   คณะท างาน 
21. นางสาวเมษา  เพ็งชัย คร ู   คณะท างาน 
22. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  คณะท างาน 
23. ครูผู้สอนห้องเรียน Smart Program ทุกคน  คณะท างาน 
24. นายสมาน เรืองศรีตระกูล ครู    เลขานุการ 
25. นางญาตา  เรืองศรีตระกูล คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
  1. วางแผนและบริหารจัดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์               
และเทคโนโลยีโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐาน (Smart Program) 

     2. ก ากับติดตาม การด าเนินงาน การบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐาน (Smart Program) 
           3. ประสานงานการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

     4. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และคอมพิวเตอร์เข้าสอนนักเรียนโดยเน้นศัพท์ภาษาอังกฤษในแต่ละวิชา เพื่อช่วยยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ             
ให้สูงขึ้น 
           5. จัดครูประจ าชั้นให้กับนักเรียนเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน  การประสานงานกับผู้ปกครอง                 
และการดูแลนักเรียนให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 
           6. ร่วมกันวางแผนการจัดสอนเสริมนอกเวลาเรียน ทั้งในวันธรรมดาและวันเสาร์ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     7. ร่วมกันวางแผน ก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียน 
           8. ประเมินผล  ผลการสอบเข้าโครงการ  ผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชา และผลการทดสอบด้านวิชาการ     
ระดับสากล  และระดับชาติของนักเรียนในโครงการ 
           9. เก็บข้อมูลทุกด้าน  ประเมินผลการด าเนินโครงการของห้องเรียนSP และเสนอผู้บริหารทราบ 
 10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

14.2.2 โครงการ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์  
1. นายอนุศิษฏ์  โกศล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 
2. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู    รองหัวหน้างาน 
3. นางชลัญธร  ด าพะธิก  ครู /หัวหน้า ม.ต้น คณะท างาน 
4. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์ คร/ูรองหัวหน้าม.ต้น คณะท างาน 
5. นางอรวรรณ  หลอมทอง คร/ูม.ต้น  คณะท างาน 
6. นางทัศนี  ศิลบุตร  คร/ูม.ต้น  คณะท างาน 
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7. นางกัญจนา  ฝักแต้  คร/ูม.ต้น  คณะท างาน 
8. นางสวภัทร  หอมหวล  คร/ูม.ต้น  คณะท างาน 
9. นางนภามาศ  ธานี   คร/ูม.ต้น  คณะท างาน 
10. นายสมศิลป  ทองดา  คร/ูม.ต้น  คณะท างาน 
11. นายพันธ์ศักดิ์ งอนสวัน คร/ูม.ต้น  คณะท างาน 
12. นางสาวพิญช์นรี  มงคลธนกติติ ์ คร/ูเลขานุการ ม.ต้น   คณะท างาน 
13. นางสาวไอรดา  วงวาน คร/ูผู้ช่วยเลขานุการ ม.9 ต้นคณะท างาน 
14. นางพัทธยา  ชุมสงคราม  ครู /หัวหน้า ม.ปลาย   คณะท างาน 
15. นางสาวอัณศา  เขียวดี ครู /รองหัวหน้า ม.ปลาย คณะท างาน 
16. นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย คร/ูม.ปลาย  คณะท างาน 
17. นายค าภา  ด าพะธิก  คร/ูม.ปลาย  คณะท างาน 
18. นางสิรินุช  สุขกาย  คร/ูม.ปลาย  คณะท างาน 
19. นายทองพูล  ทุมโยมา คร/ูม.ปลาย  คณะท างาน 
20. นางสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง  คร/ูม.ปลาย  คณะท างาน 
21. นายเกษมสันต์  แพงมา คร/ูม.ต้น  เลขานุการ 
22.  นางสาวภาวิณี  แก้วค ารอด คร/ูม.ปลาย  คณะท างาน 
23. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์ คร/ูม.ปลาย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางสาวลลิดา  โสดามุข คร/ูม.ปลาย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
1. วางแผนและบริหารจัดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์  
2. ก ากับติดตาม การด าเนินงาน การบริหารโครงการ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 

    3. ประสานงานการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาตามโครงสร้าง                  
หลักสูตรกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
      4. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูที่มีความสามารถด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์               
เข้าสอนนักเรียน 
           5. จัดครูประจ าชั้นให้กับนักเรียนเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน  การประสานงานกับผู้ปกครอง                 
และการดูแลนักเรียนให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 

     7. ร่วมกันวางแผน ก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียน 
           8. ประเมินผล  ผลการสอบเข้าโครงการ  ผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชา และผลการทดสอบด้านวิชาการ     
ระดับสากล  และระดับชาติของนักเรียนในโครงการ 
           9. เก็บข้อมูลทุกด้าน  ประเมินผลการด าเนินโครงการของห้องเรียนสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์                   
และเสนอผู้บริหารทราบ 
 10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

14.2.3 โครงการ MST (ห้องเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : MST Program) 
1. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 
2. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู    รองหัวหน้างาน 
3. นางวรรณกร  ค าอุดม  ครู    คณะท างาน 
4. นายสมาน   เรืองศรีตระกูล คร ู   คณะท างาน 
5. นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ  คร ู   คณะท างาน 
6. นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์ คร ู   คณะท างาน 

7. นางสาวอลิชา.../หน้า 57 
.../หน้า 49 



      ๕๗ 
 

7. นางสาวอลิชา  สมบูรณ์ คร ู   คณะท างาน 
8. นางสาธิดา  ดวงศรี  คร ู   คณะท างาน 
9. นางสาวพเยาว์  แก้วตา คร ู   เลขานุการ 
10. นางสาวจินตนา  กุจะพันธ์ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
1. วางแผนและบริหารจัดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ MST (ห้องเรียนคณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : MST Program) 
2. ก ากับติดตาม การด าเนินงาน การบริหารโครงการ MST (ห้องเรียนคณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : MST Program) 
           3. ประสานงานการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

     4. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และคอมพิวเตอร์เข้าสอนนักเรียน 
           5. จัดครูประจ าชั้นให้กับนักเรียนเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน  การประสานงานกับผู้ปกครอง                 
และการดูแลนักเรียนให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 

     6. ร่วมกันวางแผน ก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียน 
           7. ประเมินผล  ผลการสอบเข้าโครงการ  ผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชา และผลการทดสอบด้านวิชาการ     
ระดับสากล  และระดับชาติของนักเรียนในโครงการ 
           8. เก็บข้อมูลทุกด้าน  ประเมินผลการด าเนินโครงการของห้องเรียน MST และเสนอผู้บริหารทราบ 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

14.2.4 โครงการห้องเรียนกีฬา  
1. นายอนุศิษฏ์  โกศล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 
2. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู    รองหัวหน้างาน 
3. นายศรัล  จ าเริญสุข  คร ู   คณะท างาน 
4. นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี  คร ู   คณะท างาน 
5. นายจุมพล  องอาจ  คร ู   คณะท างาน 
6. นายกัมพล  เส้นสุข  คร ู   คณะท างาน 
7. นายภูวิน  ชูกลิ่น  คร ู   เลขานุการ 
8. สิบเอกสมศักดิ์  โกศล  คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
1. วางแผนและบริหารจัดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ ห้องเรียนกีฬา  
2. ก ากับติดตาม การด าเนินงาน การบริหารโครงการห้องเรียนกีฬา 

          3. ประสานงานการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

    4. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าสอนและฝึก้้อม     
นักเรียน 
          5. จัดครูประจ าชั้นให้กับนักเรียนเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน  การประสานงานกับผู้ปกครอง                 
และการดูแลนักเรียนให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 

    6. ร่วมกันวางแผน ก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียน 
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          7. ประเมินผล  ผลการสอบเข้าโครงการ  ผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชา และผลการทดสอบด้านวิชาการ     
ระดับสากล  และระดับชาติของนักเรียนในโครงการ 
          8. เก็บข้อมูลทุกด้าน  ประเมินผลการด าเนินโครงการของห้องเรียนกีฬา และเสนอผู้บริหารทราบ 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑4.2.5  โครงการศูนย์ภาษาเขมร 
1. นายอาคม  วงศ์บา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 
2. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู    รองหัวหน้างาน 
3. นางกชพร  สมสะอาด  ครู    รองหัวหน้างาน 
4. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข  ครู    รองหัวหน้างาน 
5. นายธวชัชัย  พานแก้ว  ครู    คณะท างาน 
6. นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร ครู    คณะท างาน 
7. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย ครู    คณะท างาน 
8. นางปาจรีย์  ทินบุตร  คร ู   คณะท างาน 
9. นายพชรพล  ทินบุตร  คร ู   คณะท างาน 
10. นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ คร ู   คณะท างาน 
๑1. นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์ คร ู   คณะท างาน 
๑2. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวทิย์ คร ู   คณะท างาน 
๑3. นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก คร ู   คณะท างาน 
๑4. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ ์ คร ู   คณะท างาน 
๑4. นางสาธิดา  ดวงศร ี  คร ู   คณะท างาน   
๑5. ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศทุกคน  คณะท างาน 
๑6. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์ ครู    เลขานุการ 
17. นางสาวสุภาพร  แถบทอง คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวฐาปนี  ฤกษ์ด ี คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เกี่ยวข้อง                              
กับภาษาเขมร รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นผู้น าการเข้าสู่ประชาคมอาเ้ียน   
 2. วางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเป็นต้นแบบ 
 ๓. ด าเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๔. จัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. ประสานความร่วมมือในเรื่องการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการกับสถานศึกษา                   
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน 
 ๖. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามที่วางแผนไว้ 
 ๗. ด าเนินการประเมินผล พร้อมทั้ง สรุปรายงานผล และเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และน าผลมาใช้ 
ในการปรับปรุง และพัฒนางาน 
 ๘. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑4.2.6  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
1. นายอาคม  วงศ์บา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 
2. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู    รองหัวหน้างาน 
3. นายเกษมสันต์  แพงมา ครู    รองหัวหน้างาน 
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4. นางสิรินุช  สุขกาย  ครู    คณะท างาน 
5. นางกัญจนา  ฝักแต้  ครู    คณะท างาน 
6. นางสวภัทร  หอมหวล  ครู    คณะท างาน 
7. นางสุรัชนา  โพธินาแค  ครู    คณะท างาน 
8. นางพิศมัย  บุดดี  ครู    คณะท างาน 
9. นางญาตา  เรืองศรีตระกูล ครู    คณะท างาน 
10. นางสาวอัมพรรัตน์  กุค าทอน ครู    คณะท างาน 
๑1. ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  องอาจ ครู    คณะท างาน 
๑2. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก ครู    คณะท างาน 
๑3. นางสุภาพร  งาสุ้ย  ครู    คณะท างาน 
๑4. นายบุญหลาย  มะเค็ง คร ู   คณะท างาน 
๑5. ครูผู้สอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทุกคน  คณะท างาน 
๑6. นายปกรณ์พล พวงพันธ์ คร ู   เลขานุการ 

มีหน้าที่   
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา                     
และบูรณาการในแผนปฏิบัติการประจ าปี  

๒. วางแผนเกี่ยวกับการด าเนินงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยน้อมน าหลักปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. วางแผน ในการพัฒนาและส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้     
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๔. ด าเนินการประสานงานกับฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ เพื่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. จัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๖. ประสานความร่วมมือในเรื่อง การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 
๗. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามที่วางแผนไว้ 
๘. ด าเนินการประเมินผล พร้อมทั้งสรุปรายงานผล และเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และน าผลมาใช้ในการ

ปรับปรุง และพัฒนางาน 
๙. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑4.2.7  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
1. นายอนุศิษฏ์  โกศล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 
2. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู    รองหัวหน้างาน 
3. นายเกษมสันต์  แพงมา ครู    รองหัวหน้างาน                                                   
4. นางกัญจนา  ฝักแต้  ครู    คณะท างาน 
5. นางสิรินุช  สุขกาย  ครู    คณะท างาน 
6. นางสาวรัตติยา  สนิท  ครู    คณะท างาน 
7. นางพัทธยา  ชุมสงคราม ครู    คณะท างาน 
8. นางขวัญชีวา  ศิริมา  ครู    คณะท างาน 
9. นางปณิชา  ศรีมาธรณ์  ครู    คณะท างาน 
10. นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร์ครู   คณะท างาน 

๑1. ครูผู้สอนทุกคน…/หน้า...60 
.../หน้า 58 
.../หน้า 49 



      ๖๐ 
 

๑1. ครูผู้สอนทุกคน     คณะท างาน 
๑2. นายค าภา  ด าพะธิก  ครู    เลขานุการ 

มีหน้าที่   
 ๑. วางแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้งระยะสั้นและ 
ระยะยาวให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนกลางก าหนด 

๒. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานตามภาระ/กรอบงานของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๓. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ตลอดปีการศึกษา 
๔. ด าเนินการ/ปฏิบัติงานตามภาระ/กรอบงานของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ รวมทั้งติดตาม 

ประเมินผลการท างาน 
๕. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑4.2.8 โครงการห้องเรียนสีเขียว 
๑. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 
๒. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู    รองหัวหน้างาน 
๓. นายธัชกร  สรุิยวงศ์  คร ู   คณะท างาน 
๔. นายบุญเลิศ  บุญมา  ครู    คณะท างาน 
๕. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล ครู    คณะท างาน 
๖. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์  ครู    คณะท างาน 
7. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง ครู    คณะท างาน 
8. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  คณะท างาน 
9. หัวหน้ากลุ่มสาระฯทุกกลุ่มสาระ   คณะท างาน 
10. นางอรวรรณ  หลอมทอง ครู    คณะท างาน 
๑1. นายกิตติ  กาสา  ครู    คณะท างาน 
๑2. นางญาตา  เรืองศรีตระกูล ครู    คณะท างาน 
๑3. นายวัชรินทร์  หอมค า ครู    คณะท างาน 
๑4. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน คร ู   คณะท างาน 
15. นางสาวฐาปนี  ฤกษ์ดี คร ู   คณะท างาน 
16. นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์ คร ู   คณะท างาน 
17. นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร คร ู   คณะท างาน 
18. นางสาวฐิติรัตน์  หลักบุญ ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
๑9. นายสืบพงษ์  ยุพา  ครู    เลขานุการ 
20. นางนิภาพร  ยุพา  ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวปรียานุช  ค ามงคล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการด าเนินการโครงการห้องเรียนสีเขียวในสถานศึกษา และบูรณาการ                         
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 

๒. ด าเนินการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                     
มาใช้เป็นแนวทาง 

๓. สนับสนุนกิจกรรมของโครงการห้องเรียนสีเขียวให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเรียนการสอนปกติ 
ของนักเรียนทุกรายชั้น โดยบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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๔. ประสานความร่วมมือ ตลอดจนขยายเครือข่ายห้องเรียนสีเขียวสู่ชุมชนและสถาบันอ่ืน 
๕. ด าเนินการประเมินผลพร้อมทั้งสรุป รายงานผลและเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและน าผลมาใช้ 

ในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
๖. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑4.2.9 โครงการห้องเรียนสะเต็มศึกษา 
๑. นายเอกธนัช  เหลาสิงห ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 
๒. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู    รองหัวหน้างาน 
๓. นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ           ครู    คณะท างาน 
๔. นางสาวณภาย์  ทนงค์  ครู    คณะท างาน 
๕. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง ครู    คณะท างาน 
6. นางสาวอลิชา  สมบูรณ์ ครู    คณะท างาน 
7. นางญาตา  เรืองศรีตระกูล ครู    คณะท างาน 
8. นางจิตติมา  ใจเครือ  ครู    คณะท างาน 
9. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล ครู    คณะท างาน 
10. นางสาวรัตนาภรณ์  ก าลงัดี ครู    คณะท างาน 
๑1. นายกิตติ  กาสา  ครู    คณะท างาน 
๑2. นางมณีกานต์  บุญเสริม ครู    คณะท างาน 
๑3. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา ครู    คณะท างาน 
๑4. นายพันกร  มนทอง  ครู    คณะท างาน 
๑5. นายบุญหลาย  มะเค็ง คร ู   คณะท างาน 
๑6. นายสมาน  เรืองศรีตระกุล ครู    เลขานุการ 
๑7. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการน าสะเต็มศึกษามาขับเคลื่อนในสถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  

๒. วางแผนเกี่ยวกับการด าเนินงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามหลักสูตรสะเต็มศึกษา  
๓. วางแผน ในการพัฒนาและส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้            

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. ด าเนินการประสานงานกับฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ เพื่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ให้เป็นไปตามตามหลักสูตรสะเต็มศึกษา  
๕. จัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๖. ประสานความร่วมมือในเรื่อง การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการตามหลักสูตร               

สะเต็มศึกษา ให้กับบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน 
๗. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามที่วางแผนไว้ 
๘. ด าเนินการประเมินผล พร้อมทั้งสรุปรายงานผล และเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และน าผลมาใช้ 

ในการปรับปรุง และพัฒนางาน 
๙. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑4.2.10 โครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียน (IS) 
๑. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู    หัวหน้างาน 
๒. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง ครู    รองหัวหน้างาน 
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๓. นายกิตติ  กาสา  ครู    คณะท างาน 
๔. นางอรวรรณ  หลอมทอง ครู    คณะท างาน 
5. นางญาตา  เรืองศรีตระกูล ครู    คณะท างาน 
6. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์ คร ู   คณะท างาน 
7. ครูผู้สอนวิชา IS ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                คณะท างาน 
8. หัวหน้ากลุ่มสาระฯทุกกลุ่มสาระ   คณะท างาน 
9. นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์  ครู    เลขานุการ 
10. นางสาวพรพิมล  เพ่ือบุญมาก คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นายวิทยา ค าพันธ์     คร ู            ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่   
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการด าเนินการโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียน (IS)                                 
ให้เหมาะสมทั้งทางด้านเนื้อหาสาระ  เวลา สถานที่ และงบประมาณ 

๒. ด าเนินการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้เป็นแนวทาง 

๓. ประสานงานกับฝ่ายการเงิน  พัสดุ  เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ   
๔. จัดกิจคณะท างานน าเสนอผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียน                        

ที่เรียนทุกคนตามความเหมาะสม ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
๕. ด าเนินการประเมินผลโครงการพร้อมทั้งสรุป รายงานผลและเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและน าผลมาใช้ 

ในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
๖. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

14.2.11 โครงการต้านการทุจริต 
๑. นายพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้างาน 
๒. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู    รองหัวหน้างาน 
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม   คณะท างาน 
4. ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมืองทุกคน   คณะท างาน 
5. ครูประจ าชั้นนักเรียนทุกคน    คณะท างาน 
6. นางอรวรรณ  หลอมทอง ครู    คณะท างาน 
7. นายกิตติ  กาสา  ครู    คณะท างาน 
8. นางญาตา  เรืองศรีตระกูล ครู    คณะท างาน 
9. นายวัชรินทร์  หอมค า  ครู    คณะท างาน 
10. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์ คร ู   คณะท างาน 
11. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน คร ู   คณะท างาน 
12. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง ครู    เลขานุการ 
13. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาธิดา  ดวงศรี    คร ู             ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่   
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการน าหลักสูตรต้านการทุจริตบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน                                  
วิชาหน้าที่พลเมือง กิจกรรมโฮมรูม และสวดมนต์ และโครงการต้านการทุจริต ให้เหมาะสมทั้งทางด้านเนื้อหาสาระ          
เวลา สถานที่ และงบประมาณ 
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๒. ด าเนินการน าหลักสูตรต้านการทุจริต มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการด าเนินงาน               
ตามโครงการ อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลเป็นระยะ 

3. ด าเนินการนิเทศภายในการน าหลักสูตรต้านการทุจริต มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรม               
การด าเนินงานตามโครงการ อย่างต่อเนื่อง  

4. ประสานงานกับฝ่ายการเงิน  พัสดุ  เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ   
5. จัดกิจคณะท างานน าเสนอผลงานต้านการทุจริต ของนักเรียน  ตามความเหมาะสม ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
6. ด าเนินการประเมินผลโครงการพร้อมทั้งสรุป รายงานผลและเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและน าผลมาใช้ 

ในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
7. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

14.2.12 โครงการศูนย์เอเอฟเอส (AFS) 
๑. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย ครู     หัวหน้างาน 
๒. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย ครู    รองหัวหน้างาน 
๓. นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก ครู    คณะท างาน  
๔. นายชาร์ลีห์  สมภูงา  ครู    เลขานุการ 

มีหน้าที ่   
   ๑. ด าเนินการจัดกิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการ อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลเป็นระยะ 

๒. ด าเนินการดูแล นิเทศ ประเมินผล และจัดท าเอกสารผลการเรียนนักเรียนแลกเปลี่ยน 
๓. ประสานงานกับครอบครัวอุปถัมภ์และศูนย์เอเอฟเอสประเทศไทย เพ่ือให้การด าเนินงานเรียบร้อย   
4. อ่ืนๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

15. งานรับนักเรียน 
๑. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู    หัวหน้างาน 
๒. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง ครู    รองหัวหน้างาน 
3. นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ  ครู    คณะท างาน 
4. นายสมาน  เรืองศรีตระกูล ครู    คณะท างาน 
5. นายเกษมสันต์  แพงมา ครู    คณะท างาน 
6. นางราตรี  ชาติดร  ครู    คณะท างาน 
7. นางกชพร  สมสะอาด  ครู    คณะท างาน 
8. นางสุภาพร  งาสุ้ย  ครู    คณะท างาน 
9. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช ครู    คณะท างาน 
10. นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร ครู    คณะท างาน 
11. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา  คร ู   คณะท างาน 
12. นายกัมพล  เส้นสุข  คร ู   คณะท างาน   
13. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง คร ู   คณะท างาน 
14. นายบุญหลาย  มะเค็ง คร ู   คณะท างาน 
15. นายรังษฤทธิ์  เครือบุดดา ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
16. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์ ครู    เลขานุการ 
17. นางสาวรัตนาภรณ์  ก าลงัดี ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวเสาวลักษณ์  หลา้สิงห์  คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่   
  1. ด าเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑6. งานส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ 
๑. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู    หัวหน้างาน 
๒. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์  ครู    รองหัวหน้างาน 
3. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง  ครู    รองหัวหน้างาน 
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ก าลังดี ครู    คณะท างาน 
5. นางกุนทินี  อรจันทร์  ครู    คณะท างาน 
6. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา คร ู   คณะท างาน 
7. นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์ คร ู   คณะท างาน 
8. นางสาวนัยนา  วงศ์สาค า คร ู   คณะท างาน 
9. นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์         คร ู   คณะท างาน 
10. นางสาวฐาปนี  ฤกษ์ดี คร ู   คณะท างาน 
11. นางสาวเมษา  เพ็งชัย คร ู   คณะท างาน 
12.  นางสาวภัทราวรรณ  ศุภเลิศ ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
13. นางณญาตา  โสพัฒน์ ครูวิกฤต   คณะท างาน 
14. นางสาวปรียานุช  ค ามงคล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  คณะท างาน 
15. นายรังษฤทธิ์  เครือบุดดา ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑6. นายกวีชาติ  เชื้อเกษม ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑7. นายฐิรภัช สีด า  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑8. นางสาวพรทิพย์   ตันติประภาคาร ครู    เลขานุการ 
๑9. นางสาวเสาวลักษณ์  หล้าสิงห์ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่งานส านักงานฝ่าย  ได้แก่ งานประชาสัมพันธ์  งานธุรการ สารบรรณ การเงิน  
 พัสดุ วิชาการ 

๒. จัดท าสารสนเทศ และเอกสารการบริหารงานและแผนงานวิชาการ 
๓. บริการข้อมูล สารสนเทศ แก่นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง หรือผู้ที่มาติดต่อ 
๔. บันทึกการประชุมและรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
๕. บริหารงานคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน  งานวัดผล และงานตารางสอน 
๖. บริการอัดส าเนาเอกสาร/สิ่งพิมพ์/ข้อทดสอบต่างๆและจัดเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการวัดผล 
๗. จัดท าเอกสารการติดตามและรายงานการเรียนการสอน 
๘. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑7. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารวิชาการ 
๑. นางสาวรัตนาภรณ์  ก าลังดี ครู    หัวหน้างาน 
๒. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา คร ู   รองหัวหน้างาน 
๓. นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์ คร ู   คณะท างาน 
๔. นางสาวเสาวลักษณ์  หล้าสิงห์ คร ู   คณะท างาน 
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5. นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์ คร ู   คณะท างาน 
6. นางสาวนัยนา  วงศ์สาค า คร ู   เลขานุการ 

มีหน้าที่   
  ๑. วางแผนเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารวิชาการ 
           ๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารวิชาการ  

 ๓. จัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๔. สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือเสนอฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 ๕. น าผลการประเมินผลมาใช้ในการพัฒนางานวิชาการ 

            ๖. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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แผนภูมิโครงสร้างฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

รองหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

 

 
๑. งานบริหารธุรการ       
๒. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม     
๓. งานยานพาหนะ         
๔. งานประชาสัมพันธ์และเกียรติประวัติของโรงเรียน   
๕. งานโสตทัศนศึกษา      
๖. งานอนามัยโรงเรียน     
๗. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย  
๘. งานรักษาความปลอดภัยลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว   
๙. งานโครงการพิเศษ (Zero Waste School) 
๑๐. งานนักการภารโรง 
๑๑. งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๑๒. งานส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป   
๑๓. งานพัสดุฝ่ายบริหารทั่วไป 
14. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป 



๖๗ 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป    นายอาคม  วงศ์บา 

มีหน้าที่   
  ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยผู้อ านวยการบริหารโรงเรียน 
           ๒. ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนไม่สามารถมาปฏิบัติ 
ราชการได้ล าดับที่ ๒ 
   ๓. ศึกษาโครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา 
   ๔. วางแผนออกแบบจัดระบบโครงสร้างการบริหารงาน และระบบการท างานของสถานศึกษา 
           ๕. น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบในการแบ่งหน่วยราชการในสถานศึกษา 

 ๖. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการจัดระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
           ๗. น าผลการประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาองค์กร และกระบวนการปฏิบัติงาน        
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
           ๘. อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป        ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  ส าลี  
มีหน้าที ่   
   ๑. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
            ๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไปเมื่อรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

๓. วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
๔. ประสานงานการจัดสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) 
๕. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป          นางอรนุช  นามเขียว 
มีหน้าที ่   
   ๑. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยหวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
            ๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เมื่อหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปไม่สามารถ 
มาปฏิบัติหน้าที่ได้ 
            ๓. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป 
๑. นายอาคม  วงศ์บา  รองผู้อ านวยการโรงเรยีน หัวหน้างาน 

  ๒. ว่าทีร่้อยโทเฉลิมศักดิ์  ส าลี คร ู   รองหัวหน้างาน 

  ๓. นายธัชกร  สรุิยวงศ ์  ครู    คณะท างาน 

  ๔. นายจรูญศักดิ์  สมสุข  คร ู   คณะท างาน 
  ๕. นางวิลาวัลย ์ เพ็งชัย  คร ู   คณะท างาน 
  ๖. นางชลัญธร  ด าพะธิก  คร ู   คณะท างาน 

  ๗. นายเกษมสันต์  แพงมา คร ู   คณะท างาน 
  ๘. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์  คร ู   คณะท างาน 
  ๙. นางธนพร  ส าล ี  คร ู   คณะท างาน 
 

๑๐. นางสาวสาคร.../หน้า ...68   



๖๘ 

 

  ๑๐. นางสาวสาคร  คุมมินทร์ คร ู   คณะท างาน 

  ๑๑. นางพัทธยา  ชุมสงคราม คร ู   คณะท างาน 

  ๑๒. นางสาวสุพรรษา  ค าหล้า คร ู   คณะท างาน 

  ๑๓. นายเชิดศักดิ์  บุญยัง  คร ู   คณะท างาน 
  ๑๔. นางสาววลรีัตน์  จันทร์เลาะ คร ู   เลขานุการ 
  ๑๕. นางปาจรีย์  ทินบุตร    คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๑๖. นางสาวพรพิมล เพ่ือบุญมาก คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่   
   ๑. รว่มวางแผนการบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป 
            ๒. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่าง ๆ ในฝ่ายบริหารทั่วไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 
 ๓. ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 

๔. จัดท าแผนงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
๕. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑. งานบริหารธุรการ 
๑. นางอรนุช  นามเขียว  คร ู   หัวหน้างาน 

  ๒. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ ์ คร ู   รองหัวหน้างาน 

  ๓. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์ คร ู   คณะท างาน 
๔. นายนันทิชชา  แสนส าอาง เจ้าหน้าที่ ICT  คณะท างาน 

  ๕. นางสาวเกศกัญญา  เนียงภา ครูธุรการ  เลขานุการ 

๖. นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๗. นางสาววรรณจิตร  แก้วปกัษา ลูกจ้างช่ัวคราว  ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
            ๒. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 

๓. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 
๔. จัดเก็บค าสั่ง และหนังสือราชการให้เป็นระบบ ค้นหาได้สะดวก 
๕. จัดท าทะเบียนหนังสือขอท าลาย และท าลายหนังสือทุกปี 
๖. ด าเนินงานสารบรรณ  โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็วประหยัดและคุ้มค่า 
๗. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
๘. จดรายงานการประชุมประจ าเดือนของโรงเรียนทุกเดือน 
๙. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม 
๑. ว่าทีร่้อยโทเฉลิมศักดิ์  ส าลี คร ู   หัวหน้างาน (อาคารสถานที่) 
๒. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์ คร ู   รองหัวหน้างาน 

๓. นางสาวอัมพรรัตน์  กุค าทอน คร ู   คณะท างาน 

๔. นางวิลาวัลย ์ เพ็งชัย   คร ู   คณะท างาน 

๕. นายลิน  ยิ่งด ี   คร ู   คณะท างาน 

๖. นายสุขนิรันดร์.../หน้า ...69 



๖๙ 

 

๖. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก คร ู   คณะท างาน 

๗. นางจิตติมา  ใจเครือ  คร ู   คณะท างาน 

๘. นางสาวณิชามล  ทองลือ คร ู   คณะท างาน 
๙. นายเกษมสันต์  แพงมา คร ู   คณะท างาน 
๑๐. นายธวชัชัย  พานแก้ว คร ู   คณะท างาน (อาคาร ๕) 
๑๑. นายค าภา  ด าพะธิก  คร ู   คณะท างาน (อาคาร ๑) 
๑๒. นายวิเชียร  สืบวงศ ์  คร ู   คณะท างาน 

๑๓. นายบรรหยัด  สุริพล  คร ู   คณะท างาน (อาคาร ICT) 
๑๔. นายสมศิลป  ทองดา  คร ู   คณะท างาน   
๑๕. นายยุทธนา  ตาลาคุณ คร ู   คณะท างาน (อาคาร ๙) 
๑๖. นายสมเกียรติ  ประสมศรี คร ู   คณะท างาน 

๑๗. นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี คร ู   คณะท างาน (อาคาร ๓) 
๑๘. นายไชยา  แหนงวงษ์  คร ู   คณะท างาน (อาคาร ๔) 
๑๙ นายภูวิน  ชูกลิ่น  คร ู   คณะท างาน 

๒๐. นายมานิต  ขยันชม  คร ู   คณะท างาน 

๒๑. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา คร ู   คณะท างาน (อาคาร ๑๐) 
๒๒. นางรัชนี  ต้นโพธิ์  คร ู   คณะท างาน (อาคาร ฝ) 
2๓. นายจรูญศักดิ์  สมสุข  คร ู   เลขานุการ (ไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ) 

2๔. นางธนพร  ส าลี  คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
2๕. นายวิทยา  บุญเพ็ง  คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ (อาคาร ๑๑, ประปา) 

๒๖. นายบุญหลาย  มะเค็ง คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ (ปรับภูมิทัศน์) 
มีหน้าที ่  
   ๑. ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
            ๒. บ ารุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง 
ปลอดภัย เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ 

๓. ประดับตกแต่งหอประชุม ให้มีความสวยงาม เหมาะส าหรับการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
๔. ติดตามและตรวจสอบการใช้สถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อให้เกิด 

ความคุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
 ๕. จัดท าป้ายติดหน้าห้องส านักงาน / ห้องเรียนทุกห้อง 

๖. ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน และรายงานผู้บริหารทราบ 
๗. ดูแล และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้พร้อมบริการตลอดเวลา 
๘. ออกแบบและซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์เมื่อเกิดความช ารุด เสียหาย 
๙. ติดตามและตรวจสอบการใช้ระบบสาธารณูปโภคให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๑๐. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเพ่ือออกแบบและก าหนดแนวทาง 

ในการใช้ให้เกิดประโยชน์ 
๑๑. จัดระบบการจัดเก็บเอกสารเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
๑๒. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 3. งานยานพาหนะ.../หน้า ...70  



๗๐ 

 

๓. งานยานพาหนะ 
           ๑. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์ คร ู   หัวหน้างาน 

๒. นายพันกร  มนทอง  คร ู   รองหัวหน้างาน 

๓. ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  องอาจ คร ู   คณะท างาน  
๔. นายอดิศักดิ์  งามตรง  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

๕. นายจักรพันธ์  มั่นกลาง ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

๖. นายพิมพ์  วันทวี  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

๗. นายพิสิทธ์  ทรงกลด  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

๘. นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ  คร ู   เลขานุการ 

 ๙. นายวิทยา  บุญเพ็ง  คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
   ๑. ก ากับ ดูแลการใช้รถส่วนกลางของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
            ๒. ก ากับ ดูแลพนักงานขับรถให้รักษาสภาพรถ วัสดุอุปกรณ์ ท าความสะอาดภายในรถให้พร้อมส าหรับ
การใช้งานตลอดเวลา 

๓. จัดและมอบหมายให้พนักงานขับรถตามใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เหมาะสม 
๔. รายงานการใช้น้ ามัน และสภาพของรถยนต์ทุกครั้งหลังการใช้ 
๕. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. งานประชาสัมพันธ์และเกียรติประวัติของโรงเรียน 
 ๑. นายเชิดศักดิ์  บุญยัง  คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางปณิชา  ศรีมาธรณ์  คร ู   รองหัวหน้างาน 

๓. นางพรรณาภา  สุภรณพงษ์ คร ู   คณะท างาน 
๔. นายวิเชียร  สืบวงศ์  คร ู   คณะท างาน 

๕. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก คร ู   คณะท างาน 

๖. นายณัฐพล  ธรรมสัตย ์ คร ู   คณะท างาน 
๗. นางสาวล าไพ  ยางงาม  คร ู   คณะท างาน 

๘. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา คร ู   คณะท างาน 

๙. นายพชรพล  ทินบุตร  คร ู   คณะท างาน 

10. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา คร ู   คณะท างาน 
๑1. นายนันทิชชา  แสนส าอาง เจ้าหน้าที่ ICT  คณะท างาน 
๑2. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช คร ู   เลขานุการ 
๑3. นางสาวศิรยา  เอกวารีย์ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่   
 ๑. วางแผนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 

  ๒. จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ 
 ๓. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 
            ๔. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานดีเด่น การจัดกิจกรรม ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง         
ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงตามสาย หรือ เว็บไซต์ 
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   ๕. จัดท าหนังสืออนุสรณ์เกษียณอายุราชการ 
  ๖. จัดท าวารสาร จุลสาร ข่าว แผ่นพับ เผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมของโรงเรียนต่อผู้ปกครอง 

หน่วยงาน ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  ๗. เป็นพิธีกรการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน 
  ๘. เก็บรวบรวมและจัดท ารายงานผลงานดีเด่นของโรงเรียน โดยเก็บรวบรวมจากกลุ่มสาระฯ/ 

งาน และฝ่ายต่าง ๆ แล้วประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไป 
             ๙. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕. งานโสตทัศนศึกษา 

            ๑. นายธัชกร  สรุิยวงศ์  ครู    หัวหน้างาน 

                 ๒. นายสืบพงษ์  ยุพา  คร ู   รองหัวหน้างาน 

                 ๓. นายศรัล  จ าเริญสุข  คร ู   คณะท างาน 

                 ๔. นายณัฐพล  ธรรมสัตย ์ คร ู   คณะท างาน 

                 ๕. นางปาจรีย์  ทินบุตร     คร ู   คณะท างาน 

        ๖. นายฐิรภชั  สีด า  ลูกจ้างช่ัวคราว   คณะท างาน 
                ๗. นายพชรพล  ทินบุตร  คร ู   เลขานุการ 

                 ๘. นายนันทิชชา  แสนส าอาง เจ้าหน้าที่ ICT  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
   ๑. ดูแล จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
            ๒. จัดท าเอกสารแนะน าวิธีการใช้ การเก็บรักษาอย่างถูกต้อง 
            ๓. ใช้และควบคุมดูแลการใช้โสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง 
            ๔. สนับสนุนและดแูลอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมาย 

๕. ให้บริการฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ ในด้านโสตทัศนูปกรณ์ ICT 
๖. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖. งานอนามัยโรงเรียน 
๑. นางสาวสาคร  คุมมินทร์ คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางสุวภัทร  ศรีนวล  คร ู   รองหัวหน้างาน 

๓. สิบเอกสมศักดิ์  โกศล  คร ู   คณะท างาน 

๔. นายธนวัฒน์  โคตรมิตร คร ู   คณะท างาน 

๕. นายยุทธนา  ตาลาคุณ  คร ู   คณะท างาน 

๖. นายภูวิน  ชูกลิ่น  ครู    คณะท างาน 

๗. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์ คร ู   คณะท างาน 
๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา บุญกัณฑ์ คร ู   คณะท างาน 

๙. นางสาวไอรดา  วงวาน  คร ู   คณะท างาน  

๑๐. นางสาวจันทร์จิรา  หวังชื่น ครูผู้ช่วย   เลขานุการ 

๑๑. นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที ่  
   ๑. จัดท าบัตรสุขภาพ เก็บสถิติน้ าหนัก ส่วนสูง และวัดสายตาโดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

๒. ปฐมพยาบาลนักเรียนและบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยภายในโรงเรียน และส่งต่อ 
โรงพยาบาลทันทีในกรณีที่อาการรุนแรง 

๓. จัดครูอยู่เวร ดูแลห้องพยาบาลให้สะอาด และถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
๔. ให้การรักษาเบื้องต้นและประสานงานกับผู้ปกครอง ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย 
๕. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๗. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๑. นางพัทธยา  ชุมสงคราม คร ู   หัวหน้างาน 

๒. นายค าภา  ด าพะธิก  คร ู   รองหัวหน้างาน 
๓. นางชลัญธร  ด าพะธิก  คร ู   คณะท างาน 

๔. นางรวงทอง  คุณสวัสดิ์  คร ู   คณะท างาน 
๕. นางสาวเนตรนภา  ไชยสิทธิ์ คร ู   คณะท างาน 

๖. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช คร ู   คณะท างาน 

 ๗. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์  คร ู   คณะท างาน 

๘. นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก คร ู   เลขานุการ 

๙. นางสาวศิรยา  เอกวารีย์ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
   ๑. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน และภาคีเครือข่าย 
            ๒. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและภาคีเครือข่าย 

๓. ให้บริการชุมชนในด้านวิชาการ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและด้านอ่ืน ๆ 
๔. สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายขอรับการสนับสนุนจากชุมชนตามโอกาส 
๕. ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู 

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย สมาคมศิษย์เก่า 
๖. จัดท าหนังสือเชิญประชุม จดบันทึกการประชุม และเสนอผู้บริหารทราบ 
๗. ด าเนินการประสานการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน เช่น วันพ่อ วันแม่  

วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันลอยกระทง วันปิยมหาราช 
๘. ดูแลและเบิกจ่ายเงิน  วัสดุ – อุปกรณ์ ในกรณีท่ีมีบุคลากรหรือบิดา มารดา บุตรของบุคลากร

เสียชีวิต 
๙. ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผู้บริหารทราบต่อไป 
๑๐. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๘. งานรักษาความปลอดภัยลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
๑. นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ  คร ู   หัวหน้างาน 

๒. นายวิทยา บุญเพ็ง  คร ู   รองหัวหน้างาน 

๓. นายเกษมสันต์  แพงมา คร ู   คณะท างาน 

๔. นางสุทธาอร  โคตรมิตร คร ู   คณะท างาน 

๕. นายจัตุรงค์  ขุนธิวงศ์  ช่างสีชั้น ๔  คณะท างาน 

๖. นายมนตรี  กล้าวาจา  ยามรักษาการณ์  คณะท างาน 
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๗. นายชม  ปรางโท ้  ยามรักษาการณ์  คณะท างาน 

๘. นายพงษ์สันต์  วรรณเวช ยามรักษาการณ์  คณะท างาน 

๙. นางสาวอ าพร  วะลาพุทธ ยามรักษาการณ์  คณะท างาน 

๑๐. นายพันกร  มนทอง  คร ู   เลขานุการ 

๑๑. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
  ๑. วางแผน จัดท าค าสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรยาม รักษาความปลอดภัย 
ในวันท าการและวันหยุดราชการ 
            ๒. นิเทศก ากับติดตามการอยู่เวรยามของลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
            ๓. รายงานการอยู่เวรยาม ให้ผู้บริหารทราบ 

๔. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๙. งานโครงการพิเศษ (Zero Waste School) 
๑. นางจิตติมา  ใจเครือ  คร ู   หัวหน้างาน 

๒. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา คร ู   รองหัวหน้างาน 

๓. นายลิน  ยิ่งด ี   คร ู   คณะท างาน 
๔. นางญาตา  เรืองศรีตระกูล คร ู   คณะท างาน 

๕. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย คร ู   คณะท างาน 

๖. นายค าภา  ด าพะธิก  คร ู   คณะท างาน 

๗. นายวิทยา  บุญเพ็ง  คร ู   คณะท างาน 

๘. นางอรวรรณ  หลอมทอง คร ู   คณะท างาน 

๙. นายวัชรินทร์  หอมค า  คร ู   คณะท างาน 

๑๐. นายกิตติ  กาสา  คร ู   คณะท างาน 
๑๑. นายธวชัชัย  พานแก้ว คร ู   คณะท างาน 

๑๒. นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี คร ู   คณะท างาน 

๑๓. นายจรูญศักดิ์  สมสุข  คร ู   คณะท างาน 
๑๔. นายบุญเลิศ  บุญมา  คร ู   คณะท างาน 

๑๕. นางสาวณภาย์  ทนงค์  คร ู   คณะท างาน 

๑๖. นายบรรหยัด  สุริพล  คร ู   คณะท างาน 
๑๗. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ คร ู   คณะท างาน 

๑๘. นายพันกร  มนทอง  คร ู   คณะท างาน 

๑๙. นายบุญหลาย  มะเค็ง คร ู   คณะท างาน 

๒๐. นายไชยา  แหนงวงษ์  คร ู   คณะท างาน 

๒๑. นางสาวชัญญาภัค  สินศริิ คร ู   คณะท างาน 

๒๒. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา คร ู   คณะท างาน 
๒๓. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน คร ู   คณะท างาน 
๒๔. นายวิทยา  ค าพันธ์  คร ู   คณะท างาน 

๒๕. หัวหน้าคณะสีทุกสี      คณะท างาน 

๒๖. ครูประจ าชั้น ม.๑-ม.๖ ทุกคน    คณะท างาน 
๒๗. นางสาวณิชามล  ทองลือ คร ู   เลขานุการ  

มีหน้าที.่../หน้า ...74 



๗๔ 

 

มีหน้าที่   
  ๑. ก าหนดแนวทางการด าเนินการกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา 
ภายใต้ค าขวัญ “เด็กไทยมีวินัย ชุมชนร่วมใจ เมืองไทยปลอดขยะ” 
  ๒. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง ฉลาดกิน ฉลาดใช้  
ฉลาดอยู่ เลือกบริโภคแบบไม่ก่อให้เกิดขยะเหลือทิ้ง เลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้
พลาสติก การใช้ซ้ า/น ากลับมาใช้ การใช้ชีวิตประจ าวันในโรงเรียน บ้านและชุมชนให้เป็นวิถีท่ีปลอดขยะ  
รู้จักการคัดแยกขยะและจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 

๓. จัดการขยะเหลือใช้ให้น ากลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การท าปุ๋ยหมัก  การท าน้ าหมักชีวภาพ       
๔. น าขยะที่เหลือใช้น ากลับมาใช้ประโยชน์ เช่น โคมไฟ กระเป๋า ดอกไม้ ของที่ระลึก ฯลฯ 
๕. จัดการขยะเพ่ือการจ าหน่ายให้มีรายได้มาบริหารจัดการขยะ เช่น ธนาคารขยะ เป็นต้น 
๖. รณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ครอบครัว โดยนักเรียนเป็นต้นแบบน ากิจกรรม 

จากโรงเรียนสู่ครอบครัว 
๗. รณรงค์การจัดการขยะที่ขยายสู่ชุมชนโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
๘. สอดแทรกการบริหารจัดการคัดแยกขยะในกิจกรรมการเรียนการสอน 
๙. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การรณรงค์การคัดแยกขยะในสถานศึกษา 
๑๐. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบและรายงานผลการด าเนินงาน 

ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ทราบทุกๆ ๓ เดือน 
๑๑. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๐. งานนักการภารโรง 
๑. นายจรูญศักดิ์  สมสุข  คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นายมานิต  ขยันชม  คร ู   รองหัวหน้างาน 

๓. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก คร ู   รองหัวหน้างาน 

๔. นางจิตติมา  ใจเครือ  คร ู   คณะท างาน 
๕. นายชัยณรงค์  ประทาน ช่างไฟฟ้าชั้น ๔  คณะท างาน 

๖. นายจัตุรงค์ ขุนธิวงศ์  ช่างสีชั้น ๔  คณะท างาน 

๗. นางหฤทัยกร  โชคนัติ  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

๘. นางสาวส าเนียง  สนิท  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

๙. นายชินภัทร  ดวงศรี  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

๑๐. นางสุรารักษ์  ศิริโท  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

๑๑. นายสว่าง  ประสงค์  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

๑๒. นายอดิศักดิ์  งามตรง  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

๑๓. นายกวีชาติ  เชื้อเกษม ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

๑๔. นายพิสิทธิ์  ทรงกลด  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

๑๕. นางสาวชญานันท์  เตียมตั้ง ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

๑๖. นางสุภานี  ประถม  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

๑๗. นางนิกร  การะเกษ  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑๘. นางจิ๋ม  อ านวย  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
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๑๙. นางละออง  สีบัวค า  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

๒๐. นายจักรพันธ์  มั่นกลาง ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

๒๑. นายพิมพ์  วันทวี  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน  
๒๒. นายโอภาส  ลันดา  ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน  
๒๓. นายวิทยา  บุญเพ็ง  คร ู   เลขานุการ 
๒๔. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  ส าลี คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
  ๑. จัดท าแผนผังการใช้อาคารทุกอาคาร 
  ๒. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียนให้สะอาด เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย  

 ๓. จัดให้มีการใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน ดูแล บ ารุงรักษา และรักษาความปลอดภัย 
ในอาคารเรียน 

 ๔. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน เพื่อออกแบบและก าหนดแนวทาง 
ในการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 

 ๕. ดูแล และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้พร้อมบริการตลอดเวลา 
 ๖. ออกแบบและซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์เมื่อเกิดความช ารุด เสียหาย 
 ๗. ติดตามและตรวจสอบการใช้ระบบสาธารณูปโภคให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๘. รายงานผู้บริหารเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
 ๙. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๑ งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๑.๑ งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ๑. นายอาคม  วงศ์บา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 

  ๒. ว่าทีร่้อยโทเฉลิมศักดิ์  ส าลี คร ู   รองหัวหน้างาน 

  ๓. นายธัชกร  สรุิยวงศ์  ครู    คณะท างาน 

  ๔. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  คร ู   คณะท างาน 

  ๕. ว่าทีร่้อยตรีเหรียญ  ดาทอง คร ู   คณะท างาน 
  ๖. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล คร ู   คณะท างาน 

  ๗. นางจันทนีย์  โกมลศรี  คร ู   คณะท างาน  

  ๘. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์ คร ู   คณะท างาน 
  ๙. นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ  คร ู   คณะท างาน 
  ๑๐. นายสมาน  เรืองศรีตระกูล คร ู   คณะท างาน 

  ๑๑. นางกชพร  สมสะอาด คร ู   คณะท างาน 

  ๑๒. นายเกษมสันต์  แพงมา คร ู   คณะท างาน 

  ๑๓. นางราตรี  ชาติดร  คร ู   คณะท างาน 

  ๑๔. นางสุภาพร  งาสุ้ย  คร ู   คณะท างาน 

  ๑๕. นายสมศักดิ์  โกศล  คร ู   คณะท างาน 

  ๑๖. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช คร ู   คณะท างาน 

  ๑๗. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา คร ู   คณะท างาน 

  ๑๘. นายกัมพล  เส้นสุข  คร ู   คณะท างาน 
 

๑๙. นายวชิรวิชญ์.../หน้า ...76 



๗๖ 

 

  ๑๙. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง คร ู   คณะท างาน 
  ๒๐. นายบุญหลาย  มะเค็ง คร ู   คณะท างาน 

  ๒๑. นางสาธิดา  ดวงศร ี  คร ู   คณะท างาน 

๒๒. นางสาวสุพรรษา  ค าหล้า คร ู   เลขานุการ 

  ๒๓. นางจริยา  วงศ์ภักด ี  พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
   ๑. ศึกษา ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยี สื่อเพ่ือจัดการเรียนการสอน และการบริหารวิชาการ
รวมทั้งการจัดการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๒. ส่งเสริมการด าเนินงานการพัฒนาสื่อการจัดการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริมและการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๔. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส าหรับใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียน 
๕. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการเรียนการสอน 
๖. ประสานความร่วมมือแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการเรียนการสอน กับสถาบันอื่น 

ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
๗. ด าเนินการประเมินผลการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๘. สรุปการประเมิน และเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 

และพัฒนางาน 
๙. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๑.๒ งานห้องสมุด 

๑. นางสาวสุพรรษา  ค าหล้า คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางขวัญชีวา  ศิริมา  คร ู   รองหัวหน้างาน 
๓. นางสาธิดา  ดวงศร ี  คร ู   คณะท างาน 

๔. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา คร ู   คณะท างาน 

๕. นางสุภาพร  งาสุ้ย  คร ู   คณะท างาน 

๖. นายเกษมสันต์  แพงมา คร ู   คณะท างาน 

๗. นายสมาน  เรืองศรีตระกูล คร ู   คณะท างาน 

๘. นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ  คร ู   คณะท างาน 

๙. นางกชพร  สมสะอาด  คร ู   คณะท างาน 

๑๐. นางราตรี ชาติดร  คร ู   คณะท างาน 

๑๑. นายกัมพล  เส้นสุข  คร ู   คณะท างาน 

๑๒. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง คร ู   คณะท างาน 

๑๓. นายเชิดศักดิ์  บุญยัง  คร ู   คณะท างาน 

๑๔. นางสาวล าไพ  ยางงาม คร ู   คณะท างาน 
๑๕. นายบุญหลาย  มะเค็ง คร ู   คณะท างาน 

๑๖. นางสาวเนตรนภา  ไชยสทิธิ์ คร ู   คณะท างาน 
๑๗. นายนันทิชชา  แสนส าอาง ลูกจ้างชั่วคราว     คณะท างาน 

  ๑๘. นางจริยา  วงศ์ภักดี  พนักงานราชการ  เลขานุการ 

19. นางเนติมน  มีศิริ  คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที ่ 
 ๑. ส ารวจความพร้อมในการให้บริการของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ภายในบริเวณห้องสมุด                 
เพ่ือให้พร้อมในการบริการ 
 ๒. บริการสืบค้นข้อมูล ยืม คืน หนังสือ ต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์และสื่ออ่ืน ๆ แก่ผู้มารับบริการ                  
พร้อมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ หนังสือ ต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์ใหม่ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งร่วมจัดหา
หนังสือต าราใหม ่ๆ ผู้รับบริการได้รับบริการที่เหมาะสม ตามความต้องการ 
 ๓. รวบรวม จัดเก็บ หนังสือ ต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์ อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
 ๔..บริการจัดท าบัตรสมาชิก พร้อมแนะน าการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ และระเบียบวิธีปฏิบัติการใช้
ห้องสมุด ตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด 
 ๕. ร่วมคิดค้นพัฒนาระบบงานห้องสมุดและจัดท าคู่มือให้บริการ ตลอดจนข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด 
 ๖. ลงทะเบียน หนังสือ ต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อต่าง ๆ รวมถึงการส ารวจ จ าหน่าย หนังสือ ต ารา 
วารสารเก่า เพ่ือให้รองรับการตรวจสอบของคณะกรรมการ 
 ๗. สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการด้านต่าง ๆ เพ่ือน าไปพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพ 
 ๘. ด าเนินการประเมินผลการบริหารจัดการห้องสมุด 
 ๙. สรุปผลการประเมิน และเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนางานต่อไป 
 ๑๐. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๒. งานส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
๑. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  ส าลี คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางอรนุช  นามเขียว  คร ู   รองหัวหน้างาน 

๓. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์  คร ู   คณะท างาน 
๔. นางสาวศิรยา  เอกวารีย์ คร ู   คณะท างาน 

๕. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนัยนา บุญกณัฑ์  คร ู   คณะท างาน 

   ๖. นางสาวเกศกัญญา  เนียงภา ครูธุรการ  คณะท างาน 

  ๗. นายนันทิชชา  แสนส าอาง ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

  ๘. นายวสิร์วิชญ์  เสาเวียง ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
  ๙. นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ คร ู   เลขานุการ 
  1๐. นางสาวพรพิมล เพ่ือบุญมาก คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

   1๑. นางสาววรรณจิตร  แก้วปักษา ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
   ๑. รว่มกันวางแผน จัดตกแต่งห้องภายในส านักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
            ๒. บริการข้อมูล ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมหรือผู้ที่ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียน 

๓. ดูแลเครื่องดื่ม อาหารว่างแก่ผู้ที่มาเยี่ยมโรงเรียน  
๔. ส ารวจและเบิก-จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ประจ าส านักงาน 
๕. จัดพิมพ์แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายเพ่ือเสนอของบประมาณ 
๖. จัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไปทุกภาคเรียน 
๗. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพ่ือจัดสอบนักศึกษาทุกภาคเรียน 
 

๘. ให้บริการ.../หน้า ...78... 



๗๘ 

 

๘. ให้บริการ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นและชุมชน 
๙. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๓. งานพัสดุฝ่ายบริหารทั่วไป 
   ๑. นางธนพร  ส าล ี  คร ู   หัวหน้างาน 

๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์  คร ู   เลขานุการ 
๓. นางสาวมาลา  วันทวี  คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
   ๑. วางแผนการบริหารงานพัสดุฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับงานพัสดุกลาง  
            ๒. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบทุกข้ันตอน รวดเร็วและทันเวลาเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดตามมาตรฐานกลาง 
   ๓. จัดท าบัญชีพัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ 
   ๔. ก ากับ ติดตามการบ ารุงรักษาพัสดุ และการปรับซ่อมตลอดจนการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการ
จ าหน่ายพัสดุ 

  ๕. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๔. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
   ๑. นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ คร ู   หัวหน้างาน 

   ๒. นางธนพร  ส าล ี  คร ู   รองหัวหน้างาน 

   ๓. นางสาวเกศกัญญา  เนียงภา ครูธุรการ  คณะท างาน 

  ๔. นายนันทิชชา  แสนส าอาง ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 

๕. นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก คร ู   เลขานุการ 

   ๖. นางสาววรรณจิตร  แก้วปกัษา ลูกจ้างชั่วคราว     ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
   ๑. เก็บรวบรวมสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละงาน  
            ๒. สรุปผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารทั่วไป และเสนอผู้บริหารทราบ 
   ๓. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 

 

แผนภูมิโครงสร้ำงฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

 

 
 

  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  
 

หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
 

รองหัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
 

 
    

   ๑. งานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 

   ๒. งานปกครองระดับชั้น 

   ๓. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   4. งานคณะสี 
   5. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

   6. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   7. งานระเบียบวินัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8. งานสารวัตรนักเรียน และจราจร 

   9. งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 

   10. ชมรม TO BE NUMBER ONE 
      11. โครงการโรงเรียนสุจริต 
   ๑2. งานประเมินผลการด าเนินงาน 

     
 

 

๒๙ 
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ฝ่ายกิจการนักเรียน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน         นายอนุศิษฏ์  โกศล  

มีหน้าที ่ 
  ๑. ก ำหนดกรอบงำน แผนงำนพัฒนำนักเรียนให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียน และนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบ
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็น  
แนวปฏิบัติของครูผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ ในปีกำรศึกษำ 2564 

๒. รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
๓. ก ำกับดูแลกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนกำรประเมินตนเองของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
๔. ก ำกับดูแลกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/ปฏิทินปฏิบัติงำน และงบประมำณด ำเนินกำรของฝ่ำย 
๕. ก ำกับดูแลกำรสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม และ 

งบประมำณกำรของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
๖. ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนทุกงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
๗. ก ำกับดูแลส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่ำนิยมของคน 

ไทย ๑๒ ประกำร มีภูมิคุ้มกันที่ดี อยู่ร่วมกับสังคมอย่ำงสร้ำงสรรค์ ปลอดภัยจำกยำเสพติด และอบำยมุข 

๘. ก ำกับดูแลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
น ำผลกำรประเมินมำวำงแผนปรับปรุง พัฒนำ กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

 9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน     ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ ดาทอง 

มีหน้าที ่ 
 ๑. ปฏิบัติงำนต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน  

 ๒. ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน กรณีท่ีรองผู้อ ำนวยกำรไปรำชกำร 

หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
๓.  ดูแลกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนกำรประเมินตนเองของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

๔.  ดูแลกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/ปฏิทินปฏิบัติงำน และงบประมำณด ำเนินกำรของฝ่ำยฯ  
 ๕.  ดูแลกำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณกำร
ด ำเนินงำนของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

๖.  ดูแลกำรปฏิบัติงำนทุกงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

๗.  ดูแลกำรพัฒนำส่งเสริมควำมประพฤติของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่ำนิยม 

ของคนไทย ๑๒ ประกำร มีภูมิคุ้มกันที่ดี อยู่ร่วมกับสังคมอย่ำงสร้ำงสรรค์ ปลอดภัยจำกยำเสพติด และ
อบำยมุข 

๘. ดูแลกำรประเมิน…/หน้ำ...81 
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  ๘. ดูแลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ น ำผลกำร
ประเมินมำวำงแผนปรับปรุง พัฒนำ กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

 9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน      นายค าพี อินทร์พงษ์ 
มีหน้าที่  
 ๑. ปฏิบัติงำนต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกรองผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

๒. ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน กรณีที่หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
ไปรำชกำร หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  

  ๓. ติดตำมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนกำรประเมินตนเองของฝ่ำยฯ 

  ๔. ติดตำมกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/ปฏิทินปฏิบัติงำน และงบประมำณด ำเนินกำรของฝ่ำยฯ  
 ๕. ติดตำมกำรสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ
กำรของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

 ๖. ติดตำมกำรปฏิบัติงำนทุกงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

 ๗. ติดตำมกำรพัฒนำส่งเสริมควำมประพฤติของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่ำนิยมของ
คนไทย ๑๒ ประกำร มีภูมิคุ้มกันที่ดี อยู่ร่วมกับสังคมอย่ำงสร้ำงสรรค์ปลอดภัยจำกยำเสพติด และอบำยมุข 

 ๘. ติดตำมกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ น ำผลกำร
ประเมินมำวำงแผนปรับปรุง พัฒนำ กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

 ๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 

๑. นำยอนุศิษฏ์ โกศล  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน หัวหน้ำงำน 
๒. ว่ำที่ร้อยตรเีหรียญ ดำทอง ครู    รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำยค ำพี อินทร์พงษ์  ครู    ผู้ช่วยหัวหน้ำงำน 
๔. นำยพันธ์ศักดิ์ งอนสวัน ครู (หน.ม.๑)  คณะท ำงำน 
๕. นำงอรวรรณ หลอมทอง ครู (หน.ม.๒)  คณะท ำงำน 
๖. นำยบุญเลิศ บุญมำ  ครู (หน.ม.๓)  คณะท ำงำน 
๗. นำยกิตติ กำสำ  ครู (หน.ม.๔)  คณะท ำงำน 
๘. นำงญำตำ เรืองศรีตระกูล ครู (หน.ม.๕)  คณะท ำงำน 
๙. นำยวัชรินทร์ หอมค ำ  ครู (หน.ม.๖)  คณะท ำงำน 
๑๐. นำงสำวนภำพิมพ์ ทองปัญญำ ครู    คณะท ำงำน 
๑๑. นำงจำรุวรรณ น้อยพลำย ครู    คณะท ำงำน 
๑๒. นำงสำวณภำย์  ทนงค์ ครู    คณะท ำงำน 
๑๓. นำยทวีพงษ์ ประพันธ์ ครู    คณะท ำงำน 
๑๔. นำยทองพูล ทุมโยมำ  ครู    คณะท ำงำน 
๑๕. นำยมำนพศักดิ์ เนตรแก้ว ครู    คณะท ำงำน 

15. นำยทองพูล…/หน้ำ...82 
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๑๖. นำงกัลย์กมล โรจนนัครวงศ์ ครู    คณะท ำงำน 
๑๗. นำงสำวพุทธรักษำ  ถิระโคตร ครู    คณะท ำงำน 
๑๘. นำยกัมพล เส้นสุข  ครู    คณะท ำงำน 
๑๙. นำงสำวลัดดำวัลย์  นวลแย้ม ครู    คณะท ำงำน 
๒๐. นำงสำวสุภำวดี  สิงห์คูณ ครู    คณะท ำงำน  
๒๑. นำงสำวชัญญภัค  สินศิร ิ ครู    คณะท ำงำน 
๒๒. นำยอัทธ์  ค ำอุดม  ครู    คณะท ำงำน 
๒๓. นำยพศิน  มีศิริ  ครู    คณะท ำงำน 
๒๔. นำงกชพร  สมสะอำด ครู    คณะท ำงำน 
๒๕. นำงสำวพรพิมล  เพ่ือบุญมำก ครู    คณะท ำงำน 
๒๖. นำยเชิดศักดิ์  บุญยัง           ครู    คณะท ำงำน 
๒๗. นำงสุภำพร งำสุ้ย  ครู    คณะท ำงำน 
๒๘. นำยชำญณรงค์  แผนพุทธำ ครู    คณะท ำงำน 
๒๙. นำงสำวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง ครู    คณะท ำงำน 
๓๐. นำงสำวลดำวัลย์  สัตยำพันธุ์ ครู    คณะท ำงำน 
๓๑. นำงสุทธำอร  โคตรมิตร ครู    คณะท ำงำน 
๓๒. นำงปำจำรีย์  ทินบุตร ครู    คณะท ำงำน 
๓๓. นำงสำวเมษำ  เพ็งชัย ครู    คณะท ำงำน 
๓๔. นำงสำวแคทลียำ  โมทะจิตร ครู    คณะท ำงำน 
๓๕. นำงอรนุช  นำมเขียว  ครู    คณะท ำงำน 
๓๖. นำงสำวพวงผกำ  แก้วยงค์ ครู    คณะท ำงำน 
๓๗. นำงสำวลลิดำ  โสดำมุข ครู    คณะท ำงำน 
๓๘. นำงสำวศิรยำ  เอกวำรีย์ ครู    คณะท ำงำน 
๓๙. นำงจำรุวรรณ  แสงส่อง พนักงำนรำชกำร  คณะท ำงำน 
๔๐. นำงสำวอลิชำ  สมบูรณ์ ครู    เลขำนุกำร 
๔๑. นำยวิทยำ ค ำพันธ์  ครู    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๒. นำงสำวชนิดำภำ  สุทธิทักษ์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  
 1. ก ำหนดกรอบงำน/แผนงำน/โครงกำร และปฏิทินปฏิบัติงำน ของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

 ๒. ก ำกับนิเทศติดตำมให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน โครงกำรและ
ปฏิทินปฏิบัติงำนของฝ่ำย ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
 ๓. จัดท ำคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ให้เสร็จทันตำมก ำหนดวันปฐมนิเทศนักเรียน ม. ๑ และ ม. ๔ 
 ๔. จัดท ำค ำสัง่แม่บทเพ่ือมอบหมำยงำนบุคลำกรในฝ่ำย ให้เสร็จก่อนเปิดภำคเรียนที่ ๑ 
 ๕.จัดปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ให้เสร็จก่อนเปิดภำคเรียนที่ ๑ 
 ๖. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเรียน อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 
 ๗. จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ำยระดับชั้นเรียน เพ่ือสรรหำผู้ปกครองเครือข่ำยระดับโรงเรียน 
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 ๘. จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนกำรปฏิบัติของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน เพ่ือรับกำรประเมิน 
 ๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

1. งานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 

1.นำงจำรุวรรณ น้อยพลำย ครู    หัวหน้ำงำน 
2.นำงสำวณภำย์  ทนงค์  ครู    รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำงสำวลัดดำวัลย์ นวลแยม้ ครู    พัสดุ 
4. นำงสำวสุภำวดี สิงห์คูณ ครู    แผนงำน 
5. นำงสำวชัญญภัค สินศิร ิ ครู    สวัสดิกำร 
6. นำงสำวอลิชำ สมบูรณ์  ครู    เลขำนุกำร 
7. นำยวิทยำ  ค ำพันธ์  ครู    ประชำสัมพันธ์/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8. นำงสำวชนิดำภำ สุทธิทักษ์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
 1. จัดท ำโครงกำร/แผนงำน/สำรสนเทศของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

2. จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำน ติดตำมงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/ของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

3. สรุปรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกกิจกรรม 

4. ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำร/ธุรกำรของฝ่ำยกิจกำรนักเรียนให้ทันก ำหนดเวลำ 

5. จัดเตรียมเอกสำรแบบฟอร์มต่ำงๆ ที่ใช้ในฝ่ำยกิจกำรนักเรียนให้เพียงพอพร้อมใช้งำน 

6. จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม จดรำยงำนกำรประชุมของฝ่ำยกิจกำรนักเรียนทุกครั้ง 

7. ปฏิบัติหน้ำที่พัสดุ แผนงำน สวัสดิกำร และสำรสนเทศของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

8. จัดท ำทะเบียนกำรส่งเสริมควำมประพฤติของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน และกำร 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

9. ให้กำรต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้มำติดต่องำนกับฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

10. ประเมินควำมพึงพอใจกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

11. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2. งานปกครองระดับชั้น 
1. นำยวัชรินทร์ หอมค ำ  หัวหน้ำระดับ ม.๖ หัวหน้ำงำน 
2. นำงญำตำ เรืองศรีตระกูล หัวหน้ำระดับ ม.๕ รองหัวหน้ำงำน  
3. นำยพันธ์ศักดิ์ งอนสวัน  หัวหน้ำระดับ ม.๑ คณะท ำงำน 

4. นำงกชพร  สมสะอำด  รองหัวหน้ำระดับ ม.1 คณะท ำงำน 

5. นำงสำวพรพิมล เพ่ือบุญมำก เลขำนุกำรระดับ ม.1 คณะท ำงำน 

6. นำงอรวรรณ หลอมทอง หัวหน้ำระดับ ม.๒  คณะท ำงำน 

7. นำยทวีพงษ์  ประพันธ์  รองหัวหน้ำระดับ ม.2 คณะท ำงำน 

8. นำยเชิดศักดิ์  บุญยัง  เลขำนุกำรระดับ ม.2 คณะท ำงำน 

9. นำงจำรุวรรณ…/หน้ำ...84 
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9. นำงจำรุวรรณ  แสงส่อง ผู้ช่วยเลขำนุกำรระดับ ม.2 คณะท ำงำน 

10. นำงสุภำพร  งำสุ้ย  รองหัวหน้ำระดับ ม.3 คณะท ำงำน 
11. นำยกิตติ กำสำ  หัวหน้ำระดับ ม.๔ คณะท ำงำน 

12. นำยชำญณรงค์ แผนพุทธำ รองหัวหน้ำระดับ ม.4 คณะท ำงำน 

13. นำงสำวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง เลขำนุกำรระดับ ม.4 คณะท ำงำน 

14.  นำงสำวลดำวัลย์ สัตยำพันธุ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำรระดับ ม.4 คณะท ำงำน 
15. นำงสุทธำอร โคตรมิตร รองหัวหน้ำระดับ ม.5 คณะท ำงำน 
16. นำงปำจำรีย์  ทินบุตร รองหัวหน้ำระดับ ม.5 คณะท ำงำน 
17. นำงสำวเมษำ เพ็งชัย  เลขำนุกำรระดับ ม.5 คณะท ำงำน 
18. นำงสำวแคทลียำ  โมทะจิตร ผู้ช่วยเลขำนุกำรระดับ ม.5 คณะท ำงำน 
19. นำงอรนุช  นำมเขียว  รองหัวหน้ำระดับ ม.6 คณะท ำงำน 
20. นำงสำวพวงผกำ แก้วยงค์ เลขำนุกำรระดับ ม.6 คณะท ำงำน 

21. นำงสำวลลิดำ  โสดำมุข ผู้ช่วยเลขำนุกำรระดับ ม.6 คณะท ำงำน 

22. ครูประจ ำชั้น ม. 1-ม. 6  ทุกห้อง   คณะท ำงำน 

23. นำยบุญเลิศ บุญมำ  หัวหน้ำระดับ ม.๓ เลขำนุกำร 

24. นำงสำวศิรยำ  เอกวำรีย์ เลขำนุกำรระดับ ม.3 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หัวหน้าระดับ 

มีหน้าที่  
 ๑. จัดท ำแผนงำน โครงกำร ปฏิทินปฏิบัติงำนของระดับชั้น ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้  

 ๒. จัดปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ก่อนเปิดภำคเรียนที่ ๑
ของปีกำรศึกษำนี้ และสรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 

 ๓. จัดครูประจ ำชั้น ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เหมำะสม มีประสิทธิภำพ ส่งผลดีต่อกำรปฏิบัติงำน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งระบบ 

 ๔. ติดตำมกำรจัดท ำสมุดประจ ำตัวนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ปพ.๕ ปพ.๖ และ ปพ.๘  
 ๕. ติดตำมและรำยงำนนักเรียนที่ขำดเรียนนำน ติดต่อกันตั้งแต่ ๕ วันขึ้นไป ให้ผู้บริหำรทรำบ 

 ๖. ติดตำมกำรแก้ ๐ ร มส มผ ของนักเรียนให้มีผลกำรเรียนผ่ำน สำมำรถจบหลักสูตรได้ตำมก ำหนด 
 ๗. ติดตำมกำรส่งแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)และแบบบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน               
ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนสิงหำคม ของทุกปี 
 ๘. ติดตำมกำรลงก ำกับแถว กำรเช็คชื่อนักเรียนของครูประจ ำชั้นก่อนเคำรพธงชำติ กำรส่งข้อมูล 
SMSS ให้ส่งทุกวันที่นักเรียนมำเรียน ภำยในเวลำ 09.00 น. และกำรเช็คชื่อนักเรียนประจ ำชั้นก่อนสวดมนต์
ไหว้พระ 

 ๙. ติดตำมและรวบรวมแบบบันทึกโฮมรูมของครูประจ ำชั้นส่งภำยในวันที่ ๕ ของเดือน 
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 ๑๐. จัดท ำโครงกำรและด ำเนินกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นปีกำรศึกษำ            
ละ ๑ ครั้ง และสรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 

 ๑๑. ประชุมวำงแผนกำรจัดนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ ประเพณี เทศกำล ของส่วนรำชกำร 
หน่วยงำน และชุมชน ให้ชัดเจน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๑๒. ด ำเนินกำรแก้ไขพัฒนำพฤติกรรมนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน ร่วมกับครูประจ ำ
ชั้น ครูแนะแนว และผู้ปกครองนักเรียนในระดับขั้นที่รับผิดชอบ ให้สำมำรถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 ๑๓. ด ำเนินกำรขออนุญำตพำนักเรียนไปทัศนศึกษำนอกสถำนที่ ตำมระเบียบปฏิบัติและรำยงำน                 
ผลกำรไปทัศนศึกษำของแต่ละระดับชั้น ให้เสร็จสิ้นภำยในเดือนกุมภำพันธ์  
 ๑๔. สรุปรำยงำนผลกำรคัดกรองนักเรียนในระดับชั้นที่มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ และด ำเนินกำร
พัฒนำคุณลักษณะของนักเรียนดังกล่ำว ตำมกลุ่มหนัก กลำง เบำ หรือตำมข้อตกลงของคณะกรรมกำรพิจำรณำ
คัดกรอง ให้แล้วเสร็จภำยในสัปดำห์ที่ ๒ ของเดือนมีนำคม 

 ๑๕. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

เลขานุการระดับ 

มีหน้าที่  
 ๑. ประสำนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/ปฏิทินปฏิบัติงำนของระดับชั้น ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 
 ๒. ประสำนกำรจัดครูประจ ำชั้น ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เหมำะสม มีประสิทธิภำพ ส่งผลดีต่อ
กำรปฏิบัติงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งระบบ 

 ๓. ประสำนกำรจัดท ำสมุดประจ ำตัวนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน  ได้แก่ ปพ.๕ ปพ.๖ และ ปพ.๘  
 ๔. ประสำนและรำยงำนนักเรียนที่ขำดเรียนนำน ติดต่อกันตั้งแต่ ๕ วันขึ้นไป ให้ผู้บริหำรทรำบ 

 ๕. ประสำนกำรแก้ ๐ ร มส มผ ของนักเรียนให้ผ่ำน สำมำรถจบหลักสูตรได้ตำมก ำหนด 
 ๖. ประสำนกำรส่งแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)และแบบบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนให้แล้ว
เสร็จภำยในเดือนกรกฎำคม ของทุกปี  
 ๗. ประสำนกำรลงก ำกับแถว กำรเช็คชื่อนักเรียนของครูประจ ำชั้นก่อนเคำรพธงชำติ กำรส่งข้อมูลSMSS
ให้ส่งทุกวันที่นักเรียนมำเรียน ภำยในเวลำ 09.00 น. และกำรเช็คชื่อนักเรียนประจ ำชั้นก่อนสวดมนต์ไหว้พระ 

 ๘. ประสำนและรวบรวมแบบบันทึกโฮมรูมของครูประจ ำชั้น ส่งภำยในวันที่ ๕ ของเดือน 
 ๙. ประสำนกำรจัดท ำโครงกำรและด ำเนินกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ปี
กำรศึกษำละ ๑ ครั้ง และรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 

 ๑๐. จัดท ำหนังสือเชิญประชุม จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม จดรำยงำนกำรประชุมครูระดับชั้น 
 ๑๑. ประสำนกำรด ำเนินกำรแก้ไขพัฒนำพฤติกรรมนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน              
ในระดับชั้นที่รับผิดชอบ ให้สำมำรถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมำะสม 
 ๑๒. ประสำนกำรขออนุญำตพำนักเรียนไปทัศนศึกษำนอกสถำนที่ ตำมระเบียบปฏิบัติและรำยงำนผล
กำรไปทัศนศึกษำ ของแต่ละระดับชั้น ให้เสร็จสิ้นภำยใน เดือนกุมภำพันธ์   

๑๓. ส่งสรุปรำยงำน…/หน้ำ...86 



86 
 

 

 

 ๑๓. ส่งสรุปรำยงำนผลกำรคัดกรองนักเรียนในระดับชั้นที่มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ และด ำเนินกำร
พัฒนำคุณลักษณะของนักเรียนดังกล่ำว ตำมกลุ่มหนัก กลำง เบำ หรือตำมข้อตกลงของคณะกรรมกำรพิจำรณำ
คัดกรอง ให้แล้วเสร็จภำยในสัปดำห์ที่ ๒ ของเดือน มีนำคม 

 ๑๔. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
ครูประจ าชั้น 

มีหน้าที ่ 
 ๑. เข้ำพบนักเรียนในคำบโฮมรูมตำมตำรำงสอน ให้ค ำแนะน ำปรึกษำกับนักเรียนประจ ำชั้น 

 ๒. ด ำเนินกำรเลือกตั้งหัวหน้ำชั้น รองหัวหน้ำชั้น หัวหน้ำเวร และรองหัวหน้ำเวรท ำควำมสะอำด 

 ๓. ครูประจ ำชั้น ม.๑ ทุกห้อง ให้ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลนักเรียนผ่ำนระบบ “ระบบปัจจัยพื้นฐำน
นักเรียนยำกจน: https://cct.thaieduforall.org/”เพ่ือให้กำรช่วยเหลือนักเรียนยำกจนทุกคน 
 ๔. จัดท ำสมุดประจ ำตัวนักเรียนได้แก่ปพ.๕ ปพ.๖ และ ปพ.๘ ให้เป็นปัจจุบัน และส่งตำมก ำหนด   
 ๕. ติดตำมและรำยงำนนักเรียนที่ขำดเรียนนำน ติดต่อกันตั้งแต่ ๕ วันขึ้นไป ให้ผู้บริหำรทรำบ 

 ๖. ติดตำมกำรแก้ ๐ ร มส มผ กำรเรียนซ้ ำ กำรลงทะเบียนเรียนวิชำเลือกเพ่ิมเติม กำรตรวจสอบ
จ ำนวนหน่วยกำรเรียนของนักเรียนประจ ำชั้นว่ำครบถ้วนหรือไม่ เพ่ือให้สำมำรถจบหลักสูตรได้ตำมก ำหนด 
 ๗. ส่งแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)และแบบบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนตำมปฏิทินงำน 

 ๘. ลงก ำกับแถว เช็คชื่อนักเรียนประจ ำชั้นก่อนเคำรพธงชำติ ส่งข้อมูล SMSS ของนักเรียนประจ ำชั้น 
และมำเช็คชื่อนักเรียนประจ ำชั้นก่อนสวดมนต์ไหว้พระ 

 ๙. ส่งแบบบันทึกโฮมรูมของชั้นเรียนที่รับผิดชอบ ภำยในวันที่ ๕ ของเดือน 

 ๑๐. ก ำกับดูแลนักเรียนประจ ำชั้นให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน 

 ๑๑. ก ำกับดูแลนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมของคณะสีที่สังกัด เช่น กำรประชุมคณะสี กำรแข่งขันกีฬำ
ภำยใน กำรรับผิดชอบเขตรักษำควำมสะอำด ภำยในบริเวณโรงเรียนตำมที่ได้รับมอบหมำย เป็นต้น 
 ๑๒. ก ำกับดูแลและขออนุญำตนักเรียนไปร่วมกิจกรรมทำงศำสนำประเพณี กีฬำ วิชำกำร หรือ เทศกำล 
 ๑๓. ขออนุญำตพำนักเรียนไปทัศนศึกษำนอกสถำนที่ ตำมระเบียบปฏิบัติและรำยงำนผลตำมก ำหนด 

 ๑๔. สรุปรำยงำนผลกำรคัดกรองนักเรียนในระดับชั้นที่มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ และด ำเนินกำร
พัฒนำคุณลักษณะของนักเรียนดังกล่ำว ให้แล้วเสร็จภำยในสัปดำห์ที่ ๒ ของเดือนมีนำคม  
 ๑๕. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. นำงสำวณภำย์  ทนงค์  ครู    หัวหน้ำงำน 
 2. นำงสำวสุภำวดี สิงห์คูณ ครู    รองหัวหน้ำงำน 
 3. นำยพันธ์ศักดิ์ งอนสวัน หัวหน้ำระดับ ม.๑ คณะท ำงำน 
 4. นำงอรวรรณ หลอมทอง หัวหน้ำระดับ ม.๒ คณะท ำงำน 
 5. นำยบุญเลิศ บุญมำ  หัวหน้ำระดับ ม.๓ คณะท ำงำน 
6. นำยกิตติ กำสำ  หัวหน้ำระดับ ม.๔ คณะท ำงำน 

7. นำงญำตำ…/หน้ำ...87 
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7. นำงญำตำ เรืองศรีตระกูล หัวหน้ำระดับ ม.5 คณะท ำงำน 
8. นำยวัชรินทร์ หอมค ำ  หัวหน้ำระดับ ม.๖ คณะท ำงำน 
 9. ครูประจ ำชั้น ม. 1-6   ทุกห้อง   คณะท ำงำน 
 10. นำงสำวนภำพิมพ์ ทองปัญญำ ครู    คณะท ำงำน 
 11. นำยมำนพศักดิ์ เนตรแก้ว ครู    คณะท ำงำน 

 12. นำยทวีพงษ์ ประพันธ์ ครู    คณะท ำงำน 
13. นำงสำวพุทธรักษำ ถิระโคตร ครู    คณะท ำงำน 

 14. นำงจำรุวรรณ น้อยพลำย ครู    คณะท ำงำน 

 15. นำยทองพูล ทุมโยมำ  ครู    คณะท ำงำน 

 16. นำงสำวชัญญภัค สินศิร ิ ครู    คณะท ำงำน 
17. นำงสำวลัดดำวัลย์ นวลแย้ม ครู    เลขำนุกำร 

 18 นำงสำวอลิชำ สมบูรณ์ ครู    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 19. นำงสำวชนิดำภำ สุทธิทักษ์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
 1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/ปฏิทินปฏิบัติงำน และด ำเนินกำรให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 

๒. จัดท ำเอกสำรแบบฟอร์มต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไว้บริกำรให้พียงพอ 

 ๓. ปฏิบัติงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภำพ โดยมีกระบวนกำรวิธีกำรและเครื่องมือที่
มีคุณภำพและมีมำตรฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ทั้ง ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

  ๓.๑ กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
  ๓.๒ กำรคัดกรองนักเรียน (ตำมแบบประเมินSDQ ๑.กลุ่มปกติ  ๒.กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหำ) 
  ๓.๓ กำรส่งเสริมนักเรียน (ให้ก ำลังใจยกย่องชมเชย ให้โอกำส และแสดงออกท่ีเหมำะสม) 

๓.๔ กำรป้องกันและแก้ปัญหำ(ให้กำรอบรม ตักเตือน ให้ค ำแนะน ำปรึกษำ ก ำกับ ติดตำม) 
  ๓.๕ กำรส่งต่อ (ภำยใน/ภำยนอก) 

 4. ประสำน และส่งเสริมให้หัวหน้ำระดับชั้น ครูประจ ำชั้น บุคลำกรในโรงเรียน ผู้ปกครอง  
ชุมชน หน่วยงำน และองค์กรภำยนอก มีส่วนร่วมในกำรติดตำมช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับกำร
ติดตำมช่วยเหลือพัฒนำเต็มศักยภำพ เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 

 5. ส่งแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)และแบบบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ให้ 
เสร็จสิ้นภำยในเดือนกรกฎำคม  
 6. ให้ค ำปรึกษำ แก่นักเรียนที่มีปัญหำด้ำนต่ำงๆ ร่วมกับครูประจ ำชั้น หรือส่งต่อไปยังบุคคล 
หน่วยงำน หรือส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนเป็นรำยบุคคล 

 7. ส ำรวจนักเรียนที่เดินทำงมำโรงเรียนโดยรถรับ-ส่ง และส ำรวจข้อมูลของผู้ประกอบกำรรถรับ-ส่ง
เพ่ือจัดท ำทะเบียนประวัติของผู้ประกอบกำรรถรับ–ส่งไว้ตรวจสอบให้ถูกต้องตำมที่ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ก ำหนด 

8. ปฏิบัติงำนอื่นๆ…/หน้ำ...88 
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 8. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

4. งานคณะสี 
1. นำงสำวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์ ครูหัวหน้ำงำนคณะสี ประธำนคณะท ำงำน 
 2. นำยพันธ์ศักดิ์ งอนสวัน หัวหน้ำระดับ ม.๑ คณะท ำงำน 
 3. นำงอรวรรณ หลอมทอง หัวหน้ำระดับ ม.๒ คณะท ำงำน 
 4. นำยบุญเลิศ บุญมำ  หัวหน้ำระดับ ม.๓ คณะท ำงำน 
5. นำยกิตติ กำสำ  หัวหน้ำระดับ ม.๔ คณะท ำงำน 

6. นำงญำตำ เรืองศรีตระกูล หัวหน้ำระดับ ม.5 คณะท ำงำน 
7. นำยวัชรินทร์ หอมค ำ  หัวหน้ำระดับ ม.๖ คณะท ำงำน 
8. ครูหัวหน้ำคณะสีทุกคณะสี    คณะท ำงำน 
9. นักเรียนประธำนคณะสีทุกคณะสี   คณะท ำงำน 
10. นำยกัมพล  เส้นสุข  หัวหน้ำกลุ่มสำระสุขศึกษำฯ เลขำนุกำร 

11. นำงสำวชนิดำภำ สุทธิทักษ์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ 
 ๑. จัดท ำแผนงำน โครงกำร และปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนคณะสี  
 2. พิจำรณำจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  เข้ำสังกัดคณะสีให้ครบทั้ง 6 
คณะสี โดยพิจำรณำจำกจ ำนวนนักเรียน และควำมรับผิดชอบของนักเรียนทุกห้อง ทุกระดับชั้นประกอบด้วย
คณะสีฟ้ำ (อู่ทอง) คณะสีเหลือง(สุโขทัย)คณะสีม่วง(เชียงแสน)คณะสีแดง(อยุธยำ)คณะสีเขียว(รัตนโกสินทร์) 
และคณะสีชมพู(ธนบุรี) 
 3. จัดประชุมเลือกตั้งนักเรียนประธำนคณะสี ปีกำรศึกษำถัดไป ให้เสร็จสิ้นภำยใน ภำคเรียนที่ 2 ของ
ปีกำรศึกษำนี้ 
 4. ประชุมเลือกตั้งครูหัวหน้ำคณะสี (คนใหม่) ให้เสร็จสิ้นภำยในต้นภำคเรียนที่ 1 ของปีกำรศึกษำ
ปัจจุบัน 
 5. ให้ทุกคณะสี รำยงำนผลกำรเลือกตั้งนักเรียนประธำนคณะสี ครูหัวหน้ำคณะสี พร้อมเสนอรำยชื่อ
คณะกรรมกำรบริหำรคณะสี ให้ครบทุกต ำแหน่ง ได้แก่ รองหัวหน้ำคณะสี รองประธำน เลขำนุกำร เหรัญญิก 
สวัสดิกำร ฝ่ำยกีฬำ กรีฑำ ขบวนพำเหรด แสตนเชียร์ กำรเชียร์ ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย รักษำควำมสะอำด
กรรมกำรตัดสิน และฝ่ำยประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 6. ร่วมก ำหนดบริเวณรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำควำมสะอำด ดูแลรักษำสวนหย่อม อำคำรสถำนที่ 
และก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะสี ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 7. ร่วมก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติตนของนักเรียนในสังกัดคณะสี ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน เป็น
สมำชิกท่ีดีของสังคม มีจิตอำสำ เสียสละ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และตนเอง 
 8. ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะสี ทั้ง 6 คณะสี เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรมส ำคัญต่ำงๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ตลอดปีกำรศึกษำ 

9. กิจกรรมที่ปฏิบัติเสร็จ…/หน้ำ...89 
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 9. กิจกรรมที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือพบปัญหำใด ๆ ในขณะปฏิบัติงำน ให้บันทึกรำยงำนให้
ผู้บริหำรทรำบตำมสำยงำน เพ่ือรับทรำบ และร่วมแก้ไขปัญหำ 

5. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

1. นำยค ำพี อินทร์พงษ์  ครู    หัวหน้ำงำน 
2. นำงสำวอลิชำ สมบูรณ์  ครู    รองหัวหน้ำงำน 
3. นำงสำวณภำย์ ทนงค์  ครู    คณะท ำงำน 
4. นำยพันธ์ศักดิ์ งอนสวัน  หัวหน้ำระดับ ม.๑ คณะท ำงำน 
5. นำงอรวรรณ หลอมทอง หัวหน้ำระดับ ม.๒ คณะท ำงำน 
6. นำยบุญเลิศ บุญมำ  หัวหน้ำระดับ ม.๓ คณะท ำงำน 
7. นำยกิตติ กำสำ  หัวหน้ำระดับ ม.๔ คณะท ำงำน 
8. นำงญำตำ เรืองศรีตระกูล หัวหน้ำระดับ ม.๕ คณะท ำงำน 
9. นำยวัชรินทร์ หอมค ำ  หัวหน้ำระดับ ม.๖ คณะท ำงำน 
10. ครูประจ ำชั้น ม. 1-6  ทุกห้อง   คณะท ำงำน . 
11. นำงสำวสุภำวดี สิงห์คูณ ครู    เลขำนุกำร 
12. นำงสำวลัดดำวัลย์ นวลแย้ม ครู    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
13. นำงสำวชนิดำภำ สุทธิทักษ์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  
 ๑.จัดท ำแผนงำน โครงกำร และปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนเครือข่ำยผู้ปกครอง   

 ๒. จัดกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียนอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง เพ่ือสรรหำ 

ผู้ปกครองเครือข่ำยระดับชั้นเรียนภำยในเดือนสิงหำคม และสรุปรำยผลกำรจัดกิจกรรม 
 ๓. จัดกำรประชุมผู้ปกครองเครือข่ำยระดับชั้นเรียน เพ่ือสรรหำผู้ปกครองเครือข่ำยระดับโรงเรียน 
ภำยในเดือนกันยำยนและสรุปรำยผลกำรจัดกิจกรรม 
 ๔. วำงแผนกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร และพัฒนำโรงเรียน 
 ๕. ประสำน/ด ำเนินงำนเครือข่ำยผู้ปกครองตำมแผน/กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในปฏิทินปฏิบัติงำน 

 ๖. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

6. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  1. นำยทวีพงษ์ ประพันธ์   ครู    หัวหน้ำงำน 
  2. นำยทองพูล ทุมโยมำ  ครู    รองหัวหน้ำงำน 
  3. นำยพันธ์ศักดิ์ งอนสวัน หัวหน้ำระดับ ม.๑ คณะท ำงำน 
  4. นำงอรวรรณ หลอมทอง หัวหน้ำระดับ ม.๒ คณะท ำงำน 

  5. นำยบุญเลิศ บุญมำ  หัวหน้ำระดับ ม.๓ คณะท ำงำน 
  6. นำยกิตติ กำสำ  หัวหน้ำระดับ ม.๔ คณะท ำงำน 
  7. นำงญำตำ เรืองศรีตระกูล หัวหน้ำระดับ ม.๕ คณะท ำงำน 

8. นำยวัชรินทร…์/หน้ำ...90 
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  8. นำยวัชรินทร์ หอมค ำ  หัวหน้ำระดับ ม.๖ คณะท ำงำน 
  9. ครูประจ ำชั้น ม. 1-6   ทุกห้อง   คณะท ำงำน 

  10. นำยมำนพศักดิ์ เนตรแก้ว ครู    คณะท ำงำน 

  11. นำยอัทธ์  ค ำอุดม  ครู    คณะท ำงำน 
  12. นำยพศิน มีศิริ  ครู    คณะท ำงำน 
  13. นำงสำวพุทธรักษำ ถิระโคตร ครู    คณะท ำงำน 

  14. นำงสำวสุภำวดี สิงห์คูณ ครู    เลขำนุกำร 
  15. นำงสำวชนิดำภำ สุทธิทักษ์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  
 ๑. จัดท ำแผนงำนโครงกำร และปฏิทินปฏิบัติงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียนจัดหำ
เครื่องมือ และน้ ำยำตรวจปัสสำวะ เพ่ือใช้คัดกรองนักเรียนในระดับห้องเรียนโดยครูประจ ำชั้นเป็นผู้คัดกรองใน
เบื้องต้น และแบ่งกลุ่มกำรคัดกรองออกเป็น ๒กลุ่ม ได้แก่  ๑.กลุ่มปกติ ๒.กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหำ 

๒. จัดครูเวรออกตรวจตรำภำยในบริเวณโรงเรียน ตำมศำลำพักร้อน ม้ำนั่งตำมร่มไม้ ห้องน้ ำนักเรียน  
สนำมกีฬำ โรงอำหำร หอประชุม และบริเวณอ่ืนๆ ที่เป็นจุดอับ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหำนักเรียนหลบเรียน
ใช้สำรเสพติด เล่นกำรพนัน ลักขโมย ทะเลำะวิวำท ชู้สำว เล่นเกม และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อ่ืนๆ 

๓. ประสำนงำนกับครูหัวหน้ำระดับ ครูประจ ำชั้น สำรวัตรนักเรียน ผู้ปกครอง ในกำรก ำกับดูแล 

แก้ปัญหำนักเรียนที่มีประวัติกำรใช้ยำเสพติด และอบำยมุขอ่ืนๆ เพื่อให้สำมำรถ ลด ละ เลิก ได้ตำมล ำดับ 
 ๔. รวบรวมรำยชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อสะดวกในกำรก ำกับ ติดตำม แก้ไข และพัฒนำให้สำมำรถ   
ลด ละ เลิก ห่ำงไกลจำกยำเสพติด และตั้งใจเรียนให้จบหลักสูตร 

 ๕. ประสำนกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรตรวจปัสสำวะนักเรียนทุกระดับชั้น               
เพ่ือคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ให้สำมำรถแก้ปัญหำกำรใช้ยำเสพติดของ
นักเรียนกลุ่มดังกล่ำว ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถยับยั้งกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในโรงเรียนได้ 

๖. สนับสนุนและส่งเสริม“โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว” เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันและ 

แก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุข ตำมนโยบำย ให้เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

  

๗. จัดกิจกรรมพัฒนำแก้ไขพฤติกรรมให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกร 

จำกส่วนรำชกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมรู้ และก ำหนดกิจกรรมในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
๘. รำยงำนผลกำรท ำกิจกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียนตำมปฏิทิน 

๙. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

7. งานระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. นำงสำวนภำพิมพ์ ทองปัญญำ ครู    หัวหน้ำงำน 
๒. นำยมำนพศักดิ์ เนตรแก้ว ครู    รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำยทวีพงษ์ ประพันธ์   ครู    รองหัวหน้ำงำน 

4. นำยค ำพี…/หน้ำ...91 
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๔. นำยค ำพี  อินทร์พงษ์  ครู    คณะท ำงำน 
๕. นำยพันธ์ศักดิ์ งอนสวัน หัวหน้ำระดับ ม.๑ คณะท ำงำน 
๖. นำงอรวรรณ หลอมทอง หัวหน้ำระดับ ม.๒ คณะท ำงำน 
๗. นำยบุญเลิศ บุญมำ  หัวหน้ำระดับ ม.๓ คณะท ำงำน 
๘. นำยกิตติ กำสำ  หัวหน้ำระดับ ม.๔ คณะท ำงำน 
๙. นำงญำตำ เรืองศรีตระกูล หัวหน้ำระดับ ม.๕ คณะท ำงำน 
๑๐. นำยวัชรินทร์ หอมค ำ  หัวหน้ำระดับ ม.๖ คณะท ำงำน 
๑๑. นำงสำวพรพิมล เพ่ือบุญมำก เลขำนุกำรระดับ ม.1 คณะท ำงำน 
๑๒.  นำยเชิดศักดิ์  บุญยัง  เลขำนุกำรระดับ ม.2 คณะท ำงำน 
๑๓. นำงจำรุวรรณ  แสงส่อง ผู้ช่วยเลขำนุกำรระดับม.2 คณะท ำงำน 
๑๔. นำงสำวศิรยำ  เอกวำรีย์ เลขำนุกำรระดับ ม.3 คณะท ำงำน 
๑๕. นำงสำวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง เลขำนุกำรระดับ ม.4 คณะท ำงำน 
๑๖. นำงสำวเมษำ เพ็งชัย  เลขำนุกำรระดับ ม.5 คณะท ำงำน 
๑๗. ครูประจ ำชั้น ม. 1-6  ทุกห้อง   คณะท ำงำน 
๑๘. นำงสำวอลิชำ สมบูรณ์ ครู    เลขำนุกำร 
๑๙. นำงสำวพวงผกำ แก้วยงค์ เลขำนุกำรระดับ ม.6 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๐. นำงสำวลลิดำ  โสดำมุข ผู้ช่วยเลขำนุกำรระดับ ม.6 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๑. นำงสำวชนิดำภำ สุทธิทักษ์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  
 ๑. จัดท ำแผนงำน โครงกำร และปฏิทินปฏิบัติงำน ระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

๒. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 

๓. ก ำกับดูแลแก้ไขนักเรียนที่ปฏิบัติตนผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนเป็นรำยบุคคล มีแบบ 

บันทึกกำรติดตำม แก้ไข และพัฒนำพฤติกรรมนักเรียน ไว้เป็นหลักฐำนตำมระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน 

๔. ตรวจเครื่องแต่งกำยนักเรียนในแถว ในชั้นเรียน เพ่ือติดตำมแก้ไขให้ถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน 
๕. ด ำเนินกำรคัดกรองนักเรียนที่มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ จัดกิจกรรมแก้ไข และพัฒนำนักเรียน

กลุ่มดังกล่ำว ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมตำมปฏิทินปฏิบัติงำน 
๖. ก ำหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และประเมินผลนักเรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน และคุณลักษณะของพลเมืองตำมระบอบประชำธิปไตยอย่ำงหลำกหลำยและต่อเนื่อง 

๗. จัดท ำ/รวบรวมบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนที่ประพฤติดีมีสมุดบันทึกควำมดี ไว้เป็นหลักฐำน 

๘. ยกย่องเชิดชูสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่นักเรียนที่มีควำมประพฤติดี เพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับส่วนรวม 

๙. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

8. งานสารวัตรนักเรียนและจราจร 
๑. นำยมำนพศักดิ์  เนตรแก้ว ครู    หัวหน้ำงำน 
๒. นำยอัทธ์  ค ำอุดม  ครู    รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำยทวีพงษ ์ ประพันธ์  ครู    คณะท ำงำน 
๔. นำยพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน หัวหน้ำระดับ ม.๑ คณะท ำงำน 

๕. ด ำเนินกำรคัดกรองนักเรียน…/หน้ำ...92 
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๕. นำงอรวรรณ หลอมทอง หัวหน้ำระดับ ม.๒ คณะท ำงำน 
๖. นำยบุญเลิศ  บุญมำ  หัวหน้ำระดับ ม.๓ คณะท ำงำน 
๗. นำยกิตติ กำสำ  หัวหน้ำระดับ ม.๔ คณะท ำงำน 
๘. นำงญำตำ เรืองศรีตระกูล หัวหน้ำระดับ ม.๕ คณะท ำงำน 
๙. นำยวัชรินทร์หอมค ำ  หัวหน้ำระดับ ม.๖ คณะท ำงำน 
10. ครูประจ ำชั้น ม. 1-6  ทุกห้อง   คณะท ำงำน 

11. นำงสำวพุทธรักษำ  ถิระโคตร ครู    เลขำนุกำร 

12. นำงสำวชนิดำภำ  สุทธิทักษ์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  
 ๑. จัดท ำแผนงำน โครงกำร และปฏิทินปฏิบัติงำนสำรวัตรนักเรียน  
 ๒. เนินกำรรับสมัครและคัดเลือกผู้ช่วยสำรวัตรนักเรียนใหม่ จำกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 ๓. ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยครูเวรประจ ำวัน ตำมจุดที่ได้รับมอบหมำยและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทุกวัน 
 ๔. ปฏิบัติหน้ำที่ควบคุมกำรจรำจร ตำมจุดที่ได้รับมอบหมำยและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทุกวัน 
 ๕. ปฏิบัติหน้ำที่ตรวจอำคำรสถำนที่ ตำมจุดที่ได้รับมอบหมำยและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทุกวัน 
 ๖. บันทึกข้อมูลนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบโรงเรียน ส่งข้อมูลให้ครูหัวหน้ำระดับ/ครูประจ ำชั้น
น ำไปพัฒนำตำมล ำดับขั้นตอนของงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ๗. จัดอบรมผู้ช่วยสำรวัตรนักเรียน เพื่อให้ควำมรู้ และฝึกทักษะปฏิบัติต่ำงๆ ได้แก่ กำรใช้วิทยุสื่อสำร 
กำรใช้สัญญำณมือควบคุมกำรจรำจร กำรปฐมพยำบำล กำรดับเพลิง กำรควบคุมเพลิง กำรระงับเหตุ กำรเฝ้ำ
ระวังภัย กำรตรวจเครื่องแต่งกำยนักเรียน กำรตรวจบริเวณท่ัวไป และกำรรำยงำนสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

 

 ๘. จัดประชุมเพ่ือรับทรำบสถำนกำรณ์ และปัญหำต่ำงๆ จำกกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกเดือน         
และรำยงำนกำรประชุมให้ผู้บริหำรทรำบ 

 ๙. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

9. งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 

๑. นำงจำรุวรรณ น้อยพลำย ครู    หัวหน้ำงำน 
๒. นำยวิทยำ ค ำพันธ์  ครู    รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำยพันธ์ศักดิ์ งอนสวัน หัวหน้ำระดับ ม.๑ คณะท ำงำน 
๔. นำงอรวรรณ หลอมทอง หัวหน้ำระดับ ม.๒ คณะท ำงำน 
๕. นำยบุญเลิศ บุญมำ  หัวหน้ำระดับ ม.๓ คณะท ำงำน 
๖. นำยกิตติ กำสำ  หัวหน้ำระดับ ม.๔ คณะท ำงำน 
๗. นำงญำตำ เรืองศรีตระกูล หัวหน้ำระดับ ม.๕ คณะท ำงำน 
๘. นำยวัชรินทร์ หอมค ำ  หัวหน้ำระดับ ม.๖ คณะท ำงำน 
๙. ครูประจ ำชั้น ม. 1-ม. 6  ทุกห้อง   คณะท ำงำน 
10. นำงสำวลัดดำวัลย์ นวลแย้ม ครู    เลขำนุกำร 
 
 

11. นำงสำวชัญญภัค…/หน้ำ...93 
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11. นำงสำวชัญญภัค สินศิร ิ ครู    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

12. นำงสำวชนิดำภำ สุทธิทักษ์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  
   ๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร และปฏิทินปฏิบัติงำนสภำนักเรียนและส่งเสริมประชำธิปไตย 

 ๒. ก ำหนดกำรรับสมัคร จัดกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียนตำมระบอบประชำธิปไตย                  
ให้เสร็จสิ้นภำยในเดือนกุมภำพันธ์ และรำยงำนผลกำรเลือกตั้งให้ผู้บริหำรทรำบ 

 ๓. ประชุมวำงแผนจัดท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ปีปัจจุบันให้แล้ว
เสร็จก่อนเปิดภำคเรียนที่ ๑ และก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อลงไปสู่กำร
ปฏิบัติ ตำมนโยบำยที่หำเสียงไว้ และตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
 ๔. มีแบบบันทึกกำรปฏิบัติงำน แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ทุกงำน 
 ๕. มีหนังสือเชิญประชุม จัดระเบียบวำระกำรประชุม มีบันทึกกำรประชุม และรำยงำนกำรประชุม 
ประจ ำเดือน ของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
 ๖. มีกำรเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
 ๗. วำงแผน และก ำหนดเขตติดตำมรักษำควำมสะอำด กับทุกคณะสี เพ่ือร่วมมือกันรักษำควำมสะอำด 
 ๘. ออกแบบส ำรวจควำมคิดเห็นต่ำงๆ ของนักเรียน เพ่ือน ำข้อมูลไปประกอบกำรวำงแผนพัฒนำ 
โรงเรียนให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ และควำมต้องกำรจ ำเป็นของนักเรียน 
 ๙. ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมระเบียบของโรงเรียน เช่น กำรเดินชิดขวำ กินแล้วเก็บจำนส่ง ทิ้งขยะให้ถูกท่ี 
กำรตรงต่อเวลำ ไม่มำโรงเรียนสำย ไม่หลบเรียน แต่งกำยระเบียบ ให้ควำมร่วมมือกับส่วนรวม 
 ๑๐. จัดอบรมผู้น ำแก่คณะกรรมกำรสภำนักเรียนและเครือข่ำยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หัวหน้ำห้อง รอง
หัวหน้ำห้องหัวหน้ำกิจกรรมชุมนุม รองหัวหน้ำกิจกรรมชุมนุม ผู้ช่วยสำรวัตรนักเรียน ประธำนคณะสี รอง
ประธำนคณะสี และนักเรียนอ่ืนๆ ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรอบรม  

 ๑๑. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

10. ชมรม TO BE NUMBER ONE 
๑. นำยวิทยำ ค ำพันธ์  ครู    หัวหน้ำงำน 

  2. นำงจำรุวรรณ  น้อยพลำย ครู    รองหัวหน้ำงำน 
  3. นำยพันธ์ศักดิ์ งอนสวัน หัวหน้ำระดับ ม.๑ คณะท ำงำน 
  4. นำงอรวรรณ หลอมทอง หัวหน้ำระดับ ม.๒ คณะท ำงำน 
  5. นำยบุญเลิศ บุญมำ  หัวหน้ำระดับ ม.๓ คณะท ำงำน 
  6. นำยกิตติ กำสำ  หัวหน้ำระดับ ม.๔ คณะท ำงำน 
  7. นำงญำตำ เรืองศรีตระกูล หัวหน้ำระดับ ม.๕ คณะท ำงำน 
  8. นำยวัชรินทร์ หอมค ำ  หัวหน้ำระดับ ม.๖ คณะท ำงำน 

9. นำงสำวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์ ครู    คณะท ำงำน 
10. นำยกัมพล  เส้นสุข  ครู    คณะท ำงำน 

11. ครูหัวหน้ำคณะสีทุกคณะสี    คณะท ำงำน 

12. นักเรียนประธำนคณะสี…/หน้ำ...94 
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12. นักเรียนประธำนคณะสีทุกคณะสี   คณะท ำงำน 
   13. ครูประจ ำชั้น ม. 1-6  ทุกห้อง   คณะท ำงำน 
   14. นำงสำวชัญญภัค สินศิร ิ ครู    เลขำนุกำร 

15. นำงสำวชนิดำภำ สุทธิทักษ์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ 
 ๑. จัดท ำแผนงำน โครงกำร และปฏิทินปฏิบัติงำนของชมรม TO BE NUMBER ONE 
 ๒. จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนตำมภำระ/กรอบงำนของชมรม TO BE NUMBER ONE 
 ๓. ด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำร/ปฏิทินปฏิบัติงำนของชมรม TO BE NUMBER ONE 
 ๔. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมสำยงำน เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 ๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

11. โครงการโรงเรียนสุจริต 
๑. นำยทองพูล ทุมโยมำ  ครู    หัวหน้ำงำน 
๒. นำงสำวณภำย์  ทนงค์  ครู    รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำงสำวลัดดำวัลย์ นวลแย้ม ครู    คณะท ำงำน 
๔. นำงอรวรรณ  หลอมทอง ครู    คณะท ำงำน 
๕. นำงสำวสุภำวดี  สิงห์คูณ ครู    เลขำนุกำร 
๖. นำงสำวชนิดำภำ สุทธิทักษ์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  
 ๑.จัดท ำแผนงำน โครงกำร ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

๒.จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนตำมภำระ/กรอบงำนของโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

๓.จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของโครงกำรโรงเรียนสุจริต 

 ๔.ด ำเนินกำร/ปฏิบัติงำนตำมภำระ/กรอบงำนของโครงกำรโรงเรียนสุจริตพร้อมทั้งติดตำมประเมินผล
กำรท ำงำน 

๕.ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

12. งานประเมินผลการด าเนินงาน 
๑. นำงสำวอลิชำ สมบูรณ์  ครู    หัวหน้ำงำน 
๒. นำงสำวลัดดำวัลย์ นวลแย้ม ครู    รองหัวหน้ำงำน   
๓. นำยพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน ครู    คณะท ำงำน 
๔. นำงสำวสุภำวดี สิงห์คูณ ครู    เลขำนุกำร 
5. นำงสำวชนิดำภำ สุทธิทักษ์ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
 ๑. จัดท ำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ทุกกิจกรรม  
 ๒. วิเครำะห์และประมวลผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
 ๓. น ำผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนไปใช้ปรับปรุงพัฒนำงำนฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

๔. สรุปรำยงำน…/หน้ำ...95 
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 ๔. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ทุกกิจกรรมให้ผู้บริหำรทรำบ 
 ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 

 

 แผนภูมิโครงสร้างฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

 
 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

 
1. งานวางแผนอัตราก าลัง 
2. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. งานประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
4. งานบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจ 
5. งานการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ 
7. งานปฏิบัติหน้าที่เวรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. งานส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
9. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
 

 

๒๙ 



      ๙๗ 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล    นายอนุศิษฏ์  โกศล   

มีหน้าที่   
     ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยผู้อ านวยการบริหารโรงเรียน 

๒. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ                       
ได้ล าดับที่ ๔ 

๓. ศึกษาโครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา 

๔. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนในการช่วยบริหารกิจการของ 

สถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

๕. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้งการเสริมสร้างประสิทธิภาพ                    
ในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 

๖. ควบคุมดูแลให้การบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์                     
และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

๗. จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครู และบุคลากรทางศึกษา  

๘. ส่งเสริม สนับสนุน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๙. ประสานความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
และให้บริการแก่ชุมชน 

๑๐. เป็นคณะท างานที่ปรึกษาของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับงานต่างๆ ของสถานศึกษา 

๑๑. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล      นางจันทนีย์  โกมลศรี 
มีหน้าที่   
     ๑. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานบุคคลร่วมกับรองผู้อ านวยการ 

๒. ประสานและอ านวยการให้การปฏิบัติงานต่างๆ ในฝ่ายด าเนินไปและส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
๓. ให้ค าแนะน าและนิเทศติดตามการด าเนินงานในฝ่ายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยด ี

๔. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลในส่วนงานฝ่ายบริหารงานบุคคล  
เมื่อรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

๕. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล      นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส 

มีหน้าที ่  
     ๑. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานบุคคลร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

            ๒. ประสานและอ านวยการให้การปฏิบัติงานต่างๆ ในฝ่ายด าเนินไปและส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
            ๓. ให้ค าแนะน าและนิเทศติดตามการด าเนินงานในฝ่ายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
            ๔. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล เมื่อหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลไม่อยู่ 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

๕. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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      ๙๘ 
 

คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารงานบุคคล 

  ๑. นายอนุศิษฎ์  โกศล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้างาน 

๒. นางจันทนีย์  โกมลศรี  คร ู   รองหัวหน้างาน 

๓. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส คร ู   คณะท างาน 

๔. นางพรรณาภา  สุภรณพงษ์ คร ู   คณะท างาน 

๕. นางนิภาพร  ยุพา  คร ู   คณะท างาน 

๖. นางสาวอัณศา  เขียวดี  คร ู   คณะท างาน 

๗. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข  คร ู   คณะท างาน 

๘. นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล คร ู   คณะท างาน 

๙. นางปณิชา  ศรีมาธรณ์  คร ู   คณะท างาน 

10. นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย คร ู   คณะท างาน 

11. นางชลัญธร  ด าพะธิก คร ู   คณะท างาน 

12. นางสวภัทร  หอมหวล  คร ู   คณะท างาน 

13. นายธวชัชัย  พานแก้ว คร ู   คณะท างาน 

14. นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ คร ู   คณะท างาน 

15. นางมณีกานต์  บุญเสริม คร ู   คณะท างาน 
16. นางจิตติมา  ใจเครือ  คร ู   คณะท างาน 

๑๗. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย คร ู   คณะท างาน 

๑๘. นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร์ คร ู   คณะท างาน 
๑๙. นางสาวสุภาพร  แถบทอง คร ู   คณะท างาน 
๒๐. นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์ คร ู   คณะท างาน 

๒๑. นางสาวไอรดา  วงวาน คร ู   คณะท างาน 

๒๒. นางลลิดา  โสดามุข  คร ู   คณะท างาน 

๒๓. นายวสันต์  จันด า  ครอัูตราจ้าง  คณะท างาน 
๒๔. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวทิย์ คร ู   เลขานุการ 

๒๕. นางสาวภาวิณี  แก้วค ารอด คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒๖. นางรัชกร ชะนะนิล  พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

2๗. นางสาวลัดดาวัลย์  อรรคบุตร ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  
 ๑. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพ         
ในการปฏิบัติงานวินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ 

            ๒. ควบคุมดูแลให้การบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ 
และวิธีการ ตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

๓. จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา                  
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๕. เป็นคณะท างานที่ปรึกษาของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับงานต่างๆ ของสถานศึกษา 

    ๖. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

 
1. งานวางแผนอัตราก าลัง.../หน้า 99 
 



      ๙๙ 
 

๑. งานวางแผนอัตราก าลัง 

๑. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข  คร ู   หัวหน้างาน 

๒. นางมณีกานต์  บุญเสริม คร ู   รองหัวหน้างาน 

๓. นางสาวภาวิณี  แก้วค ารอด คร ู   คณะท างาน 
4. นางรัชกร  ชะนะนิล  พนักงานราชการ     เลขานุการ 

มีหน้าที่   
   ๑. รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการอัตราก าลังของสถานศึกษา 

๓. จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 

๔. ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นข้าราชการครู พนักงานราชการ  
ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่  
หรือส านักงานเขตพ้ืนที่ และหรือสถานศึกษาเห็นชอบ หรือมอบหมาย 

๕. ด าเนินการเรียกบรรจุ โอน ย้าย การศึกษาต่อ การลาออก การตาย 

๖. จัดท าทะเบียนคุมอัตราว่างของข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

๗. ประเมินผลการด าเนินงานการวางแผนอัตราก าลัง 

๘. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. นางสาวอัณศา  เขียวดี  คร ู   หัวหน้างาน 

๒. นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล คร ู   รองหัวหน้างาน 

๓. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข  คร ู   คณะท างาน 

4. นายธวัชชัย  พานแก้ว  คร ู   คณะท างาน 

5. นางจิตติมา  ใจเครือ  คร ู   คณะท างาน 
๖. นางสาวลลิดา  โสดามุข คร ู   เลขานุการ 

๗. นางสาวไอรดา  วงวาน  คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
 ๑. จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ID-Plan 

๒. จัดท าหลักสูตรประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยและพิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะ
คณะท างานประเมินต่อผู้บริหาร 

๓. ปฐมนิเทศครู บุคลากรที่บรรจุ ย้ายมาใหม่ 
4. ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
5. จัดหา/จัดท าเอกสารแนะน าการปฏิบัติงาน 

6. จัดท าสถิติการไปอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

7. จัดอบรม/ประชุม/สัมมนาในโรงเรียน 

8. จัดท าสถิติการพัฒนา อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาของครู/บุคลากร ของโรงเรียนเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร 

9. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของครู/บุคลากร ประชุม เพ่ือท าความเข้าใจ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู/บุคลากรมีและเลื่อนวิทยฐานะตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

10. รวบรวมแบบเสนอขอรับการประเมินและรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสนอ                   
ขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของครู/บุคลากร ส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

๑1.สนับสนุนส่งเสริมและด าเนินการขอรับใบอนุญาต และการต่อไปอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
แก่ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา 
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      ๑๐๐ 
 

๑2. จัดท าทะเบียนควบคุม ก ากับดูแลและผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๑3. ประเมินผลการพัฒนา และจัดเก็บข้อมูลน าไปวางแผนพัฒนาต่อไป 

๑4. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. งานประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. นายอนุศิษฎ์  โกศล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 
๒. นางจันทนีย์  โกมลศร ี  คร ู   รองหัวหน้างาน 

๓. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส คร ู   คณะท างาน 
4. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวิทย์ คร ู   เลขานุการ 
๕. นางรัชกร  ชะนะนิล  พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
   ๑. จัดท ามาตรฐาน/ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอนุมัติอ านวยการ 

            ๒. ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบให้แก่ข้าราชการครู               
/บุคลากรทราบ 

๓. เสนอผู้อ านวยการเพ่ือแต่งตั้งคณะคณะท างานพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนโดยความเห็นชอบ     
ของฝ่ายบริหาร 

๔. เสนอผู้อ านวยการและรวบรวมข้อมูล ผลการประเมิน พร้อมเสนอความคิดเห็นการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้คณะคณะท างานตามข้อ ๓ พิจารณา 

๕. น าผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 

๖. แจ้งค าสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน พร้อมบรรจุเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

๗. ส่งค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของครู/บุคลากรในสังกัดท่ีออกค าสั่ง 
ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามก าหนด เพ่ือจัดเก็บข้อมูลลงทะเบียนประวัติ และเบิกจ่ายเงินเดือนต่อไป 

   ๘. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4. งานบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจ 

๑. นางนิภาพร   ยุพา  คร ู   หัวหน้างาน 

๒. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย คร ู   รองหัวหน้างาน 

๓. นางสาวลัดดาวัลย์  อรรคบุตร ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๔. นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร์ คร ู   เลขานุการ 

มีหน้าที่   
   ๑. จัดท าแผนงาน/กิจกรรมบ ารุงขวัญและก าลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. รวบรวม/จัดหาหลักเกณฑ์/วิธีการประเมิน เพื่อให้ครู/บุคลากรทางการศึกษาได้รับค าชมเชย  
เงินรางวัล เกียรติบัตร หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ  
และระดับนานาชาติ 

๓. จัดท าทะเบียนคุมรางวัล และเกียรติบัตรที่ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับในระดับต่างๆ 

๔. ประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานต่อไป 

๕. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5. งานการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส  คร ู   หัวหน้างาน 

๒. นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย คร ู   รองหัวหน้างาน 

๓. นางชลัญธร  ด าพะธิก  คร ู   คณะท างาน 

๔. นางสวภัทร  หอมหวล  คร ู   เลขานุการ 

๕. นางรัชกร  ชะนะนิล  พนักงานราชการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่   
   ๑. จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเก็บรักษา                     
อย่างปลอดภัยและสะดวกแก่การค้นหา 

๒. จัดท าทะเบียนประวัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๓. เปลี่ยนแปลงบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ 
๔. ด าเนินการเรื่องการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว                

โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
 ๕. ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามหลักเกณฑ ์                
และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

๖. จัดท าทะเบียนคุมผู้ได้รับและผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๗. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. งานจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ 

๑. นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์ คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางมณีกานต์  บุญเสริม  คร ู   รองหัวหน้างาน 

๓. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวิทย์  คร ู   คณะท างาน 

๔. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย  คร ู   คณะท างาน 
๕. นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ  คร ู   เลขานุการ 

๖. นางรัชกร  ชะนะนิล      พนักงานราชการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

7. นายวสันต์  จันด า  ครูอัตราจ้าง       ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
   ๑. จัดท าหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 

๒. รายงานการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการครู/บุคลากร เสนอต่อผู้บริหารตามล าดับประจ าวัน 

๓. ตรวจสอบใบลาและเอกสารประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

๔. จัดส่งใบลาต่อผู้บริหารตามล าดับและติดตามใบลาจากบุคลากรในแต่ละวัน 

๕. รวบรวมสถิติข้อมูลการลา–มาสาย และสรุปงบหน้าการลา เข้ารูปเล่มเพื่อรายงานผู้อ านวยการทุกเดือน 

๖. รวบรวมค าชี้แจงการขออนุญาตเข้าท างานสาย การขออนุญาตไม่เข้าร่วมกิจกรรมของข้าราชการครู
บุคลากร เสนอผู้บริหารตามล าดับ 

๗. อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

7. งานปฏิบัติหน้าที่เวรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. นางพรรณาภา  สุภรณพงษ์ คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางปณิชา  ศรีมาธรณ์  คร ู   รองหัวหน้างาน 

๓. นางชลัญธร  ด าพะธิก  คร ู   คณะท างาน 

๔. นายธวชัชัย  พานแก้ว  คร ู   คณะท างาน 
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      ๑๐๒ 
 

 

5. นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์ คร ู   คณะท างาน 

๖. นางสาวสุภาพร  แถบทอง คร ู   เลขานุการ 
๗. นางรัชกร  ชะนะนิล  พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
  ๑. จัดท าค าสั่งและแบบบันทึกการอยู่เวร กลางวัน กลางคืน วันหยุดราชการของครูและบุคลากร                     
ทางการศึกษา 

  2. ติดตามและรายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน – กลางคืน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา               
ให้ผู้บริหารทราบ 
  3. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เวร กลางวัน กลางคืน วันหยุดราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ให้ผู้บริหารทราบ 

   4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

8. งานส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 

๑. นางจันทนีย์  โกมลศรี  คร ู   หัวหน้างาน 

๒. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส คร ู   รองหัวหน้างาน 
๓. นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ  คร ู   คณะท างาน 
๔. นางสาวไอรดา  วงวาน  คร ู   คณะท างาน 

5. นางสาวลลิดา  โสดามุข คร ู   คณะท างาน 

6. นายวสันต์  จันด า   ครอัูตราจ้าง  คณะท างาน 

๗. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวิทย์ คร ู   เลขานุการ 
๘. นางสาวภาวิณี  แก้วค ารอด  คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. นางรัชกร  ชะนะนิล  พนักงานราชการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. นางสาวลัดดาวัลย์  อรรคบุตร ลูกจ้างชั่วคราว       ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 
 ๑. รับผิดชอบงานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคลด้านครู/บุคลากร 

๒. จัดเตรียมเอกสาร ออกหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและบันทึกการประชุม 

๓. ลงทะเบียนหนังสือราชการ เข้า-ออก ของฝ่าย เสนอรองผู้อ านวยการฝ่ายฯ เพ่ือมอบหมายหน้าที่                   
งานรับผิดชอบเพื่อด าเนินการ 

๔. โต้ตอบหนังสือของฝ่าย เก็บหนังสือราชการที่ด าเนินการแล้วไว้เป็นหลักฐาน 

๕. ประสานงานกับงานอ่ืน สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

๖. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๗. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

9. งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 

๑. นายธวชัชัย  พานแก้ว  คร ู   หัวหน้างาน 
๒. นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล คร ู   รองหัวหน้างาน 

๓. นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร์ คร ู   คณะท างาน 

๔. นางสาวสุภาพร  แถบทอง คร ู   คณะท างาน 
๕. นางสาวภาวิณี  แก้วค ารอด คร ู   เลขานุการ 
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มีหน้าที ่  
  ๑. วางแผนเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 

  ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ              
ประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 

  ๓. จัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน 

  ๔. สรุปผลการประเมนิผลการด าเนินงานเพ่ือเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  ๕. น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนางานและด าเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๖. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำ 

 

 แผนภูมิโครงสร้างฝ่ายสวัสดิการ 

 

 
 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายสวัสดิการ 
 

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ 
 

รองหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ 
 

 
1. งานสหกรณ์ร้านค้า 
2. งานจ้าหน่ายน ้าดื่ม 
3. งานร้านค้าสวัสดิการ 
4. งานร้านค้าโรงอาหาร 
5. งานการให้เช่าหอประชุมและสถานที่ส้าหรับบุคคลภายนอก 
6. งานบัญชีสวัสดิการรายรับ – รายจ่าย 
7. งานตรวจสอบการด้าเนินการและรายงานผล 
8. งานตรวจสอบบัญชี 
9. งานสวัสดิการและปฏิคม 
10. พัสดุฝ่ายสวัสดิการ 
11. งานสวัสดิการสร้างขวัญก้าลังใจบุคลากร 
12. เลขานุการฝ่ายสวัสดิการ 

 
 

 

๒๙ 



      ๑๐๕ 
                               

ฝ่ายสวัสดิการ 
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ        นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์   
รองหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ       นางประนอมนิศญ์  เย็นใจ 

1. งานสหกรณ์ร้านค้า 
๑.1  คณะกรรมการด าเนินการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

          ๑. นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 

  ๒. นายเอกธนัช  เหลาสิงห ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองหัวหน้างาน 

  ๓. นายอนุศิษฏ์  โกศล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองหัวหน้างาน 
         ๔. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  ส าลี ครู    คณะท างาน 
         ๕. นางสาวอัณศา  เขียวดี  ครู    เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า 

 ๖. นายอาคม  วงศ์บา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน เลขานุการ 
         ๗. นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๘. นางอรนุช  นามเขียว  ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 
 ๑. วางแผนก าหนดนโยบายด าเนินกิจกรรมสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบ  
 ๒. ด าเนินกิจกรรมสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 ๓. สรุปผลการด าเนินการและปิดบัญชีประจ าปีให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสอบปลายภาคของทุกปี 
 ๔. จัดท าทะเบียนหุ้นของสหกรณ์โรงเรียน 

 ๕. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.๒  คณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

        ๑. นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร ครู    ผู้จัดการสหกรณ์ 
        ๒. นางอรนุช นามเขียว  ครู    เหรัญญิก 
        ๓. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย ครู    เจ้าหน้าที่จ าหน่ายสินค้า 

         ๔. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์ ครู    เจ้าหน้าที่จ าหน่ายสินค้า 
        ๕. นางสิรินุช สุขกาย  ครู    เจ้าหน้าที่จ าหน่ายสินค้า 
        ๖. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์  ครู    นายทะเบียน ม. ต้น 

 ๗. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์ ครู    นายทะเบียน ม. ปลาย 
        ๘. นางรัชกร  ชะนะนิล  พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่บัญชีเงินสด 

มีหน้าที ่  
  ๑. จัดหาสิ่งของที่จ าเป็นมาจ าหน่ายให้กับสมาชิก 

  ๒. จ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่สมาชิก   
 ๓. เสนอบัญชีต่าง ๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน 

           ๔. สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ให้คณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 
  ๕. จัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนการศึกษาและเป็นเงินสาธารณะประโยชน์ 
  ๖. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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1.๓ คณะกรรมการตรวจสอบสอบบัญชีสหกรณ์ 
      ๑. นางทัศนี  ศิลบุตร   ครู    หัวหน้างาน 

       ๒. นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี   ครู    คณะท างาน 

       ๓. นายทวีพงษ์  ประพันธ์  ครู    เลขานุการ 

มีหน้าที ่  
  ๑. ตรวจสอบการด าเนินการกิจกรรมสหกรณ์เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

  ๒. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. งานจ าหน่ายน  าดื่ม 

๑. นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว  ครู    หัวหน้างาน 
๒. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข  ครู    คณะท างาน 
๓. นางจิราภรณ์  พวงจ าปา  ครู    คณะท างาน 
๔. นายธวชัชัย  พานแก้ว  ครู    คณะท างาน 
๕. นางสาวดวงเดือน ดวงดี  ครู    คณะท างาน 
๖. นายพชรพล  ทินบุตร  ครู    คณะท างาน 
๗. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย  ครู    คณะท างาน 
๘. นายทวีพงษ์ ประพันธ์  ครู    คณะท างาน 
๙. นายวสันต์  จันด า   ลูกจ้างชั่วคราว  คณะท างาน 
๑๐. นางสาวพเยาว์  แก้วตา  ครู    เลขานุการ 
๑๑. นางสาวกัญญาภัทร  พิมูลชาติ ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ๑. วางแผนการจ าหน่ายน  าดื่มตรา ก.ล.ว. และจัดท าร่างประกาศหาผู้ประกอบการผลิตน  าดื่มส่งให้โรงเรียน 
 ๒. จัดท าร่างสัญญาส าหรับการจ าหน่ายน  าดื่ม 
 ๓. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการรับ – ส่งน  าดื่มจากผู้ประกอบการทุกสัปดาห์ด้วยความรอบคอบ 
 ๔. จัดท าบัญชีการจ าหน่ายน  าดื่มให้เป็นปัจจุบันทุกวันสามารถตรวจสอบได้ 

๕. น ารายได้จากการจ าหน่ายน  าดื่มส่งฝ่ายบัญชีเพ่ือฝากเข้าบัญชีทุกวัน 
 ๖. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานร้านค้าสวัสดิการ 
  ๑. นางประนอมนิศญ์  เย็นใจ  ครู   หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา  ครู   รองหัวหน้างาน 
            ๓. นางปาจรีย์  ทินบุตร   ครู   คณะท างาน 
  ๔. นายนันทิชชา  แสนส าอาง  เจ้าหน้าที่ ICT คณะท างาน 
  ๕. นางสาววรรณจิตร  แก้วปกัษา  ลูกจ้างชั่วคราว คณะท างาน 
  ๖. นางสาวปาริตา  ดวงงาม  ครู   เลขานุการ 
  ๗. นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา  ครู   ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  
 ๑. วางแผนและจัดระบบการจ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด  
 ๒. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการจ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกวันด้วยความรอบคอบ 
 ๓. จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดให้เป็นปัจจุบันทุกวันสามารถตรวจสอบได้ 

๔. จัดท าบัญชีคลังสินค้าเพ่ือตรวจสอบจ านวนสินค้าคงเหลือในแต่ละวัน 
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      ๑๐๗ 
 

๕. น ารายได้จากการจ าหน่ายน  าดื่มส่งฝ่ายบัญชีเพ่ือฝากเข้าบัญชีทุกวัน 
 ๖. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. งานร้านค้าโรงอาหาร 
                  ๑. นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น ครู    หัวหน้างาน 

                  ๒. นางวิลาวัลย ์ เพ็งชัย  ครู    รองหัวหน้างาน 
๓. นางสาวอัมพรรัตน์  กุค าทอน ครู    คณะท างาน 

                  ๔. นางรัชนี  ต้นโพธิ ์  คร ู   เลขานุการ 

มีหน้าที่   
 ๑. วางแผน ดูแลการใช้โรงอาหารของแม่ค้า และนักเรียน ให้เกิดความเรียบร้อย 

 ๒. ควบคุมดูแลการจ าหน่ายและตรวจคุณภาพของอาหารและความสะอาดภายในโรงอาหาร 

 ๓. ด าเนินการให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 

 ๔. ชี แจงนโยบายของโรงเรียนให้ผู้จ าหน่ายอาหารทราบ 

 ๕. ส่งเสริมให้ความรู้ และสร้างสุขนิสัยที่ดีแก่นักเรียน 

 ๖. ด าเนินการจัดระเบียบและคัดเลือกผู้ที่จะมาจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน เพื่อเสนอต่อผู้บริหารทราบ                
และอนุมัติต่อไป 

 ๗. เสนอระเบียบการควบคุมคุณภาพอาหารและระเบียบการดูแลความสะอาด 

 ๘. ก าหนดราคาอาหารให้เหมาะสม และเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาก่อนการเปิดเรียน 

 ๙. จัดเวรในการตรวจสอบคุณภาพของอาหารและควบคุมการจ าหน่ายอาหาร 

 ๑๐. จัดเก็บสถิติ และข้อมูลด้านโภชนาการ และท ารายงานเสนอผู้บริหารทราบ 

 ๑๑. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. งานการใหเ้ช่าหอประชุมและสถานที่ส าหรับบุคคลภายนอก 
๑. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช ครู    หัวหน้างาน 
๒. นางจิตติมา  ใจเครือคร ู  ครู    รองหัวหน้างาน 
๓. นางพรรณนาภา สุภรณพงษ ์ ครู    คณะท างาน 
๔. นางปณิชา  ศรีมาธรณ์  ครู    คณะท างาน 

มีหน้าที่ 
 1. จัดท าระเบียบการใช้หรือเช่าหอประชุมของบุคคลภายในและภายนอกโรงเรียน 

 2. จัดท าทะเบียนการขอใช้หรือเช่าหอประชุมและสถานที่อ่ืนๆ 

 3. จัดท าบัญชีรับ-จ่าย การเช่าหอประชุมให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
 4. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. งานบัญชีสวัสดิการรายรับ – รายจ่าย 
๑. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์  ครู    หัวหน้างาน 

         ๒. นางประนอมนิศญ์  เย็นใจ  ครู    รองหัวหน้างาน 
๓. นางปาจรีย์  ทินบุตร  ครู    คณะท างาน 
๔. นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา ครู    คณะท างาน 
๕. นางสาวปาริตา  ดวงงาม  ครู     เลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ๑. จัดท าบัญชีรายรับ – จ่าย จากรายได้ของฝ่ายสวัสดิการทั งหมด ให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 

๒. น าเสนอบัญชีให้ผู้บริหาร/คณะกรรมการตรวจสอบทุกสัปดาห์ 
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      ๑๐๘ 
 

๓. น าเงินฝากธนาคารทุกวัน/สัปดาห์ 
๓. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7. งานตรวจสอบการด าเนินการและรายงานผล 
      ๑. นายเอกธนัช  เหลาสิงห์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน 
      ๒. นายอาคม  วงศ์บา   รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองหัวหน้างาน 
      ๓. นายอนุศิษฏ์  โกศล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน คณะท างาน 

๔. นางจันทนีย์  โกมลศรี  ครู    คณะท างาน 
๕. ว่าทีร่้อยตรีเหรียญ  ดาทอง  ครู    คณะท างาน 
๖. ว่าทีร่้อยโทเฉลิมศักดิ์  ส าลี  ครู    คณะท างาน 
๗. นางมลิวัลย์  เลาหสูต  ครู             คณะท างาน 
๘. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน ์       ครู    เลขานุการ 
๙. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล ครู    ผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่ 
 1. ตรวจสอบบัญชีการรับ – จ่ายเงินของฝ่ายสวัสดิการให้ถูกต้อง ทุกเดือน ทุกบัญชี 
 2. รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร 

 3. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. งานตรวจสอบบัญชี 

๑๐.๑ ตรวจสอบบัญชีร้านค้าสวัสดิการ 

  ๑. นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ   ครู     หัวหน้างาน 

  ๒. นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์ ครู     คณะท างาน 

 ๑๐.๒ ตรวจสอบบัญชีสวัสดิการน  าดื่ม 

 นายทวีพงษ์  ประพันธ์  ครู    คณะท างาน 
มีหน้าที่   
 ๑. ตรวจสอบรายการสินค้าและบัญชีรายรับ - รายจ่าย ให้ถูกต้องตรงกันทุกสัปดาห์  
 ๒. รายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อผู้บริหารทุกเดือน 

 ๓. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. งานสวัสดิการและปฏิคม 
  ๑. นางประนอมนิศญ์  เย็นใจ คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว ครู    รองหัวหน้างาน 
  ๓. นางสาวพเยาว์  แก้วตา ครู    คณะท างาน 
  ๔. นางรัชนี  ต้นโพธิ ์  คร ู   คณะท างาน 

  ๕. นางสาวกัญญาภัทร  พิมูลชาติ ครู    คณะท างาน 

  ๖. แม่บ้านและนักการ ทุกคน    คณะท างาน 

  ๗. นางสาวดวงเดือน  ดวงดี ครู    เลขานุการ 

๘. นางสาววรรณจิตร  แก้วปกัษา เจ้าหน้าที่ส านักงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่    
   ๑. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการต้อนรับ ผู้ที่มาติดต่อประสานงานหรือมาเยี่ยมโรงเรียน 

๒. จัดสวัสดิการอาหาร เครื่องดื่มส าหรับบุคลากร และบุคคลทั่วไปในการประชุมอบรม สัมมนา ประชุม
ประจ าเดือน ตามโอกาส 

๓. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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      ๑๐๙ 
 

๑0. งานสวัสดิการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
  ๑. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช คร ู  หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา คร ู  คณะท างาน 
  ๓. นายวสิวชิญ์  เสาเวียง    ลูกจ้างชั่วคราว   คณะท างาน 
  ๔. นางสาวกัญญาภัทร  พิมูลชาติ คร ู  คณะท างาน 
  ๕. นางปาจรีย์  ทินบุตร  คร ู  เลขานุการ 
  ๖. นางสาววรรณจิตร  แก้วปกัษา ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่   ๑. จัดหาของที่ระลึก กระเช้าของขวัญ เพ่ือแสดงความยินดี เยี่ยมไข้ เยี่ยมคลอด ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงคู่สมรส บิดา มารดา และบุตร ตามความเหมาะสม 

๒. จัดหาเค้กเพ่ือมอบให้แก่บุคลากรในโอกาสวันคล้ายวันเกิด  
๓. จัดหาเครื่องดื่ม อาหารว่าง ประจ าส านักงานเพ่ือให้บริการแก่บุคลากร ในการประชุมย่อยของฝ่าย/งาน 
๔. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย               

๑1. พัสดุฝ่ายสวัสดิการ 
   ๑. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกณัฑ ์ คร ู   หัวหน้างาน 
   ๒. นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา ครู    คณะท างาน 

มีหน้าที่    
   ๑. วางแผนจัดท าโครงการกิจกรรมของฝ่ายสวัสดิการเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ 

๒. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง และจัดท าเอกสารล้างเงินยืมเสนอฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
๓. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑2. เลขานุการฝ่ายสวัสดิการ 
๑. นางปาจรีย์  ทินบุตร  ครู    หัวหน้างาน 
๒. นางสาวกัญญาภัทร พิมูลชาติ คร ู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่    
   ๑. วางแผนจัดท าโครงการกิจกรรมของฝ่ายสวัสดิการเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ 

๒. ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง และจัดท าเอกสารล้างเงินยืมเสนอฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
๓. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั งในแต่ละฝ่าย/งาน ทุกคนจงตั งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เพ่ือให้งานต่างๆ ของทางราชการบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ หากพบปัญหาใดๆ  
ให้รีบแจ้งฝ่ายบริหารทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
  
 
 

(นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

 
 
 
 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
- รายชื่อครูประจ าชั้น 

 



 นายพนัธ์ศักด์ิ งอนสวัน                หัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 093-0912039
นางกชพร สมสะอาด                  รองหัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 095-6122651
นางสาวพรพมิล เพื่อบุญมาก          เลขานุการระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 095-3216387

ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน หอ้ง หอ้งประจ ำ เบอรโ์ทรศัพท์
1 นายวิทยา ค าพนัธ์ 1 1 1031 064-161-9945
2 นายมานพศักด์ิ เนตรแกว้ 1 2 1032 086-244-4215
3 นางวิลาวัลย์ เพง็ชยั 1 3 1033 081-977-1344
4 นางสาวจันทร์จิรา หวังชืน่ 1 3 089-060-4663
5 นางทัศนี ศิลบุตร 1 4 1034 090-259-9077
6 นางสาธิดา ดวงศรี 1 4 061-213-3367
7 นางสาวภารดี พนัธ์ุไทย 1 5 1035 093-535-1951
8 นางสาวนาฎชฎา ทองบุบผา 1 5 088-110-7675
9 นางธิดา เคนวัน 1 6 1036 088-308-8662
10 นางสาวฐิติรัตน์ หลักบุญ 1 6 093-239-3624
11 นางสาววลีรัตน์ จันทร์เลาะ 1 7 1037 081-718-6346
12 นายพศิน มีศิริ 1 7 083-374-6228
13 นางสาวรพพีรรณ บุญเย็น 1 8 1038 081-071-0695
14 นายพชิญาพงศ์ พนัธ์จันทร์ 1 8 083-741-0805
15 นางมณีกานต์ บุญเสริม 1 9 1027 080-797-4501
16 นางสาวฐาปนี ฤกษดี์ 1 9 086-392-7624
17 นายธนวัฒน์ โคตรมิตร 1 10 321 086-259-8199
18 นางสาวพรพมิล เพื่อบุญมาก 1 10 095-321-6387
19 นางกญัจนา ฝักแต้ 1 11 1117 083-732-5248
20 นางสาวสุพรรษา ค าหล้า 1 11 088-474-8253
21 นางกนุทินี อรจันทร์ 1 12 324 097-341-9913
22 นางสาวไอรดา วงวาน 1 12 088-341-2786
23 นางกชพร สมสะอาด 1 13 1116 095-612-2651
24 นางสาวลัดดาวัลย์ นวลแย้ม 1 13 093-327-8791
25 นายพทิักษ ์พงษวิ์เศษ 1 14 415 092-640-6544
26 นางสาวแกว้ตา พรมบุตร 1 14 085-664-1156
27 นางอรทัย จันทร์ทา 1 15 536 061-069-5715
28 Mr. Raymund Salda 1 15

รำยช่ือครปูระจ ำช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1 ปีกำรศึกษำ 2564



089-285-8505
081-561-0373
088-300-5751
087-961-2543

ที่ ครูประจ ำช้ัน ช้ัน ห้อง ห้องประจ ำ เบอร์โทรศัพท์
1 นางธนพร ส าลี 2 1 1132 093-341-8489
2 นางสาวทิพย์ติกานต์ บัวทุม 2 2 1133 094-524-2647
3 นางจริยา วงศ์ภักดี 2 2 081-967-1587
4 นายยุทธนา ตาลาคุณ 2 3 1134 085-104-9541
5 นางสวภัทร หอมหวล 2 3 098-229-6654
6 นางรวงทอง คุณสวัสด์ิ 2 4 1135 094-541-4927
7 ว่าทีร้่อยตรีหญิงนัยนา บุญกัณฑ์ 2 4 085-612-0185
8 นางสุรภา สมสะอาด 2 5 1136 099-156-3296
9 นายเชิดศักด์ิ บุญยัง 2 5 088-3005751
10 นายวิเชียร สืบวงศ์ 2 6 1137 087-776-1306
11 นางสาวมัณฑนา องอาจ 2 6 087-652-9715
12 นางจารุวรรณ แสงส่อง 2 7 1122 087-961-2543
13 นางสาวเนตรนภา ไชยสิทธ์ิ 2 7 089-945-4742
14 นางสาวพิชญ์นรี มงคลธนกิตต์ิ 2 8 1123 093-273-5619
15 นางสาวสุดารัตน์ ชูค า 2 8
16 นายธีร์วรารัศมิ์ ธรรมวัตร 2 9 1124 090-226-4090
17 นายสมเกียรติ ประสมศรี 2 9 087-234-3344
18 นางสาวลินดา แก้วพิกุล 2 10 1125 087-444-7750
19 นางสาวชัญญาภัค สินศิริ 2 10 084-589-2398
20 นายบุญหลาย มะเค็ง 2 11 1126 089-627-8897
21 นายสมศิลป ทองดา 2 11
22 นางสาวรัตนาภรณ์ ก าลังดี 2 12 1127 087-456-9229
23 นายวิทยา บุญเพ็ง 2 12 087-254-9167
24 นายกัมพล เส้นสุข 2 13 312 091-039-1311
25 นางสาวปรียานุช ค ามงคล 2 13 062-996-7308
26 นางสาวรัชดาพร อูบแก้ว 2 14 1115 086-257-4682
27 นางสาวกัญญาภัทร พิมูลชาติ 2 14 063-5152229
28 นางศิลารัตน์ สุริยวงศ์ 2 15 415 087-879-6065
29 นายทวีพงษ์ ประพันธ์ 2 15 081-561-0373
30 นางสาวยุภาธิรัตน์ พันธราช 2 16 535 081-600-5340
31 Ms.Mira Vieente 2 16

นางจารุวรรณ แสงส่อง                ผู้ช่วยเลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2

รำยช่ือครูประจ ำช้ันมธัยมศึกษำปีที ่2 ปีกำรศึกษำ 2564
นางอรวรรณ หลอมทอง                หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2
นายทวีพงษ์ ประพันธ์                  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2
นายเชิดศักด์ิ บุญยัง                    เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2



 นายบุญเลิศ บุญมา                    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 081-070-1812
นางสุภาพร งาสุ้ย                      รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 080-722-0956
นางสาวศิรยา เอกวารีย์                เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 093-662-9632

ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น ห้อง ห้องประจ ำ เบอร์โทรศัพท์
1 นางประนอมนิศญ์ เย็นใจ 3 1 1011 099-151-6256
2 นางสาวณภาย์ ทนงค์ 3 1 090-262-2287
3 นางสุวภัทร ศรีนวล 3 2 1012 082-140-6324
4 นางสาวสุภาภรณ์ สีมาวัน 3 2 085-225-9726
5 นางสาวนัยนา วงศ์สาค า 3 3 1013 097-334-8434
6 นางสุภาพร งาสุ้ย 3 4 1014 080-722-0956
7 ว่าทีร้่อยตรีจุมพล องอาจ 3 4 093-493-1003
8 นางสาวนภามาศ ธานี 3 5 1015 081-075-8609
9 นายพชรพล ทินบุตร 3 5 085-758-7995
10 นายเกษมสันต์ แพงมา 3 6 1016 091-828-7028
11 นางสาวรินทร์ลภัส สืบสิมมา 3 6 084-227-5778
12 นางสาวนันท์นภัส คุชิตา 3 7 1017 085-636-6100
13 นางสาวปุณยนุช ประเสริฐสิทธิ์ 3 7 091-834-8954
14 นางปณิชา ศรีมาธรณ์ 3 8 1018 081-877-5594
15 นางสาวรัตนาวรรณ ไกรยา 3 8 061-035-6463
16 นางสาวรัตติยา สนิท 3 9 1022 086-874-8462
17 นางจิราภรณ์ พวงจ าปา 3 9 081-789-0535
18 นางลัดดาวัลย์ บัวเพ็ญ 3 10 1023 084-091-5715
19 นายณัฐพล ธรรมสัตย์ 3 10 094-530-8351
20 นางสุวคนธ์ พลลพ 3 11 1024 094-294-9515
21 นางสาวสุภาวดี สิงห์คูณ 3 11 066-112-4556
22 นางชลัญธร ด าพะธิก 3 12 1025 084-836-9251
23 นางราตรี ชาติดร 3 12 087-262-7976
24 นายปกรณ์พล พวงพันธ์ 3 13 1026 064-256-1646
25 นางสาวมาลา วันทวี 3 13 087-240-7574
26 นางจิตติมา ใจเครือ 3 14 1114 062-525-2442
27 นางสาวจิตร์สิริ ไกรรักษ์ 3 15 416 082-923-4127
28 นางสาวศิรยา เอกวารีย์ 3 16 534 093-662-9632
29 Ms.Mala Yousaf 3 16

รำยชื่อครูประจ ำชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3 ปีกำรศึกษำ 2564



 นายกิตติ กาสา                         หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 083-728-9649
นายชาญณรงค์ แผนพุทธา            รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 085-780-9882
นางสาวสุรีรัตน์ อ่อนมิ่ง                เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 089-881-3453
นางสาวลดาวัลย์ สัตยาพันธ์ุ           ผู้ช่วยเลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 099-192-9628

ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน ห้อง ห้องประจ ำ เบอร์โทรศัพท์
1 นางฉวีวรรณ โพธิวัฒน์ 4 1 521 086-070-6889
2 นางศรีสุข แย้มสง่า 4 1 089-847-8403
3 นางสาวรักษมล รักพรม 4 2 522 081-976-2856
4 นายศรัล จ าเริญสุข 4 2 081-790-4991
5 นางสาวณิชามล ทองลือ 4 3 523 084-941-2970
6 นายชลิตา จูมสีมา 4 3
7 นางนิภาพร ยุพา 4 4 524 086-253-7606
8 นางสาวสุรีรัตน์ อ่อนมิ่ง 4 4 089-881-3453
9 นางจันทนีย์ โกมลศรี 4 5 525 089-526-1167
10 นางสาวล าไพ ยางงาม 4 5 087-109-9468
11 นางสาวศศิธร ประดิษฐ์นอก 4 6 527 092-317-4234
12 ว่าทีร้่อยโทเฉลิมศักด์ิ ส าลี 4 6 093-062-2587
13 นางพรรณาภา สุภรณพงษ์ 4 7 528 087-826-9100
14 นางสาวกาญจนา ชัยชาญ 4 7 095-612-0865
15 นายชาญณรงค์ แผนพุทธา 4 8 511 085-780-9882
16 นางสาวเมธาวี สกุลวรวิทย์ 4 8 091-863-3393
17 นางขวัญชีวา ศิริมา 4 9 512 086-259-2690
18 นายจรูญศักด์ิ สมสุข 4 9 091-827-2805
19 สิบเอกสมศักด์ิ โกศล 4 10 321 089-423-5045
20 นางสุดารัตน์ พรรษาวนัส 4 10 089-864-7779
21 นางพัทธยา ชุมสงคราม 4 11 1118 087-454-3646
22 Ms.Ella Alanis 4 11
23 นางสาวพเยาว์ แก้วตา 4 12 325 089-898-8140
24 นางสาวพีรยา ศิริสวัสด์ิ 4 12 063-024-2672
25 นางมณฑา สถิตพิพัฒน์ 4 13 1113 082-373-0960
26 นายสมาน เรืองศรีตระกูล 4 13 086-852-2123
27 นางมลิวัลย์ เลาหสูต 4 14 403 089-721-5451
28 นางสาวดวงเดือน ดวงดี 4 14 092-858-5246
29 นางสาวลดาวัลย์ สัตยาพันธ์ุ 4 15 533 099-192-9628
30 Mr. Christopher Canoy
31 Mr.Honson Aziz 4 15

รำยช่ือครูประจ ำช้ันมธัยมศึกษำปีที ่4 ปีกำรศึกษำ 2564



 นางญาตา เรืองศรีตระกลู              หัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 081-265-0402
นางสุทธาอร โคตรมิตร                 รองหัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 084-410-8987
นางปาจรีย์ ทินบุตร                    รองหัวหน้าระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 089-947-3223
นางสาวเมษา เพง็ชยั                   เลขานุการระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 085-774-8212
นางสาวแคทลียา โมทะจิตร           ผู้ชว่ยเลขานุการระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 092-423-6951

ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน หอ้ง หอ้งประจ ำ เบอรโ์ทรศัพท์
1 นางสาวอณัศา เขยีวดี 5 1 423 093-329-5939
2 นายอทิธิรัฐ บุตรภักดี 5 1 091-020-1370
3 นางพสุิทธา อนิทร์พงษ์ 5 2 424 087-247-3098
4 นายสุขนิรันดร์ ทองมาก 5 2 081-185-1659
5 นางสาวแคทลียา โมทะจิตร 5 3 425 092-423-6951
6 นางสาวสุภาพร แถบทอง 5 3 086-252-8140
7 นายค าพ ีอนิทร์พงษ์ 5 4 426 089-848-0184
8 นายค าภา ด าพะธิก 5 4 081-066-6059
9 นางค ารวม ทรัพย์ศิริ 5 5 323 086-256-5885
10 นายวสันต์ จันด า 5 5
11 นายวิสันต์ หงษวิ์เศษ 5 6 326 089-585-8473
12 นายลิน ย่ิงดี 5 7 331 084-659-2980
13 นางสาวกลัย์กมล โรจนนัครวงศ์ 5 7 081-434-4574
14 นางสาวมณีจันทร์ ธาตุทอง 5 8 332 089-847-6779
15 นางรัชกร ชะนะนิล 5 8 063-048-4531
16 นายมานิต ขยันชม 5 9 333 087-458-4804
17 นางสาวสุณัฐชา มหาคามินทร์ 5 9 095-294-1692
18 นางเนติมน มีศิริ 5 10 334 091-835-9959
19 นางพศิมัย บุดดี 5 10 093-531-2992
20 นายบรรหยัด สุริพล 5 11 335 087-254-5154
21 นางณญาตา โสพฒัน์ 5 11 096-503-1785
22 นางสิรินุช สุขกาย 5 12 336 084-605-0034
23 นางสาวพทุธรักษา ถริะโคตร 5 12 088-362-9099
24 นางสาวสาคร คุมมินทร์ 5 13 322 095-495-0494
25 นางปาจรีย์ ทินบุตร 5 13 089-947-3223
26 นางสุทธาอร โคตรมิตร 5 14 1112 084-410-8987
27 นางสาวเมษา เพง็ชยั 5 14 085-774-8212
28 นายสืบพงษ ์ยุพา 5 15 404 086-265-5446
29 นางวรรณกร ค าอดุม 5 15 095-382-9828
30 นางสุธรรมา สัญญาถนอมรัช 5 16 532 089-283-2983
31 Mr. Saiful Austin Khan 5 16

รำยช่ือครปูระจ ำช้ันมัธยมศึกษำปีที ่5 ปีกำรศึกษำ 2564



 นายวัชรินทร์ หอมค า                   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 061-259-8637
นางอรนุช นามเขียว                    รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 089-582-4156
นางสาวพวงผกา แก้วยงค์              เลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 082-864-1171
นางสาวลลิดา โสดามุข                 ผู้ช่วยเลขานุการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 091-829-3027

ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน ห้อง ห้องประจ ำ เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาวจินตนา กุจะพันธ์ 6 1 121 094-913-5959
2 นายพันกร มนทอง 6 1 091-835-6857
3 นางบุศย์รินทร์ ดาทอง 6 2 122 088-346-5575
4 นางสาวลลิดา โสดามุข 6 2 091-829-3027
5 นางชญาพร จรรยาวัฒนากุล 6 3 123 089-428-0271
6 นางธัญลักษณ์ เมธีปัญญากุล 6 3 080-738-3687
7 นางสาวพวงผกา แก้วยงค์ 6 4 124 082-864-1171
8 นายไชยา แหนงวงษ์ 6 4 093-418-0984
9 นางสุรัชนา โพธินาแค 6 5 125 080-738-3687
10 นางรัชนี ต้นโพธ์ิ 6 5 093-507-1282
11 นางอรนุช นามเขียว 6 6 126 089-582-4156
12 นางสาวภัทราวรรณ ศุภเลิศ 6 6 087-457-4228
13 นายอัทธ์ ค าอุดม 6 7 127 083-385-8649
14 นางสาวภาวิณี แก้วค ารอด 6 7 097-981-1183
15 นางสาวอัมพรรัตน์ กุค าทอน 6 8 112 081-976-0273
16 นางสาวศศิมา เมินธนู 6 8 096-894-3685
17 นางสาวปนัดดา ทองวิลัย 6 9 113 080-796-5680
18 นายภูวิน ชูกล่ิน 6 9 083-546-5991
19 นายวชิรวิชญ์ เปล่งปล่ัง 6 10 114 099-625-4960
20 นางสาวปาริตา ดวงงาม 6 10 095-664-6527
21 นางสาวนภาพิมพ์ ทองปัญญา 6 11 115 089-865-6469
22 นายธวัชชัย พานแก้ว 6 11 087-418-0121
23 นางสาวพรทิพย์ ตันติประภาคาร 6 12 116 089-074-6273
24 นางสาวกฤษณา ไชยโคตร 6 12 097-335-6299
25 นายทองพูล ทุมโยมา 6 13 117 085-552-5675
26 นางจารุวรรณ น้อยพลาย 6 13 083-100-5090
27 นางสาวอลิชา สมบูรณ์ 6 14 1111 094-153-2912
28 นายจิระวัฒน์ ศรีสุข 6 14 083-546-5991
29 Mr.Konstantin Meziukha 6 14
30 นางสาวเสาวลักษณ์ หล้าสิงห์ 6 15 405 091-831-8773
31 นายธัชกร สุริยวงศ์ 6 15 093-329-5901
32 นายชาร์ลีห์ สมภูงา 6 16 531 087-244-7644
33 Mr.johnrey Yanong 6 16

รำยช่ือครูประจ ำช้ันมธัยมศึกษำปีที ่6 ปีกำรศึกษำ 2564






