~๑~

คำสั่งโรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม
ที่ ๓๔๖ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
----------------------------------เพื่อให้ กำรจั ดกำรศึกษำของโรงเรีย นป่ำพะยอมพิ ทยำคม บรรลุ ตำมวัตถุป ระสงค์และจุดมุ่งหมำยที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ และเจตนำรมณ์
ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ตลอดจนเป้ำหมำยของกำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิ จแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
อำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗
และเพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ ว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสถำนศึกษำที่จัด
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนหรื อ ส่ ว นรำชกำรที่ เรี ย กชื่ อ อย่ ำงอื่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และอำศั ย อ ำนำจระเบี ย บส ำนั ก
นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ยพนั ก งำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ เพี่ อ ให้ ก ำรบริห ำรสถำนศึ ก ษำเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อทำงรำชกำร จึงแต่งตั้งและมอบหมำยหน้ำที่รำชกำรงำนสนับสนุนกำรสอนให้ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร
๑) นำงนฤนันท์ เพชรสุวรรณตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม ประธำนคณะกรรมกำร
๒) นำงสุมิตรำ นิลโมจน์ ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรบุคคล
รองประธำนคณะกรรมกำร
๓) นำงจินตนำ สุพรรณ ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
กรรมกำร
๔) นำยสำรำญ เรืองมำก ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน กรรมกำร
๕) นำยธีระ ศรีทองแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงบประมำณและแผนงำน กรรมกำร
๖) นำยภำนุวัฒน์ ปะรำ ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร
กรรมกำร
๗) นำงสำวกำญจนำ จิตตะโสภำ ตำแหน่ง ครู
เลขำนุกำร
๘) นำงสำวศิริพร กลับแป้น ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. ให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำเพื่อให้ดำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร
๒. วิเครำะห์และวำงแผนปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของทำงรำชกำร
๓. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในงำนฝ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

~๒~
๒. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
๑) นำงนฤนันท์ เพชรสุวรรณตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม ประธำนคณะกรรมกำร
๒) นำงสุมิตรำ นิลโมจน์ ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรบุคคล
รองประธำนคณะกรรมกำร
๓) นำงจินตนำ สุพรรณ ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
กรรมกำร
๔) นำยสำรำญ เรืองมำก ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน กรรมกำร
๕) นำยธีระ ศรีทองแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงบประมำณและแผนงำน กรรมกำร
๖) นำยภำนุวัฒน์ ปะรำ ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร
กรรมกำร
๗) นำงปิยธิดำ อุ่นปลอด ตำแหน่ง ครู
เลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. ศึกษำวิเครำะห์โครงสร้ำง ภำรกิจ กำรดำเนินงำน ปริมำณ คุณภำพและสภำพของสถำนศึกษำ
๒. วำงแผนออกแบบกำรจัดระบบโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในระบบกำรทำงำนและกำรบริหำรของ
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน แผนปฏิบัติกำรประจำปีของโรงเรียน
๓. นำเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสถำนศึกษำ
๔. ประกำศและประชำสัมพันธ์ให้ส่วนรำชกำรตลอดจนประชำชนทั่วไปทรำบ
๕. ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรที่กำหนด
๖. ประเมินผลและปรับปรุงกำรจัดระบบบริหำรให้มีประสิทธิภำพ
๗. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑) นำงนฤนันท์ เพชรสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม ประธำน
๒) นำยธีระ ศรีทองแก้ว
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงบประมำณและแผนงำน รองประธำน
๓) นำงสุมิตรำ นิลโมจน์
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรบุคคล
กรรมกำร
๔) นำงจินตนำ สุพรรณ
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
กรรมกำร
๕) นำยสำรำญ เรืองมำก
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน
กรรมกำร
๖) นำยภำนุวัฒน์ ปะรำ
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร
กรรมกำร
๗) นำยมงคล สืบวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
กรรมกำร
๘) นำงประนอม คงหนู ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงบประมำณและแผนงำน กรรมกำร
๙) นำยชำญวิทย์ สีนำค
ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน กรรมกำร
๑๐) นำงเรณู เรืองมำก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร
กรรมกำร
๑๑) นำงพรทิพย์ เสำวโค
ตำแหน่ง หัวหน้ำงำนประกัน
เลขำนุกำร
๑๒) นำงเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรบุคคล ผูช้ ่วยเลขำนุกำร

~๓~
มีหน้าที่
๑. จัดระบบ โครงสร้ำงองค์กร ให้รองรับกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๒. กำหนดเกณฑ์กำรประเมิน เป้ำหมำยควำมสำเร็จของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและตัวชี้วัดของ
กระทรวงเป้ำหมำยควำมสำเร็จของเขตพื้นที่กำรศึกษำ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินของ สำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
๓. วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยควำมสำเร็จ
ของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
๔. ดำเนินกำรพัฒนำตำมแผนและติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในเพื่อปรับปรุงพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง
๕. ประสำนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่น ในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ ประกันคุณภำพ
ภำยในและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๖. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมระบบกำรประกัน
คุณภำพเพื่อจัดทำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๗. ประสำนกับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. ประสำนงำนกับสำนักงำนรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำและประเมินคุณภำพกำรศึกษำในกำรประเมิน
สถำนศึกษำเพื่อเป็นฐำนในกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
๙. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

~๔~
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นำยธีระ ศรีทองแก้ว
นำงประนอม คงหนู

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ
ผู้ช่วยหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ

มีหน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.

วำงแผน นิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทุกกลุ่มงำนในกลุ่มบริหำรงบประมำณ
ประสำนควำมร่วมมือกับกลุ่มอื่น ๆ และหน่วยงำนภำยนอก
ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกคน
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

๑.งานแผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
๑. นำงประนอม คงหนู
๒. นำงสำวจงดี ศรีอินทร์

หัวหน้ำงำนแผนงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีของกลุ่มฯ ทำงบประมำณของกลุ่มฯ เสนอเพื่อรับกำรจัดสรรฯ จำก
คณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีของโรงเรียน
๒. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมำย
๒. งานนโยบายและแผน
๑. นำงประนอม คงหนู
๒. นำงกนิษฐำ ศรีทองช่วย

หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. ดำเนินกำรในกำรกำหนดนโยบำยของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยกลยุทธ์ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกระทรวงศึกษำธิกำรและจังหวัดพัทลุง
๒. ดำเนินกำรในเรื่องของกำรจัดทำแผนของสถำนศึกษำทุกประเภท
๓. ดำเนินกำรจัดทำรำยงำนกำรใช้แผนของสถำนศึกษำทุกประเภท
๔. ดำเนินกำรประสำนแผนกับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
๕. ดำเนินกำรประสำนงำน ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย จุดเน้น และกลยุทธ์
ของกระทรวงศึกษำธิกำร เขตพื้นที่กำรศึกษำและจังหวัดพัทลุง
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. งานงบประมาณ
๑. นำยธีระ
ศรีทองแก้ว
๒. นำงสำวจงดี ศรีอินทร์
๓. นำงสำวศิริพร กลับแป้น
๔. นำงวิลำวัณย์ อ่อนแก้ว

หัวหน้ำงำนงบประมำณ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

~๕~
มีหน้าที่
๑. จัดทำและเสนองบประมำณจำกหน่วยงำนกำรศึกษำ ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรสนับสนุนสถำนศึกษำ
๒. ดำเนินกำรเรื่องกำรระดมทุนเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ เงินระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
๓. ดำเนินกำรเรื่องกำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์ของสถำนศึกษำ
๔. สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนงบประมำณเพื่อจัดกำรศึกษำเสนอต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔.งานบริหารการเงิน – บัญชี
๑. นำงสำวอิงอร ชัยเพชร
๒. นำงสำวญำณิดำ ยิ้มด้วง

หัวหน้ำงำนบริหำรกำรเงิน – บัญชี
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. ดำเนินกำรเรื่องกำรบริหำรกำรเงินทุกกรณี ทุกประเภทให้ถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย ได้แก่ กำร
รับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรนำส่งเงิน กำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
๒. ดำเนินกำร เรื่องกำรบริหำรบัญชีให้ถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย ได้แก่ กำรจัดทำบัญชีกำรเงิน
กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน และงบกำรเงิน กำรจัดทำและจัดหำรแบบพิมพ์บัญ ชีทะเบียนและรำยงำนตำม
ระเบียบกฎหมำยของทำงรำชกำร
๓. ดำเนินกำรเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงินทุกประเภท
๔. รำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของสถำนศึกษำให้ผู้อำนวยกำรทรำบเป็นระยะ
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. งานพัสดุและสินทรัพย์
๑. นำยธีระ ศรีทองแก้ว
๒. นำงพรทิพย์ เพชรวำ
๓. นำงสำรวย ดำวดวง
๔. นำงสำวจงดี ศรีอินทร์
๕. นำสำวภัทรวรรณ จันทร์กระจ่ำง
๖. นำงจินตนำ สุพรรณ
๗. นำงสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ
๘. นำงเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์
๙. นำงวิลำวัณย์ อ่อนแก้ว

หัวหน้ำงำนพัสดุและสินทรัพย์
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. ดำเนินกำรเรื่องกำรจัดทำระบบฐำนข้อมูลสินทรัพย์ของสถำนศึกษำ
๒. ดำเนินกำรเรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเช่ำ กำรควบคุมดูแลรักษำจำหน่ำยพัสดุ กำรตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ดำเนินกำรเรื่องกำรให้บริกำรยืม คืนพัสดุ

~๖~
๔. ดำเนินกำรในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่รำชพัสดุ
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๖. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
๑. นำงวิลำวัณย์ อ่อนแก้ว
หัวหน้ำงำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ
๒. นำงประไพ มะลิแก้ว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. ศึกษำ วิเครำะห์กิจกรรมและภำรกิจ งำน/โครงกำร ตำมกรอบประมำณกำรระยะปำนกลำง และ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีที่มีควำมจำเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมจำกรำยได้งบประมำณ เพื่อจัดลำดับควำมสำคัญของ
กิจกรรมให้เป็นไปตำมควำมเร่งด่วนและช่วงเวลำ
๒. ศึกษำ วิเครำะห์แหล่งทรัพยำกรบุคคล หน่วยงำน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภำพให้กำรสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนติดต่อประสำนควำมร่วมมืออย่ำงเป็นรูปธรรม
๓. จัดทำแผนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ และทุนกำรศึกษำ โดยกำหนดวิธีกำรแหล่งสนับสนุน
เป้ำหมำย เวลำดำเนินงำน และผู้รับผิดชอบ
๔. เสนอแผนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพื่อขอ
ควำมเห็นชอบและดำเนินกำรในรูปคณะกรรมกำร
๕. เก็บรักษำเงินและเบิกจ่ำยไปใช้ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่ต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมให้เป็นไปตำม
ระเบียบของทุนกำรศึกษำและระเบียบว่ำด้วยนอกงบประมำณทั้งตำมวัตถุประสงค์และไม่กำหนดวัตถุประสงค์
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. งานสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
๑. นำงวิลำวัณย์ อ่อนแก้ว
๒. นำงสำวศิริพร กลับแป้น

หัวหน้ำงำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ลงทะเบียนรับ – ส่ง เอกสำร หนังสือภำยใน – ภำยนอก
ร่ำง พิมพ์ บันทึก หนังสือรำชกำร คำสั่งต่ำงๆ พร้อมประสำนกลุ่มบริหำรทั่วไป
บันทึก และพิมพ์รำยงำนกำรประชุม
เสนอแฟ้มให้ผู้อำนวยกำร เพื่อทรำบ, ลงนำม, สั่งกำร
ดำเนินงำนสำรสนเทศฝ่ำยบริหำรงบประมำณและสินทรัพย์
ดำเนินงำนพัสดุกลุ่มบริหำรงบประมำณ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย

๘. งานสารบรรณ
๑. นำงนลกช เกตุพลสังข์
๒. นำงสำวศิริพร กลับแป้น

หัวหน้ำงำนสำรบรรณ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

~๗~
มีหน้าที่
๑. ปฏิบัติงำนบริหำรงำนหนังสือ เอกสำรของสถำนศึกษำตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. ดำเนินงำนประสำนรำชกำรกับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. ดำเนินงำนประสำนรำชกำรกับหน่วยงำนรำชกำรและเอกชน
๔. วำงแผน ดำเนินงำน ประเมิน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มอำนวยกำร
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๙. งานเลขานุการ
๑. นำงสำวกำญจนำ จิตตะโสภำ
๒. นำงสำวศิริพร กลับแป้น

หัวหน้ำงำนเลขำนุกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. ดูแลรับผิดชอบจดหมำยเข้ำและจดหมำยออก
๒. เขียนจดหมำยโต้ตอบและพิมพ์งำนต่ำง ๆ ที่สำคัญตลอดจนรู้และสำมำรถอัดสำเนำเอกสำรได้
๓. โทรศัพท์ติดต่องำนและรับโทรศัพท์
๔. ต้อนรับผู้ที่มำติดต่อและจัดกำรนัดหมำย
๕. ช่วยจัดกำรเกี่ยวกับกำรประชุม
๖. เก็บและรักษำเอกสำรให้เป็นระเบียบ ค้นหำได้ง่ำยเมื่อต้องกำร
๗. เสนอหนังสือและส่งหนังสือที่สั่งกำรแล้วไปยังงำนสำรบรรณ
๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๐. งานสารสนเทศและเทคโนโลยี
๑. นำงกนิษฐำ ศรีทองช่วย
๒. นำงประนอม คงหนู
๓. สำรสนเทศกลุ่มบริหำรทุกกลุ่ม
๔. สำรสนเทศกลุ่มสำรกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ
๕. นำงสำวอุไร นิตย์ปรำณ

หัวหน้ำงำนสำรสนเทศและเทคโนโลยี
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. จัดทำแผนงำน/โครงกำร/ปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนสำรสนเทศ
๒. ให้ควำมรู้และคำปรึกษำในกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มงำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/งำน
๓. ประสำนงำนกับกลุ่มงำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/งำน ในกำรรวบรวมสำรสนเทศของสถำนศึกษำ
๔. วิเครำะห์ข้อมูลละจัดทำสำรสนเทศโรงเรียนเพื่อใช้ในกำรพัฒนำงำนของสถำนศึกษำ
๕. ให้บริกำรและตอบข้อมูล สถิติด้ำนต่ำงๆของโรงเรียนแก่หน่วยงำนทั้งภำครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป
๖. รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อจัดทำรำยงำนประจำปี
๗. ดูแลศูนย์สำรสนเทศของสถำนศึกษำ

~๘~
๘. จัดทำโปรแกรมข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ตำมควำมต้องกำรของทำงรำชกำร
๙. ดูแลและประสำนงำนระบบเครือข่ำยข้อมูลทำงกำรศึกษำ
๑๐. ติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนสำรสนเทศของโรงเรียน
๑๑. ดำเนินกำรระบบ DMC
๑๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. งานควบคุมภายใน
๑. นำงสำวจงดี ศรีอินทร์
๒. นำงพรทิพย์ เสำวโค

หัวหน้ำงำนควบคุมภำยใน
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

วิเครำะห์กำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนของโรงเรียน
วำงแผนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในโรงเรียน
ดำเนินกำรควบคุมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
ติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในและรำยงำนให้เขตพื้นที่ทรำบ
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

๑๒. งานยานพาหนะ
๑. นำงวิลำวัณย์
๒. นำยพงศ์ศักดิ์
๓. นำยวิเชียร

อ่อนแก้ว
พลอยดำ
นำมวิเศษ

หัวหน้ำงำนยำนพำหนะ
กรรมกำร
กรรมกำร

มีหน้าที่
๑. ดำเนินงำนกำรขออนุญำตใช้รถส่วนกลำง
๒. ดำเนินกำรบำรุงรักษำ ซ่อมแซมรถส่วนกลำง
๓. ดำเนินกำรจัดทำเอกสำรหลักฐำนกำรใช้รถส่วนกลำงและรำยละเอียดกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
๔. ดำเนินงำนต่อทะเบียนรถส่วนกลำง
๕. จัดทำข้อมูลสถิติกำรใช้รถส่วนกลำงและสถิติกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนกำรกำหนดมำตรกำร
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๓. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑. นำงพรทิพย์ เสำวโค
หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๒. นำงสุกัญญำ เตี้ยนวล
กรรมกำร
๓. นำยภำนุวัฒน์ ปะรำ
กรรมกำร
๔. นำงประนอม คงหนู
กรรมกำร
๕. นำงจินตนำ สุพรรณ
กรรมกำร
๖. นำงสำวจงดี ศรีอินทร์
กรรมกำร

~๙~
๗. นำยห่วง ฆังคสุวรรณ
๘. นำยมงคล สืบวงศ์
๙.นำงสุมิตรำ นิลโมจน์
๑๐. นำงสำวอุไร นิตย์ปรำณ
๑๑. นำงเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. จัดระบบ โครงสร้ำงองค์กร ให้รองรับกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๒. กำหนดเกณฑ์กำรประเมิน เป้ำหมำยควำมสำเร็จของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและตัวชี้วัดของ
กระทรวงเป้ำหมำยควำมสำเร็จของเขตพื้นที่กำรศึกษำ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินของ สำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
๓. วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยควำมสำเร็จ
ของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
๔. ดำเนินกำรพัฒนำตำมแผนและติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในเพื่อปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
๕. ประสำนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่น ในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ ประกันคุณภำพ
ภำยในและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๖. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมระบบกำรประกัน
คุณภำพเพื่อจัดทำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๗. ประสำนกับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. ประสำนงำนกับสำนักงำนรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำและประเมินคุณภำพกำรศึกษำในกำรประเมิน
สถำนศึกษำเพื่อเป็นฐำนในกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
๙. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๓.๑ คณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๑. คณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑. นำยภำนุวัฒน์ ปะรำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงพรทิพย์ เสำวโค
กรรมกำร
๓. นำงสุกัญญำ เตี้ยนวล
กรรมกำร
๔. นำงเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์
กรรมกำร
๕. นำงสุมิตรำ นิลโมจน์
กรรมกำร
๖. นำงจินตนำ สุพรรณ
กรรมกำร
๗. นำงสำวจงดี ศรีอินทร์
กรรมกำร
๘. นำยห่วง ฆังคสุวรรณ
กรรมกำร
๙. นำยมงคล สืบวงศ์
กรรมกำร

~ ๑๐ ~
๑๐. นำงสำวอุไร นิตย์ปรำณ
๑๑. นำงเรณู เรืองมำก

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
๑. นำยสำรำญ เรืองมำก
๒. นำยดุลภัทร คุรุกำรเกษตร
๓. นำยธีระ ศรีทองแก้ว
๔. นำยทิวำนนท์ สูบผอม
๕. นำยมลตรี ดำช่วย
๖. นำงเรณู เรืองมำก
๗. นำงสุกัญญำ เตี้ยนวล
๘. นำงสำวรัตนพร ฉีดอิ่ม
๙. นำยดุลภัทร คุรุกำรเกษตร
๑๐. นำงสำวภัทรวรรณ จันทร์กระจ่ำง
๑๑. นำงจำเริญศรี หนูฤกษ์
๑๒. นำยประมวล เตี้ยนวล
๑๓. นำงประไพ มะลิแก้ว
๑๔. นำงสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ
๑๕. นำงสมจิตต์ ตีบกลำง
๑๖. นำงกนิษฐำ ศรีทองช่วย
๑๗. นำงสำวอิงอร ชัยเพชร
๑๘. นำยอุดมศักดิ์ บุณยำดิศัย
๑๙. นำงพรทิพย์ เพชรวำ
๒๐. นำงสำวอุไร นิตย์ปรำณ
๒๑. นำงจินตนำ สุพรรณ
๒๒. นำยจำรัส พงศำปำน
๒๓. นำยมงคล สืบวงศ์
๒๔. นำงสำวจงดี ศรีอินทร์
๒๕. นำงจริยำ สังข์แก้ว
๒๖. นำงสำวกำญจนำ จิตตะโสภำ
๒๗. นำงบังอร ทองสง
๒๘. นำงสำรวย ดำวดวง
๒๙. นำงพรรณี วุฒิพงศ์
๓๐. นำงเรวดี ดีกล่อม
๓๑. นำงสำวชฎำกำนต์ ฤทธิมนตรี
๓๒. นำยคำนึง หนูพลอย

และค่านิยมที่พึงประสงค์
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

~ ๑๑ ~
๓๓. นำงสำอำงค์ รัตนพันธุ์
๓๔. นำยห่วง ฆังคสุวรรณ
๓๕. นำงสรัณยำ เรืองพุฒ
๓๖. นำยวีระ เสำวโค
๓๗.นำงสำวประทุมทิพย์ หกหนู
๓๘. นำยมลตรี ดำช่วย
๓๙. นำงประนอม คงหนู
๔๐. นำงวิลำวัณย์ อ่อนแก้ว
๔๑. นำงสำวพัชรำพรรณ เม่ำน้ำพรำย
๔๒. นำยภำนุวัฒน์ ปะรำ
๔๓. นำงสุมิตรำ นิลโมจน์
๔๔. นำงสำวญำณิดำ ยิ้มด้วง
๔๕. นำงเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์
๔๖. นำยชำญวิทย์ สีนำค

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒. คณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการ
๑. นำยธีระ ศรีทองแก้ว
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงจินตนำ สุพรรณ
กรรมกำร
๓. นำงสุมิตรำ นิลโมจน์
กรรมกำร
๔. นำงสำวกำญจนำ จิตตะโสภำ
กรรมกำร
๕. นำงประนอม คงหนู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓. คณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. นำงสุมิตรำ นิลโมจน์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวประทุมทิพย์ หกหนู
กรรมกำร
๓. นำงเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์
กรรมกำร
๔. นำงนลกช เกตุพลสังข์
กรรมกำร
๕. นำงจำเริญศรี หนูฤกษ์
กรรมกำร
๖. นำงปิยธิดำ อุ่นปลอด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. รวบรวมข้อมูล เอกสำร รำยงำนผลกำรดำงำนตำมมำตรฐำนของฝ่ำยงำนและกลุ่มสำระที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดระบบข้อมูล ผู้รับผิดชอบนำเสนอข้อมูล เพื่อรับกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
๓. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค ต่อคณะกรรมกำร ภำยในวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ของทุกปี
๔. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

~ ๑๒ ~
๑๔. งานประเมินผลการดาเนินงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
๑. นำยธีระ
ศรีทองแก้ว
หัวหน้ำงำนประเมินผลกำรดำเนินงำน

กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ
๒. นำงประนอม คงหนู

กรรมกำรและเลขำนุกำร

ขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ออกแบบหลักเกณฑ์วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ
๒. ดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน / โครงกำร ของกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ
๓. จัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มงำนบริหำรงบประมำณให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำทรำบ
๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

~ ๑๓ ~

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นำงสุมิตรำ
นิลโมจน์
นำงเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผู้ช่วยหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

ขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. วำงแผน นิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทุกกลุ่มงำนในกลุ่มบริหำรงบประมำณ
๒. ประสำนควำมร่วมมือกับกลุ่มอื่น ๆ และหน่วยงำนภำยนอก
๓. ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกคน
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑. งานแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑. นำงจำเริญศรี หนูฤกษ์

หัวหน้ำงำนแผนงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

มีหน้าที่
๑. ศึกษำรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ วำงแผนกำรดำเนินงำนและจัดทำปฏิทินของกลุ่มงำน
๒. ประสำนงำนในกำรกำกับติดตำม โครงกำร ของกลุ่มงำน เพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ
๓. ประเมินและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อเพื่อประโยชน์ในกำรนำไปใช้วำงแผนพัฒนำ
๔. ให้ควำมร่วมมือกับงำนแผนงำนโรงเรียนในเรื่องข้อมูลของกลุ่มงำน
๕. ร่วมทำแผนพัฒนำ แผนปฏิบัติกำรประจำปี และปฏิทินงำนของโรงเรียน
๖. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒. กลุ่มงานอัตรากาลังกาหนดตาแหน่งสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๑. นำงสำวประทุมทิพย์ หกหนู

หัวหน้ำกลุ่มงำนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง

๒. นำงปิยธิดำ อุ่นปลอด

กรรมกำร

๒.๑ งานอัตรากาลัง
มีหน้าที่
๑. ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียน คำนวณอัตรำกำลังตำมสูตร รำยงำน สพม.ทุกวันที่ ๑๐ มิถุนำยน
๒. รำยงำนอัตรำกำลัง วิชำเอกที่ขำดแคลน กรอบอัตรำกำลัง
๓. เสนอควำมเห็นในเรื่องอัตรำกำลังในกำรบริหำรงำนบุคคล
๒.๒ งานกาหนดตาแหน่ง
มีหน้าที่
๒.๒.๑ กรณีขำดอัตรำกำลัง วิชำเอกขำดแคลน เสนอขอกำหนดตำแหน่งอัตรำจ้ำงของโรงเรียนตำมควำมจำเป็น
๒.๒.๒ กำหนดคุณสมบัติครูอัตรำจ้ำงโรงเรียน

~ ๑๔ ~
๒.๓ กลุ่มงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
มีหน้าที่
๑) ประสำนงำนฝ่ำยบุคคล ในกำรสรรหำครูเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ได้ตรงกับสำขำวิชำที่ขำดแคลน ในกรณีครูย้ำยเข้ำ
๒) ดำเนินกำรสรรหำและแต่งตั้ง ครูอัตรำจ้ำงของโรงเรียน ตำมระเบียบวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในกรณี
โรงเรียนดำเนินกำรเอง
๓) ดำเนินกำรในกำรขอย้ำยประจำปีของครู
๔) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
๑.นำงเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์

หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร

๓.๑ งานพัฒนาบุคลากร
มีหน้าที่
๑) สำรวจข้อมูล ควำมจำเป็นในกำรพัฒนำครู จัดทำโครงกำรพัฒนำครูเสนอคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
๒) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรเข้ำร่วมกำรอบรม ประชุม สัมมนำ ทั้งในและนอกหน่วยงำนตำม นโยบำย
และควำมต้องกำรของครูและควำมจำเป็นของโรงเรียน
๓) กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรในลักษณะต่ำง ๆ เช่น อบรม ประชุม สัมมนำ ศึกษำดูงำน
เชิญวิทยำกรให้ควำมรู้ เป็นต้น
๔) ส่งเสริมและดำเนินกำรกำรขอประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำพร้อมจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๕) ส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ
๖) จัดทำหลักฐำน ทะเบียน กำรพัฒนำบุคลำกร และรวบรวมเอกสำรรำยงำนผลกำรพัฒนำของครู
๗) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. งานสวัสดิการครูและบุคลากร
๑. นำงสุมิตรำ นิลโมจน์
๒. นำงนลกช เกตุพลสังข์

หัวหน้ำกลุ่มงำนสวัสดิกำรครูและบุคลำกร
กรรมกำร

มีหน้าที่
๑. จัดสวัสดิกำรบำรุงขวัญบุคลำกร จัดเลี้ยงต้อนรับ จัดเลี้ยงส่งบุคลำกร
๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรได้รับกำรยกย่อง ประกำศคุณควำมดีและจัดให้มีในระดับโรงเรียน
๓. จัดทำข้อมูลและประกำศเกียรติคุณครูและบุคลำกรที่ได้รับกำรยกย่อง
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

~ ๑๕ ~
๕. กลุ่มงานวินัยและการรักษาวินัย
๑. นำงนลกช เกตุพลสังข์

หัวหน้ำกลุ่มงำนวินัยและกำรรักษำวินัย

มีหน้าที่
๑. กำรลำ ควบคุมวันลำ ข้ำรำชกำรครูบุคลำกรและลูกจ้ำง
๒. ควบคุมกำกับกำรมำปฏิบัติรำชกำรของครู กำรขออนุญำต ออกจำกบริเวณโรงเรียนในวันทำกำร
๓. จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้ำงวินัยประจำปี
๔. กำรดำเนินกำรทำงวินัย ตำมระเบียบ ก.ค.ศ.
๕. ศึกษำกรณีตัวอย่ำงกำรทำผิดทำงวินัยในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เสนอที่ประชุมเพื่อให้ควำมรู้และ
ป้องกันกำรกระทำทำงวินัยทุกครั้งที่ประชุมประจำเดือน
๖. จัดทำหลักฐำนกำรมำปฏิบัติรำชกำร
๗. จัดทำทะเบียนข้อมูลกำรลำ
๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๖. กลุ่มงานบาเหน็จความชอบ
๑. นำงปิยธิดำ อุ่นปลอด

หัวหน้ำกลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบ

มีหน้าที่
๑. ดำเนินกำรเรื่องกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
๒. ดำเนินกำรเรื่องกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่ำจ้ำง ของข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงประจำ
๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑. นำงปิยธิดำ อุ่นปลอด

หัวหน้ำกลุ่มงำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

มีหน้าที่
๗.๑ จัดทำทะเบียนประวัติบุคลำกร
๗.๒ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
๑) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ สมควรได้รับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
๒) ดำเนินกำรในกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำแก่
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด
๓) จัดทะเบียนผู้ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ดิเรกคุณำภรณ์และผู้คืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
๗.๓ กำรขอมีบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
๑) ผู้ขอมีบัตรกรอกรำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่ำง ๆ โดยมีเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
๒) ตรวจสอบเอกสำรควำมถูกต้อง

~ ๑๖ ~
๓) นำเสนอผู้มีอำนำจลงนำมในบัตรประจำตัว โดยผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ โดยคุมทะเบียน
ประวัติไว้
๔) ส่งคืนบัตรประจำตัวถึงสถำนศึกษำ
๘. งานสานักงานกลุ่มบริหารบุคลากร
๑. นำงจำเริญศรี หนูฤกษ์

หัวหน้ำกลุ่มงำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรบุคลำกร

มีหน้าที่
๑. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำนงำนสำนักงำนบริหำรวิชำกำร
๒. ดูแล รับผิดชอบงำนสำรบรรณ พัสดุ ของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลประสำนงำนในกำรจัดหำ จัดซื้อ
ลงทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็น ปัจจุบัน
๓. จัดทำทะเบียนรับ-ส่งเอกสำร หนังสือรำชกำร บันทึกข้อควำมตำมระบบ จ่ำยเอกสำรให้กับกลุ่มงำน
ติดตำม รวบรวมเรื่องเข้ำแฟ้มต่ำงๆของกลุ่มบริหำรงำน และจัดทำคำสั่งของกลุ่มงำน
๔. จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกกำรประชุม และ
เสนอรำยงำนกำรประชุมของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๕. ดูแลกำรจัดทำแบบฟอร์มต่ำงๆของกลุ่มงำนให้เป็นระบบ
๖. ให้บริกำรข่ำวสำรแก่ครูและบุคลำกร
๗. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
๙. กลุ่มงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. นำงจำเริญศรี

หนูฤกษ์

หัวหน้ำกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

มีหน้าที่
๑. ออกแบบหลักเกณฑ์วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล
๒. ดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน / โครงกำร ของกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล
๓. จัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล ให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำทรำบ
๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

~ ๑๗ ~
กลุ่มบริหารวิชาการ
นำยภำนุวัฒน์ ปะรำ
นำงเรณู
เรืองมำก

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร
ผู้ช่วยหัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร

มีหน้าที่
๑. วำงแผนนิเทศ กำกับติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทุกงำนในกลุ่มบริหำรวิชำกำร
๒. บริหำรและจัดกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน สอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๓. บริหำรหลักสูตรและจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่ำงมีคุณภำพและ มี
ประสิทธิภำพ
๔. ประสำนกำรดำเนินงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
๕. ประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน
และสถำบันต่ำงๆ
๖. ประสำนกำรดำเนินงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
๗. ร่วมวำงแผน จัดทำงำน/โครงกำร/กิจกรรมเพื่อบริหำรกลุ่มบริหำรวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพ
๘. ประสำนกำรจัดทำปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพ
๙. รวบรวม สรุปผล และประเมินผลกำรดำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรมของกลุ่มบริหำรวิชำกำรเพื่อ
รำยงำน และเผยแพร่
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑. งานแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ
๑. นำงสำอำงค์ รัตนพันธ์
๒. นำงสรัณยำ เรืองพุฒ

หัวหน้ำงำนแผนงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรทำแผนงำน โครงกำร ของกลุ่มบริกำรวิชำกำร
๒. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรทำแผนงำน โครงกำร
๓. ประสำนงำน ดูแล ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ของกลุ่มบริกำรวิชำกำร
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. นำยภำนุวัฒน์ ปะรำ
๒. นำงพรทิพย์ เสำวโค
๓. นำงสำวจงดี ศรีอินทร์
๔. นำยห่วง ฆังคสุวรรณ

หัวหน้ำงำนบริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
หัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำไทย
หัวหน้ำกลุ่มสำระคณิตศำสตร์
หัวหน้ำกลุ่มวิทยำศำสตร์

~ ๑๘ ~
๕. นำงเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์
๖. นำงจินตนำ สุพรรณ
๗. นำยมงคล สืบวงศ์
๘. นำงสำวอุไร นิตย์ปรำณ
๙. นำงสุกัญญำ เตี้ยนวล
๑๐. นำยดุลภัทร คุรุกำรเกษตร
๑๑. นำงสรัณยำ เรืองพุฒ

หัวหน้ำกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
หัวหน้ำกลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ
หัวหน้ำกลุ่มสำระศิลปะ
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม เพื่อพัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน
๒. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน ดำเนินวิเครำะห์
หลักสูตรและจัดทำหลักสูตรสำระกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
๓. จัดอัตรำกำลังของของครูปฏิบัติงำนสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๔. ส่งเสริมให้ครูในกลุม่ สำระกำรเรียนรู้ จัดทำโครงสร้ำงรำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้ในรำยวิชำที่สอน
๕. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรำยวิชำของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ ( ๑ รายวิชา / ๑ ภาคเรียน ) ให้เป็นไปตำมหลักกำรของหลักสูตรและนโยบำยของสถำนศึกษำ
๖. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยดำเนินกำรดังนี้
๖.๑ จัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจควำมถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ
กระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรเรียนรู้
จำกประสบกำรณ์จริง และกำรปฏิบัติจริง
๖.๒ ส่งเสริมให้รักกำรอ่ำน และใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรผสมผสำนควำมรู้ต่ำง ๆ ให้สมดุลกัน
ปลูกฝังคุณธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหำสำระ กิจกรรม
๖.๓ จัดบรรยำกำศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ และกำร
นำภูมิปัญญำท้องถิ่นหรือเครือข่ำย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมควำม
เหมำะสม
๗. ให้คำแนะนำ ปรึกษำกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนแก่ครูในกลุ่มสำระต่ำง ๆ โดยเน้นกำรนิเทศ ที่ร่วมมือ
ช่วยเหลือกันแบบกัลยำณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนร่วมกัน หรือแบบอื่น
ๆ ตำมควำมเหมำะสม
๘. กำกับติดตำมกำรสอนของครูให้มีประสิทธิภำพ และให้คำปรึกษำแนะนำเมื่อมีปัญหำเรื่องกำรเรียน
กำรสอน
๙. แบ่งงำนรับผิดชอบและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๑๐. ประชุมครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อพัฒนำและปรับปรุงในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๑๑. ประสำนงำนจัดทำและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน ดูแล
และดำเนินกำรกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผลและประเมินผลทำงกำร
ศึกษำ

~ ๑๙ ~
๑๒. ประสำนงำนกำรจัดทำข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ และดำเนินกำรจัดสอบให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำดูแลและดำเนินกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของข้อสอบให้เป็นไปตำม
ระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผลและประเมินผลทำงกำรศึกษำ
๑๓. ติดตำมดูแลและดำเนินกำรกำรสอบแก้ตัวและจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด ๐ ร มส. มผ.
ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผลและประเมินผลทำงกำรศึกษำและแนวปฏิบัติของโรงเรียน
๑๔. ประสำนงำนด้ำนกำรจัดกิจกรรมตำมหลักสูตรและเสริมหลักสูตรทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
เพื่อส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ
๑๕. จัดครูเข้ำสอนแทนเมื่อครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ลำหรือไปรำชกำร
๑๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๑๗. พัฒนำศูนย์สื่อ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และบริกำรแก่นักเรียน
๑๘. จัดกิจกรรมวิชำกำรที่หลำกหลำยเพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของนักเรียน
๑๙. จัดทำสำรสนเทศของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนให้มี
ประสิทธิภำพ
๒๐. ประเมินผลงำนของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
๒๑. ติดตำมประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๒๒. เผยแพร่ผลงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ
๒๓. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. งานพัฒนาหลักสูตร
๑. นำงภำณินี วรเนติวุฒิ
หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตร
๒. นำยกนิษฐำ ศรีทองช่วย
กรรมกำร
๓. วิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ
๑. นำงสำวพัชรำพรรณ เม่ำน้ำพรำย (วิทยำศำสตร์)
กรรมกำร
๒. นำงจำเริญศรี หนูฤกษ์
(สังคมศึกษำฯ)
กรรมกำร
๓. นำงบังอร ทองสง
(คณิตศำสตร์)
กรรมกำร
๔. นำงจินตนำ สุพรรณ
(สุขศึกษำฯ)
กรรมกำร
๕. นำงสำวอุไร นิตย์ปรำณ
(กำรงำนอำชีพฯ) กรรมกำร
๖. นำงพรทิพย์ เสำวโค
(ภำษำไทย)
กรรมกำร
๗. นำงพรทิพย์ เพชรวำง
(ศิลปะ)
กรรมกำร
๘. นำงสรัณยำ เรืองพุฒ (ภำษำต่ำงประเทศ)
กรรมกำร
๔. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ
กรรมกำร
๕. หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กรรมกำร
๖. หัวหน้ำโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอัจฉริยภำพ
กรรมกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี
๗. นำงสุกัญญำ เตี้ยนวล
กรรมกำรและเลขำนุกำร

~ ๒๐ ~
มีหน้าที่
๑. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และ ปฏิทินปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำหลักสูตร
๒. ศึกษำ วิเครำะห์เอกสำรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) และข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
๓. วิเครำะห์สภำพแวดล้อม และประเมินสถำนภำพของสถำนศึกษำ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ
เป้ำหมำย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
๔. ประสำนงำนและจัดทำโครงสร้ำงของหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำย คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ของสถำนศึกษำ
๕. ประสำนงำนและจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๖. ประสำนงำนในกำรนำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมตำรำงสอน จัดทำแบบบันทึก กำร
เรียนกำรสอน และบริหำรจัดกำรกำรใช้หลักสูตรอย่ำงเหมำะสม
๗. นิเทศกำรใช้หลักสูตรและให้คำแนะนำ ช่วยเหลือด้ำนกำรเรียนกำรสอนแก่ครู
๘. ติดตำมและประเมินผลกำรใช้หลักสูตรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรตำมควำมเหมำะสม
๙. ประชำสัมพันธ์หลักสูตรสถำนศึกษำ
๑๐. ติดตำม ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนพัฒนำหลักสูตร
๑๑. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. การจัดการเรียนการสอน
๑. นำยภำนุวัฒน์ ปะรำ
๒. นำงสำวจงดี ศรีอินทร์
๓. นำยชำญวิทย์ สีนำค
๔. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ
๕. หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๖. หัวหน้ำโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอัจฉริยภำพ
ด้ำนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี
๗. นำงจริยำ สังข์แก้ว
๘. นำงสำอำงค์ รัตนพันธ์

หัวหน้ำงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑.จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และ ปฏิทินปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำและส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน
๒. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรจัดอัตรำกำลังเพื่อนำมำจัดตำรำสอนจำกหัวหน้ำกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
๓. ประสำนงำน ดูแลกำรจัดตำรำงสอนทุกภำคเรียน และรวบรวมตำรำงสอนครู ตำรำงกำรใช้ห้องเรียน
และตำรำงเรียนของนักเรียนเป็นรูปเล่ม
๔. พัฒนำงำนจัดตำรำงสอนให้มีประสิทธิภำพ
๕. ประสำนงำนในกำรนำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมตำรำงสอน จัดทำแบบบันทึก

~ ๒๑ ~
กำรเรียนกำรสอน และบริหำรจัดกำรกำรใช้หลักสูตรอย่ำงเหมำะสม
๖. ประสำนงำนกำรจัดทำเอกสำรสิ่งพิมพ์เพื่อกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
๗.จัดกิจกรรมเรียนเสริม ตำมศักยภำพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมำยของหลักสูตรสถำนศึกษำ
๘. ติดตำม ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนจัดกำรเรียนกำรสอน
๙. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. งานทะเบียนและงานวัดผลประเมินผล
๑. นำงเรณู เรืองมำก
๒. นำงสำวญำนิดำ ยิ้มด้วง
๓. นำงกนิษฐำ ศรีทองช่วย
๔. นำงสรัณยำ เรืองพุฒ
๕. นำงสำวพัชรำพรรณ เม่ำน้ำพรำย
๖. นำงบังอร ทองสง

หัวหน้ำงำนทะเบียนและงำนวัดผล
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนวัดผลและประเมินผลทำง กำรศึกษำ
๒. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลของสถำนศึกษำ
๓. ให้คำแนะนำบุคลำกรในโรงเรียนเกี่ยวกับกำรประเมินผลตลอดจนทำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรประเมินผลกำรเรียน
๔.พัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มำตรฐำน
๕. ประสำนงำนจัดทำ จัดเก็บข้อสอบ และดำเนินกำรในกำรจัดสอบให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำร
วัดผลและประเมินผลทำงกำรศึกษำ
๖. ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียนตำมระเบียบว่ำด้วยกำรวัดผลประเมินผล
กำรเรียนและตำมแนวปฏิบัติของสถำนศึกษำ
๗. จัดทำตำรำงสอบระหว่ำงภำค ปลำยภำคเรียนและตำรำงกำรสอบแก้ตัว
๘. สำรวจรำยชื่อนักเรียนที่มีเวลำเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ และประกำศรำยชื่อ นักเรียน
ที่ไม่มีสิทธิสอบ
๙. ดำเนินกำรเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ หรือมีผลกำรเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์
๑๐. รวบรวมสถิติกำรสอบผ่ำน ๐, ร, มส
๑๑. ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลำเรียนและประเมินผลกำรเรียนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๑๒. จัดทำระบบฐำนข้อมูลกำรวัดผลประเมินผลทำงกำรเรียน
๑๓.รวบรวมผลกำรเรียนทุกรำยวิชำของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล (ปพ.๖)
๑๔. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรดำเนินกำรเรื่องกำรสอบแก้ตัว
๑๕. กำหนดเวลำสอบแก้ตัว จัดทำตำรำงเรียนเสริม ตำรำงสอบแก้ตัว และประกำศผลกำรสอบแก้ตัว

~ ๒๒ ~
๑๖. ประสำนกับครูที่ปรึกษำและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่ำนักเรียนมีปัญหำเรื่องผลกำร
เรียน กำรจบหลักสูตร และกำรลงทะเบียนวิชำเรียน
๑๗. จัดให้มีกำรเทียบโอนควำมรู้ ทักษะประสบกำรณ์ และผลกำรเรียนจำกสถำนศึกษำอื่น สถำน
ประกอบกำร และอื่นๆ ตำมแนวทำงที่กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด
๑๘. ดำเนินกำรหำวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหำตกค้ำง โดยเฉพำะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่
๓ และ ๖
๑๙. จัดทำข้อมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนแยกตำมระดับชั้นและกลุ่มสำระกำร เรียนรู้
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรประชำสัมพันธ์และกำรพัฒนำ
๒๐. ดูแลและประสำนงำนกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษำในกำรสรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ กำรประเมินกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์และเขียนสื่อควำม กำรประเมินกิจกรรม สำธำรณประโยชน์ของนักเรียน
๒๑. จัดทำหลักฐำนผลกำรเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรำยงำนผลกำรเรียนของนักเรียนส่ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๒๒. จัดทำและตรวจสอบค่ำ GPA และ PR ของนักเรียน
๒๓. จัดเทียบโอนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และผลกำรเรียนจำกสถำนศึกษำอื่น ตำมแนวทำงที่
หน่วยงำนต้นสังกัดกำหนด
๒๔. ติดตำมประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียน
๒๕. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำนทะเบียนนักเรียน
๒๖. จัดเตรียมเอกสำรใบมอบตัวและใบลงทะเบียน
๒๗. ออกเลขประจำตัวนักเรียนที่เข้ำใหม่
๒๘. จัดทำสถิติจำนวนนักเรียนและกำรจำหน่ำยนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
๒๙. จัดทำทะเบียนรำยชื่อนักเรียนตำมชั้นเรียน สำหรับกำรใช้งำนและบริกำรแก่ผู้เกี่ยวข้อง
๒๖. จัดทำทะเบียนนักเรียนที่แขวนลอย
๓๐. จัดทำแบบฟอร์มและใบคำร้องในกำรดำเนินงำนทุกประเภทของงำนทะเบียนนักเรียน
๓๑. จัดรวบรวมสมุดรำยงำนผลกำรเรียน เพื่อนำเสนอผู้บริหำรสถำนศึกษำลงนำม
๓๒. จัดทำเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.๑) ประกำศนียบัตรของ
๓๓. นักเรียนที่จบกำรศึกษำ (ปพ. ๒) แบบรำยงำนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.๓) และใบรับรองผล กำรศึกษำ (ปพ.๗)
๓๔. ตรวจสอบคุณวุฒิกำรศึกษำ
๓๕. ตรวจสอบกำรจบหลักสูตรเพื่อรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอต่อกลุ่มบริหำร
๓๖. ติดตำมประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนทะเบียน
๓๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๖. งานสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
๑. นำยชำญวิทย์ สีนำค
๒. นำยสำรำญ เรืองมำก
๓. นำยทิวำนนท์ สูบผอม

หัวหน้ำงำนสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

~ ๒๓ ~
มีหน้าที่
๑. จัดทำ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ควำมต้องกำรจำเป็นในกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ กำร
บริหำรงำนวิชำกำร
๓. ส่งเสริม สนับสนุนกำรผลิต พัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรประกวดสื่อ นวัตกรรม ของครู
๔. ประสำนกำรจัดหำสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร
๕. จัดทำทะเบียน สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสถำนศึกษำให้เป็นปัจจุบัน
๖. รวบรวมข้อมูล สถิติกำรใช้สื่อ นวัตกรรมของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน
๗. ประเมินผลกำรพัฒนำกำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
๘. ประสำนงำนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนให้มีบรรยำกำศทำงวิชำกำรเอื้อต่อกำรเรียนรู้
๙. ติดตำม ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำง กำรศึกษำ
และแหล่งเรียนรู้
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. งานห้องสมุด
๑. นำงประไพ มะลิแก้ว
๒. นำงสำวชฎำกำนต์ ฤทธิมนตรี
๓. นำงสำวภัทรวรรณ จันทน์กระจ่ำง

หัวหน้ำงำนห้องสมุด
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และปฏิทินกำรปฏิบัติงำน ของงำนห้องสมุด
๒. ดูแลและจัดห้องสมุดให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
๓. จัดหำหนังสือเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำของครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป
๔. จัดทำระเบียบและข้อปฏิบัติในกำรใช้ห้องสมุดสำหรับครูและนักเรียน
๕. ให้บริกำรข่ำวสำร ข้อมูล และแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำแก่นักเรียน ครู อำจำรย์ ผู้ปกครอง
ตลอดจนชุมชนที่สนใจ
๖. จัดทำสถิติกำรให้บริกำรงำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
๗. ให้กำรบริกำรสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี
๘. บำรุงรักษำและซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดและวัสดุอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
๙. สำรวจควำมต้องกำรในกำรใช้หนังสือของครู และนักเรียนเพื่อกำรเรียนกำรสอนและ กำรค้นคว้ำ
๑๐. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรศึกษำค้นคว้ำ
๑๑. จัดหมวดหมู่หนังสือและดำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบงำนห้องสมุด
๑๒. ให้ควำมรู้ / คำแนะนำเกี่ยวกับกำรบริกำร และ กำรใช้ห้องสมุดแก่ครูและนักเรียน
๑๓. ติดตำมประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนห้องสมุด
๑๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

~ ๒๔ ~
๘. งานนิเทศและวิจัยการศึกษา
๑. นำยภำนุวัฒน์ปะรำ
๒. นำงพรทิพย์ เสำวโค
๓. นำงสำวจงดี ศรีอินทร์
๔. นำยห่วง ฆังคสุวรรณ
๕. นำงเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์
๖. นำงจินตนำ สุพรรณ
๗. นำยมงคล สืบวงศ์
๘. นำงสำวอุไร นิตย์ปรำณ
๙. นำงสุกัญญำ เตี้ยนวล
๑๐.นำยดุลภัทร คุรุกำรเกษตร
๑๑. นำงภำณินี วรเนติวุฒิ

หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศและวิจัยกำรศึกษำ
หัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำไทย
หัวหน้ำกลุ่มสำระคณิตศำสตร์
หัวหน้ำกลุ่มวิทยำศำสตร์
หัวหน้ำกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
หัวหน้ำกลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ
หัวหน้ำกลุ่มสำระศิลปะ
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ
หัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. จัดทำ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำน
๒. จัดระบบกำรนิเทศงำนวิชำกำร และกำรเรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำ
๓. ประสำนงำนกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบหลำกหลำยและเหมำะสมกับ
สถำนศึกษำ
๔. ประสำนงำนให้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีกำรนิเทศกำรสอนแบบกัลยำณมิตร
๕. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพงำนวิชำกำรในภำพรวมของสถำนศึกษำ
๖. ส่งเสริมให้ครูศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยในทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ โดยครูทุกคนมีผลงำนวิจัย ๑ เรื่อง / ๑ ภาคเรียน
๗. จัดหำเอกสำรงำนวิจัย เพื่อส่งเสริมกำรทำผลงำนทำงวิชำกำรของครู
๘. ให้คำปรึกษำและอำนวยควำมสะดวกแก่ครูในกำรทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยกำรศึกษำ
๙. ประสำนควำมร่วมมือในกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ตลอดจนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยของครู
๑๐. รวบรวมผลกำรดำเนินงำนวิจัย เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู และจัดทำทำเนียบงำนวิจัย
เพื่อเผยแพร่ผลงำน
๑๑. ติดตำม ประเมินผลและสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ
๑๒. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๙. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. นำยดุลภัทร คุรุกำรเกษตร
๒. นำยมลตรี ดำช่วย
๓.นำยสำรำญ เรืองมำก
๔.นำงสมจิตต์ ตีบกลำง
๕.นำงกนิษฐำ ศรีทองช่วย
๖ นำงสุกัญญำ เตี้ยนวล

หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

~ ๒๕ ~
มีหน้าที่
๑. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๒. ดำเนินงำนจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรและนโยบำยของสถำนศึกษำ
๓. ประสำนงำนในกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และดูแลกำรดำเนินกำรจัด
กิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถำนศึกษำ
๔. ประสำนงำนกับหัวหน้ำคณะสี หัวหน้ำงำนกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรม
ยุวกำชำด กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำรในกำรดำเนินกิจกรรมและดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๕. ให้คำปรึกษำและร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
๖. ดูแลและประสำนงำนในกำรวัดผลประเมินผลและรำยงำนผลกำรเรียน กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ตำมหลักสูตร
๗. ติดตำมประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๘. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำ

๑๐. งานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๑. นำยภำนุวัฒน์ ปะรำ
๒.นำงสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ
๓. นำยชำญวิทย์ สีนำค
๔.นำงกนิษฐำ ศรีทองช่วย
๕. นำงสมจิตต์ ตีบกลำง
๖.นำงสำวจงดี ศรีอินทร์
๗. นำงสรัณยำ เรืองพุฒ
๘. นำงภำณินี วรเนติวฒ
ุ ิ
๙. นำงจริยำ สังข์แก้ว

หัวหน้ำงำนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอัจฉริย
ภำพด้ำนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงำนงำนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอัจฉริยภำพ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี
๒. จัดทำงบประมำณประจำปีของงำนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอัจฉริยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี
๓. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอัจฉริยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี
๔. จัดกิจกรรมทำงวิชำกำรภำยในโรงเรียนและส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันกับหน่วยงำนภำยนอก
๕. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆในกำรดำเนินงำนของโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอัจฉริยภำพ
ด้ำนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและนอกโรงเรียน
๖. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย

~ ๒๖ ~
๑๑. งานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม)
๑. นำงนฤนันท์ เพชรสุวรรณ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยภำนุวัฒน์ ปะรำ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยธีระ ศรีทองแก้ว
กรรมกำร
๔. นำงประนอม คงหนู
กรรมกำร
๕. นำยสำรำญ เรืองมำก
กรรมกำร
๖. นำงสุมิตรำ นิลโมจน์
กรรมกำร
๗. นำงเรณู เรืองมำก
กรรมกำร
๘. นำงภำณินี วรเนติวุฒิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙. นำยชำญวิทย์ สีนำค
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. กำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน โครงกำร วมว.- โรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม
๒. วำงแผนพัฒนำ โครงกำร วมว.- โรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม
๓. กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของโครงกำร วมว. - โรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม
๔. ประสำนงำนระหว่ำงโรงเรียนกับโครงกำร วมว. – ม. ทักษิณ
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยเกี่ยวกับโครงกำร วมว. – โรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม
๑๒. งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
๑. นำยภำนุวัฒน์ ปะรำ
๒. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ
๓. หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๔. หัวหน้ำโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอัจฉริยะภำพ
ด้ำนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี
๕. นำงวิลำวัณย์ อ่อนแก้ว
๖. นำงสรัณยำ เรืองพุฒ

หัวหน้ำงำนส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. จัดทำแผนงำนโครงกำร กิจกรรมและ ปฏิทินปฏิบัติงำนงำนส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้เรียน
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกำสเข้ำร่วมแข่งขันและทดสอบควำมรู้ทำงวิช ำกำรของสถำบันอื่นทำง
วิชำกำรในทุกระดับ
๓. ฝึก อบรม ให้ควำมรู้กับนักเรียนก่อนที่จะเข้ำร่วมแข่งขันทำงวิชำกำรกับสถำบันอื่น
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย

~ ๒๗ ~
๑๓. งานการศึกษาภาคบังคับและการรับนักเรียน
๑. นำงสมจิตต์ ตีบกลำง
๒.นำยภำนุวัฒน์ ปะรำ
๓. นำงประไพ มะลิแก้ว
๔. นำงเรณู
เรืองมำก
๕. นำงภำณินี วรเนติวุฒิ
๕. นำงสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ

หัวหน้ำงำนกำรศึกษำภำคบังคับและ รับนักเรียน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. จัดทำแผนงำนโครงกำร กิจกรรมและ ปฏิทินปฏิบัติงำน งำนกำรศึกษำภำคบังคับและรับนักเรียน
๒. ประสำนกำรดำเนินงำนแบ่งเขตพื้นที่บริกำรร่วมกับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. ประสำนงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียนของโรงเรียน
๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อทรำบข้อมูล และรำยละเอียดกำรรับ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ๔ ของปีกำรศึกษำนั้นๆ
๕. กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีกำรรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรรับนักเรียน
จำกหน่วยงำนต้นสังกัด
๖. จัดทำคู่มือกำรรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ
๗. ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน เพื่อประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียน
๘. ร่วมเป็นคณะกรรมกำรรับนักเรียนของโรงเรียน
๙. ประสำนงำนกับฝ่ำยบริหำร จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรรับนักเรียนในหน้ำที่ต่ำงๆตำมที่กำหนด
๑๐. จัดนักเรียนเข้ำชั้นเรียนตำมศักยภำพของนักเรียนและตำควำมเหมำะสม
๑๑. รำยงำนผลกำรรับนักเรียนเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดตำมระยะเวลำที่กำหนด
๑๒. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ
๑๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๔. งานแนะแนว
๑. นำงสุมิตรำ นิลโมจน์
๒. นำยดุลภัทร คุรกุ ำรเกษตร

หัวหน้ำงำนแนะแนว
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำนงำนแนะแนว
๒. จัดทะเบียนสะสมของนักเรียนทุกระดับชั้น
๓. จัดบริกำรแนะแนวแก่นักเรียน ๕ บริกำร ได้แก่ กำรรวบรวมข้อมูล กำรให้คำปรึกษำเรื่องต่ำงๆ กำร
บริกำรสนเทศ กำรจัดวำงตัวบุคคล และกำรติดตำมผลแก่บุคลำกรของโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
๔. จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนทุกระดับชั้น
๕. จัดกิจกรรม ดูแลส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนเรียนร่วม

~ ๒๘ ~
๖. สนับสนุนและเป็นแกนหลักในกำรดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นและระดับ
สถำนศึกษำ
๗. ติดต่อประสำนงำนกับบุคลำกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพื่อควำม
ร่วมมือในกำรดำเนินงำนแนะแนว
๘. ติดต่อประสำนงำนกับผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษำ ครูประจำวิชำ หัวหน้ำระดับ และงำนปกครองในกำรดูแล
แก้ไขพัฒนำนักเรียน
๙. จัดทำระเบียนพฤติกรรมของนักเรียน และบันทึกข้อมูลเก็บไว้อย่ำงเป็นระบบ
๑๐. จัดทำและรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับประวัติของผู้ปกครองนักเรียนเพื่อกำรดูแลนักเรียน
๑๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
๑๒. ประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรวิชำกำรในกำรจัดให้นักเรียนเลือกวิชำเรียนและเลือกแนวทำง กำรศึกษำต่อ
๑๓. จัดรวบรวมข้อมูล สถิติ ผลกำรศึกษำต่อของนักเรียนที่จบกำรศึกษำ
๑๔. แนะแนวกำรศึกษำต่อแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ตำมโรงเรียนต่ำงๆ
เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำ ตำมโครงกำรแนะแนวสัญจร
๑๕. พัฒนำศูนย์สื่อและแหล่งเรียนรู้ของงำนแนะแนว
๑๕. พิจำรณำนักเรียนในกำรให้ทุนกำรศึกษำและกองทุนกู้ยืมเรียน
๑๗. จัดหำทุนกำรศึกษำ และประสำนกำรดำเนินงำนมอบทุนกำรศึกษำให้แก่นักเรียนตำมควำม เหมำะสม
และจัดหำรำยได้ในช่วงปิดภำคให้แก่นักเรียนที่ขัดสน
๑๘. ติดตำมประเมินผล และสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของงำนแนะแนว
๑๙. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๕. งานสานักงานบริหารวิชาการ
๑. นำงสรัณยำ เรืองพุฒ
๒. นำงสำอำงค์ รัตนพันธ์

หัวหน้ำงำนสำนักงำนบริหำรวิชำกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. จัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงำนงำนสำนักงำนบริหำรวิชำกำร
๒. ดูแล รับผิดชอบงำนสำรบรรณ พัสดุ ของกลุ่มบริหำรวิชำกำร
๓. จัดทำทะเบียนรับ-ส่งเอกสำร หนังสือรำชกำร บันทึกข้อควำมตำมระบบ จ่ำยเอกสำรตำม หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ติดตำม เก็บเรื่องเข้ำแฟ้มต่ำงๆของกลุ่มบริหำรงำน และจัดพิมพ์คำสั่งของกลุ่มงำน
๔. จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกกำรประชุม และ
เสนอรำยงำน
๕. จัดพิมพ์เอกสำรของกลุ่มบริหำรวิชำกำร และ รับ – ส่งหนังสือรำชกำร
๖. ดูแลกำรจัดทำแบบฟอร์มต่ำงๆของกลุ่มงำนให้เป็นระบบ
๗. ประสำนงำนกับบุคลำกรในกลุ่มบริหำรวิชำกำรในกำรจัดหำ จัดซื้อ ลงทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็น ปัจจุบัน
๘. ให้บริกำรข่ำวสำรด้ำนวิชำกำรแก่ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป
๙. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย

~ ๒๙ ~
๑๖. คณะกรรมการบริหารวิชาการ
๑. นำยภำนุวัฒน์ ปะรำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยห่วง ฆังคสุวรรณ
กรรมกำร
๓. นำงจินตนำ สุพรรณ
กรรมกำร
๔. นำงสุกัญญำ เตี้ยนวล
กรรมกำร
๕. นำงเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์
กรรมกำร
๖. นำงเรณู
เรืองมำก
กรรมกำร
๗. นำยมงคล สืบวงศ์
กรรมกำร
๘. นำยดุลภัทร คุรุกำรเกษตร
กรรมกำร
๙. นำงพรทิพย์ เสำวโค
กรรมกำร
๑๐. นำงภำณินี วรเนติวุฒิ
กรรมกำร
๑๑.นำงสำวอุไร นิตย์ปรำณ
กรรมกำร
๑๒. นำงสรัณยำ เรืองพุฒ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๓. นำงสำวจงดี ศรีอินทร์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. วำงแผน บริหำรงำนวิชำกำรตำมนโยบำยของสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
๒. วำงแผน บริหำรและจัดกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน สอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๓. บริหำรหลักสูตรและจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่ำงมีคุณภำพและ มี
ประสิทธิภำพ
๔. ประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน และ
สถำบันต่ำงๆ
๕. ประสำนกำรดำเนินงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
๖. ประสำนกำรจัดทำปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพ
๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๗. งานประเมินผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ
๑. นำงสำอำงค์ รัตนพันธ์
หัวหน้ำงำนงำนประเมินผลกำรดำเนินงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร
๒. นำงสรัณยำ เรืองพุฒ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน ของกลุ่มบริกำรวิชำกำร
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย

~ ๓๐ ~
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นำงจินตนำ สุพรรณ
นำยมงคล สืบวงศ์
๑. งานแผนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
๑. นำยทิวำนนท์ สูบผอม
๒. นำงสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ
๓. นำงสำวอุไร นิตย์ปรำณ

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป

หัวหน้ำงำนแผนงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. วำงแผน นิ เทศ ก ำกั บ ติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนทุ ก กลุ่ ม งำนในกลุ่ ม บริ ห ำร
งบประมำณ
๒. ประสำนควำมร่วมมือกับกลุ่มอื่น ๆ และหน่วยงำนภำยนอก
๓. ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกคน
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒. งานประชาสัมพันธ์
๑. นำงสำรวย ดำวดวง
๒. นำยวีระ เสำวโค
๓. นำงสำวอุไร นิตย์ปรำณ
๔. นำงจริยำ สังข์แก้ว
๕. นำยชำญวิทย์ สีนำค

หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

วำงแผน นิเทศ กำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์
ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์
สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์
วำงแผนและดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ของโรงเรียน
จัดทำเอกสำร วำรสำรประชำสัมพันธ์โรงเรียน
เผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียนและชุมชน
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

๓. งานโสตทัศนศึกษา
๑. นำยชำญวิทย์ สีนำค
๒. นำยอุดมศักดิ์ บุณยำดิศัย
๓. นำงกนิษฐำ ศรีทองช่วย

หัวหน้ำงำนโสตทัศนศึกษำ
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

~ ๓๑ ~
มีหน้าที่
๑. จัดทำแผนงำน โครงกำรและปฏิทินปฏิบัติงำนด้ำนโสตทัศนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
๒. ประสำนและร่วมงำนกับหมวดวิชำและหน่วยงำนต่ำง ๆ ของโรงเรียนในกำรดำเนินงำนโสตฯ
๓. จัดซื้อ จัดหำโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับควำมต้องกำร
๔. จัดระบบและจัดสถำนที่ในกำรเก็บรักษำให้เหมำะสม สะดวก ปลอดภัย
๕. จัดระเบียบกำรใช้และกำรให้บริกำรโสตทัศนอุปกรณ์
๖. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้คำแนะนำวิธีกำรและเทคนิคกำรใช้โสตทัศนอุปกรณ์
๗. จัดทำระเบียบวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพำะ
๘. จัดให้มีกำรบำรุงรักษำ ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลำ
๙. จัดและดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบเสียงภำยในโรงเรียน
๑๐.บริกำรระบบเสียงภำยในโรงเรียนและชุมชนตำมโอกำสอันควร
๑๑. ให้บริกำรด้ำนโสตทัศนศึกษำทุกประเภทในวำระพิเศษต่ำง ๆ
๑๒. บริกำรบันทึกภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน
๑๓. จัดระบบรวบรวมภำพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ำยต่อกำรนำไปเผยแพร่
๑๔. จัดทำ รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงำนโสตฯ และจัดทำรำยงำนประจำปีของงำนโสตทัศนศึกษำ
๑๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. งานร้านค้าสวัสดิการ
๑. นำงสำวกำญจนำ จิตตะโสภำ
๒. นำยทิวำนนท์ สูบผอม
๓. นำงพรทิพย์ เพชรวำ
๔. นำงสำรวย ดำวดวง
๕. นำงวิลำวัณย์ อ่อนแก้ว
๖. นำงกนิษฐำ ศรีทองช่วย
๗. นำงประไพ มะลิแก้ว

หัวหน้ำงำนร้ำนค้ำสวัสดิกำร
ผู้ช่วยหัวหน้ำงำนร้ำนค้ำสวัสดิกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

วำงแผน จัดทำแผนในกำรดำเนินกำรร้ำนค้ำสวัสดิกำร
ดำเนินกำรร้ำนค้ำสวัสดิกำรให้เป็นไปตำมระเบียบของกิจกำรร้ำนค้ำสวัสดิกำร
ควบคุมดูแลพนักงำนขำยสำรวจตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำชนิดต่ำง ๆ
จัดทำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำยให้เป็นปัจจุบันสำมำรถตรวจสอบได้
จัดทำเอกสำรดำเนินกำรกิจกำรร้ำนค้ำเพื่อเสนอผู้บริหำรเป็นระยะ
ประเมินผลกำรจัดทำกิจกำรร้ำนค้ำสวัสดิกำรเพื่อให้สมำชิกรับทรำบ
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

~ ๓๒ ~

๕. งานอนามัยโรงเรียน
๑. นำงจินตนำ สุพรรณ
๒. นำงเรวดี ดีกล่อม
๓. นำงสำวรัตนพร ฉีดอิ่ม
๔. นำงสำวภัทรวรรณ จันทร์กระจ่ำง
๕. นำงพรรณี วุฒิพงศ์

หัวหน้ำงำนอนำมัยโรงเรียน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. จัดทำแผนโครงกำร งำนด้ำนสุขภำพอนำมัยนักเรียน
๒. ควบคุม ดูแล ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของนักเรียน
๓. ให้กำรช่วยเหลือด้ำนสุขภำพอนำมัย กำรปฐมพยำบำลแก่นักเรียน
๔. รวบรวมสรุปผลกำรจัดบริกำรอนำมัยโรงเรียน
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๖. งานโภชนาการ
๑. นำง พรทิพย์ เพชรวำ
๒. นำงสำวอิงอร ชัยเพชร

หัวหน้ำงำนโภชนำกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. จัดทำแผนโครงกำร งำนด้ำนโภชนำกำรของโรงเรียน
๒. ควบคุ ม ดูแล กำกั บ งำนโภชนำกำรของโรงเรียน คุณ ภำพอำหำร ควำมสะอำด ควำมเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของโรงอำหำร
๓. เสริมสร้ำงวินัยด้ำนกำรบริโภคแก่นักเรียน
๔. รวบรวมสรุปผลกำรจัดบริกำรงำนโภชนำกำร
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๗. งานสหกรณ์ร้านค้า
๑. นำงเรวดี ดีกล่อม

หัวหน้ำงำนสหกรณ์ร้ำนค้ำ

ขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. จัดทำแผนโครงกำร งำนสหกรณ์ร้ำนค้ำ
๒. ดำเนิน กำรสหกรณ์ ร้ำนค้ำของโรงเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบสหกรณ์ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๓. จัดบริกำรสหกรณ์ร้ำนค้ำตำมหลักกำรของสหกรณ์โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสมำชิก
๔. รวบรวมสรุปผลกำรจัดบริกำรงำนสหกรณ์ร้ำนค้ำ
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

~ ๓๓ ~
๘. งานสัมพันธ์ชุมชน
๑. ประไพ มะลิแก้ว
หัวหน้ำงำนสัมพันธ์ชุมชน
๒. นำยคำนึง หนูพลอย
กรรมกำร
๓. นำงเรวดี ดีกล่อม
กรรมกำร
๔. นำยมงคล สืบวงศ์
กรรมกำร
๕. นำงสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ
กรรมกำร
๖. นำงสำวกำญจนำ จิตตะโสภำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. วำงแผน นิ เทศ กำกับ ติดตำม และประเมิน ผลกำรปฏิ บัติงำนในกลุ่ มงำนสร้ำงควำมสั มพั น ธ์
ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน
๒. ประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ ำง
โรงเรียนกับชุมชน
๓. สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๙. งานศูนย์คอมพิวเตอร์
๑. นำงกนิษฐำ ศรีทองช่วย
๒. นำยชำญวิทย์ สีนำค
๓. นำงสำวอุไร นิตย์ปรำณ

หัวหน้ำงำนศูนย์คอมพิวเตอร์
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์มีหน้ำที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ดำเนินไปด้วย
ควำมถูกต้อง ตรงเวลำ และมีประสิทธิภำพ ในเรื่องต่อไปนี้
๑. งานอินเตอร์เน็ตและระบบ Network
๑.๑ ประสำนงำนและให้บริกำรด้ำนอินเตอร์เน็ตในหน่วยงำนต่ำงๆภำยในโรงเรียน
๑.๒ จัดอบรมแนะนำกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตให้กับบุคลำกรภำยในโรงเรียนและบุคคลภำยนอก
๑.๓ ดูแลบริหำรประสำนงำนและรักษำระบบเครือข่ำยภำยในโรงเรียน
๑.๔ ดูแล Server ซ่อมบำรุงเครื่อง Server ดูแลรักษำระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต
๑.๕ ให้บริกำรกำรใช้ห้องอินเตอร์เน็ต
๒. งานซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
๒.๑ งำนซ่อมแซมจัดหำทดแทนและทำควำมสะอำดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๒.๒ ตรวจเช็คและจัดทำทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๒.๓ ปรับปรุงคุณภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์จัดกำรด้ำนโปรแกรมและตรวจเช็คไวรัส
๓. งานด้านเว็บไซต์โรงเรียน
๓.๑ งำนประชำสัมพันธ์ด้วยเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต

~ ๓๔ ~
๓.๒ ดูแลจัดกำรบริหำรเกี่ยวกับฐำนข้อมูลบนเว็บไซต์
๓.๓ พัฒนำเว็บไซต์โรงเรียน
๑๐. งานอาคารสถานที่
๑. นำยมงคล สืบวงศ์
๒. นำยคำนึง หนูพลอย
๓. นำยทิวำนนท์ สูบผอม
๔. นำยจำรัส พงศำปำน

หัวหน้ำงำนอำคำรและสถำนที่
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. วำงแผน นิ เ ทศ ก ำกั บ ติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนในกลุ่ ม อำคำรสถำนที่
สำธำรณูปโภค และสิ่งแวดล้อม
๒. ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของบุ ค ลำกรในกลุ่ ม อำคำรสถำนที่
สำธำรณูปโภค และสิ่งแวดล้อม
๓. สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสิ่งแวดล้อม
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. งานจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
๑. นำยจำรัส พงศำปำน
๒. นำยมลตรี ดำช่วย
๓. นำยอุดมศักดิ์ บุณยำดิศัย
๔. นำยประมวล เตี้ยนวล

หัวหน้ำงำนจัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อม
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. วำงแผน ดำเนินงำน ประเมินผลกำรจัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมของอำคำรสถำนที่ให้ สวยงำม
และเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน
๒. สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนจัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำ
๓. ประสำนงำน ดำเนินกำร และติดตำม ควบคุม ประหยัดพลังงำน ตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของโรงเรียน
๔. ดำเนินกำรจัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมภำยในอำคำรเรียนให้มีคุณภำพ สวยงำม เอื้อต่อกำรเรียนรู้
๕. รณรงค์และรักษำควำมสะอำดในโรงเรียน
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๒. งานสาธารณูปโภค
๑. นำยมงคล สืบวงศ์
๒. นำยธีระ ศรีทองแก้ว
๓. นำยชำญวิทย์ สีนำค

หัวหน้ำงำนสำธำรณูปโภค
กรรมกำร (รับผิดชอบงำนไฟฟ้ำ)
กรรมกำร (รับผิดชอบงำนประปำ)

~ ๓๕ ~
มีหน้าที่
๑. จัดทำแผนงำน โครงกำรงำนระบบสำธำรณูปโภคภำยในโรงเรียน
๒. วำงแผนดูแล ควบคุมและซ่อมแซมปรับปรุงงำนสำธำรณูปโภคภำยในโรงเรียนใช้งำนเป็นปกติ
๓. สรุ ป รำยงำนกำรดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบสำธำรณู ปโภคประจำปีกำรศึ กษำ เพื่ อเสนอต่ อ
ผู้บริหำร
๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๓. งานรักษาความปลอดภัยและนักการ
๑. นำยคำนึง หนูพลอย
๒. นำยทิวำนนท์ สูบผอม
๓. นำยอุดมศักดิ์ บุณยำดิศัย

หัวหน้ำงำนรักษำควำมปลอดภัยและนักกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

วำงแผน ควบคุม กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
จัดเวรยำม ดูแลควำมเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
วำงแผน มอบหมำยงำน นิเทศ กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของนักกำรภำรโรง
ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของนักกำรภำรโรง / ลูกจ้ำง
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

๑๔. งานนักพัฒนา ( ช่างไม้/ช่างปูน/ช่างไฟฟ้า/แม่บ้าน/ยาม/พนักงานขับรถยนต์)
๑. นำงจินตนำ สุพรรณ
หัวหน้ำงำนนักพัฒนำ
๒. นำยทิวำนนท์ สูบผอม
รองหัวหน้ำงำนนักพัฒนำ
๓. นำยพงศ์ศกั ดิ์ พลอยดำ
กรรมกำร
๔. นำยณัฐนุกรณ์ เกลำฉีด
กรรมกำร
๕. นำยวิเชียร นำมวิเศษ
กรรมกำร
๖. นำยสุทิน พูนเงิน
กรรมกำร
๗. นำงสำวสุกัญญำ ยะปะเภำ
กรรมกำร
หัวหน้างานนักพัฒนา ( ช่างไม้/ช่างปูน/ช่างไฟฟ้า/แม่บ้าน/ยาม/พนักงานขับรถยนต์)
มีหน้าที่
๑. กำกับดูแล กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ของนักกำรภำรโรง/ช่ำงไม้/ช่ำงปูน/ช่ำงไฟฟ้ำ/แม่บ้ำน/ยำม/
พนักงำนขับรถยนต์ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. กำหนดภำระงำนหน้ำที่ของนักกำรภำรโรง/ช่ำงไม้/ช่ำงปูน/ช่ำงไฟฟ้ำ/แม่บ้ำน/ยำม/พนักงำนขับ
รถยนต์
๓. ประสำนงำนกับงำนต่ำง ๆ ฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

~ ๓๖ ~
งานนักพัฒนา ( ช่างไม้/ช่างปูน/ช่างไฟฟ้า/แม่บ้าน/ยาม/พนักงานขับรถยนต์)
มีหน้าที่
๑. เมื่อว่ำงจำกภำรกิจประจำวันอื่น ๆ จะต้องอยู่ประจำ ณ ที่ใดที่หนึ่งที่โรงเรียนมอบหมำยให้เพื่อควำม
สะดวกในกำรตำมตัว
๒. ต้องเก็บกวำดกระดำษ และตกแต่งบริเวณอำคำรอยู่เสมอ
๓. ทำควำมสะอำดห้องพักครูและห้องน้ำที่ได้รับมอบหมำยให้สะอำดอยู่เสมอ
๔. หมั่นทำควำมสะอำดห้องน้ำ ทั้งครูและนักเรียนให้สะอำด
๕. ปิด - เปิด อำคำรเรียน ห้องเรียนที่ได้รับมอบหมำย
๖. เมื่อพบเห็นสิ่งใดชำรุดเสียหำย ควรซ่อมแซมทันทีหรือรีบรำยงำนให้หัวหน้ำอำคำรสถำนที่ทรำบ
๗. ซ่อมแซมอำคำร หรือครุภัณฑ์ ของอำคำรที่ชำรุดในวันเสำร์และอำทิตย์ หรือตำมควรแก่กรณี เวียน
หนังสือของทำงรำชกำร
๘. จัดหำน้ำดื่มใส่ภำชนะและคอยเปลี่ยนให้สะอำดอยู่เสมอตำมห้องพักครูแลชะทำควำมสะอำดตำมจุดน้ำ
ดื่มของนักเรียน
๙. นำขยะจำกบริเวณอำคำรหรือห้องพักครูทิ้งลงในถังขยะโรงเรียนทุกวัน
๑๐. ต้องรดน้ำต้นไม้บริเวณอำคำรเรียนอยู่เสมอและปลูกซ่อมแซมเมื่อมีต้นไม้
๑๑. เมื่อมีกิจุระเร่งด่วน ให้โรงเรียนพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
๑๒. ปิด - เปิด ไฟบริเวณอำคำรเรียน ตำมวัน เวลำ ทุกวันเมื่อพบว่ำชำรุดควรรีบรำยงำน
๑๓. ช่วยดูแลทรัพย์สินของทำงโรงเรียนและครู
๑๔. ให้ระลึกอยู่เสมอว่ำเมื่อละทิ้งหน้ำที่ถือว่ำมีควำมผิด โรงเรียนมีสิทธิ์ลงโทษตำมควรแล้วแต่กรณี
๑๕. ควรมีมำรยำท สุภำพเรียบร้อยแก่คณะครูตำมสมควร
๑๖. ต้องอยู่ประจำอำคำรตลอดเวลำ หรือปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๗. ดูแลสวนหย่อมและบริเวณพื้นที่รับผิดชอบให้โรงเรียนสวยงำมอยู่เสมอ
๑๘. ให้บริกำรบุคลำกรในโรงเรียนในงำนรำชกำร
๑๙. ร่วมงำนพัฒนำต่ำง ๆ ที่โรงเรียนมอบหมำย
๒๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๑๕. งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. นำงสำวกำญจนำ จิตตะโสภำ
หัวหน้ำงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒. นำงสำวพัชรำพรรณ เม่ำน้ำพรำย กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. วำงแผน นิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒. ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของบุ ค ลำกรในกลุ่ ม งำนเลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๓. สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

~ ๓๗ ~
๔.
๕.
๖.
๗.

ติดต่อประสำนงำนกับคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
บันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สรุปผลกำรประชุม กำรดำเนินงำน ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

๑๖. งานสานักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
๑. นำยทิวำนนท์ สูบผอม
๒. นำงสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ

หัวหน้ำงำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. วำงแผนดำเนินงำนของสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
๒. จัดหำเอกสำรพัสดุครุภัณฑ์สำหรับใช้ในสำนักงำน
๓. จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน
๔. ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยนอกและภำยใน
๕. ดูแลสำนักงำน จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๗. งานปฏิคมและการต้อนรับ
๑. นำงสำวกำญจนำ จิตตะโสภำ
๒. นำงสำวศิริพร กลับแป้น
๓. นำงเรวดี ดีกล่อม
๔. นำงพรทิพย์ เพชรวำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. ดูแลต้อนรับ เจ้ำหน้ำที่, คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ที่เข้ำมำประสำนงำน, ประเมินโรงเรียน และจัด
กิจกรรมต่ำงๆ ให้กับทำงโรงเรียน
๒. จัดเตรียมอำหำร อำหำรว่ำง ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ และคณะกรรมกำรแล้วแต่กรณี
๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๘. งานประเมินผลการดาเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
๑. นำงจินตนำ สุพรรณ
หัวหน้ำงำนประเมินผลกำรดำเนินงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
๒. นำยทิวำนนท์ สูบผอม
กรรมกำร
๓. นำงสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ออกแบบวิธีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป
รำยงำนกำรประเมินผลต่อผู้บริหำรโรงเรียน
เผยแพร่และรำยงำนต่อสำรธำรณชน
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

~ ๓๘ ~

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นำยสำรำญ เรืองมำก
นำยชำญวิทย์ สีนำค

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
ผู้ช่วยหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน

มีหน้าที่
๑.วำงแผน นิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทุกกลุ่มงำนในกลุ่มบริหำรงำนกิจกำร
นักเรียน
๒. ประสำนควำมร่วมมือกับกลุ่มงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรทุกคน
๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑. คณะกรรมการการบริหารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
๑. นำยสำรำญ เรืองมำก
ประธำนคณะกรรมกำรฯ
๒. นำยชำญวิทย์ สีนำค
รองประธำนคณะกรรมกำรฯ
๓. นำยจำรัส พงศำปำน
กรรมกำร
๔. นำยดุลภัทร คุรุกำรเกษตร
กรรมกำร
๕. นำยธีระ ศรีทองแก้ว
กรรมกำร
๖. นำงเรณู เรืองมำก
กรรมกำร
๗. นำยมลตรี ดำช่วย
กรรมกำร
๘. นำยทิวำนนท์ สูบผอม
กรรมกำร
๙. นำงเจริญลักษณ์ เหมือนจันทร์
กรรมกำร
๑๐. นำงพรรณี วุฒิพงศ์
กรรมกำร
๑๑. นำงจริยำ สังข์แก้ว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. เป็นคณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อำนวยกำรและเป็นกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
๒. ประชุมทำควำมเข้ำใจกับคณะครูและนักเรียนถึงทิศทำงกำรศึกษำ จุดเน้น ระเบียบ และข้อปฏิบัติของโรงเรียน
๓. วำงแผนจัดระบบงำน ดำเนินกำร ดูแล ปรับปรุง พัฒนำงำนของกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนให้
เป็นไปตำมนโยบำยของโรงเรียน
๔. จัดทำงบประมำณ/ งำน/ โครงกำร กิจกรรมของกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
๕. ส่งเสริมให้ครูหัวหน้ำระดับชั้น ครูที่ปรึกษำติดตำมกำรมำเรียนของนักเรียน และเยี่ยมบ้ำนนักเรียน
๖. ประสำนผู้ปกครองเพื่อรำยงำนพฤติกรรมกรณีที่นักเรียนมีปัญหำ แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนร่วมกับครู
ประจำชั้นและหัวหน้ำระดับชั้น
๗. ติดตำมดูแลกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลตำม
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของนักเรียนให้มำกที่สุด

~ ๓๙ ~
๘. จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ร่วมกับกลุ่มงำนอื่นๆ
๙. จัดระบบข้อมูลสำสนเทศของกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
๑๐. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒. งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๑. นำงจริยำ สังข์แก้ว
๒. นำงพรรณี วุฒิพงศ์
๓. นำยชำญวิทย์ สีนำค

หัวหน้ำงำนแผนงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. ศึกษำรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ วำงแผนกำรดำเนินงำนและจัดทำปฏิทินของกลุ่มงำน
๒. ประสำนงำนในกำรกำกับติดตำม โครงกำร ของกลุ่มงำน เพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ
๓. ประเมินและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อเพื่อประโยชน์ในกำรนำไปใช้วำงแผนพัฒนำ
๔. ให้ควำมร่วมมือกับงำนแผนงำนโรงเรียนในเรื่องข้อมูลของกลุ่มงำน
๕. ร่วมทำแผนพัฒนำ แผนปฏิบัติกำรประจำปี และปฏิทินงำนของโรงเรียน
๖. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. งานควบคุมดูแลความประพฤติ
๑. นำยชำญวิทย์ สีนำค
๒.นำยดุลภัทร คุรุกำรเกษตร (หัวหน้ำระดับชั้น ม.๑)
๓.นำยธีระ ศรีทองแก้ว
(หัวหน้ำระดับชั้น ม.๒)
๔. นำยทิวำนนท์ สูบผอม
(หัวหน้ำระดับชั้นม.๓)
๕.นำยมลตรี ดำช่วย
(หัวหน้ำระดับชั้นม.๔)
๖. นำยสำรำญ เรืองมำก
(หัวหน้ำระดับชั้นม.๕)
๗.นำงเรณู เรืองมำก
(หัวหน้ำระดับชั้นม.๖)
๘. ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้นทุกห้องเรียน
๙. นำงพรรณี วุฒิพงศ์

หัวหน้ำงำนควบคุมดูแลควำมประพฤติ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑.วำงแผนและดำเนินกำรอบรมนักเรียน ประจำวัน/ประจำสัปดำห์ หน้ำเสำธง ร่วมกับครูเวรประจำวัน
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์โดยประสำนกับครูและบุคลำกรกลุ่มงำน
ต่ำงๆ ในโรงเรียน
๓. ควบคุม ดูแล ตรวจตรำพฤติกรรมของนักเรียน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในกำรอยู่ร่วมกันให้
เป็นไปตำมระเบียบ
๔. ประสำนงำนกับครูประจำชั้นในกำรดูแลพฤติกรรมนักเรียนอย่ำงใกล้ชิดและบันทึกพฤติกรรมกำร
กระทำผิดวินัยของนักเรียนไว้เป็นหลักฐำน และประสำนงำนกับผู้ปกครอง

~ ๔๐ ~
๕. ลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดระเบียบวินัยที่ทำงโรงเรียนกำหนดตำมควำมเหมำะสมกับควำมผิดและ
ระเบียบว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนฯ พ.ศ.๒๕๔๘ โดยได้รับควำมเห็นชอบและมอบอำนำจจำกผู้บริหำรโรงเรียน
๖. ควบคุมควำมประพฤตินักเรียนเฉพำะรำยกรณีที่มีปัญหำซับซ้อนหลำยด้ำน
๗. ประเมินและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในส่วนที่รับผิดชอบและรำยงำนผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำตำมลำดับ
๘. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. งานระดับชั้น
๑. นำยจำรัส พงศำปำน
หัวหน้ำงำนระดับชั้น
๒. หัวหน้ำระดับชั้น ม.๑ - ม.๖
กรรมกำร
๓. นำงพรรณี วุฒิพงศ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. กำหนดแนวปฏิบัติระเบียบกำรปกครองนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
๒. ช่วยเหลือและให้คำปรึกษำแก่หัวหน้ำระดับชั้นและครูที่ปรึกษำ
๓. ร่วมกับหัวหน้ำระดับชั้น ครูที่ปรึกษำ ในกำรตรวจตรำควำมเรียบร้อยของนักเรียนในกำรเข้ำแถวทำ
กิจกรรมหน้ำเสำธงตอนเช้ำ กำรแต่งกำย เครื่องแบบนักเรียน สำรวจนักเรียนมำสำย นักเรียนขำดเรียน รวมทั้ง
ดูแลพฤติกรรมนักเรียนอย่ำงใกล้ชิด
๔. บันทึกพฤติกรรมกำรกระทำผิดวินัยของนักเรียนไว้เป็นหลักฐำน และประสำนงำนกับผู้ปกครอง
๕. ส่งเสริมพัฒนำและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
๖. ประเมินและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในส่วนที่รับผิดชอบและรำยงำนผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ตำมลำดับ และเป็นปัจจุบัน
๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. งานเวรประจาวัน
๑. นำยสำรำญ เรืองมำก
๒. นำงประไพ มะลิแก้ว
๓. หัวหน้ำเวรประจำวัน
๔. นำงสุรีภรณ์ ฆังคสุวรรณ

หัวหน้ำงำนเวรประจำวัน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. วำงแผนกำรดำเนินงำนของครูเวรประจำวัน
๒. แต่งตั้งครูเวรประจำวันทำหน้ำที่ตำมจุดต่ำงๆ ที่โรงเรียนกำหนดหรือจุดบริเวณที่เห็นว่ำเหมำะสม
๓. แต่งตั้งหัวหน้ำเวรและรองหัวหน้ำเวรประจำวันเพื่อทำหน้ำที่และกำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๔. ประสำนและดูแลควำมเรียบร้อยทั่วไปในกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำวัน
๕. จัดทำเอกสำรแนวปฏิบัติสมุดบันทึกกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรประจำวัน
๖. ร่วมกับครูที่ปรึกษำ กำกับติดตำมกำรดูแลพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนให้สะอำดเรียบร้อย
๗. สรุป/ประเมินผลกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรคและรำยงำนกำรปฏิบัติงำน ต่อผู้บริหำรตำมลำดับ
๘. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

~ ๔๑ ~
๖. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
๑. นำยสำรำญ เรืองมำก
๒. นำงจริยำ สังข์แก้ว
๓. นำยชำญวิทย์ สีนำค

หัวหน้ำงำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. วำงแผนดำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน/กิจกรรมสภำนักเรียน
๒. จัดกิจกรรมตำมแผนงำน/โครงกำร/จัดกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน/กิจกรรมสภำนักเรียน
๓. กำกับติดตำมและให้คำปรึกษำในกำรทำงำนของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน และกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรสภำนักเรียน และจัดกิจกรรมกำรเลือกตั้งสภำนักเรียน
๔. ประสำนงำนและส่งเสริมให้คณะกรรมกำรสภำนักเรียนจัดกิจกรรมตำมรูปแบบประชำธิปไตย กำรมี
ส่วนร่วมและกิจกรรมหน้ำเสำธง
๕. นำนักเรียนหรือตัวแทนสภำนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำนอื่น
๖. ประเมินและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในส่วนที่รับผิดชอบ และรำยงำนผู้อำนวยกำรโรงเรียนทรำบ
ตำมลำดับ
๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
๑. นำยดุลภัทร คุรุกำรเกษตร
๒. นำยธีระ
ศรีทองแก้ว
๓. นำยทิวำนนท์ สูบผอม
๔. นำยสำรำญ เรืองมำก
๕. นำงเรณู เรืองมำก
๖. นำยอุดมศักดิ์ บุณยำดิศัย
๗. นำงประไพ มะลิแก้ว
๘. นำยวีระ เสำวโค
๙. นำงสำรวย ดำวดวง
๑๐. นำงจำเริญศรี หนูฤกษ์
๑๑. นำยมลตรี ดำช่วย

หัวหน้ำงำนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. วำงแผนจัดทำแผนงำนกำรดำเนินงำนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
๒. จัดทำปฏิทินกำรอบรมนักเรียน กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม กำรมุ่งส่งเสริมกำรกระทำควำมดี
๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม
๔. เสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน
๕. สรุป/ประเมินผลกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรคและรำยงำนกำรปฏิบัติงำน ต่อผู้บริหำรตำมลำดับ
๖. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

~ ๔๒ ~
๘. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑. นำยดุลภัทร คุรุกำรเกษตร
๒. นำงสำวอิงอร ชัยเพชร
๓. นำงจริยำ สังข์แก้ว
๔. ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น
๕. นำงพรรณี วุฒิพงศ์

หัวหน้ำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. วำงแผนจัดทำแผนงำนกำรดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. ดูแลงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. จัดทำระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔. จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล หำข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้ในกำรเก็บ
ข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เก็บรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ
๕. ดำเนินกำรจัดทำเอกสำรคัดกรองนักเรียนตำมเกณฑ์ที่กำหนด สรุปผลกำรจำแนกนักเรียนเป็นกลุ่ม
๖. จัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนำ โดย
๖.๑ เยี่ยมบ้ำน
๖.๒ จัดกิจกรรมโฮมรูม
๖.๓ สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบ้ำนกับโรงเรียน
๖.๔ ประชุมผู้ปกครอง
๖.๕ จัดกิจกรรมพัฒนำให้เหมำะสมกับกลุ่มนักเรียน
๗. จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ประสำนควำมร่วมมือผู้ปกครองในกำรช่วยเหลือแก้ไข
๘. ดำเนินกำรส่งต่อภำยในไปยังบุคคลหรือฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
๙. ประเมินคุณภำพกำรดำเนินงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของครูประจำชั้นที่เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตำมที่โรงเรียนกำหนด
๑๐. สรุปผลกำรดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๑. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๒. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๙. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
๑. นำยสำรำญ เรืองมำก
๒. หัวหน้ำระดับชั้น
๓. ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น
๔. นำงพรทิพย์ เสำวโค

หัวหน้ำงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑.วำงแผนและดำเนินกำรอบรมและเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับสำรเสพติดในสถำนศึกษำ
๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันสำรเสพติดในสถำนศึกษำ

~ ๔๓ ~
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิคุ้มกันสำรเสพติดให้กับนักเรียน
๔. ประสำนงำนงำนกับองค์กรในท้องถิ่นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสำรเสพติดเพื่อขอรับกำร
สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันสำรเสพติดแก่นักเรียนให้ดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพจัดหำสำร
ตรวจสำรเสพติด และจัดกิจกรรมบำบัดนักเรียนที่ติดสำรเสพติดร่วมกับโรงพยำบำล
๕. จัดทำเอกสำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติด
๖. ประเมินและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในส่วนงำนที่รับผิดชอบ และรำยงำนผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ตำมลำดับ
๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๐. งานสานักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
๑. นำงจริยำ สังข์แก้ว
๒. นำงพรรณี วุฒิพงศ์

หัวหน้ำงำนสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑.วำงแผนกำรดำเนินงำนของสำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
๒. จัดหำเอกสำรและพัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในสำนักงำน
๓. ควบคุม บำรุงรักษำ จัดจำหน่ำยพัสดุในสำนักงำนให้เป็นไปตำมระเบียบรำชกำร จัดทำทะเบียนคุมให้
เป็นปัจจุบัน
๔. ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง และหน่วยงำนอื่นๆ
๕. ดูแลสำนักงำนและจัดเก็บข้อมูล สำรสนเทศ จัดทำแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของกลุ่ม
บริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
๖. รวบรวมผลงำนของกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนเพื่อประชำสัมพันธ์/เผยแพร่ จัดทำรำยงำนกำร
ประเมินผลดำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำทรำบ
๗. บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประกันอุบัติเหตุนักเรียน
๘. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. งานธนาคารโรงเรียน
๑. นำงจินตนำ สุพรรณ
๒. นำยธีระ ศรีทองแก้ว
๓. นำงปิยธิดำ อุ่นปลอด

หัวหน้ำงำนธนำคำรโรงเรียน
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑. ประสำนงำนกับธนำคำรออมสินสำขำพี่เลี้ยงป่ำพะยอม
๒. ควบคุมดูแลนักเรียนที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรโรงเรียน
๓. ดูแลควำมเป็นระเบียบ เรียบร้อย โดยประสำนกับแม่บ้ำนของโรงเรียน ในกำรดูแลควำมสะอำดของ
ธนำคำรโรงเรียน ให้ถูกสุขลักษณะ สะดวกกับผู้รับบริกำร
๔. อำนวยควำมสะดวก ด้ำนกำรทำธุระกรรมของธนำคำร เช่น กำรเปิดบัญชี กำรฝำก ถอน และกำร
ปิดบัญชี ธนำคำร

~ ๔๔ ~
๓.
๔.
๕.
๖.

ให้บริกำรแก่สมำชิกในกำรเพิ่มศักยภำพด้ำนต่ำง ๆ เช่น พำสมำชิกไปเข้ำค่ำยกลุ่มยุวชนคนรักป่ำ ฯลฯ
นำเงินฝำกส่งต่อให้กับธนำคำรสำขำพี่เลี้ยง
ดูแลพิทักษ์สิทธิ์ให้กับสมำชิกทุกด้ำนทุกคน
รณรงค์ให้นักเรียนมีคุณลักษณะด้ำนกำรประหยัดและออม ตำมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง

๑๒. งานประกันอุบัติเหตุ
๑. นำงสำรวย ดำวดวง
๒. นำงวิลำวัณย์ อ่อนแก้ว
๓. นำงสำวญำณิดำ ยิ้มด้วง

หัวหน้ำงำนประกันอุบัติเหตุ
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์งำนประกันอุบัติเหตุ
ช่วยเหลือและรักษำสิทธิประโยชน์ของนักเรียน ครูและบุคลำกร
เก็บเงินและบริหำรจัดกำรงำนประกันอุบัติเหตุ
ประสำนงำนกับบริษัทประกันภัย
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

๑๓. กลุ่มงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. นำงจริยำ สังข์แก้ว
หัวหน้ำกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
๒. นำงพรรณี วุฒิพงศ์
กรรมกำร
๓. นำยชำญวิทย์ สีนำค
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
๑. ออกแบบหลักเกณฑ์วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน
๒. ดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/ โครงกำร ของกลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน
๓. จัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มงำนบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน ให้
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำทรำบ
๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ขอให้ครูและบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยตำมคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์แก่
นักเรียน โรงเรียนและประเทศชำติต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำงนฤนันท์ เพชรสุวรรณ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม

